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یادداشت:

طناب محکم غم

صفحه  سوم 

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کرمان :
برخـــــــالف شـــــائبه ها  ســــــرمایه گذاران 
زیادی در حال ورود به استان هستند

متن در صفحه دوم

استاندار کرمان تاکید کرد:

ضرورت انجام کارهای پژوهشی 

برای کاهش آمار تصادفات در استان 

متن در صفحه هشتم
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روایت »کرمان امروز« از مرگ مردم کرمان در جاده های این استان 
به دلیل مهاجرت های غیرقانونی افغانستانی ها و نحوه رانندگی افغانی ِکش ها:

ِافغانی کشی یا ایرانی کشی ؟
ُ

  درباره ذخیره سازی داده ها روی DNA چه می دانید؟

طنز ، ابزار ارتباطات اجتماعی 
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روایتی خواندنی از زندگی 
سهراب سپهری؛

شاعر بزرگ 
شعر مدرن  فارسی
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رئیس سازمان حج و زیارت استان خبر داد:

پیش بینی حضور

 100 هزار زائر اربعین حسینی

 از استان کرمان

کودک؛ گذر از 16 مهر ماه روز جهانی  کودکی نکرده اند، به بهانه  که  کودکانی  روایت »کرمان امروز« از وضعیت 

متن کامل در صفحه سوم

هر روز باید روز کودک باشد
     حال که مهرماه به نیمه دوم خود می رسد، سیاستمداران، جامعه شناسان، اقتصاددانان وهمه طرفدار کودکان و حقوق آنها می شوند. از ظلمی که به کودکان بی سرپرست و یا بد سرپرست، کودکان کار، کودکان 
آزار دیده، کودکان جنگ زده و کودکان فقر شده است می گویند. اما ایشان اکثرا فقط شعار می دهند و در عمل خبری نیست و فردای بعد از روز کودک، همه شعارها فراموش می شود. شاید بتوان صدها مقاله درباره 

هر یک از این کودکان درد کشیده نوشت اما کجایند راه حل ها؟ کجاست آن قوانین شفاف در دفاع از حقوق کودکان؟  کجاست عملکرد دقیق دولت در این رابطه؟ و....

WWW.KERMANEMROOZ.COM روزان هم 

بیا تا قدر یکدیگر بدانیم
قدرشناسی یکی از رموز پیشرفت کشور است

صفحات ششم و هفتم 

   درصد مبتالیان به HIV در چنارمحمودی اعالم شد

  دارتر کرمانی عازم رقابت های جهانی رومانی شد

  معرفی برترین کیک بوکسینگ کاران کرمانی

  مرد کریستالی همسرش را سر برید

  ماجرای تعرض ۷ مرد افغانی به زن جواِن تهرانی

اخبار ایران، جهان و حوادث:

تأمین امنیت 

زائران اربعین 

توسط تکاوران ارتش

 صفحه  ششم

بخش دوم

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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اخبار استان

فراخوان انتخاب پیمانکار
اداره کل امور عشایر استان کرمان در نظر دارد انجام عملیات تامین آب شرب کانون توسعه عشایری تک فرهاد 
شهرســتان ریگان را به صورت مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 
آدرس )www.setadiran.ir( به پیمانکار واجدالشــرایط در رشته آب یا تاسیسات واگذار نماید. بدیهی است 

کلیه مراحل فرآیند برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد.
تاریخ بارگذاری و دریافت اسناد در سامانه ستاد ایران: ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 98/7/16 

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32542038- 034 داخلی 118 یا 121 )اداره کل امور عشایر استان 
کرمان( تماس حاصل نمایید. 

هزینه درج آگهی در هر دو نوبت بعهده برنده مناقصه می باشد. 622213

اهدای 

خون سالم 

اهدای 

زندگی

استاندار کرمان بر لزوم انجام کارهای پژوهشی برای 
کاهش آمار تصادفات در این استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر محمد جواد فدایی  در دیدار 
با فرماندهی انتظامی استان کرمان ضمن گرامیداشت 
های  ماه های  در  داشت:  بیان  انتظامی  نیروی  هفته 
و  توسعه  حوزه  در  خوبی  بسیار  دستاوردهای  اخیر 

آن  از  که  است  آمده  دست  به  کرمان  استان  امنیت 
جمله می توان به کشفیات مواد مخدر کشف سرقت 

ها و بسیاری از موارد دیگر اشاره کرد. 
 وی افزود: اقدامات نیروی انتظامی نشان دهنده آن 
است که این نیرو می تواند با فرماندهی جدی بسیاری 
از خالف ها و جرائم را به موقع کشف و از بروز بسیاری 

از اتفاقات ناگوار جلوگیری کند.
استاندار کرمان گفت: مجموعه مدیریت اجرایی استان 
کرمان، آماده است تا برای تامین امکانات و تجهیزات 
مورد نیاز نیروی انتظامی اقدام و زمینه را برای توسعه 

و ارتقاء خدمات این نهاد فراهم کند. 
دستگاه   50 کرمان  استانداری  کرد:  تصریح  فدایی   
کرمان  استان  های  کالنتری  برای  را  سیکلت  موتور 
تامین خواهد کرد تا سرعت ارائه خدمات در کالنتری 

ها افزایش یابد.
های  ماه  در  انتظامی  نیروی  اقدامات  گفت:  وی 
و  جدیت  اطالعاتی،  بنیه  اقتدار،  دهنده  نشان  اخیر 
تیزهوشی فرمانده انتظامی است لذا تصمیماتی برای 
توسعه امنیت در جامعه گرفته شده بسیار خوب بوده 
اثرات  شاهد  مصوبات،  این  پیگیری  با  امیدواریم  و 

مثبت آن ها باشیم.
بازرسی های  و  ایست  باید  کرد:  ابراز  کرمان  استاندار 
بازرسی های  و  ایست  همچنین  و  کنیم  ایجاد  جدید 
موجود را مجهزتر و فعالتر کنیم تا این اقدامات باعث 
استان  امنیت  توسعه  به  و  شود  مرزها  بیشتر  کنترل 

نیز کمک کند.

فدایی افزود: در استان موضوع کمپ های ماده 16 به 
صورت ویژه در حال پیگیری است و به زودی شاهد 

بهره برداری از آنها خواهیم بود.
کرمان  در  پهبادها  استقرار  پیگیری  به  اشاره  با  وی 
گفت: سیستم پایش تصویری از موضوعات مهم دیگر 
طبق  لذا  است  پیگیری  حال  در  که  بوده  استان  در 
برنامه زمانبندی این سیستم در آبان ماه سالجاری به 

بهره برداری می رسد.
با  آینده  ماه های  امیدواریم در  استاندار کرمان گفت: 
امکانات  تکمیل  و  انتظامی  نیروی  زحمات  و  تالش 

شاهد امنیت و آرامش بیشتر برای مردم باشیم.
فدایی یادآور شد: حوادث رانندگی در کرمان موضوعی 
تصادفات  حوزه  در  لذا  است  توجه  شایان  و  پیچیده 
که  نبودیم  آمار  کاهش  وجود همه تالش ها شاهد  با 

بخشی از آن قابل حل نیست.
وی افزود: در زمینه کاهش تصادفات باید با کارهای 
این  مشکالت  رفع  جهت  در  حلی  راه  پژوهشی 
نصب  با  می توان  مدت  کوتاه  در  لذا  کرد  پیدا  حوزه 
آمار  و کنترل سرعت در محورها  بیشتر  دوربین های 

تصادفات را کاهش دهیم.

رئیس سازمان حج و زیارت استان کرمان گفت: تاکنون 81 هزار و 600 
کرمانی برای سفر معنوی اربعین در سامانه سماح ثبت نام کرده اند.

به گزارش ایسنا، »محمود عرب نژاد«  در ستاد استانی اربعین افزود: در 
در  کرمان  استان  در  72 شهر  اربعین  معنوی  سفر  نام  ثبت  حال حاضر 

دست انجام است.
وی با اشاره به این مطلب که ثبت نام های انجام شده در سامانه سماح از 
برآورد انجام شده برای زائران اربعین، بیشتر شده است، اظهار کرد: تاکنون 
اربعین در سامانه سماح ثبت  برای سفر معنوی  81 هزار و 600 کرمانی 
نام کرده اند و  احتمال دارد که زائران اربعین از استان کرمان تا مرز 100 

هزار نفر افزایش یابد.
که  مطلب  این  به  اشاره  با  کرمان  استان  زیارت  و  حج  سازمان  رئیس 

شهرستان های کرمان، رفسنجان و سیرجان به ترتیب بیشترین ثبت نام 
برای پیاده روی اربعین را داشته اند، تاکید کرد: در حال حاضر 114 دفتر 
مجوز دار دائم و 10 دفتر موقت در سطح استان ثبت از زائران اربعین را 

انجام می دهند.
براساس این گزارش، استاندار کرمان نیز در این جلسه با بیان اینکه تمامی 
فعالیت ها بر خواسته از عشق و ارادت مردم و مسئوالن به ساحت مقدس 
امام حسین )ع( است و این عشق و ارادت نتیجه تجربیات معنوی است که 
هر فردی به شکلی داشته است افزود: تجربیات سفر معنوی اربعین هر ساله 

افزایش می یابد و نتیجه آن افزایش قابل توجه متقاضیان این سفر است.
فدائی با تاکید بر اینکه بی شک امسال نیز زائران اربعین تجربیات معنوی 
زائران  استقبال  افزایش  موجب  تجربیات  این  و  داشت  خواهند  جدیدی 

اربعین در سال های آینده خواهد شد اظهار کرد: با توجه به افزایش شمار 
زائران اربعین در سال جاری الزم است که تمهیدات الزم در حوزه حمل و 

نقل آنها اندیشیده شود تا مشکلی در این زمینه برای زائران ایجاد نشود.
وی گفت: موضوع ساماندهی جاماندگان اربعین نیز بر عهده فرمانداری ها 
گذاشته شده تا با همکاری دستگاه های اجرایی امکانات مورد نیاز را تامین 
کنند تا این برنامه در کمال آرامش، امنیت، نظم، انضباط و حصول معنویت 

مطلوب انجام شود.
استاندار کرمان خاطرنشان کرد: اطالعات الزم درباره اعتبار گذرنامه ها نیز 
باید مشخص شده و اطالع رسانی الزم در این زمینه انجام شود تا افرادی 
که به مرزها مراجعه می کنند بدانند که چه شرایطی وجود دارد و خود را 

با آن شرایط تطبیق دهند.

استاندار کرمان تاکید کرد:

ضرورت انجام کارهای پژوهشی برای کاهش آمار تصادفات در استان  

رئیس سازمان حج و زیارت استان خبر داد:

پیش بینی حضور 100 هزار زائر اربعین حسینی از استان کرمان

خبر
سرپرست معاونت اقتصادی 

استانداری کرمان :
برخالف شائبه ها سرمایه گذاران زیادی 

در حال ورود به استان هستند
 

با  رابطه  در  کرمان  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
سرمایه گذار  چند  گفت:  کرمان  استان  در  خارجی  سرمایه گذاری  میزان 
همچنین  و  کرده اند  پیدا  ورود  خورشیدی  انرژی  بخش  در  خارجی 
شرکت های چینی، هلندی، ایتالیایی، آلمانی و ... در استان مستقر شده اند 
و در حال رایزنی با آنها هستیم و امیدواریم براساس تفاهمنامه های صورت 
گرفته، سرمایه گذاری خارجی در استان کرمان در سال جاری به 5 میلیارد 

دالر برسد.
دکتر »محمدعلی دهقان« از تالش همه کشورها برای جذب سرمایه گذار 
خارجی سخن به میان آورد و عنوان کرد: اگر آمریکایی ها و اروپایی ها در 
ایران سرمایه گذاری کرده بودند و منافع زیادی داشتند به این راحتی ما را 

تحریم نمی کردند.
و  پاکستان  به  ایران  از  که  گاز  لوله  سرخ)خط  لوله  خط  به  اشاره  با  وی 
در  ادامه  در  و  آن  اجرای  عدم  برای  کارشکنی ها  و  می رفت(  هندوستان 
خصوص شائبه ای مبنی بر رفتن سرمایه گذاران از استان کرمان، اظهار کرد: 
و  کرده  تغییر  یکسان  برای همه   )... و  تورم  ارز،  )قیمت  اقتصادی  شرایط 
شده  استان  از  سرمایه گذاران  فرار  باعث  که  نبوده  کرمان  استان  مختص 
باشد و برخالف این شائبه ها سرمایه گذاران زیادی در حال ورود به استان 

کرمان هستند.
دهقان از مذاکره با سرمایه گذاران بزرگ و موفق کشور برای ورود به استان 
کرمان خبر داد و مطرح کرد: دامداران بزرگ کشور در حال انجام اقدامات 
اولیه برای سرمایه گذاری در استان کرمان هستند به طوری که پرورش 20 
هزار دام سبک در فاز اول و در فاز دوم پرورش 100 هزار دام سبک در 
دام  هزار   3 پرورش  برای  سرمایه گذار  چند  همچنین  و  دارند  کار  دستور 
سنگین در استان در حال سرمایه گذاری است و این سرمایه گذاران بومی 

و غیربومی هستند.
وی ادامه داد: بخش بزرگی از سرمایه گذاری استان مربوط به شرکت میدکو 
است که تا کنون 5 هزار میلیارد دالر در استان کرمان سرمایه گذاری کرده 
است و سرمایه گذاران غیربومی کم کم استان کرمان را همانند استان خود 

خواهند دانست.
با  رابطه  در  کرمان  استانداری  اقتصادی  امور  معاونت هماهنگی  سرپرست 
چند  گفت:  ایسنا  به  نیز  کرمان  استان  در  خارجی  سرمایه گذاران  میزان 
و  کرده اند  پیدا  ورود  خورشیدی  انرژی  بخش  در  خارجی  سرمایه گذار 
همچنین شرکت های چینی، هلندی، ایتالیایی، آلمانی و ... در استان مستقر 
شده اند و در حال رایزنی با آنها هستیم و امیدواریم براساس تفاهمنامه های 
صورت گرفته، سرمایه گذاری خارجی در استان کرمان در سال جاری به 5 

میلیارد دالر برسد.
برای جذب سرمایه گذار  با همه وجود در حال تالش  برآنکه  تاکید  با  وی 
در  که  کرده ایم  را شناسایی  کرد: حدود 600 سرمایه گذار  اظهار  هستیم، 
برای جذب سرمایه گذار خارجی  اما  آنها هستیم  تک  با تک  مذاکره  حال 
این مقوله  به  باید  از کشور هستند  معتقدم که کرمانی هایی که در خارج 
در  و  کنند  )کرمان( سرمایه گذاری  استان خودشان  در  و  کرده  پیدا  ورود 
کرمان  در  سرمایه گذاری  به  ترغیب  نیز  خارجی  سرمایه گذار  صورت  این 

خواهد شد.
به  به معین های توسعه گر  اقتصادی  نام معین های  تغییر  دهقان در زمینه 
ایسنا گفت: این ایده هنوز پختگی کافی را ندارد و روز 14 مهرماه پیشنهاد 
شد که به معین های »توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی« تغییر نام پیدا 
کنند زیرا برخی از معین ها در منطقه تحت مسئولیتشان کارهای فرهنگی- 
اجتماعی کردند و برخی نیز فقط کار اقتصادی کرده اند و از معین هایی که 
و  اجتماعی  کارهای  داده اند خواهش کرده ایم که  انجام  اقتصادی  اقدامات 

فرهنگی نیز انجام دهند.
وی درباره معین های فعال و غیرفعال بیان کرد: برخی از معین ها آماری که 
ارائه می دهند، این آمار جزء وظیفه ذاتی آنهاست و به عبارتی اقدام جدیدی 
انجام نداده اند. به طورمثال یک واحد تولیدی موظف به ایجاد تعدادی شغل 
بوده و این ایجاد اشتغال که جزء وظایف ذاتیش بوده را پای معین بودن 
خود می گذارد و اگر معین اقتصادی هم نبود باید این میزان اشتغال نیز 

ایجاد می کرد.
باید  افزود:  کرمان  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
اقداماتی که وظیفه ذاتی معین ها بوده از کارهای اضافه بر وظایف ذاتی آنها 
معین  بودن یک  فعال  میزان  و سپس می توان در خصوص  تفکیک کنیم 

تصمیم گیری کرد.
دهقان درباره ضرورت استفاده معین ها از نیروها و امکانات بومی اظهار کرد: 
امکانات و  از  را  نیاز خود  ابتدا  باید در  ارگان های دولتی و خصوصی  همه 
اگر کاالیی در داخل استان وجود دارد  تامین کنند و  ظرفیت های استان 
نباید آن کاال را از استان دیگر وارد کنند و درصورت عدم وجود کاال و نیاز 

خود می توانند آن را وارد کنند.
استان  اقتصادی  معین های  همه  که  مطلب  این  بیان  با  مسئول  مقام  این 
آمادگی  اعالم  جدید  معین   6 حدود  کرد:  تصریح  هستند،  بومی  کرمان 
تفاهمنامه  تدوین  در حال  و  است  انجام شده  مذاکراتی  آنها  با  و  کرده اند 

با آنها هستیم.
وی در بخش دیگری از گفت وگوی خود با ایسنا، از مصوبات ستاد تنظیم 
استان  زمانی گوشت مرغ در  بیان کرد: یک  و   آورد  میان  به  بازار سخن 
بی رویه افزایش یافت و قیمت گوشت مرغ از مرز 14 هزار تومان عبور کرد 
که آن را به 13 هزار و 600 رساندیم اما باید مدنظر داشت که اگر قیمت 
گوشت مرغ کمتر از استان های همجوار باشد فوری مرغداران، گوشت مرغ 
خود را به آن استان ها صادر می کنند و بازار کرمان خالی می شود لذا باید 

همه جوانب را در قیمت گذاری مدنظر داشته باشیم.
عنوان کرد:  و  دانست  قیمت گذاری  را محور  تقاضا  و  میزان عرضه  دهقان 
دولت نباید وارد عرصه اقتصادی و قیمت گذاری شود و تجربیات این 40 
در  اما  است  نبوده  موفق  این خصوص  در  هیچ گاه  دولت  داده  نشان  سال 
قیمت ها  حرف  و  زور  فرمایش،  با  ولی  می کنیم  پیدا  ورود  خاص  شرایط 

اصالح نمی شوند.

مس سرچشمه ۴۴طرح اقتصاد مقاومتی رفسنجان را در دست اجرا دارد

تاکنون 44  ویژه رفسنجان طی یک سال گذشته  فرماندار  به گفته 
مجتمع مس  آموزشی  و  مالی  با حمایت های  مقاومتی  اقتصاد  طرح 
سرچشمه به عنوان معین )یاور (اقتصادی این شهرستان اجرا شده و 

یا در حال اجرا است.
اقتصاد  ستاد  نشست  در  هرندی  فصیحی  مجید  ایرنا،  گزارش  به 
مقاومتی در محل فرمانداری رفسنجان پیرامون اهمیت فعالیت های 
اقتصادی گفت: برای اینکه مجموعه ای به قدرت و به جایگاه اصلی 
برسد دشواری هایی را باید پشت سر بگذارد و  قدرت هایی که در 

صحنه جهانی هستند با صبر و شکیبایی به این نقطه رسیدند .
فصیحی هرندی با اشاره به اینکه مجتمع مس سرچشمه رفسنجان به 
عنوان معین اقتصادی منطقه 6 استان کرمان در شهرهای رفسنجان، 
اقتصادی در راستای  فعالیت های  پاریز  و  انار، شهربابک، سرچشمه 
رونق اقتصادی انجام می دهد بیان کرد: این مجتمع از اشتغال های 
مقرون به صرفه حمایت میکند و در راستای رفع مشکالتی همچون 

عدم نقدینگی تالش دارد.

وی با بیان اینکه 44 طرح خرد و کالن و بومی در رابطه با اقتصاد 
و  گرفته  قرار  مطالعه  مورد  مجتمع مس سرچشمه  توسط  مقاومتی 
اند اظهار  برخی در حال اجرا هستند و تعدادی نیز به اجرا درآمده 
داشت: برخی از این طرح ها شامل احداث مزرعه آلوئه ورا، حمایت 
نایلون در شهر  اندازی کارخانه مواد شوینده، احداث کارخانه  راه  از 
اندازی کارخانه مصنوعات مرمری و سنگی، نخستین  راه  کشکوئیه، 
پهباد صنعتی کشور، تولید فیلترهای دیواری، حمایت از گلخانه های 

هیدروپونیک و طرح تولید کودهای آمینو اسید است.
تولید  کارخانه  اندازی  راه  برای  کرد:  خاطرنشان  رفسنجان  فرماندار 
نایلون 150 میلیون تومان تسهیالت از سوی مجتمع مس سرچشمه 
به متقاضی آن اعطا شده و قرار است مجتمع مس سرچشمه ساالنه 
میزان 12 تن نایلون مورد نیاز خود را از این کارخانه خریداری کند.

وی همچنین حمایت از 11 دامپروری رفسنجان، ارائه تسهیالت کم 
از  انار، حمایت  و  رفسنجان  در  چوبی  مصنوعات  کارگاه  دو  به  بهره 
نیاز مس در رفسنجان که  شرکت های ساخت و ساز قطعات مورد 

بخش عظیمی از قطعات مورد نیاز مس سرچشمه از خارج شهرستان 
تأمین می شد که در حال حاضر این نیازها از داخل شهرستان تهیه 
می شوند، راه اندازی کارگاه تولید پوشاک، برگزاری دوره های صنایع 
دستی برای مددجویان بهزیستی را از دیگر طرح های مورد حمایت 
مس برشمرد. فرماندار بیان کرد: رویکرد اصلی در حوزه روستاها است 
که هر روستا یک صنایع دستی داشته باشد لذا هر ایده ای که در 
روستاها ظرفیت تجاری داشته باشد آمادگی ارائه تسهیالت از سوی 

مجتمع مس سرچشمه وجود دارد.
فصیحی هرندی عنوان کرد: با حمایت های مجتمع مس سرچشمه 
پروژه کشت جایگزین )زعفران، گل محمدی، زرشک و ... ( و توسعه 
 70 امسال  و  شده  اجرا  ولیعصر)عج(  دانشگاه  همکاری  با  شیالت 
به  و  برداشت  و  پرورش  رفسنجان  استخرهای  در  ماهی  قطعه  هزار 
بازار عرضه شد. وی تصریح کرد: با تفاهم نامه ای بین مجتمع مس 
عالی  مرکز  ای  فنی وحرفه  و سازمان  پرورش  و  آموزش  سرچشمه، 
صنایع دستی مس را ایجاد کردیم که کارکردش این هست که در 
یکی از مدارس 20 نفر از هنرمندان صنایع دستی شهرستان را که 
توانمند هستند و کارگاه دارند حمایت می کنیم و مدیریت تولید بر 
عهده مس سرچشمه است و تولیدات این افراد توسط مس خریداری 

می شود.
وی ادامه داد: فروشگاه اینترنتی ایجاد می کنیم و طرح های نوین 
در اختیار آنها قرار می دهیم و به صورت جشنواره ورکشاپ اجرا می 
کنیم تا صنایع دستی به مردم ارائه شود و عالقمندان استفاده کنند 
به  تسهیالت  ارائه  در  باشد  داشته  اگر هم کسی مجوز  اینکه  ضمن 
فرماندار ویژه رفسنجان   . ایجاد کند  تا کارگاه  وی کمک می کنیم 
تصریح کرد: در کنار این ها یک برند ملی صنایع دستی مختص مس 
سرچشمه در حال اخذ است و هر کدام از این محصوالت که مورد 
تأیید میراث فرهنگی  باشد به عنوان برند صنایع دستی مس آمادگی 

عرضه به بازار داریم 
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یادداشت های 

گاه و بی گاه

نافرمانی 
دیگر دستم در اختیارم نیست و از دستش کالفه شده ام 
و حرکت  هستند  باش  آماده  حالت  به  همیشه  آن  انگشتان 
اصال  کنم،  می  امر  آنها  به  چه  هر  کنند  می  ظریفی  های 
ولی  بردم  پناه  دست  به  العالج  نیست  بدهکار  گوششان 
نیست.  از اعضاء بدن من  گل ها چه گل و گویی عضوی 
برایش خط  و  کنم  می  تهدید  و  زنم  می  نهیب  او  به  بارها 
و نشان می کشم و گه گاهی تنبیهش می کنم ولی هر روز 
تا  کنم  او شکایت  از  گرفتم  تصمیم  دیگر  دیروز،  از  بدتر 
شاید گناهش مشخص و بر همه ثابت شود تا گناه او را پای 
من ننویسند. دیروز که به محکمه عقل احضار شدیم دست 
گفت من هیچ گناهی ندارم بلکه این قلم مقصر است تعجب 
کردم ولی در ادامه حرف دست، قلم با خطی خوانا نوشت 

»تو که هیچ نمی دانی سکوت کن«

بیا تا قدر 

یکدیگر بدانیم 

قدرشناسی یکی از 
رموز پیشرفت کشور است 

روستای  یا  شهر  زندگی،  محیط  در  ما  از  بسیاری  متاسفانه 
خود، کمبودها و نقایص را می بینیم و پیوسته نق می زنیم. 
هر چند میهن عزیز ما تحت فشار تحریم های ظالمانه آمریکا 
دنیا  بدنام  استعماری  سوابق  با  که  ـ  جهانخواران  دیگر  و 
هستند ـ دچار مشکالتی شده که آثار آن در زندگی همه 

ی قشرهای اجتماعی احساس می شود.
واقعیت این است که بسیاری از کشورهای پیشرفته و موفق 
به عنوان یکی از فضیلت های  ـ  جهان در سایه قدرشناسی 
انسانی ـ به وحدت و انسجام درونی نائل آمده اند و بدیهی 
است که وحدت و یکپارچگی، شالوده و بستر اصلی گذر 

از مشکالت و رسیدن به رفاه و پیشرفت است.
در حال حاضر، دالوران نیروی انتظامی با ایثار جان و تحمل 
با درجه ی درخور  را  امنیت و آسایش  بسیار  مرارت های 
اند. هر چند که آب و غذا و دیگر  فراهم آورده  تحسینی 
ولی  روند  می  به شمار  مهم  های  نعمت  از  روزانه  نیازهای 
چنانچه با داشتن چند خروار طال، از نعمت »امنیت« بی بهره 

بودیم، آیا می توانستیم از زندگی لذت ببریم؟
آیا تا به حال به این فکر کرده اید که با ارسال پیامی تشکر 
آمیز برای دالوران نیروی انتظامی به مصداق »شکر نعمت، 
و  برده  باالتر  را  اجتماعی  امنیت  کند« سطح  افزون  نعمتت 
در  عزیزمان  خواهران  و  برادران  فرزندان،  دلگرمی  سبب 

نیروی انتظامی می شویم؟
و  انتظامی  نیروی  افراد  احترام  حفظ  که  کرد  نباید  شک 
مهمترین عوامل  از  یکی  عنوان  به  نیرو،  این  اقتدار  افزایش 
پیشرفت و ترقی کشور در ابعاد: اقتصادی، علمی، اجتماعی 
و فرهنگی در تمامی کشورهای پیشرفته، مورد توجه ی ویژه 

مردم این کشورها قرار گرفته است.
مردم میهن دوست ایران نیز »قدرشناسی« را به عنوان یکی از 
زیرساخت های فرهنگی در راستای نیل به کشوری آباد و 
پیشرفته مدنظر خواهند داشت و نیک می دانند که به مصداق 
»در همیشه بر یک پاشنه نمی چرخد«، تحریم ها به پایان می 
ایران در  رسد، ظلم ظالمان سپری می شود و ملت بزرگ 
افرادنیروی  سایه امنیت ناشی از تالش های در خور تقدیر 

انتظامی به سرعت، مسیر پیشرفت را تداوم خواهد بخشید.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

به قلم یحیی
 فتح نجات 

طناب محکم غم

زنده  بمیرد  عشق  بی  دلت  آنکه  از  پیش 
ای. در هیاهوی جهان تا که بجنگی هستی 
تقدیرست.  ی  حادثه  ترین  مرگ  خستگی 
خستگی یکی از بهانه های دل ماست باید 

آن را ریشه کن کرد. خستگی را کسی به خون ما تزریق نمی 
کند بلکه افکار پلید و ترس هایی که در خود ایجاد می کنیم 
خستگی را به وجود آورده و کارهایمان را متشنج می گرداند. 
آخرین داشته ها و دلخوشی ها را که از دست بدهیم دیگر مرگ 
را در یک قدمی خویش احساس کرده و دستاویزها را چنان دور 
تصور کرده که رسیدن به آن را محال می پنداریم اما این انتهای 
راه برای هیچ کس نبوده بلکه فقط کم رنگ شدن ها ما را از پای 
درآورده است. راه طوالنی و آفتاب سوزان و پای پیاده آنقدر تکرار 
شده است که کاسه ی صبر را لبریز کرده روح به خمودگی افتاده 
است وگرنه زندگی تا بی نهایت ادامه دارد و هنوز هیچ انسانی 
در کره ی خاکی به نهایت نرسیده است. گرچه همه ی حرکت 
ها به آن سو بوده باشد. فکر کرده ایم که هر جا خوابمان گرفته 
داستان به انتها رسیده است اما نه اینگونه نبوده و هر لحظه باید 
برای رسیدن عزمی راسخ تر داشت. هر روز راه رفتن های تازه تر 
آموخت تا با رقص و پایکوبی جهان زیباتر شود. در زمان خستگی 
روح مچاله شده مغز تحت تاثیر قرار گرفته و به بدن فرمان عقب 
نشینی می دهد. ما می خواهیم تا زنده ایم زندگی کنیم و تنها 
هدفمان زنده ماندن نیست. پس وقت برای خسته شدن نداریم 
هنر زندگی کردن امروزه حرف اول را در جامعه زده و جنگیدن 

برای زندگی مقدس می باشد.
از حادثه ی عشق فرو می افتد 

هر کس که طناب محکمش غم باشد 
هر کس که به پای درد آدم نشود 

هر کس که بالی خانه اش کم باشد

به قلم 
مهناز سعید 

  درباره ذخیره سازی داده ها روی DNA چه می دانید؟

سرویس علم و زندگی کرمان امروز
 
 

از  آن  در  که  است  وسیله  ای  زیست  رایانه 
ای  گزینه   عنوان  به  رایانش  برای  DNA)دی ان ای( 
می  استفاده  الکترومغناطیسی  پردازنده  های  برای 
انجام  برای  ها  آن   از  استفاده  امکان  دلیل  به  که   شود 
هستند.  فرد  به  منحصر  حجیم،  و  موازی  محاسبات 
محاسبات زیستی در محیط  های آزمایشگاهی در مورد 
دستورات  از  است.پیروی  شده   انجام  محدودی  مسایل 
کند  رایانه  به  تبدیل  را  سلول ها  می  تواند  الگوریتمی 
و به این ترتیب یک زیست  رایانه به وجود بیاورد.دلیل 
صورت  در  می  تواند  که  است  آن  دی ان ای  اهمیت 
حصول شرایطی، هزاران سال زنده بماند؛ این در حالی 
می  خراب  سرعت  به  رایج  های  هارددیسک   که  است 
 شوند.با توجه به ماهیت ذخیره و حفظ اطالعات حیاتی 
بشر و محدودیت ۵۰ ساله ذخیره زمانی اطالعات روی 
سرورهای رایانه  ای، ارائه این روش می  تواند انقالبی در 

عرصه ذخیره اطالعات ایجاد کند.
نوارهای  از  تر  فشرده  ذخیره،  سیستم  نوع  این 
ای  ان  دی  در  زیرا  است  هارددرایوها  و  مغناطیسی 
اطالعات بیش تری ذخیره می شود، به این معنی که 
اطالعات  اگزابایت   ۴۵۵ می  تواند  دی ان ای  گرم  یک 

ذخیره کند.
روش  همین  از  استفاده  با  دارند  عقیده  دانشمندان 
توان به طور مؤثر تمامی اطالعات جهان را درون  می 
یک اتاق فشرده و ذخیره کرد که در صورت خنک نگه 
داشتن دی ان ای، این اطالعات تا دو میلیون سال قابل 
ذخیره  سازی هستند.اگر دی ان ای درون یک کره شیشه 
 ای کوچک و در دمای ۱۰ درجه سانتی گراد نگهداری 
را دست نخورده  شود، ۲۰۰۰ سال می  توان دی ان ای 
نگه  داری کرد اما در صورتی که دما بیش از این کاهش 
یابد، می  توان طول عمر دی ان ای را تا دو میلیون سال 

افزایش داد.
ایده محاسبات مبتنی بر دی ان ای ابتدا در سال ۱۹۹۴ 
موسوم  مسأله  ای  حل  برای  آدلمان«  »لئونارد  توسط 
به »مشکل فروشنده سیار« برای یافتن کوتاه ترین راه 
از مناطق جداگانه جغرافیایی را به  ممکن که تعدادی 
هم متصل می کند، مطرح شد. از آن زمان رویکردهای 
دی ان ای  که  ویژگی  هایی  از  استفاده  برای  زیادی 
شده  اند.  مطرح  کرده،  جذاب  محاسباتی  لحاظ  از  را 
گروهی  توسط  ای  ان  روی دی  ها  داده  ذخیره سازی 
از پژوهشگران دانشگاه هاروارد در سال ۲۰۱۲ میالدی 
ایجاد شد. آن ها با موفقیت توانستند ۵٫۵ پتابیت داده 
را در یک گرم دی ان ای ذخیره  ترابایت(  )حدود ۷۰۰ 

کنند.
از آن زمان تاکنون گروه های تحقیقاتی مختلفی این 
روش را ارتقاء دادند. مایکروسافت نیز سال گذشته ادعا 
کرد روشی برای ذخیره اطالعات ایجاد کرده که نسبت 
به روش های پیشین ۲۰ بار کارآمدتر است و در ساخت 
DNAاستفاده شده  از پروتئین  آن به جای سیلیکون 

است. در این میان دی ان ای انسان از ظرفیت فراوانی 
برخوردار  اطالعات  از  زیادی  سازی حجم  ذخیره  برای 
کند؛  می   عمل  رایانه  شبیه  کمابیش  است.انسان 
محاسباتی  عملیات  برای  توان  می   را  انسان  دی ان ای 
مورد استفاده قرار داد و محاسبات مبتنی بر دی ان ای را 
جایگزین محاسبات سیلیکونی کرد.محاسباتی که بدن 
انسان به طور طبیعی انجام می  دهد بسیار سریع تر از 
سریع ترین رایانه  های سیلیکونی است. باالتر از آن این 
که سیلیکون چندان دوستدار محیط زیست نیست و نیز 
مشکالت حرارتی به وجود می آورد.محاسبات مبتنی بر 
دی ان ای از واکنش  های شیمیایی برای حل مسائلی که 
در آن شماری از رشته  های دی ان ای به عنوان بیت ها 

عمل می کنند، استفاده می  کند.
جدید  روش  از  دانشمندان  از  بعضی  حاضر  حال  در 
رمزگذاری دی ان ای استفاده می کنند که بیش ترین 
میزان اطالعات به ازای هر نوکلئوتید را ذخیره می کند. 
از روش هایی  بار کارآمدتر  این روش رمزگذاری ۱۰۰ 
است که در سال ۲۰۱۲ ساخته شد و می تواند ۲۱۵ 
پتابایت اطالعات را در یک گرم دی ان ای ذخیره کند. 
سال   ۱۳.۳ معادل  پتابایت  هر  که  است  حالی  در  این 

ویدئو با کیفیت HDاست.
همچنین با استفاده از باسیل  هایی مانند »اشریشیا« 
که از انواع باکتری ها هستند و معموالً در غشای روده به 
سر می برند، می توان اقدام به ساخت زیست  رایانه کرد.
قابلیت این باسیل  ها این است که به راحتی می  توانند 

مورد دستکاری قرار بگیرند.
ارائه  پیشنهاد  انگلیسی  دانشمندان  که  دیگر  روشی 
استفاده  بود،  موفقیت آمیز  نیز  آن  آزمایش  و  اند  داده 
و  ساخت  است.  رایانه  ساخت  DNAدر  پروتئین  از 

توسعه رایانه ها با استفاده از پروتئین DNAبر مبنای 
فناوری نانو است و از نمک های مس و اسیدی با نام 
 »ethylenediaminetetraacetic acid«
در  که  است  ترکیبی  اسید  این  شود.  می  استفاده 

شامپوها یا برخی از محصوالت خانگی یافت می شود.
رایانه ها در حالی  پروتئین در ساخت  این  از  استفاده 
DNA است که تحقیقات قبلی نشان داده بود، ساختار
را با استفاده از اسید می توان تغییر داد. مطالعات اخیر 
محققان انگلیسی نشان می دهد، استفاده از ذرات باردار 
مثبت مس، پروتئین DNAرا برای بار دوم تغییر و به 

ساختار سنجاق سر hair-pinتبدیل می کند.
این پژوهش برای نخستین بار نشان داد که می توان 
این ساختار  داد.  تغییر  DNAرا  مرتبه ساختار  دو  در 
الگویی است که می تواند در DNAیا RNA رخ دهد. 
RNA)اسید ریبونوکلئیک( همراه با DNAو پروتئین 
ها، سه مولکول درشت اصلی هستند که برای همه گونه  
DNA هستند.  ضروری  زیستی،  شده  شناخته  های 
مانند RNA زنجیره طویلی است که از اجزای سازنده  

ای به نام نوکلئوتیدها تشکیل شده اند.
توسط  ژنتیکی  اطالعات  ها،  ویروس  از  برخی  در 
یک  ساختار  DNAبه  تغییر  شوند.  می  RNAمنتقل 
سنجاق سر می تواند کاربردهای مختلفی مانند ساخت 
رایانه  یا ساخت  نانو  مقیاس  در  مکانیکی  های  ماشین 

هایی مبتنی بر DNAداشته باشد.
اطالعات  سازی  ذخیره  برای  ها  روش  این  چند  هر 
بسیار کارآمد هستند اما باید در نظر داشت که هزینه 
های ذخیره و خوانش اطالعات در دی ان ای بسیار زیاد 
است. به عنوان مثال برای ذخیره یک پکیج اطالعاتی ۲ 
مگابایتی در دی ان ای، هفت هزار دالر برای سنتز دی 

ان ای و دو هزار دالر دیگر برای انجام توالی آن هزینه 
شده است. محاسبه مبتنی بر دی ان ای هنوز در سطوح 
بسیار اولیه خود قرار دارد و یکی از چالش  های این نوع 

محاسبه، نمایش آن است.
یکی دیگر از مشکالتی که سبب شده بسیاری از تالش 
های پژوهشگران در ذخیره سازی داده ها بر دی ان ای 
بی نتیجه بمانند، از بین رفتن اطالعات هنگام تغییرات 
شیمیایی در دی ان ای است.همچنین دی ان ای رسانای 
خوبی برای الکتریسیته نیست، از این رو پژوهشگران از 
دی ان ای به عنوان چارچوب استفاده کرده و سایر مواد 
را روی آن برای ایجاد ابزارهای الکترونیکی مونتاژ می 

 کنند.
نگهداری دی ان ای نیز فرایند بسیار گران  قیمتی است؛ 
به طور مثال پژوهشگران مؤسسه فدرال سوئیس، برای 
دالر   ۱۵۰۰ حدود  دی ان ای  کیلوبیت   ۸۳ نگهداری 
هزینه کردند. با در نظر گرفتن چنین هزینه ای، برای 
کیلوبایت  کیونتلیون  دو  باید  زتابایت   ۱٫۸ نگهداری 
از  خارج  کار  این  هزینه  و  شود  نگهداری  دی ان ای 

توانمندی اقتصاد فعلی جهان است.
تا  کشید  خواهد  طول  دهه  یک  از  بیش  واقع  در 
قابل  برای عموم مردم  ای  ان  اطالعات در دی  ذخیره 
دسترس باشد. البته حتی در آن زمان هم این فناوری 
سیستم  در  بیمار  سابقه  مانند  اطالعاتی  ذخیره  برای 
وجود  احتمال کمی  و  می شود  استفاده  پزشکی  های 
دارد تا آن را به عنوان آخرین فناوری در اختیار عموم 
اطالعات  برنامه  ریزی  قابل  دهند.ذخیره  قرار  مردم 
درون دی ان ای سلول  های زنده می  تواند به ابزار مهم 
و قدرتمندی در مطالعات سرطان، پیری، رشد و حتی 

محیط طبیعی تبدیل شود.

روایت »کرمان امروز« از وضعیت کودکانی که کودکی نکرده اند، به بهانه گذر از 16 مهر ماه روز جهانی کودک؛

هر روز باید روز کودک باشد

که  است  اکتبر  هشتم  با  مصادف  مهرماه   ۱6 امروز 
در تقویم  به عنوان روز جهانی کودک نامگذاری شده 
است. به همین بهانه قصد داریم بخش گزارش امروز را 
به کودکانی اختصاص دهیم که کودکی آنها در دنیای 
بزرگساالن بی رحمانه رنگ باخته است. کودکانی که 
نه با ترنم قصه و شعر بلکه با غم نداری و فقربه خواب 
شبانه فرو می روند. کودکانی که نه شادی شان در پی 
بازی های سرخوش بچگی شکل گرفت و گونه هایشان 
دست  نه  کوچکشان  دست  و  مادر  نوازش  دست  نه 
مردانه و قوی پدر را  داشت. برای این کودکان فقط 
نگاه های ترحم آمیز و گاه از روی سرزنش اطرافیان 

به خاطر می ماند.
فقط الزم است دقیق اطراف و پیرامون خود را نگاه 
از این دست کودکان بر سر چهارراه ها  کنیم. روزانه 
و  سرد  های  نگاه  با  دید.  خواهیم  برزن  و  کوی  در  و 
آفتاب خورده هوای داغ  با رنگ های پریده  بی روح، 
تابستان و یا چهره های خشک و زبر از سوزش باد های 
سرد زمستان با لباس هایی نه به اندازه تن، بل کوتاه به 
کوتاهی قد آرزوهایشان و یا بلند به بلندی شب های 
تنهایی شان. کودکانی که آرزوهای خود را نه در این 
دنیای واقعی بلکه هر شب در میان ستاره های آسمان 

جستجو می کنند. آخر آرزو برای آنان دور و دراز است 
شاید به دوری یک ستاره چشمک زن درآسمان که به 

نام خود زده اند!

کودکانی که شادی بهار را نه با لباس های نو و زیبا و 
کادوهای عمو نوروز می بینند و نه اولین برف زمستان 
را با پوتین های گرم و دست کش و شال و کاله های 

همرنگ اما مهر ماه که از راه می رسد غمی بزرگ تر 
روی دل کوچک و بی تابشان النه می کند. آنها هر روز 
بچه هایی را می بینند که با کیف و روپوش مدرسه با 
بدرقه گرم پدر و مادر به خانه دوم خود می روند اما 
آنها  حتی رنگ مدرسه و کالس را ندیده اند و از خود 
می پرسند چرا!؟ چرا دنیا یک جای کارش می لنگد؟ 
ها  بچه  انگار  چرخد!  نمی  درست  روزگار  چرخ  انگار 
همه شبیه هم نیستند. شبیه هم نمی خندند. اما چرا؟
رسد،  می  خود  دوم  نیمه  به  مهرماه  که  حال 
وهمه  اقتصاددانان  شناسان،  جامعه  سیاستمداران، 
طرفدار کودکان و حقوق آنها می شوند. از ظلمی که بر 
کودکان بی سرپرست و یا بد سرپرست، کودکان کار، 
کودکان آزار دیده، کودکان جنگ زده و کودکان فقر 
شده است می گویند. اما آنها فقط شعار می دهند و در 
عمل و درست از فردای بعد از روز کودک، همه شعارها 

فراموش می شوند و رخت عمل بر تن نمی پوشاند!
شاید بتوان صدها مقاله درباره هر یک از این کودکان 
قوانین  آن  کجاست  حل؟  راه  آن  کجاست  اما  نوشت 
شفاف در دفاع از حقوق کودکان؟ چرا همه اینها فقط 
بر روی کاغذاست؟ چرا لوایح قانونی سال ها در پرونده 
ها مسکوت می ماند؟ این ضعف از کجا ناشی می شود!؟   
تا  برسد  روزی  کاش  که  کنیم  می  آرزو  پایان  در  و 
نماند،  محروم  رایگان  تحصیل  حق  از  کودکی  هیچ 
کودکی  هیچ  نباشد،  کاشانه  و  خانه  بی  کودکی  هیچ 
با  و  نکند  دنبال  ها  ستاره  سوسوی  در  را  آرزوهایش 
کودکان  یکدست  و  عادالنه  امکانات  آوردن  فراهم 
خود بتوانند آرزوهای خود را در دنیای واقعی بدست 
بیاورند. بیایید هر روز را روز کودک بدانیم نه فقط ۱6 

مهرماه را...

    حال که مهرماه به نیمه دوم خود می رسد، سیاستمداران، جامعه شناسان، اقتصاددانان 
وهمه طرفدار کودکان و حقوق آنها می شوند. از ظلمی که به کودکان بی سرپرست و 
یا بد سرپرست، کودکان کار، کودکان آزار دیده، کودکان جنگ زده و کودکان فقر شده 
است می گویند. اما ایشان اکثرا فقط شعار می دهند و در عمل خبری نیست و فردای بعد 
از روز کودک، همه شعارها فراموش می شود. شاید بتوان صدها مقاله درباره هر یک از 
این کودکان درد کشیده نوشت اما کجایند راه حل ها؟ کجاست آن قوانین شفاف در دفاع 

از حقوق کودکان؟  کجاست عملکرد دقیق دولت در این رابطه؟ و....

به قلم: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی
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دنیای ما 

گفته بودم : 
دوستت دارم 

تو هم گفتی که :
 من هم...

گفتمت: اندازه ی دنیا  
تو هم گفتی که :

من هم ...
راست هم گفتی تو

اما
 وسعت دنیای ما 

با هم یکی نیست...

نومید
 

چندیست 
چشم بی فروغم را 

به انتهای افق دوخته ام 
و کور سوی امیدم را 

به فراسوی آن! 
خورشید بی طلوع 

در پشت ابر ضخیم روزگار بی شرمیمان 
از قهری سرخ 

گداخته 
در غروب مانده است 

ماه اما 
در محاق آخر است 

باریکه ای کم سو و رونق است 
تا به طلوعی دیگر 

شاید در آسمان 
ناکجا آباد! 
غم بار ماه 

در کنج آسمان 
به سوگ 

گر گرفته است 
حتی 

اگر آسمان شب به نقره بریزند 
یا ماه زمین را به جفت بگیرد 

و دیده جوانیم 
در کاسه ی سر 

چراغ شب چره بشود 
تو مپندار روز 
سرزده است 

هر چند به راه مانده را 
فرقی نیست 

میان ماندن و رفتن 
که هم چنان 

کورسوئی
از افق 

نمی تابد 
کسی نمی آید 
کسی نمی آید!

به قلم مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی

به قلم 
سیدرضا 
مجدزاده 

فرهنگ و ادب

سرویس ادبی کرمان امروز

بخش دوم

خانه سهراب کجاست؟
من با تاب
من با تب

خانه ای در طرف دیگر شب ساخته ام
کسی چه می داند بر سر خانه های سهراب چه آمد. 
سال  خیلی  که  کاشان  در  را  بچگی های شان  خانه 
پیش فروختند و یک بار خواهرها رفتند سراغ خانه 
زندگی  محله  دو  در  تهران هم  در  نبود.  دیگر  ولی 
سهراب  خانه  آخرین  که  گیشا  و  امیرآباد  کردند؛ 
سهراب  که  داشت  زیرزمینی  امیرآباد  خانه  بود. 
تابلوهای مورد عالقه اش را به دیوار زده بود و آنجا 
اتود نقاشی می کرد. گاهی هم »فروغ« برای تمرین 

نقاشی به این خانه سری می زد.
از  پروانه  است.  نامعلوم  هم  گیشا  خانه  سرنوشت 
آخرین خانه چنین می گوید: »نمی دانم بر سر خانه 
گیشا چه آمد. بعد از جریان سهراب آن را فروختیم 
غم انگیز  خیلی  خانه  آن  در  ماندن  او،  بدون  چون 
بود. یک نفر خانه را خرید که گویا در نیروی هوایی 
در  تغییراتی  دیدم  پیش  سال  خیلی  می کرد.  کار 
خانه  آن  بر سر  نمی دانم  االن  اما  بودند  داده  خانه 

چه آمده است!
پیشه ام نقاشی است

سهراب بیشتر خود را شاعر می دانست یا نقاش یا 
اصال کدام را بیشتر دوست می داشت؟ این پرسشی 
اما تنها  باشیم  از ما داشته  است که شاید بسیاری 
ما نیستیم که پروانه خواهرش همچنین پرسشی را 
از او پرسیده و این را جواب شنیده که »هر دو برای 
من یکسان است« و همایوندخت هم تعبیر جالبی 
دارد: »سهراب بیش از آن که شاعر باشد، نقاش بود 

و بیش از آن که نقاش باشد، شاعر بود«
همه  بود؟  چگونه  هنرها  دیگر  با  او  رابطه  اما 
سینما  به  می گویند  متفق القول  خانواده اش  اعضای 
بسته  فضای  در  ماندن  از  چون  نمی رفت  تئاتر  و 
اذیت می شد اما پروانه تاکید دارد که در سفرهای 
جا  هر  و  می دید  را  موزه ها  فقط  هم  خارجی اش 

می رفت، به دیدن بهترین موزه ها می رفت.
از میان  آن گونه که مهدی قراچه داغی می گوید، 
قبول  را  احمدی  احمدرضا  هم نسلش،  شاعران 
نیما  به  و  داشت  دوست  را  فروغ  شعرهای  داشت. 
هم  را  ثالث  اخوان  می کنم  »فکر  داشت:  ارادت 
نمی آمد.  بدش  هم  نادرپور  نادر  از  دوست  داشت. 
در  تصویرپردازی  اسطوره  که  خان  سهراب  از  بعد 
شعر و ادبیات و طبیعت بود، نادرپور تصویرسازترین 

شاعر ما است.
قفسی می سازم با رنگ

می فروشم به شما
سهراب جزو هنرمندانی بود که در دوره زندگی اش 
مشهور شد و تابلوهایش خواهان داشت. با این حال 
هرگز برای آثارش قیمت زیادی در نظر نمی گرفت.
 ۶ و   ۳ قیمت  به  را  تابلوهایش  پروانه،  گفته  به 
هزار تومان می فروخت. وقتی به او می گفتند قیمت 
باید  تابلو  قیمت  می گفت  ببر،  باال  را  تابلوهایت 
طوری باشد که حتی کارمندها هم بتوانند قسطی 
بانک  به  را  تابلویش  گران ترین  زمان  »آن  بخرند: 

صنعت و معدن فروخت که هنوز هم هست.
نقاشی های  از  جالبی  خاطره  هم  همایوندخت 
سهراب دارد: »بوم های خیلی بزرگی می خرید و بر 
به  را  تابلو   ۴ و  می کشید  نقاشی  و  می رفت  نردبام 

یک تابلوی بزرگ تبدیل می کرد.
مجموعه داران  نزد  تابلوهایش  از  تعدادی  حاال 
کرمان.  در  هم  دیگر  تعدادی  و  است  خصوصی 
که  باشد  این  اتفاق  عجیب ترین  شاید  کرمان!  بله 
کرمان  در  سهراب  شخصی  وسایل  و  آثار  گنجینه 
است و نه درکاشان! به هر حال شنیدن این موضوع 

غیر منتظره بود و پروانه که انگار داغ دلش دوباره 
در  پیش  سال  چند   « می گوید:  است،  شده  تازه 
فرهنگی  میراث  در  جلسه ای  بهشتی  آقای  دوره 
امینیان  با معاونت وقت فرهنگی و آقای  داشتیم و 
که مدیر میراث فرهنگی کاشان بود، صحبت کردیم 
خانه های  از  یکی  داد  ضمانت  جا  همان  ایشان  و 
کاشان را که مشخص هم شده بود، به موزه سهراب 
تبدیل کنند و کاری برای شان نداشت. ۶ سال صبر 
کردیم اما هیچ کاری نکردند! تا این که رفتم پیش 
تابلوها و وسایل  ایشان گفت  آقای مسجدجامعی و 
سهراب را بفرستید به موزه صنعتی کرمان که یکی 
از شعبه های موزه هنرهای معاصر است و کرمانی ها 
را  وسایلش  و  تابلوها  همه  بلدند.  موزه داری  بیشتر 
پیش  قرآنش  فقط  کرمان.  صنعتی  موزه  به  دادیم 
اقوام.  از  دیگر  یکی  پیش  عینک هایش  و  است  من 
کاشی ها  متاسفانه  ولی  هستم  کاشی  من  خود 
کرده  انتخاب  که  خانه هایی  تازه  کردند!  کم لطفی 
بودند مناسب نصب تابلو نبود و در آن سال ها خود 
طی  در  که  داشتیم  پدرمان  قلم  به  طرح هایی  ما 

سال ها موریانه خورده بود.
بخش  و  دولت  بود  است خوب  معتقد  نیز  جمیله 
موزه   و  می دادند  هم  دست  به  دست  خصوصی 

سهراب را در کاشان راه اندازی می کردند.
زیاد  گفتن  برای  حرف  می شود،  که  تابلوها  بحث 
همسر  از  می کند  یاد  قراچه داغی  مهدی  و  است 
تابلوهای  از  زیادی  تعداد  بیوک مصطفوی که حاال 
بیوک  با  هند  اشرام  در  »سهراب  دارد:  را  سهراب 
مصطفوی آشنا شد که چند ماه آنجا بست نشسته 
معبد  در  روزی  می کرد.  زندگی  هم  جا  همان  بود 
قرار گرفت  او  تاثیر  قدر تحت  آن  و  آشنا شد  او  با 
از  یکی  کرد.  تقدیم  او  به  را  سبز  حجم  کتاب  که 
کسانی که بیشرین تابلوهای سهراب را دارد، خانم 

مصطفوی است چون سهراب خیلی به او تابلو هدیه 
داده بود.

پروانه در این زمینه دل پری دارد: »قبل از رفتن 
سهراب به لندن برای ادامه معالجه، محبوبه نوذری 
او  از  امانت  به  را  سهراب  طرح های  از  مجموعه ای 
دو  برگشت،  سهراب  وقتی  ببیند.  را  آنها  تا  گرفت 
آلبوم بزرگ از لندن با خود آورد تا طرح هایش را در 
ایشان خواستم  از  از فوت سهراب  آنها بگذارد. بعد 
تا طرح ها را پس دهند تا آنها را در آلبوم ها بگذارم 
ولی ایشان فقط ۱۰ طرح را پس دادند. مدتی بعد 
کتابی  در  بود،  عدد   ۱۶۲ که  را  طرح ها  این  دیدم 
چاپ کردند و سپس از طریق یک گالری اقدام به 
نمایش و فروش آنها کرده است. طرح هایی که بعدا 
امضادار شدند؛ در حالی که سهراب پای طرح هایش 

را امضا نمی کرد.«
شعرهایش  که  است  شاعرانی  جزو  سهراب 
گویندگان  گاهی  و  نیست  ممنوع  تلویزیون  در 
که  جایی  تا  می خوانند؛  را  شعرهایش  تلویزیون 
این  به  این شعرها،  با خوانش زیاد  به نظر می رسد 
این  در  او  خانواده  می کنند.  ظلم  نوعی  به  هنرمند 

باره نظرات گوناگونی دارند.
پروانه می گوید: »االن برخی فکر می کنند سهراب 
در  او  ولی  شده  معروف  رسمی  رسانه های  توسط 

همان دوره زندگی اش معروف شده بود.«
سهراب  »وقتی  است:  معتقد  قراچه داغی  مهدی 
زنده بود تلویزیون هرگز نامی از او نمی برد اما االن 
از هر ۱۰ بیلبورد در خیابان ها یکی اش شعر سهراب 
ندارد چون در  به سهراب  تلویزیون عالقه ای  است. 
پیدا  رسانه  این  میل  مطابق  جمله  یک  شعرهایش 
مردم  چون  می خواند  را  او  شعرهای  اما  نمی کنید 
شعرها  این  شاعر  از  اسمی  ولی  دارند  دوستش 

نمی آورد.«

»چه  دارد:  دیگری  عقیده  اما  فاطمی  جمیله 
ایرادی دارد که تلویزیون شعرهای سهراب را پخش 
دوست  همه  که  دارد  جنسی  کالمش  چون  کند؟ 
این  و  به خود می دانند  متعلق  را  آن  و همه  دارند 

یعنی ماندگار شدن.
و اگر مرگ نبود

دست ما
در پی چیزی می گشت

و سرانجام قطعی ترین اتفاق زندگی؛ مرگ با همه 
راز و رمزهایش و سهراب با همه تعابیر زیبایی که از 
این اتفاق دارد و ما که می خواستیم بدانیم نخستین 
که  است  بوده  چه  سرطانش  بیماری  با  او  مواجهه  

همه به تاکید می گویند: او که اصال نمی دانست!
پرسش  این  به  که  است  کسی  نخستین  پروانه 
بود،  بیمارستان  در  که  »زمانی  می گوید:  پاسخ 
مبادا  که  نمی دادم  راه  مالقاتش  به  را  هیچکس 
مسکوب  شاهرخ  روزی  حتی  بگوید!  چیزی  کسی 
را  او هم عذرخواهی کردم. وقتی موضوع  از  و  آمد 
به سهراب گفتم، گفت: دلم می خواست او را ببینم. 
پزشک حتی روز مرگش را هم پیش بینی کرده بود 
اما این موضوع را به خواهرانم هم نگفتم. زمانی هم 
سهراب  خورد.  هم  به  حالش  فهمید،  همایون  که 
از قرمه سبزی بد  پرسید چه شده که گفتم حالش 
شده! ناچار بودم به همه دروغ بگویم. دیگران بیشتر 
از من می دانستند. روزی سهراب از دکترش پرسید: 
می توانم بعدا با فیزیوتراپی راه بروم؟ چون بخشی از 

بدنش فلج شده بود.«
روایت  را چنین  اتفاق  این  نیز  قراچه داغی  مهدی 
نگفتیم  او  به  چیزی  ما  که  است  »درست  می کند: 
می دانست  که  بود  باهوش  قدر  آن  سهراب  اما 
شده  بستری  لندن  در  وقتی  چیست.  بیماری اش 
بود،  بستری  لندن  در  که  زمانی  می دانست.  بود، 
روزی صندلی چرخدار گرفتیم و به خیابان رفتیم. 
کلی  و  رسیدیم  فروشی  نوشت افزار  یک  به  راه  سر 
وسایل نقاشی و رنگ و بوم و کاغذ خرید. می گفت: 
کنم  کار  به  شروع  زود  باید  تهران  برگردم  وقتی 
کامل  را  آنها  باید  که  دارم  طرح  سری  یک   چون 

کنم.«
و  نکرد  استفاده  آنها  از  هرگز  اما  را خرید  وسایل 
بعدا پروانه وسایلی را که خریده بود، به نقاشان داد.
همایوندخت هم به آرامی از تجربه غم انگیز خودش 
می گوید: »با آمبوالنس می بردیمش فیزیوتراپی. آن 
روز نوبت من بود. از پنجره بیرون را نگاه می کردم 
دلم  گفت  داری؟  حالی  چه  می گفتم  سهراب  به  و 
هیچ وقت  را  این  و  است!  شده  تنگ  کاشان  برای 

یادم نمی رود.«
است،  پریدخت  خانه  که  می رویم  پایین  به طبقه 
خواهر وسطی سهراب که سال گذشته فوت کرد و 

مادر جمیله و جالل فاطمی است.
از سهراب  نیز عکس هایی  این خانه  در جای جای 
تابلو  همه  که  زیادی  طرح های  البته  و  هست 
از  یکی  می کنند  خودنمایی  دیوار  روی  و  شده اند 
است.  سهراب  از  دیگری  ساخته  دست  تابلوها  این 
آباژور قدیمی است و آن گونه که  تابلوی یک  این 
آباژور  کاربرد  واقعا  قبال  می کند،  تعریف  جمیله 
اتاق  زینت بخش  تابلو  صورت  به  حاال  ولی  داشته 
است. ترکیبی است از چند مدل کاغذ مختلف. یک 
کار  که  زیبا  دست بافته  یک  هست،  هم  دیگر  کار 
دست مادر سهراب است، همان خانمی که جمیله 
از مرگ خانوم، یک  بعد  او  را »خانوم« می نامد.  او 
دریافت  را  دستبافت  این  و  خواسته  او  از  یادگاری 
کرده است. دستبافتی است بسیار زیبا با رنگ های 
چیدمان  بیننده.  چشم  به  می دهد  جان  که  گرم 
است.  سهراب  کار  دستبافت،  این  رنگی  ترکیب  و 
او  از  که  همیشگی  نقاشی های  با  که  است  جالب 

دیده ایم، کامال متفاوت است.
در این خانه هم با تابلوی دیگری غافلگیر می شویم؛ 
یک طراحی بسیار زیبا و ساده که قاب شده است. 
خواهرزاده اش  بچگی  از  سهراب  که  است  طرحی 

جمیله کشیده. بسیار ساده و شیرین است.

روایتی خواندنی از زندگی سهراب سپهری؛
شاعر بزرگ شعر مدرن  فارسی
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سرویس ادبی کرمان امروز

تعریف  در  بی نظیرش  و  وسیع  لغت نامه  در  دهخدا 
افسوس  به معنای  مفهوم طنز چنین می نویسد: طنز 
داشتن، بر کسی خندیدن، عیب کردن، طعنه، سخره، 
این  نمی رسد طنز  نظر  به  به رمز گفتن است.  سخن 
همه معانی را در بر داشته باشد، پس باید بین هجو، 
تمایز  سپس  و  شد  قائل  تمایز  جوک  و  لطیفه  هزل، 

آنان را با طنز مشخص ساخت.
عیب  ناسزاگویی،  معنای  به  مترادف  گاه  که  هجو 
گفت:  می توان  است  کردن  بزرگ نمایی  را  دیگران 
را  زشتی ها  که  پرده در  یورش بر،  است  کالمی  هجو 
خواه  رفتاری،  زشتی های  خواه  می کند،  بزرگ نمایی 
کاستی های روح، واژگان در هجو برهنه اند و نگارنده 
در این شیوه گفتاری از دشنام سرنمی تابد و از تهمت 

و افترا دریغ نمی ورزد. 
هزل

واژه هزل دو معنا دارد؛ یکی در مقابل جد است و 
دیگری خود نوعی شیوه طنزپردازانه است که در آن، 
اجتماعی  تابوهای  و  به محرمات  بی پرده  و  ُرک  زبان 
می پردازد و از این روست که آن جزو واژگان طنز نیز 

قرار گرفته است.
الغرگردانیدن  و  بیهودگی  معنای  به  لغت  در  هزل 
سخن  و  الغ  معنای  به  را  آن  نیز  است.  آمده  کسی 
دهخدا  است.  جد  خالف  که  گرفته اند  بیهوده 
می نویسد: »هزل آن است که از لفظ معنای آن ارائه 
نشود؛ نه معنای حقیقی و نه معنای مجازی و آن ضد 
چه  است.  مبهم  اندکی  تعریف  این  البته  است«.  جد 
همان گونه که حلبی )۱۳۶۴( هم می گوید لفظ بدون 
معنای حقیقی و مجازی، مهمل است، حال آنکه هزل 

دارای معنا است.
دهخدا ادامه می دهد: »در اصطالح اهل ادب شعری 
است که در آن کسی را ذم گویند و بدو نسبت ناروا 
دهند یا سخنی است که در آن مضامین خالف ادب 
نیست  شعر  ویژگی  فقط  هزل  اوالً،  آید«  اخالق  و 
به کرات دیده می آید.  نیز  منثور  نوشته های  بلکه در 

بدگویی  عبارت  ذکر  با  تعریف  اول  بخش  وانگهی 
کردن، به تعریف هجو نزدیک شده است. واژه هایی که 
از هزل برآمده است یکی هازل است به معنای کسی 
هزل  دیگری  می گوید،   تند  گاه  و  شوخ  سخنان  که 
نیز هزل نیوش  و  بسیار شوخی کننده  معنای  به  است 

و هزل فروش. 
در واقع، می توان گفت که هزل دو معنای مشخص 
مبنای  بر  که  آثاری  یکی  دارد.  هم  با  مرتبط  اما 
گرفته اند  شکل  گزاف  و  بیهوده  سخنان  و  شوخی ها 
حریم های  درون  به  پا  که  نوشته هایی  دیگری  و 
باد  به  را  اجتماعی  حرمت های  و  می گذارد  ممنوع 
این نوع هزل به »خالعات  از  استهزا می گیرد. خیلی 
عذار« یاد می کند؛ یعنی گستاخی در گفتن و نوشتن 
سخنانی که معموالً مردم از یادکردن یا شنیدن آنها 

شرم می کنند و روی در هم می کشند.
و  می شوند  خوش وقت  آن ها  از  خلوت  در  گرچه 
ادب  »در  می گوید:  مجابی  می شود.  خوش  وقتشان 
درآمیخته  آن  با  و  است  عم عنان  هجو  با  هزل  کهن 
است. هزل از داوری اجتماعی حکیمی واقع گرا درباره 
رایج،  اخالق  از  طیفی  که  می گیرد  نشأت  زمانه اش 
نهادهای اجتماعی، باورها و رفتارهای فردی و جمعی 

عصر را به تازیانه تشکیک نقادانه می نوازد
منظور  به  نه  اندیشه ای  انتقال  معنای  به  جوک 
اثرگذاری به افراد است، پیام خاصی در آن نیست و 
به کار  نیز  لطیفه  تعبیر  با آن  صرفاً هدف. مزاج است 
لطیفه  یا  جوک  می نویسد:   چنین  دهخدا  می آید. 
تعریف  خنداندن  برای  که  است  کوتاهی  حکایت 
شده است. در مورد لطیفه عنوان شده که مؤنث واژه 

لطیفه است. به گفتار نقد و کالمی مختصر در غایت 
حس خوبی گفته می شود.

نفوس  در  که  است  نکته ای  لطیفه  دیگر،  عبارت  به 
و  سرگرمی  موجب  که  به نحوی  می گذارد،  تأثیر 
جوک ها   )۲۵۰۷:۱۳۵۸ )دهخدا،  گردد.  قلب  انبساط 
خود انواع بسیار دارند: جوک های سیاسی، جنسیتی، 
کالمی  جوک های  باید  همچنین  و…  نژادی  قومی، 
جوک های  کرد.  متمایز  غیرکالمی  جوک های  از  را 
یا  کوتاه  پیام های  نظیر  است،  نوشته ها  شامل  کالمی 
پیام های صوتی که با صدا ضبط شده است، در حالی 
کاریکاتورها،  تصاویر،  غیرکالمی شامل  که جوک   های 

فیلم های صامت و… است.
هدفی  طنز،  که  می شود  آمد، مشخص  آنچه  با 
اجتماعی دارد. بنابراین، بیهوده نیست و صرفاً به مزاح 
ادا می شود، هنر  با زبانی لطیف و ظریف  نمی پردازد. 
منظور  برمی خیزد.  بزرگ  گروهی  از  که  است  بزرگی 
آن است که فردی چنان روح بزرگی دارد که می توان 
خود  روح  در  کند،  جذب  را  اجتماعی  مصائب  حتی 
نرم  اندیشه ای  به  تبدیل  را  آن  سپس  نماید،  تحلیل 
نماید آنچنان که انسان ها با شنیدن آن، سختی ها را 
به آسانی تحمل کنند،  در مقابل حوادث سقوط نکنند 
و به نوعی تمدد اعصاب دست زدند و زندگی را تداوم 
انواعی دارد: طنزهای سیاه، خاکستری  بخشند. طنز، 

و سفید که باید آن ها از یکدیگر متمایز ساخت.
طنز، پدیده اجتماعی

پدیده ای  بسیار،  جهات  از  طنز  شد  بیان  آنچه  با 
جای  انسانی  ارتباطات  گردونه  در  و  اجتماعی  است 
نماد  و  برمی آید  جامعه  دل  از  سو،  یک  از  می گیرد. 
تاریخی حوادثی است که بر جامعه ای خاص در زمانی 
مکانمند  هم  و  زمانمند  هم  لذا  است،  گذشته  خاص 

است.
با  آن  مکان  شناسایی  و  است  اجتماعی  زبان  نوعی 
دست  به  آن  مقوالت  حتی  یا  کلمات  نشانه شناسی 
می آید. از سوی دیگر به جمع برمی گردد و در اعماق 
تحت  رفتاررا  هم  اندیشه،  هم  می گیرد،  جای  جامعه 

تأثیر قرار می دهد.

سرویس ادبی کرمان امروز

من خراباتی ام و باده پرست
درخرابات مغان عاشق و مست

می کشندم چو سبو دوش به دوش
می برندم چو قدح دست به دست

به  معروف  قزوینی  عبیداهلل  الدین  نظام  خواجه 
وبه  بوده  قزوین  زاکانیان  خاندان  از  زاکانی  عبیداهلل 
همین سبب به زاکانی اشتهار داشته است. وی شاعر 
بزرگ نویسنده ی متفکر و منتقد بزرگ ایرانی است 
که در اوایل قرن هشتم هجری در یکی از توابع قزوین 

چشم به جهان گشود.
بود  آگاه  ای  نویسنده  و  طنزپرداز  شاعری  عبید 
وبیان  انتقادی  روش  درداشتن  ویژه  اوبه  اهمیت 
و  هزل  طریق  وبه  شیرین  زبانی  با  اجتماع  مفاسد 
شوخی درآثار منظوم و منثور است درعصری که عبید 
می زیست ظلم و چپاول فسادو فحشا در جامعه بیداد 
فریب  نابسامانی که دکان  اوضاع  در چنین  کرد.  می 

ازسوی  هم  آن  فریبی   مردم  و  بازی  وحقه  ریا  و 
روشنفکران زمان باز شده بود عبید با چاشنی طنز و 
هزل و هجو ونظیره سازی توانست که خشم خود را 
نسبت به بی عدالتی ها وتبعیض ها و ظلم ها و تباهی 
ها  در جامعه ابراز نماید وعبید فریاد استغاثه ی مردم 

رنج کشیده بود.
فروزان  ستارگان  از  یکی  زاکانی  عبید  الدین  نظام 
لطیفه  بزرگترین  واز  ایران  فارسی  شعروادب  آسمان 

پردازان ونقادان چیره دست روزگار بوده است.
کلیات عبید زاکانی شامل منظومه ها و رساله های 

منثور است.
از  جدی  شامل:اشعار  مقداری  آثار  این  درمیان 
قصیده وغزل موجود است وازآن گذشته مجموعه ی 
انتقادی موش و گربه ومثنوی عشاق نامه ورساله های 
اخالق االشراف، ده فصل، دلگشا ، صدپند، را باید از 

آثار خوب وی شمرد.
عبیداهلل زاکانی دربین سالهای ۷۶۸-۷۷۲دریکی از 
آسمان  وباز هم  یافت  وفات  بغداد  یا  دو شهراصفهان 
را  خود  درخشان  ستارگان  از  یکی  ایران  ادبیات 

ازدست داد.

طنز ، ابزار ارتباطات اجتماعى 

نیم نگاهی به زندگی و آثار عبید زاکانی

مناسبت های تاریخی 16 مهر ماه

سرویس تاریخی کرمان امروز

روز مهرگان
شانزدهمین روز از ماه مهر »روز مهرگان« است که ایرانیان 
از هزاره دوم پیش از میالد آن را گرامی داشته اند و دومین 
روز مهم سال پس از »نوروز« به شمار آورده و مفصل ترین 
مراسم از جشن های شش روزه مهرگان را در این روز برگزار 
کرده اند. از سده بیستم میالدی به دلیل نامعلوم، در ایران 
منتقل  ماه  این  به چهاردهم  مهر  از شانزدهم  مهرگان  روز 
شده است!. مهر )میترا( در پارسی مفهوم »فروغ، روشنایی، 
دروغ،  ضد  و  داشته  محبت«  و  پیوند  پیوستگی،  دوستی، 
دروغ گویی، پیمان شکنی، خشونت و نامهربانی کردن بوده 

است.

حل اختالف ایران و عثمانى 
برسر بین النهرین

هشتم اکتبر سال ۱۷۴۶ )۱۶ مهر( دولت عثمانی که ارتش 
آن کشور در سال ۱۷۴۵ در منطقه »قارص« از ارتش ایران 
شکست خورده بود به نادرشاه پیشنهاد کرد که یک پیمان 
صلح دائم برای حل همه اختالفات دو دولت تنظیم و امضاء 
شود. نادرشاه در آگوست ۱۷۴۳ بغداد و بصره را از دست 
را  این دولت در کرکوک  نظامیان  پادگان  و  عثمانی خارج 

گلوله باران کرده بود.
دولت  النهرین،  بین  در  نادرشاه  نظامی  عملیات  پی  در 
عثمانی که یارای مقابله با نادرشاه را نداشت پیشنهاد صلح 
داد و قرارداد مربوط در سال ۱۷۴۷ میان دو دولت به امضاء 
رسید، نادر از بغداد صرف نظر کرد و عثمانی حاکمیت ایران 
بر سلیمانیه و ایروان را برسمیت شناخت و متعهد شد که 

نسبت به قفقاز ایران نظر نداشته باشد.
قوام السلطنه در زندان سردار سپه

رضاخان پهلوی سردار سپه و وزیر جنگ وقت مهرماه ۱۳۰۲ 
به  را متهم  الوزراء سابق  قوام( رئیس  السلطنه )احمد  قوام 
دستگاه  به  مراجعه  بدون  و  کرد  خود  قتل  توطئه  طرح 
قضایی، همان روز ـ ۱۶ مهر ماه ۱۳۰۲ ـ وی را احضار و در 
پادگان عشرت آباد )تهران( بازداشت کرد و دو هفته دربند 
ساخت  آزاد  شاه  احمد  میانجیگری  با  سپس  و  نگهداشت 
که به اروپا رفت و در آنجا در کنار برادرش به ادامه زندگی 
پرداخت تا در فرصت مناسب به تهران بازگردد و قدرت را 

به دست گیرد.

ادبیات و مد روز
سرویس ادبی کرمان امروز

 

روز  باب  که  هستند  نویسنده هایی  نیز  ادبیات  دنیای  در 
می شوند و اندک مخاطبان باقی مانده کتاب در این روزها 
کتاب های  فهرست  از  راحتی  به  می توان  را  این  آنها.  پیرو 
منتشر شده از نویسندگان در نشرهای مختلف فهمید. این 
که از یک اثر نویسنده در یک زمان ثابت گاه تا سه ترجمه 
نیست،  خبری  او  آثار  دیگر  از  اما  می شود،  دیده  متفاوت 

چراکه دوره، دوره خواندن آثار این نویسنده است.
گاهی این مدها از نویسنده ها به سبک و حوزه های محتوایی 
دوره ای  در  که  مفهوم  این  به  می کند.  پیدا  چرخش  آثار 
سراسر  مانده  باقی  کتابفروشی های  معدود  همین  ویترین 
کتاب های روان شناسی چیده شده با عناوینی که هنوز که 
هنوز است هم آشنایند: قورباغه را قورت بده، چه کسی پنیر 
من را جابه جا کرد؟ مدیریت در سه دقیقه! و... گاه مجموعه 
رمان  انتشار  پی  در  تنها  نشرها  گاه  روزند،  مد  داستان ها 
می روند و گاه فلسفه به شکل عجیبی میان کتابخوان های 
ایرانی دست به دست می شود. رفتارشناسی ایرانیان در برابر 
جریان های ادبی هم کار سخت و مشکلی است، چراکه اگر 
در سینما بتوانیم بخشی از معلول ها را کشف کنیم در این 
کتاب  مخاطبان  از  محدودتری  جامعه  به  توجه  )با  وادی 
نسبت به سینما( فهمیدن چگونگی باب روز شدن کتاب ها 
و دلیل چرخش مخاطبان آنها به این گونه کتاب ها چندان 

مشخص نیست.
بازار کتاب هم مثل خیلی از کاالهای دیگر پیرو مد است 
بازار  این  در  مد.  این  مصرف کنندگان  هم  مخاطبانش  و 
هم مثل هر بازار دیگری قواعد خاصی برای مد شدن آثار 
یک نویسنده وجود دارد، از شهرت جهانی او گرفته تا نوع 
داستان ها و شیوه روایتش که می تواند برای مخاطب ایرانی 

جذاب باشد.
ادبی  مد  واژه  با  نویسندگان  و  مترجمان  بعضی  البته 
بار معنایی که دارد،  موافق نیستند و این واژه را به خاطر 
در  و  نیست  ایران  مختص  البته  شرایط  این  نمی پسندند. 
نویسنده  یک  آثار  خواندن  و  دارد  وجود  جهان  جای  همه 
به هر دلیلی گاهی در بازار ادبیات مد می شود، مثل اتفاقی 
آنقدر  آثارش  افتاد و  پاتر«  برای خالق مجموعه »هری  که 
مخاطب پیدا کرد که در مدت کوتاهی جی کی رولینگ را 

وارد فهرست زنان ثروتمند جهان کرد.
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دختر جوان به خاطر عدم 
رضایت پسر برای ازدواج او را 

زیر گرفت!
در شعبه 10 مجتمع کیفری یک تهران، پرونده اعتراض به تبرئه شدن 
یک زن از قتل عمد که مورد ایراد دیوان عالی کشور قرار گرفته بود با 

حضور متهمه و اولیای دم برگزار شد.
وکیل اولیای دم با حضور در جایگاه گفت: طبق اعترافات متهمه، ایشان10 
سال رابطه نامشروع با مقتول داشته و به دلیل عدم رضایت مقتول برای 
ازدواج با قاتل و همچنین روابط مقتول با برخی زنان دیگر ایشان انگیزه 
قتل داشته و 2 رد تیکآف الستیک خودرو، یکی در 3 متری و دیگری در 6 
متری درب پارکینگ منزل وجود داشته و قاتل یک بار با خودرو به مقتول 

زده و بار دیگر از روی او رد شده است.
دختر متهم به قتل که از اتهام قتل عمد تبرئه شده و اکنون با وثیقه آزاد 
است نیز با حضور در جایگاه گفت: من با مقتول چند سال دوست بودم و 
قصد قتل ایشان را نداشتم و در روز حادثه ابتدا خود مقتول پشت خودرو 
نشسته بود و وقتی من پشت فرمان نشستم دیدم دنده در حالت D گیر 
کرده ناگهان حرکت کرد و منجر به زیر گرفتن مقتول شد و من قصدی 

برای قتل نداشته ام.
قاضی پس از بررسی پرونده و استماع اظهارات طرفین پرونده ختم جلسه 

دادگاه را اعالم کرد.

ماجرای تعرض ۷ مرد افغانی به زن 

جواِن تهرانی
زن جوانی که از سوی ۷ مرد افغانستانی درخانه باغ فرحزاد مورد آزار و 
اذیت قرار گرفته بود، در نخستین جلسه دادگاه مدعی شد که متهمان 

با نشان دادن فیلمی به او از قتل یک دختر جوان پرده برداشته اند.
به  ایران نوشت:  نخستین جلسه محاکمه ۷ مرد خبیث که  روزنامه 
یک زن جوان تعرض کرده بودند در شعبه هفتم دادگاه کیفری تهران 

برگزار شد.
زن جوان در حالی که ماجرای روز حادثه را تعریف می کرد گفت: زمانی 
که مردان افغان مرا مورد آزار و اذیت قرار دادند، من مقاومت می کردم، 
اما آن ها به من فیلمی نشان دادند که در آن همین مردان به یک دختر 

تعرض کرده و او را کشته بودند.
آن ها به من گفتند این دختر را کشته اند و جسدش را نیز در همان باغ 
دفن کرده اند اگر من هم مقاومت کنم به سرنوشت او دچار خواهم شد 

و راز این جنایت برای همیشه مخفی می ماند.
این درحالی بود که در ادامه جلسه دادگاه فقط یکی از متهمان دستگیر 
شده منکر آزار و اذیت زن جوان شد و گفت: همدستانم به زن جوان 

تعرض کردند و من در این ماجرا هیچ نقشی نداشتم.
بدین ترتیب قاضی کیخواه رئیس شعبه ۷ دادگاه کیفری یک دستور 
داد تا کارآگاهان پلیس آگاهی ماجرای قتل را پیگیری کنند و به خانه 
باغ مورد نظر رفته و ضمن بازرسی از باغ مشخص شود که آیا متهمان 

مرتکب جنایتی شده اند یا نه؟
همچنین دستور احضار مالک اصلی باغ نیز صادر شد تا مشخص شود 
این مردان خبیث به چه دلیل در خانه او سکونت داشته و کلید را از 

کجا آورده بودند.
رسیدگی به این پرونده از اوایل مهر با شکایت زن جوانی به اداره پلیس 
آغاز شد. وی گفت: برای خرید خانه در غرب تهران به سراغ سایت های 
آگهی فروش خانه رفتم با شماره ای که در آگهی بود تماس گرفتم. مرد 
امالکی که بعداً فهمیدم افغانستانی است با من قرار گذاشت و مرا به 

خانه باغی برد و در آنجا ۷ مرد افغانی به من تعرض کردند.

روحانی در مراسم تجلیل از دانش آموزان مدال آور المپیادهای علمی جهانی سال2019:

گیری درست از نخبگان در بخش های مختلف است  تالش دولت بهره 
و  دانش آموزان  اولیاء  نقش  گفت:  جمهوری  رئیس 
محیط خانواده در رشد و شکوفایی استعداد ها و نخبگی 

دانش آموزان حائز اهمیت است.
به گزارش  حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران 
در  روحانی  حسن  والمسلمین  حجت االسالم  جوان، 
المپیاد های  مدال آور  دانش آموزان  از  تجلیل  مراسم 
به ضرورت  اشاره  با  علمی جهانی سال 2019 میالدی 
تالش برای استفاده هر چه بهتر از فرصت های زندگی، 
گفت: بخشی از نخبگی مربوط به هوش و حافظه ذهنی 
افراد بوده، اما بخش عمده ای که این نخبگی را ماندگار 
وابسته  فردی  و کوشش  تالش  به  می کند،  درخشان  و 

است.
محیط  و  دانش آموزان  اولیاء  نقش  جمهوری  رئیس 
نخبگی  و  استعداد ها  شکوفایی  و  رشد  در  را  خانواده 
دانش آموزان حائز اهمیت دانست و اظهارداشت: نخبگان 
زمینه  در  قهرمانانی  جهانی  المپیاد های  مدال آوران  و 
این  پاسداشت  و  هستند  یادگیری  و  آموزش  استعداد، 

قهرمانی ها برای کشور حائز اهمیت است.
اسالمی  و  دینی  معیار های  به  توجه  با   : کرد  ظهار  او   
و شرایط  روانی  و  نیز حاالت روحی  تولد  از  قبل  حتی 
استعداد  شکوفایی  و  رشد  چگونگی  در  اولیاء  زندگی 

فرزندان تأثیرگذار و مهم است.
استعداد های  کشف  معتقدم  اینکه  بیان  با  روحانی 
از  یعنی  مدرسه  از  پیش  دوران  در  باید  درخشان 
پیش دبستانی و یا حتی دوره هایی قبل از آن آغاز شود، 
خاطر نشان کرد: شکوفایی استعداد در انسان ها، همواره 
یکسان نیست و باید فرایندمحور دیده و مدیریت شود، 
یعنی ممکن است فردی استعدادش در دوران دبستان 
دچار  دبیرستان  مانند  بعد  دوره های  در  و  بوده  شکوفا 
ماندگاری  و  راستای حفظ  در  باید  این رو  از  افت شود؛ 
استعداد ها در نخبگان برنامه ریزی و تالش داشته باشیم.

رئیس جمهوری چگونگی محیط زندگی و تحصیل را در 
رشد استعداد ها و تداوم شکوفایی آن ها تأثیرگذار دانست 
و گفت: باید از نخبگان و استعداد های درخشان کشور 
تا پایان دوره تحصیل شان مراقبت کنیم تا خدای ناکرده 

غبار ناامیدی بر درخشان بودن آن ها نیفتد.
روحانی با بیان اینکه اساس این رقابت ها در علم و دانش 
بوده و از این رو تقدیر از برتری ها مهم است، اظهارکرد: 
همه  در  درست  مبانی  برمبنای  و  عادالنه  سالم،  رقابت 

زمینه ها موجب تحرک و پیشرفت خواهد بود.
او با اشاره به اینکه باید در مشاغل گوناگون و حساس 
اگر  گفت:  باشیم،  نخبه  افراد  جذب  دنبال  به  کشور 
کنیم،  جذب  گوناگون  زمینه های  در  را  نخبگان 
بهتری در  پایین آمده و شرایط  اداره کشور  هزینه های 
امروز  که  شد  خواهد  ایجاد  پیشرفت  و  توسعه  راستای 
خوشبختانه در سیستم جذب از سوی سازمان اداری و 
استخدامی کشور نسبت به جذب نخبگان اقدامات خوبی 

صورت گرفته است.
ذاتی  هوش  و  استعداد  اینکه  بیان  با  جمهوری  رئیس 
به  رو  حرکت  می تواند  مختلف  زمینه های  در  انسان ها 
امروز  افزود:  کند،  تسریع  را  کشور  پیشرفت  و  توسعه 
در دولت شاهد نظرات گوناگون از سوی برخی وزرا در 
حوزه های مختلف هستیم که نشان از آگاهی و جامعیت 

آن ها نسبت به مسایل در بخش های گوناگون است.
روحانی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس نیز فرماندهان 
نخبه ای بودند که علیرغم آنکه در مسایل جنگی تحصیل 
خارق العاده  طور  به  را  عملیات ها  اما  بودند،  نکرده 
نخبه  یک  که  دادند  نشان  و  می کردند  برنامه ریزی 

می تواند موجب پیروزی در یک عملیات شود.
بهره  دولت  تالش  اینکه  بر  تأکید  با  جمهوری  رئیس   
گیری درست و مناسب از نخبگان در بخش های مختلف 
است، افزود: یکی از اقدامات دولت در این راستا حمایت 

از شرکت های دانش بنیان بوده که زمینه بسیار مناسبی 
برای آینده نخبگان بوجود خواهد آورد.

روحانی با اشاره به اینکه امروز کشور در همه بخش ها 
دارد،  استعداد ها  پرورش  و  نخبگان  به  نیاز  رشته ها  و 
استعداد  انسانی دارای  اگر فردی در علوم  تصریح کرد: 
بوده و حقوقدان الیق و وکیلی مجرب شود می تواند در 
یک دادگاه بین المللی به نفع کشور اقدام کند. همچنین 
افکار  با هنر خود  استعداد هم می تواند  با  یک هنرمند 
که  است  این  مهم  دهد؛  پرورش  و  جذب  را  گوناگون 

چگونه و در چه مسیری از استعداد ها استفاده کنیم.
استفاده  به  نسبت  اینکه  به  اشاره  با  جمهوری  رئیس 
تأکید  دولتی  دستگاه های  و  وزارتخانه ها  در  نخبگان  از 
در  مشاوره  حوزه  در  باید  نخبگان  از  گفت:  داریم، 
طی  و  شود  استفاده  دولتی  دستگاه های  و  وزارتخانه ها 
زمان این افراد می توانند حتی باالترین مقام اجرایی را 

به دست آورند.
به  مهارت  آموزش  ضرورت  به  اشاره  با  روحانی 

و  دانش  علوم،  مهارت ها،  امروز  گفت:  دانش آموزان، 
روز  به  و  است  تغییر  به طور مداوم در حال  فناوری ها 
باید  و  بوده  اهمیت  حائز  بسیار  عرصه  این  در  بودن 
اساس  این  بر  دانشگاه  و  دبیرستان  در  مربوطه  دروس 

به روز شود.
فناوری،  و  دانش  علم،  اینکه  بیان  با  جمهوری  رئیس 
تنها محدود به یک دوره نیست، افزود: درس خواندن و 
مهارت آموزی باید با آخرین تحوالت جهانی دنبال شود.

بر  جهانی  المپیاد های  مدال آوران  به  توصیه  با  روحانی 
گرفته اند  پیش  در  که  مسیری  ادامه  زمینه  در  تالش 
وظیفه  دولت  دستگاه های  همه  گفت:  آن ها  به  خطاب 
و  رشد  محیط  و  بوده  شما  پشتیبان  و  حامی  دارند 

شکوفایی را برای شما فراهم کنند.
و  اقتصاد  در  امروز  کرد:  نشان  خاطر  جمهوری  رئیس 
فرهنگ دانش بنیان شاهد تحوالت بسیار خوبی هستیم 
و دانش آموزان با استعداد و قهرمانان المپیاد های علمی 

می توانند آینده سازان خوبی برای کشور باشند

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: در ایام اربعین، 
ارتش در چهار گذرگاه مرزی پایش، کنترل و تأمین 
به  امنیت مرزها، راه ها و خطوط مواصالتی منتهی 

پایانه های مرزی انجام می دهد.
ستاد  رئیس  سیاری«  »حبیب اهلل  دریادار  امیر      
اسالمی  جمهوری  ارتش  هماهنگ کننده  معاون  و 
ایران با حضور در پایانه های مرزی چذابه و شلمچه 
از یگان ها و موکب های ارتش مستقر در این مناطق 

بازدید کرد. 
جمع  در  بازدید  این  حاشیه  در  سیاری  امیر 
یگان های  کامل  آمادگی  به  اشاره  با  خبرنگاران 
و خدمت  مرزی  امنیت خطوط  تامین  برای  ارتش 

)ع(  حسینی  اربعین  زائران  به  بهتر  هرچه  رسانی 
از  اعم  ارتش  چهارگانه  نیروهای  داشت:  اظهار 
به صورت مستمر  دریایی  و  پدافند، هوایی  زمینی، 
و 24 ساعته حافظ مرزهای زمینی، هوایی و دریایی 
کشور هستند؛ اما در این مقطع زمانی که مردم برای 
عازم  حسینی  اربعین  عظیم  راهپیمایی  در  شرکت 
سرزمین کربال هستند، ارتش وظایف خاصی در این 

ارتباط بر عهده دارد.
وی افزود: در این ایام، ارتش در چهار گذرگاه مرزی 
کنترل  پایش،  شلمچه،  و  چذابه  مهران،  خسروی، 
مواصالتی  و خطوط  ها  راه  مرزها،  امنیت  تامین  و 
منتهی به پایانه های مرزی را با استفاده از یگان های 

از  برداری  بهره  و  تکاور  و  ویژه  خودرویی،  پیاده، 
می  انجام  پهپادها  و  سرنشین  بدون  پرنده  وسایل 

دهد.
معاون هماهنگ کننده ارتش تصریح کرد: ماموریت 
ایام  این  در  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  دیگر 
خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی با استفاده از 

امکانات پشتیبانی،  بهداشتی و درمانی است.
وی گفت: استفاده از بالگردهای هوانیروز و برقراری 
صحرایی  بیمارستان های  برپایی  هوایی،  اورژانس 
برپایی  متخصص،  پزشکان  از  گیری  بهره  با  مجهز 
موکب های متعدد و استقرار آشپزخانه های صحرایی، 
ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  خدمات  از  بخشی 

برای زائرین اربعین حسینی به شمار می رود.
به  سفر  از  هدف  کرد:  خاطرنشان  سیاری  دریادار 
از  بازدید  خوزستان،  و  ایالم  کرمانشاه،  استان های 
و  این مناطق  یگان های مستقر در  آمادگی  میزان 
نحوه خدمت رسانی ارتش به زائران اربعین حسینی 
است تا اگر مشکلی هست، برطرف و خدمات بهتری 
به زائران محترم ارائه شود و مردم خیالشان راحت 
در  مسلح  نیروهای  دیگر  همراه  به  ارتش  که  باشد 
صحنه خدمت رسانی به زائران و تامین امنیت مرزها 
تا حماسه  گرفت  خواهند  بکار  را  خود  تالش  تمام 
عظیم پیاده روی اربعین حسینی، همچون هر سال 

بلکه باشکوه تر و عظیم تر از هر سال برگزار شود.

خبر قتل فجیع زن جوان دهان به دهان می پیچید. اهالی محل، 
مرد کریستالی را که سر و وضعی خون آلود داشت به داخل حیاط 
منزل ویالیی هدایت کردند او چند دقیقه قبل و بعد از مصرف مواد 
افیونی، گلوی همسرش را به طرز فجیعی بریده بود! تماس اهالی 
با سامانه 110، خش خش بی سیم های پلیس را به راه انداخت. 
باهنر عازم پالک  بعد خودرو های گشت کالنتری شهید  لحظاتی 
4۸ شدند جایی که وقوع جنایتی هولناک، اهالی محل و رهگذران 
بالفاصله  کالنتری  نیرو های  می کشاند.  ویالیی  منزل  سوی  به  را 
قاتل خون آلود را درون یکی از اتاق ها زندانی کردند و با قاضی 
ویژه قتل عمد تماس گرفتند. عقربه های ساعت به کندی در حال 
کارآگاهان  و  قضایی  مقام  که خودروی حامل  بودند  از 22  عبور 

اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی به محل رسید.
کوچه محل وقوع جنایت، از جمعیت موج می زد و عبور از میان 
آن ها به سختی امکان پذیر بود. با حضور »قاضی کاظم میرزایی« 
تحقیقات درباره این جنایت وحشتناک آغاز شد. جسد مربوط به 
زن 2۵ ساله ای به نام نازنین بود که با گلوی شکافته کف پذیرایی 
قرمز  را  قالی  سفید  و  قهوه ای  گل های  زیادی  خون  داشت.  قرار 
و  عمومی  دادسرای  قاضی شعبه 211  با دستور  بود.  کرده  رنگ 
و هفت  انتظامی سه کودک 11، 9  نیرو های  ابتدا  انقالب مشهد 
ساله مقتول را از منزل بیرون بردند تا شاهد صحنه دلخراش مرگ 
منزل  اتاق  از  حالی  در  کریستالی  مرد  سپس  نباشند،  مادرشان 

بیرون آورده شد که گویا هنوز خمار بود؟! چشمان نیمه بازش را 
به زحمت به قاضی دوخت و گفت: پرونده اش را بستم! او آبروی 

مرا برده بود!
ادعا  اظهاراتش  ادامه  مرد کریستالی که حدود 30 سال دارد در 
کرد: زنم به من بها نمی داد، در خانه ام دوربین کار گذاشته بودند 
و از من فیلم می گرفتند! من هم در خواب طوری گلویش را بریدم 

که تیغه چاقو شکست و ...
سراسر  مخدر  مواد  از  ناشی  توهم  گویی  که  کریستالی  مرد  این 
وجودش را تسخیر کرده بود، ادامه داد: مردم در کوچه و خیابان 
مرا »هو« می کردند! به طوری که رفتار و حرکاتم را نیز زیرنظر 
داشتند! گزارش اختصاصی خراسان حاکی است، هنوز بررسی های 
میدانی مقام قضایی در محل وقوع جنایت ادامه داشت که ناگهان 
ریخت.  هم  به  را  چیز  همه  کوچه،  داخل  از  هولناکی  فریاد های 
واداشت.  تکاپو  به  را  انتظامی  نیرو های  فریاد های »می کشمت!« 
حیاط  از  بیرون  به  ماموران  از  نفر  چند  میرزایی،  قاضی  اشاره  با 
رفتند و بررسی های غیرمحسوس نشان داد که عده ای با آالت قتاله 
پنهانی در صدد ورود به منزل مسکونی هستند تا عامل جنایت را 

به قتل برسانند؟!
در  دیگر  و  می شد  بیشتر  لحظه  هر  گونه  جیغ  فریاد های  صدای 

کوچه مذکور جای سوزن انداختن نبود!
هر آن امکان داشت فاجعه ای رخ دهد که ناگهان چند نفر تالش 

این  در  بپرند  درون حیاط  به  ویالیی  منزل  دیوار  و  در  از  کردند 
هنگام بود که قاضی با تجربه ویژه قتل عمد به درگاه منزل آمد 
ا فراد مسلح به سالح سرد و احتماال سالح گرم را روی دیوار  و 
میخکوب کرد و گفت: بهتر است خونسردی خود را حفظ کنید 
این  دیدن  با  مذکور  فرد  چند  نخورد!  رقم  دیگری  تلخ  حادثه  تا 
دیگر  سوی  از  ماندند!  منتظر  و  رفتند  کوچه  داخل  به  وضعیت 
عوامل  مشهد(  پلیس  )رئیس  ساداتی  صارمی  سرهنگ  دستور  با 
نیز  امداد  یگان  از  ویژه ای  گروه  و  دیگر  کالنتری  چند  انتظامی 
عازم محل وقوع جنایت شدند، اما هر لحظه احتمال یک درگیری 
انتظامی را به خود مشغول  مرگبار ذهن مقام قضایی و نیرو های 
کرده بود. در همین حال گروهی از نیرو های پلیس برای شناسایی 
موقعیت جغرافیایی انتقال قاتل به مقر انتظامی وارد کوچه شدند، 
اما بررسی ها نشان می داد که هیچ راهی برای عبور دادن قاتل از 

میان جمعیت و اطرافیان خشمگین مقتول وجود ندارد!
ناگهان ذهن قاضی به یک ترفند خاص معطوف شد تا راه هدایت 
آمبوالنسی  قضایی،  مقام  اشاره  با  بعد  لحظه  باز شود! چند  قاتل 
که دو تابوت در آن قرار داشت طوری به در حیاط منزل ویالیی 
چسبید که همه فضای مذکور را اشغال کرد و کسی درون حیاط را 
نمی دید. چند دقیقه از این ماجرا نگذشته بود که ماموران تابوت ها 
را به درون خودروی نعش کش انتقال دادند و این خودرو در میان 
ترتیب  بدین  و  درآمد  حرکت  به  امداد  یگان  نیرو های  اسکورت 

تحقیقات قضایی در حالی ادامه یافت که عقربه های ساعت یک 
اتمام  از  بعد  میرزایی  قاضی  بودند.  گذاشته  سر  پشت  را  بامداد 
آمد  مقتول  اطرافیان  و  اهالی  میان  به  جرم  صحنه  بررسی های 
و  خشم  از  جلوگیری  و  قانون  رعایت  به  آن ها  دعوت  ضمن  و 
خشونت، گفت: یقین بدانید ماجرای این قتل همانند پرونده های 
جنایی دیگر به طور کامل و دقیق مورد رسیدگی قرار می گیرد. با 
وجود این زمانی اطرافیان مقتول به سوی کالنتری محل حرکت 
یکی  درون  نیز  قاتل  عمد،  قتل  ویژه  قاضی  دستور  با  که  کردند 
از تابوت ها خوابیده و روی او را با پتویی مندرس پوشانده بودند 
تا از چشم های خشمگین دور بماند! در واقع قاتل درون یکی از 
تابوت ها خوابید و مقتول هم درون تابوتی دیگر قرار گرفت تا از 
بروز هر حادثه احتمالی جلوگیری شود و بدین ترتیب قاضی قاتل 

را از صحنه جرم فراری داد.
بررسی های بیشتر درباره این جنایت وحشتناک درحالی با دستور 
ادامه  آگاهی(  پلیس  جنایی  اداره  )رئیس  ثانی  غالمی  سرهنگ 
از  انقالب مشهد  و  دادسرای عمومی  قاضی شعبه 211  که  دارد 
همراهی و اقدامات سریع و عملیاتی فرماندهان انتظامی به ویژه 
شهید  کالنتری های  فرماندهان  و  )سرکالنتر(  عبداللهی  سرهنگ 
باهنر، شهید رجایی و همچنین نیرو های یگان امداد و کارآگاهان 
این  ماجرای  در  آگاهی خراسان رضوی  پلیس  اداره جنایی  زبده 

قتل هولناک، قدردانی کرد.

تأمین امنیت زائران اربعین توسط تکاوران ارتش

مرد کریستالی همسرش را سر برید

خبر

درصد مبتالیان به HIV در چنارمحمودی اعالم شد
اقبال عباسی در دیدار با مردم روستای لردگان که در چند روز اخیر 
اخباری مبنی بر شیوع ویروس HIV بین اهالی منتشر شده بود، افزود: 
نتایج این آزمایشات حاکی از آن است که بیش از 9۵ درصد مردم سالم 

هستند و نباید در این خصوص نگران باشند.
ایرنا: استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: بنا بر گزارش وزارت بهداشت، 
از  نفر   300 و  هزار  یک  از  آزمایش  انجام  با  پزشکی  آموزش  و  درمان 
این  مردم  درصد   ۵ از  کمتر  لردگان،  چنارمحمودی  روستای  جمعیت 
قرار  درمان  و  مشاوره  تحت  و  هستند   HIV ویروس  به  مبتال  روستا 

گرفته اند.
اخیر  روز  لردگان که در چند  با مردم روستای  اقبال عباسی در دیدار 
اخباری مبنی بر شیوع ویروس HIV بین اهالی منتشر شده بود، افزود: 

نتایج این آزمایشات حاکی از آن است که بیش از 9۵ درصد مردم سالم 
هستند و نباید در این خصوص نگران باشند.

  در این دیدار معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 
جمعی از مسئوالن چهارمحال و بختیاری نیز حضور داشتند، وی ادامه 
داد: آزمایشات علمی نشان می دهد آماری که در فضای مجازی مطرح 
می شود صحت ندارد و به قصد ناامید کردن مردم این موضوعات را مطرح 
کنند و آن ها را به راه اندازی تظاهرات تحریک می کنند در حالیکه مردم 

نباید به این آمار ها توجهی داشته باشند.
عباسی با تاکید بر اینکه رفع مشکل مردم با همکاری و همراهی آن ها با 
مسئوالن سریع تر به نتیجه می رسد، تصریح کرد: ما به دنبال حل مشکل 
هستیم از همین رو از مردم می خواهیم به مسئوالن و تیم های بهداشتی 

اعتماد کنند و مطمئن باشند این مشکل برطرف می شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه هیچ مسئولی قصد توهین 

به مردم این روستا را نداشته است، افزود: کسی به اهالی این منطقه 
قصد توهین نداشته و اگر توهینی صورت گرفته من از مردم عذرخواهی 

می کنم.
عباسی خاطرنشان کرد: تمام تالش مسئوالن رفع این مشکل و یافتن 
تا  می کنند  دیدار  مردم  با  نزدیک  از  مربوطه  مسئول  است،  راهکار 

دغدغه های آن ها را بشنوند و در کنار مردم باشند.
وی افزود: دارو های قوی و استاندارد تهیه شده و به مردم عرضه می شود 

از همین رو مردم نباید هیچ نگرانی داشته باشند.
روستا های  از  یکی  اهالی  ابتالی  بر  مبنی  اخباری  اخیر  روز  چند  در 
که  شد  منتشر  مجازی  فضای  در   HIV ویروس  به  لردگان  شهرستان 

باعث اعتراض و تجمع اهالی روستا در چهارشنبه هفته پبش شد.
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در پایان دور نخست مسابقات 

زیر ۱۷ سال کرمان؛

چهار تیم به دور دوم صعود کردند
به دنبال اتمام دور اول مسابقات فوتبال جوانان زیر ۱۷ سال استان کرمان، 

تکلیف تیم های صعودکننده به دور دوم این مسابقات مشخص شد.
عرفان امیرخسروی رئیس کمیته اطالع رسانی و روابط عمومی هیات فوتبال 
استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان از کرمان، گفت: دور اول مسابقات فوتبال جوانان زیر ۱۷ سال استان 

کرمان در دو گروه از اوایل شهریور ماه آغاز شد.
او افزود: این مسابقات با شرکت ده تیم به میزبانی شهرستان های کرمان و راور 
برگزار شد که تیم های امیران کرمان، کوروش کرمان، مس کرمان، سرخابی 
فتح المبین  سیرجان،  آبی پوشان  تیم های  و  الف  گروه  در  تکنیک  و  کرمان 
جیرفت، هالل راور، مس شهربابک و گل گهر سیرجان در گروه ب این رقابت ها 

قرار گرفتند.
کردند،  صعود  بعد  دور  به  تیم  دو  گروه  هر  از  اینکه  بیان  با  امیرخسروی   
تیم های  و  اول  گروه  از  کرمان  مس  و  کرمان  امیران  تیم های  کرد:  تصریح 
به دور دوم  این رقابت ها  از گروه ب  گل گهر سیرجان و مس شهربابک هم 

صعود کردند.
او بیان کرد: تیم امیران کرمان روز جمعه ۱۹ مهر جاری از ساعت چهارده 
و سی دقیقه در دور رفت مرحله دوم در ورزشگاه سلیمی کیا میزبان گل گهر 
سیرجان خواهد بود و تیم مس شهربابک هم در ورزشگاه تختی این شهر، 

میزبان جوانان زیر ۱۷ سال مس کرمان است.
امیرخسروی با اشاره به اینکه این مسابقات براساس قوانین و مقررات فدراسیون 
انجام می شود، گفت: در دور برگشت مرحله دوم هم در روز چهارشنبه ۲۴ 
شهریور از ساعت ۱۴ و سی دقیقه مس کرمان در ورزشگاه اختصاصی مس 
میزبان شهربابکی ها خواهد بود و گل گهر هم در ورزشگاه تختی شهر سیرجان 

به مصاف امیران کرمان می رود.
 او افزود: پس از پایان دور دوم، تکلیف فینالیست های این مسابقات مشخص 

خواهد شد و برنامه زمانبندی این مسابقات هم متعاقباً اعالم می شود.
برای  کرمان  استان  فوتبال  هیات  رئیس  قرایی،  اینکه  اعالم  با  امیرخسروی 
فوتبال پایه اهمیت زیادی قائل است، تصریح کرد: این مهم باعث شده که ما 

در تمامی رده های سنی مسابقات مان به خوبی برگزار شوند.

فرمانده انتظامی استان کرمان مطرح کرد؛

سهم هفت درصدی کرمان 

از کشته های تصادفات کشور
فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: از مهرماه پارسال تاکنون حدود هزار و 
۱۲۰ نفر در استان کرمان بر اثر تصادفات جان خود را از دست داده اند و ۷ 

درصد کشته های تصادفات کشور مربوط به استان کرمان است.
کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
سردار عبدالرضا ناظری فرمانده انتظامی استان کرمان در همایش تجلیل از 
نمونه های ترافیکی، همیاران پلیس، فرهنگیان و راهوران محله استان کرمان 
در  که  است  گرفته  شکل  ناجا  در  تخصصی  پلیس های   ۷۴ سال  از  گفت: 
محوریت  با  ماموریت  این  انتظامی  علوم  دانشگاه  در  راهور  پلیس  دانشکده 

دانش انجام می شود.
با همکاری سازمان ها و مردم  ابعاد امنیتی پلیس  افزود: تمام  سردار ناظری 
تجلی می کند و در حوزه ترافیکی نقش مردم بسیار مهم و اثرگذار است و باید 

به این مسئله توجه شود.
فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به اینکه کرمان با وسعتی بیش از ۱۸۳ 
هزار کیلومتر مربع پهناورترین استان کشور است گفت: نیمی از کویر کشور 
در استان کرمان واقع شده و طول جاده ها در این استان بسیار طوالنی است 

که کار را برای پلیس سخت می کند.

در مجموع  ایران  زنان  و  مردان  کاراته  ملی  تیم های 
با کسب ۳ طال، یک نقره و یک برنز عنوان قهرمانی 
از آن  ششمین مرحله لیگ برتر کاراته وان ۲۰۱۹ را 

خود کردند.
با کسب ۳  ایران  کاراته  ملی  تیم  ایسنا،  گزارش  به 
طالی سارا بهمنیار، رزیتا علیپور و ذبیح اهلل پورشیب، 
یک نقره سجاد گنج زاده و یک برنز بهمن عسگری 
با نمایشی درخشان عنوان قهرمانی ششمین مرحله 

لیگ برتر کاراته وان ۲۰۱۹ در مسکو را بدست آورد.
پس از ایران اسپانیا با ۲ طال، یک نقره و ۲ برنز در 
رده دوم ایستاد و آذربایجان با ۲ طال و یک برنز رده 

سوم را از آن خود کرد.
جدول توزیع مدال ها در پایان ششمین مرحله لیگ 

برتر کاراته وان ۲۰۱۹ به شرح زیر است:
۱. ایران ۳ طال- یک نقره- یک برنز
۲. اسپانیا ۲ طال- یک نقره- ۲ برنز

۳. آذربایجان ۲ طال- یک برنز
۴. ژاپن یک طال- ۴ نقره – ۵ برنز

۵. روسیه یک طال- یک نقره- ۲ برنز
۶. ترکیه یک طال- یک نقره- یک برنز

۷. فرانسه یک طال- ۲ برنز
۸. گرجستان، اوکراین و مقدونیه یک طال

۹. قزاقستان یک نقره- ۳ برنز
۱۰. چین و ایتالیا یک نقره- ۲ برنز

۱۱. آلمان، کانادا و مصر یک نقره
۱۲. مالزی ۲ برنز

۱۳. چین تایپه، صربستان، التویا، دانمارک یک برنز
لیگ  مرحله  در ۶  ایران  کاراته  بهترین عملکرد  این 
برتر کاراته وان سال ۲۰۱۹ است. تا پیش از این کاراته 
ایران در مجموع مردان و زنان نتوانسته بود به ۳ طال 

دست یابد.
نتایج ایران در ۵ مرحله گذشته لیگ برتر کاراته وان 

سال ۲۰۱۹ به شرح زیر است:
و ۲  نقره  )یک طال، ۳   : فرانسه  پاریس  اول،  مرحله 

برنز(
مرحله دوم، دبی امارات: )یک طال، ۲ نقره و ۷ برنز(
مرحله سوم، مراکش )یک طال، یک  نقره و ۳ برنز(

و  نقره   ۳ )یک طال،  شانگهای چین:  چهارم،  مرحله 
۴ برنز(

مرحله پنجم، توکیو ژاپن: ) یک طال، ۲ نقره و ۲ برنز(

در  کرمانی  دارتر  آبادی،  زنگی  امیرمهدی 
برای  ایران  جوانان  دارت  ملی  تیم  قالب 
شرکت در مسابقات جهانی عازم رومانی شد.

ورزشکار  این  مربی  راد،  زمانی  محمدرضا 
کرمانی در گفت و گو با خبرنگار گروه استان 
های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: 
رقابت های جهانی رومانی روز های ۱۶ تا ۲۰ 

مهر جاری در شهر "کلوژ" برگزار می شود.
او افزود: مهرداد سیفی از تهران و امیر مهدی 

و  پسران  بخش  در  کرمان  از  آبادی  زنگی 
فاطمه کریمی و فاطمه صفی از اصفهان در 
بخش دختران اعضای تیم ملی دارت جوانان 

ایران را تشکیل می دهند.
به  مومنی  حمیدرضا  کرد:  تصریح  راد  زمانی 
عنوان سرمربی، دکتر محمدرضا شهابی به عنوان 
روانشناس و مربی بدنساز تیم، کامبیز ایوب زاده 
عنوان  به  ور  گنج  کشور،  دارت  انجمن  رییس 
سرپرست و پریسا بابا محمدی به عنوان مترجم 

و مدیر برنامه تیم مذکور را همراهی می کنند.
او بیان کرد: اعضای تیم ملی دارت جوانان 
پس  قم،   در  روزه  دو  اردوی  برپایی  از  بعد 
عازم  )س(  معصومه  حضرت  بارگاه  زیارت  از 

فرودگاه امام خمینی )ره( تهران شدند.
زمانی راد با اشاره به اینکه مراسم بدرقه ملی 
جهانی  رقابت های  به  اعزامی  دارت  پوشان 
خمینی  امام  فرودگاه  ترانزیت  سالن  در 
)ره( برگزار شد، گفت: در مراسم بدرقه ملی 

همراه  به  ورزشکاران  خانواده های  پوشان، 
ورزشی،  انجمن های  فدراسیون  مسئوالن 
فنی  کادر  اعضای  و  کشور  دارت  انجمن 

حضور داشتند.
از  پس  جوانان  ملی  تیم  کاروان  افزود:  او 
ورود به گیت خروج از کشور عازم استانبول 
ترکیه شدند و سپس از آنجا راهی شهر کلوژ 
جهانی   رقابت های  برگزاری  محل  رومانی 

شدند.

قهرمانی ایران در کاراته وان مسکو با ۳ طال، یک نقره و یک برنز

دارتر کرمانی عازم رقابت های جهانی رومانی شد

و  توجیهی  دوره  در  کرمان  استان  از  نماینده  سه 
کشور  فوتسال  لیگ  سازمان  نمایندگان  آموزشی 

برای فصل مسابقاتی ۹۸-۹۹ حضور یافتند.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
آموزشی  و  توجیهی  دوره   ، جوان   خبرنگاران 

نمایندگان سازمان لیگ فوتسال کشور برای فصل 
مسابقاتی ۹۸-۹۹ با حضور ۸۰ نماینده از ۳۱ استان 

کشور در هتل المپیک تهران برگزار شد.
محسن ربیعی، عباس مصدقی و حاتمی از استان 

کرمان در این دوره شرکت کردند.

کیفیت  با  و  باال  بسیار  سطح  در  که  دوره  این 
شاهد  بار  اولین  برای  می شد،  برگزار  بی نظیری 

حضور سه نماینده از استان کرمان بود.
سازمان  سرپرست  جابری  آرش  حضور  با  دوره  این 
لیگ فوتسال، هدایت ممبینی رییس کمیته داوران 

فدراسیون فوتبال، ابوالفضل محمدی عضو کمیته 
رئیسه  اعضا هیئت  و  فوتبال  فدراسیون  انضباطی 
سازمان لیگ فوتسال روز یکشنبه در هتل المپیک 
برگزار شد و مسایل مربوط به لیگ فوتسال کشور 

مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت.

با  کرمان،  استان  قهرمانی   wka بوکسینگ  کیک  مسابقات 
معرفی برترین ها در خانه رزمی به کار خود پایان داد.

 WKA بوکسینگ  کیک  کمیته  رییس  صادقی،  منصور 
های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان  شهرستان 
کیک  مسابقات  گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
بوکسینگ wka قهرمانی استان کرمان، جام اربعین با شرکت 
خردساالن،  سنی  رده ی  پنج  در  استان  سراسر  از  فایتر   ۴۲۹
نونهاالن، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن در ۱۰ وزن در خانه رزمی 

برگزار شد.
کمیته  رئیس  صادقی  علیرضا  همت  به  رقابت ها  این  افزود:  او 
کیک بوکسینگ استان کرمان و با زحمات علی ذوالعلی، مسئول 

برگزاری مسابقات انجام شد.
به  ساله  هر  که  مسابقات  این  پایان  در  کرد:  تصریح  صادقی   

مناسبت جام اربعین برگزار می شود، نتایج زیر حاصل شد:

نونهاالن سیستم الیت کنتاکت
علی  امیر  رجبی،  محمد  امیر  رحیمی،  رادین  ایزدی،  ابوالفضل 
هاوشکی،  علی  اسماعیلی،  یوسف  عظیم زاده،  آروین  پور،  نیک 
امیر  محمد شمس الدینی، عرفان احمدی، محمد امین ناظری، 

محمد شمس الدینی و محمد جواد عزت آبادی
خردساالن الیت کنتاکت

محمد حسین زارع، آریا افشارمنش، ارشیا پور ابراهیم، پیمان پور 
منعی و امیر محمد کاظمی

بزرگساالن کیک الیت
علی  زاده،  طالبی  منصور  حسنی،  احمد  باقری،  محمد  شاد 

احمدی و صادق محبا پور
k۱ بزرگساالن

مزرعی،  میالد  پژمان،  محسن  پروانه،  عادل  فضلی،  علی  محمد 
امیرحسین نقوی، ناصر رازی، مهران حقدوست، علی یزدی زاده، 

امیر ایرانمنش و احسان امانی لری
جوانان استایل لوکیک

محمد حسین دهشیری، محمدرضا معصومی، سجاد یار احمدی، 
علیرضا  آبادی،  عزت  صادق  محمد  حسنی،  خواجه  ابوالفضل 
صادقی و امیر حسین جمالی، امیر ارشام نشاط، ابوالفضل امیر 

مقدم
جوانان کیک الیت

احمد  نوروزی،  حجت  بهرامیان،  شروین  نوروزی،  صادق  محمد 
سلطانی نژاد، حسن حمیدیان

نوجوانان لوکیک
علی  حسینی،  صادق  محمد  کریمی،  مهران  محمودی،  دانیال 
شمس الدینی، ابوالفضل آذرنشست، عرفان قربانی، محمدمهدی 
امینی و اصغر یوسفی  ابوالفضل  باقر دهقان،  محمودی، محمد 
عناوین نخست رده ها و استایل های مختلف را از آن خود کردند.

حضور نمایندگان کرمانی در دوره توجیهی سازمان لیگ فوتسال

معرفی برترین کیک بوکسینگ کاران کرمانی

خبر

آگهی تجدید مزایده عمومی )نوبت اول(آگهی مزایده
شــرکت آتیه ســازان حافظ در نظر دارد شش دانگ یک باب ملک مســکونی به متراژ ۴۹۴ مترمربع واقع در استان کرمان، شهرستان کرمان، خیابان استقالل را از 

طریق مزایده عمومی به خریدار واجد شرایط با اطالعات زیر واگذار نماید.
محل های دریافت اسناد: 

تهران، خیابان نلسون ماندال )آفریقا(، باالتر از اسفندیار، بلوار صبا، پالک ۱۵ طبقه اول واحد ۶، مدیریت سرمایه گذاری 
تلفن تماس: ۶۳۴۷۲۱۳۴

کرمان، خیابان شهید ناصر فوالدی )عباس صباحی(، خیابان ابن سینا به سمت باغ ملی نبش شمالی دو، شرکت آتیه سازان حافظ 
تلفن تماس: 32238۷62، 32238۷58

زمان دریافت اسناد و بازدید از محل: از سه شنبه ۹۸/۰۷/۱۶ لغایت چهارشنبه ۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۹ صبح الی ۱۵ 
زمان تحویل پاکت ها: تا ساعت ۱۵ روز شنبه ۹۸/۸/۱۱

زمان و محل بازگشایی پاکت ها: یکشنبه ۹۸/۰۸/۱۲ از ساعت ۱۰ صبح در سالن جلسات ستاد مرکزی شرکت آتیه سازان حافظ )تهران(
تضمین شرکت در مزایده: مبلغ ۹۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال واریز نقدی و یا ضمانت نامه بانکی با مدت اعتبار سه ماهه و قابل تمدید به حساب شماره ۳۴۲۶۳۲۷۳۵۷ 

به نام شرکت آتیه سازان حافظ نزد بانک ملت شعبه گلستان پاسداران تهران 
توجه : ۱- هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.۲- این شرکت، در قبول و یا رد کلیه پیشنهادات کامال مختار است.

آگهی مزایده مال غیرمنقول )نوبت اول(
دایره مزایده اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان در نظر دارد در خصوص پرونده 
کالسه 940357 شعبه اول اجرای احکام حقوقی کرمان یک واحد آپارتمان تجاری به مساحت 
34/45 مترمربع دارای پالک 4518 فرعی از 4 اصلی مفروز و مجزی از 2120 بخش 4 کرمان 

متعلق به آقای افالطون امیری با مشخصات زیر را از طریق مزایده بفروش برساند:
1ـ آدرس ملک: شهرک شهید باهنر ـ نبش خیابان ظفر ـ کدپستی 7618695865

2- مشخصات ثبتی ملک: پالک 4518 فرعی از 4 اصلی مفروز و مجزی از 2120 بخش 4 کرمان 
در همکف  تجاری  آپارتمان  واحد  نظر یک  مورد  واحد  است:  بدین شرح  ملک  3- وضعیت 
شمالی ـ غربی از مجتمع تجاری مسکونی 6 طبقه )زیرزمین، همکف و اول تا چهارم با خرپشته( 
می باشددارای سند مالکیت ششدانگ تک برگ با کاربری تجاری و نوع ملک طلق به مساحت 

با حق استفاده بقدرالسهم از عرصه زیربنا و سایر قسمت های اشتراکی بر طبق  34/45 مترمربع 
قانون تملک آپارتمانها می باشد واحد فوق پارکینگ و انباری با سازه فلزی و کف سنگ و کف 
پوش و با درب شیشه سکوریت و درب برقی جمع شو و نما سنگ تراورتن و سیستم گرمایش و 
سرمایش اسپلیت و شوفاژ مرکزی با رادیاتور و دارای 1 امتیاز برق مستقل تک فاز و انشعاب آب 

اشتراکی و فاقد انشعاب گاز می باشد.
ریال   6/028/750/000 مبلغ  به  ملک  ششدانگ  ریالی  ارزش  جمع  فوق  توضیحات  به  توجه  با 
)شش میلیارد و بیست و هشت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال( که توسط کارشناس رسمی 
راس   1398/08/01 مورخ  چهارشنبه  روز  در  مزایده  جلسه  است.  گردیده  ارزیابی  دادگستری 
ساعت 9 صبح در محل اتاق مزایده های دادگستری کرمان و با حضور نماینده محترم دادسرا 
برگزار می گردد. طالبین شرکت در مزایده می توانند تا 5 روز قبل از مزایده از ملک  مذکور 

مبلغ  به  کارشناسی  قیمت  درصد  ده  بایستی  مزایده  در  شرکت  به  تمایل  صورت  در  و  بازدید 
602/875/000 ریال با شناسه واریز 94341010002801294 به حساب شماره 2171293951000 
سپرده دادگستری نزد بانک ملی واریز و به همراه درخواست کتبی خود در پاکت دربسته و تا 
قبل از ساعت برگزاری مزایده تحویل نمایند. بدیهی است شخصی به عنوان برنده مزایده شناخته 
می شود که قیمت باالتری داده باشد. در صورت انصراف برنده مزایده 10 درصد مبلغ پیشنهادی 
به نفع دولت ضبط خواهد شد. در ضمن دایره اجرا هیچ گونه مسئولیتی در قبال معامالت معارض 
نخواهد داشت. برنده مزایده بایستی نسبت به واریز مابه التفاوت مبلغ کارشناسی تا مبلغ پیشنهادی 

در روز مزایده اقدام نمایند.
447 م/الف
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آگهی مزایده مال غیرمنقول )نوبت اول(
دایره مزایده اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 
980403 شعبه پنجم اجرای احکام حقوقی کرمان ششدانگ ملک به شماره ثبتی 2680 فرعی از 5209 اصلی 
مفروز و مجزی از 1403 قطعه 2680 بخش ثبتی 1 کرمان متعلق به آقای علیرضا احمدی با مشخصات زیر 

را از طریق مزایده بفروش برساند:
1ـ آدرس ملک:  خیابان مدیریت - کوچه شماره 33 - کدپستی 7615765985

از 1403 قطعه 2680  از 5209 اصلی مفروز و مجزی  ثبتی 2680 فرعی  ثبتی ملک:شماره  2- مشخصات 
بخش ثبتی 1 کرمان 

)وضعیت  آپارتمان مسکونی  یکدستگاه  اعیان  و  دانگ عرصه  است: شش  بدین شرح  ملک  3- وضعیت 
خاص طلق و وقف( به مساحت 166/50 مترمربع واقع در طبقه همکف دارای حق اختصاصی از پارکینگ 
1 در همکف به مساحت 16/70 مترمربع می باشد. با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق 

قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن و دارای امتیاز آب، برق، گاز و تلفن که دایر می باشد.
با توجه به توضیحات فوق جمع ارزش ریالی ششدانگ ملک به مبلغ 2/930/000/000 ریال )دو میلیارد 
و نهصد و سی میلیون ریال( که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است. جلسه مزایده 
در روز چهارشنبه مورخ 1398/08/01 راس ساعت 12 صبح در محل اتاق مزایده های دادگستری کرمان 
و با حضور نماینده محترم دادسرا برگزار می گردد. طالبین شرکت در مزایده می توانند تا 5 روز قبل از 
مزایده از ملک  مذکور بازدید و در صورت تمایل به شرکت در مزایده بایستی ده درصد قیمت کارشناسی 
با شناسه واریز 98387080022201216 به حساب شماره 2171293951000  به مبلغ 293/000/000 ریال 
سپرده دادگستری نزد بانک ملی واریز و به همراه درخواست کتبی خود در پاکت دربسته و تا قبل از ساعت 
قیمت  که  شود  می  شناخته  مزایده  برنده  عنوان  به  شخصی  است  بدیهی  نمایند.  تحویل  مزایده  برگزاری 
باالتری داده باشد. در صورت انصراف برنده مزایده 10 درصد مبلغ پیشنهادی به نفع دولت ضبط خواهد 
شد. در ضمن دایره اجرا هیچ گونه مسئولیتی در قبال معامالت معارض نخواهد داشت. برنده مزایده بایستی 

نسبت به واریز مابه التفاوت مبلغ کارشناسی تا مبلغ پیشنهادی در روز مزایده اقدام نمایند.
450 م/الف
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آگهی مزایده مال غیرمنقول )نوبت اول(

کالسه  پرونده  خصوص  در  دارد  نظر  در  کرمان  دادگستری  حقوقی  احکام  اجرای  مزایده  دایره 
اصلی   71 از  فرعی   495 پالک  شماره  به  ملک  کرمان  حقوقی  احکام  اجرای  اول  شعبه   940357
بخش 6 کرمان متعلق به خانم مهدیه ترابی پور با مشخصات زیر  را از طریق مزایده بفروش برساند:

کدپستی   B تیپ  ـ   1860 قطعه  ـ   97 برق  تیر  5ـ  کیلومتر  ـ  باغ  هفت  ـ  کرمان  ملک:  آدرس  1ـ 
7613434545

 2- مشخصات ثبتی ملک: پالک 495 فرعی از 71 اصلی واقع در بخش 6 کرمان
3- وضعیت ملک بدین شرح است: ملک مورد نظر عرصه ایست محصور با اعیان شامل یکدستگاه 
سوله و به انضمام یک اتاق بزرگ متصل با آن با سازه بنایی و همچنین باریک سازی در محوطه، 
دارای 1 فقره سند تک برگ شش دانگ بنام خانم مهدیه ترابی پور دارای پالک ثبتی به شماره 495 
فرعی از 71 اصلی واقع در بخش 6 کرمان بدون ذکر کاربری و نوع ملک زمین با وضعیت خاص 
طلق، به مساحت عرصه 1344/8 مترمربع، ملک دارای یک انشعاب آب و 2 برق تکفاز و سه فاز، گاز 
G6 و حصار بلوک سیمانی با نمای سیمان سفید و ارتفاع حدود 2/2 متر و محوطه فرش موزائیک 
و دارای آبنما و سکوی نمایش و همچنین درخت کاری شده و اعیان شامل همکف با سازه سوله و 
حدود 210 مترمربع و اتاق جلو سوله حدود 20 مترمربع با کابینت فلزی و درب ام دی اف و کف 
سرامیک و سقف کاذب کلیک و نورپردازی نما و محوطه باریک سازی در محوطه )انبار و سرویس 

بهداشتی( حدود 12 مترمربع با سقف سبک و باریک سازی در حیاط و عرصه دو نبش و سیستم 
سرمایشی اسپلیت و گرمایش رادیاتور با پکیج مشترک با واحد مجاور.

مبلغ  به   ) اعیان  و  )عرصه  ملک  ششدانگ  ریالی  ارزش  جمع  فوق  توضیحات  به  توجه  با 
6/700/000/000 ریال )شش میلیارد و هفتصد میلیون ریال( که توسط کارشناس رسمی دادگستری 
ارزیابی گردیده است. جلسه مزایده در روز چهارشنبه مورخ 1398/08/01 راس ساعت 10 صبح در 
محل اتاق مزایده های دادگستری کرمان و با حضور نماینده محترم دادسرا برگزار می گردد. طالبین 
شرکت در مزایده می توانند تا 5 روز قبل از مزایده از ملک  مذکور بازدید و در صورت تمایل 
به شرکت در مزایده بایستی ده درصد قیمت کارشناسی به مبلغ 670/000/000 ریال با شناسه واریز 
94341010002801266 به حساب شماره 2171293951000 سپرده دادگستری نزد بانک ملی واریز 
و به همراه درخواست کتبی خود در پاکت دربسته و تا قبل از ساعت برگزاری مزایده تحویل نمایند. 
بدیهی است شخصی به عنوان برنده مزایده شناخته می شود که قیمت باالتری داده باشد. در صورت 
انصراف برنده مزایده 10 درصد مبلغ پیشنهادی به نفع دولت ضبط خواهد شد. در ضمن دایره اجرا 
هیچ گونه مسئولیتی در قبال معامالت معارض نخواهد داشت. برنده مزایده بایستی نسبت به واریز مابه 

التفاوت مبلغ کارشناسی تا مبلغ پیشنهادی در روز مزایده اقدام نمایند.
448 م/الف
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روایت »کرمان امروز« از مرگ مردم کرمان در جاده های این استان به دلیل مهاجرت های غیرقانونی افغانستانی ها و نحوه رانندگی افغانی ِکش ها:

جاده  در  پُرقربانی  ی  حادثه  یک  که  نیست  ای  هفته 
های استان کرمان رخ ندهد و ردپای شوتی های افغانی 
اکثرا  که  هایی  اتومبیل  نشود.  مشاهده  آن  در  ِکش 
حدود 10 تا 15 نفر مهاجر افغانستانی در آنها گنجانده 
شده است و با سرعتی سرسام آور در جاده ها حرکت 
می کنند. این اتومبیل ها به دلیل تغییرات غیرقانونی و 
غیراستانداردی که در ساختار خود دارند به تابوت های 
متحرکی مبدل شده اند که هر لحظه ممکن است ایجاد 
حادثه کنند. سرعت بسیار باالی این تابوت ها به دلیل 
فرار از دست قانون است که در بسیاری از موارد منجر 

به تصادف رخ در رخ با اتومبیل های دیگر می شود.
اینکه چرا ما باید شاهد این اتفاقات در جاده های استان 
ایست  وجود  با  چرا  است.  جواب  بی  سئوالی  باشیم 
بازهم شاهد  استان  بازرسی های بسیار در جاده های 
ایران  اگر در داخل  آور هستیم.  این رخدادهای مرگ 
شود،  می  احساس  نیازی  کارگران  این  کار  نیروی  به 
قرار  هم  اگر  شود.  می  جلوگیری  ایشان  ورود  از  چرا 
نیست که ایشان وارد شوند چرا ورود این افراد ممکن 
می شود؟ کرمانیان و رفسنجانی هایی که مشغول به 

کاشت پسته هستند همواره می دانند که تقریبا هیچ 
افغانستانی نیست که برای مدتی به کشور خود بازگردد 
هیچ  که  است  چگونه  بیاید.  ایران  به  نتواند  سپس  و 

مهاجر افغانستانی غیرمجازی از آمدن به ایران باز نمی 
ماند؟

این اتفاق از هر نظری غیرانسانی است، هم از این منظر 

این  از  هم  و  شوند  می  کشته  ها  افغانستانی  چرا  که 
دیدگاه که امنیت هم استانی های کرمانی زیر سئوال 
رفته است. در هر تصادف این ارابه های مرگ حداقل 

10 نفر کشته می شوند و این با استانداردهای جهانی 
دارد.  تفاوت  بسیار  تصادف  یک  در  تلفات  آمار  درباره 
اگر چه کوتاهی نهادهای امنیتی و انتظامی در این باره 
مشهود است اما نمی توان تمام تقصیر این اتفاق را تنها 
درباره  سازی  فرهنگ  ضعف  دانست.  ایشان  گردن  بر 
استفاده از کارگران غیرایرانی و بی توجهی به اشتغال 
زایی برای ایرانیان یکی از مواردی است که نیاز بسیار 
توان  می  باره  این  در  دارد.  سازی  فرهنگ  به  زیادی 
البته نهادهای اقتصادی که  نهادهای متولی فرهنگ و 
با سرمایه داران کرمانی در تماس هستند را نیز مقصر 

دانست.
صحبت در این باره بسیار شده و گزارشهای گوناگونی 
در جنوب و شمال استان منتشر شده است و باید واضح 
نمی  امنیتی  و  انتظامی  رفتارهای  با  تنها  که  بدانیم 
توان از این اتفاق نامبارک جلوگیری کرد. نکته ای که 
جاده  در  عزیزمان  های  استانی  هم  مرگ  است  واضح 
های استان است که هر ساله میلیاردها تومان مالیات 
پرداخت می کنند تا امنیت داشته باشند. از سویی دیگر 
برادران همسایه ما هستند که به بدترین شکل کشته 
بر  را  داغی  تر  طرف  آن  کیلومتر  هزاران  و  شوند  می 
دل خانواده های خود به جای می گذارند. شاید بهتر 
باشد که ورود ایشان به کشور قانون مند و قابل ردیابی 
شود تا شاید این رفتارهای شوتی از جاده های استان 

حذف شود.

افغانی ِکشی یا ایرانی ُکشی ؟

سرویس علم و زندگی کرمان امروز

بنا بر آمار های موجود پوسیدگی دندان کودکان رو به افزایش است و همین 
می کند.  بیشتر  را  کودکان  دندان های  از  ویژه  مراقبت های  اهمیت  موضوع 
نیازی  پس  موقتی،  و  هستند  شیری  دندان ها  چون  کنید،  فکر  که   این 
نباید های  و  باید ها  مطلب  این  در  است.  اشتباه  کامال  ندارند،  رسیدگی  به 

دندانپزشکی کودکان را می خوانید.
  رسیدگی مرتب به سالمت دندان ها از نکاتی است که همه باید آن را 
جدی بگیرند. هر شخص در طول عمر خود دو سری دندان دارد. دندان های 
شیری که حدودا از ۶ ماهگی تا ۳ سالگی در دهان رشد می کنند و دندان های 
دائمی که از سن ۶ تا 1۲ سالگی به مرور جای دندان های شیری را می گیرند.

وظایف مهم دندان های شیری چیست؟
دارای نقش اساسی در جویدن، تغذیه و سالمت عمومی

روانی  و  روحی  سالمت  به  کمک  و  کلمات  صحیح  تلفظ  زیبایی،  حفظ 
کودک

حفظ فضای الزم جهت رویش دندان های دائمی و در نهایت جلوگیری از 
به هم ریختگی دندان ها و کاهش نیاز به درمان های ارتدونسی

روش های نگهداری صحیح از دندان های شیری
تغذیه صحیح

را  آدامس ها  تافی ها،  شکالتها،  مانند  چسبنده  قندی  مواد  نباید  کودکان 
بیش از یک وعده در روز مصرف نمایند. همچنین پس از خوردن این مواد 

باید دندان های خود را به خوبی مسواک بزنند.
مواد  همراه  را  کودک  بدن  برای  الزم  قندی  مواد  تا  کنند  سعی  والدین 

غذایی اصلی به آن ها بدهند.
کودکان باید شیر و لبنیات و میوه و سبزیجات تازه و مواد غذایی حاوی 

فلوراید مانند ماهی و چای را در برنامه غذایی خود داشته باشند.
مسواک زدن

والدین باید مسواک زدن را به عنوان یک عادت سالم از کودکی به فرزندان 
خود آموزش دهند تا کودکان هم هر شب با والدین خود مسواک بزنند.

روش صحیح مسواک زدن
مسواک خوب باید مو های صاف و یکنواخت داشته باشد. چنانچه مو های 

مسواک از حالت اولیه خارج شدند باید آن را عوض کرد.
برای هر مرتبه شستشو به اندازه یک نخود از خمیر دندان حاوی فلوراید را 

در مو های مسواک فرو ببرید.
برای اینکه تمام دندان ها مسواک شوند بهتر است همیشه به یک ترتیب 
مسواک بزنید مثاًل اول فک باال از راست به چپ و بعد فک پایین از چپ 

به راست.
دندان های فک باال را با حرکت مسواک از مجاور لثه به سمت پایین تمیز 

کنید.
داخلی  سطوح  پایین  به  باال  از  آن  حرکت  و  مسواک  گرفتن  عمودی  با 

دندان های جلو را مسواک کنید.
سطوح جونده دندان های باال را با عقب و جلو بردن مسواک تمیز کنید.

باال  سمت  به  لثه  مجاور  از  مسواک  حرکت  با  را  پایین  فک  دندان های 
بشوئید.

پشت دندان های جلو را با عمودی گرفتن مسواک و حرکت آن از پایین 
به باال تمیز کنید.

سطوح جونده دندان های پایین مثل فک باال را با عقب جلو بردن مسواک، 
تمیز کنید.

هر نوبت مسواک زدن باید حداقل ۴ دقیقه به طول بینجامد.
را  دندان ها  باید  صبحانه،  از  بعد  صبح  روز  هر  و  خواب  از  قبل  شب  هر 

مسواک زد.
استفاده از فلوراید

فلوراید باعث استحکام دندان ها شده و آن ها را در برابر پوسیدگی مقاوم 
می کند.

محصوالت مختلف فلوراید عبارتند از:

دهانشویه سدیم فلوراید: که در برخی مدارس ابتدایی جهت پیشگیری از 
پوسیدگی دندان دانش آموزان به آن ها داده می شود.

ژل فلوراید: این ژل حاوی غلظت بیشتری از فلوراید است، به همین دلیل 
باید در مطب توسط دندانپزشک استفاده گردد.

مراجعه به دندانپزشک
نزد  دندان ها  کامل  چکاپ  برای  را  کودکان  باید  یک بار  ماه  شش  هر 
دندانپزشک ببرید. دندانپزشک ممکن است بر اساس تشخیص خود، تاریخ 
مالقات های متوالی بعدی را معین نماید. بررسی دندان های شیری توسط 
پزشک امری ضروری است که باید حتما به آن توجه شود چرا که وجود 

حفره یا سوراخ در دندان برای کودکان بسیار دردناک است.
دندانپزشک کودکان چه کار هایی انجام می دهد؟

معاینه و تشخیص سالمتی یا احتمال پوسیدگی دهان نوزادان و کودکان 
و مادر

مراقبت و پیشگیری از بروز پوسیدگی با استفاده از فلوراید، تمیز کردن 
مشاوره های  ارائه  مادر  به  غذایی  توصیه های  همچنین  و  دندان ها  مناسب 
یا مکیدن  پستانک  از  استفاده  مثل  نامناسب  عادات  با  رابطه  در  تخصصی 

انگشت
تشخیص زودهنگام و درمان ناهنجاری های دندان با استفاده از ارتودنسی 

و اصالح قرارگیری دندان ها
ترمیم و درمان پوسیدگی های دندان

ها،  و مشکالتی مثل زخم  لثه  به  مربوط  بیماری های  و درمان  تشخیص 
و  مراقبت  کودکان،  پریودنتال  بیماری های  و  موکوسل  فرنوم،  بودن  کوتاه 

درمان آسیب های دهان و دندان مثل شکسته شدن و جابجایی دندان
نکاتی درباره ی مراجعه کودکان به دندانپزشکی

پدر و مادر ها می توانند به آرامش کودک خود کمک کنند و کاری کنند 
که به راحتی و بدون هیچ مشکلی با آن ها به دندانپزشکی برود. اگر کودک 
تجربه ی خوبی از دندانپزشکی داشته باشد، اعتمادش بیشتر شده و بدون 
ترس مراجعه خواهد کرد و با این کار عمر سالمت دندان در کودک افزایش 

خواهد داشت.
و  کودکان  با  برخورد  نوع  برای  را  الزم  آموزش های  کودکان  متخصصین 

روانشناسی آن ها دیده اند که در نتیجه در هر شرایطی و با توجه به رفتار 
کودک می توانند راه حل را تشخیص دهند و به خوبی با کودکان رفتار کنند.

این مساله بر روی درمان و نتایج آن نیز به وضوح قابل مشاهده است. هر 
کودکی ممکن است واکنش و رفتار متفاوتی به دندانپزشکی داشته باشد و 
فقط متخصصین کودکان با توجه به آموزش هایی که دیده اند می توانند در 

هر شرایطی با کودک ارتباط برقرار کنند.
ترس از آمپول

یکی از مواردی که والدین همیشه نگران آن هستند آمپول بی حسی است. 
والدین نباید قبل از مراجعه به پزشک چیزی در این باره به کودک بگویند، 
زیرا دندانپزشک به جای لفظ آمپول از عباراتی مثل »یه نیشگون کوچیک« 
روانی  لحاظ  از  را  کودک  و  کرده  استفاده  دندان«  خواب کننده  »شربت  یا 
آماده ی معاینه می کند. در بیشتر موارد، دندانپزشک آمپول بی حسی را از 

کودک مخفی می کند تا کودک احساس ترس و استرس نداشته باشد.
بی هوشی عمومی در مواقع ضروری

استاندارد خدمات درمانی  و  نکند کیفیت  با پزشک همکاری  اگر کودک 
کم می شود و همینطور مهار فیزیکی باعث می شود هم از دقت و کیفیت 
کار کاسته شود و هم نتیجه های بد روانی و جانی در کودک پدید می آورد.

معموال  دارند  نگه  بی حرکت  و  بی صدا  را  کودک  اینکه  برای  گذشته  در 
دستیاران پزشک دست و پای کودک را محکم می گرفتند تا پزشک بتواند 
اینکه  برای  امروزه  اما  بدهد.  انجام  زمان  کمترین  در  را  محدودی  درمان 
از  با پزشک و درمان دندانپزشکی کاسته شود  از ترس کودک در برخورد 
روش های بیهوشی عمومی برای ساکت نگه داشتن کودک استفاده می کنند. 
این کار برای نخستین مرتبه در ابتدای دهه 1۹00 به وسیله یک دندانپزشک 

امریکایی بر روی اطفال امتحان شد.
دندانپزشک خوب برای کودکان چه ویژگی هایی دارد؟

که  است  این  در  کودک  دندانپزشک  با  بزرگساالن  دندانپزشک  تفاوت 
و  او  آرام کردن کودک، سرگرم کردن  به روش های  باید  دندانپزشک کودک 
علم روانشناسی کودک هم مهارت داشته باشد. فضای دندانپزشکی کودکان 
باید به گونه ای باشد که کودکان در آن احساس امنیت کرده و توجه آن ها 

جلب محیط شود تا هنگام انجام خدمات پزشکی بی قراری نکنند.

دندان کودکان؛ بایدها و نباید ها

به قلم 
محمد فتح نجات


