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بودجـــه شهرداری کرمان بیشتر 
از میزان تعیین شده محقق شد
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مدیرکل بهزیستی استان کرمان 

عنوان کرد:

بیش از شش هزار روشندل 

در استان شناسایی شده است

کمین است؛ که همواره در  گزارش »کرمان امروز« از معضل آلودگی هوای استان در فصول سرد سال و خطر ریزگردها 

متن کامل در صفحه سوم

برای هوای ناسالم زمستانی آماده ایم؟
  حال که فصل سرد زمستان در راه است نگرانی از خطر آلودگی هوا بیشتر شده است به طوری که می توان گفت پرونده آلودگی هوای کرمان، قطورتر می شود. مدیر کل مدیریت بحران 
استان گفته است: »در 6 ماهه اول امسال شهرستان ریگان 1۵ روز هوای خیلی خطرناک، 12 روز در شرایط خطرناک و 14 روز بسیار ناسالم داشته است و فهرج نیز در مدت مذکور 8 روز 
خطرناک و ۵0 روز بسیار ناسالم داشته« باید بدانیم که این اعداد در روزهای سرد زمستان جنوب و شرق استان بیشتر خواهد بود و باید پرسید که مسئوالن برای مقابله با این اوضاع قابل پیش 

بینی چقدر آماده اند ؟

WWW.KERMANEMROOZ.COM

پرتویی از سیره و سیمای امام سجاد )ع(

صفحات ششم و هفتم 

   جان باختن ۶۰ ژاپنی براثر طوفان سهمگین هگییز
  چرا »روح اهلل زم« دستگیر شد؟

  ارثیه میلیاردی پدر برای پسر ناخواسته
  واژگونی پژو دو کشته و ده مصدوم برجای گذاشت
  کشف ۱۱۰ میلیون تومان کاالی قاچاق در سیرجان

اخبار ایران، جهان و حوادث:

تاثیر 

ضرب المثل ها 

بر مدیریت بحران های 

اجتماعی

 صفحه  چهارم

»میم«مثل جسارت! یادداشتی به بهانه تاسیس 
هنرکده تئاتر »میم« 

و رویت نور امید 
در ظلمات دوران ناامیدی؛

آگهی مناقصه )نوبت دوم(

آگهی مناقصه

گروه صنایع سیمان کرمان )شرکت سهامی عام( در نظر دارد تامین نیروهای مورد نیاز جهت نظافت صنعتی 
کارخانه را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا ،از اشخاص حقوقی محترم 
که دارای مجوزهای الزم و همچنین رزومه کاری معتبر می باشند تقاضا می شود جهت دریافت اسناد مناقصه 
به امور قراردادها )در محل کارخانه( به آدرس ذیل مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را ظرف مدت یک هفته از 

تاریخ انتشار اولین آگهی در پاکت دربسته به امور قراردادها یا دفتر مرکزی تحویل نمایند.
آدرس کارخانه: کرمان - کیلومتر 17 جاده تهران ـ تلفن : 31341505)034(

آدرس دفتر مرکزی: تهران - بلوار آفریقا کوچه فرزان شرقی - شماره 3 - تلفن: 4 - 88879421 - 021

گروه صنایع سیمان کرمان )شرکت سهامی عام( در نظر دارد انجام خدمات آتشنشانی خود را از طریق مناقصه 
عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا ،از اشخاص حقیقی یا حقوقی محترم که دارای مجوزهای 
الزم و همچنین رزومه کاری معتبر می باشند تقاضا می شود جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادها )در 
محل کارخانه( به آدرس ذیل مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار اولین 

آگهی در پاکت دربسته به امور قراردادها یا دفتر مرکزی تحویل نمایند.
آدرس کارخانه: کرمان - کیلومتر 17 جاده تهران ـ تلفن : 31341505)034(

آدرس دفتر مرکزی: تهران - بلوار آفریقا کوچه فرزان شرقی - شماره 3 - تلفن: 4 - 88879421 - 021

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم شماره 98/15228
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

صفحه هفتم

تسلیت تسلیت

سرکار خانم عفت مرعشی، همسرمکرمه و محترمه 

مرحوم حضرت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی

بدین وســیله فقدان جانگداز برادر گرامی را به سرکار 
عالی و خانواده محترم تان تسلیت عرض می نماییم. 
از درگاه ایزد یکتا برای آن عزیز از دست  رفته رحمت 
واســعه ی الهی و برای بازماندگان  صبر و شکیبایی 

خواستاریم.
کرمان امروز- فتح نجات

جناب آقای سید حسین مرعشی 
فقدان پسر عموی بزرگوارتان ما را اندوهگین 
ساخت. غفران و رحمت الهی برای آن عزیز 
از دســت رفته و ســامتی و طول عمر با 
عزت برای جناب عالــی از پروردگار متعال 

خواهانیم.
کرمان امروز- فتح نجات

تسلیت تسلیت
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میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

روزان هم 
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اخبار استان

سند زمین به مشخصات 288 متر قطعه 325 از اراضی موقوفه 
طاهرآباد جنب بوتان گاز واگذاری تعاونی مسکن نیروی انتظامی متعلق 

به آقای محمود مومن زاده به شماره شناسنامه 2 مفقود گردیده 
و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی سند مالکیت 

اول  ماهه  شش  در  خوشبختانه  گفت:  کرمان  شهردار 
شده  تعیین  میزان  از  بیشتر  شهرداری  بودجه  امسال 

تحقق پیدا کرده است.

در  زاده  عالم  مهران  سید  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
ایام  تسلیت  نشست عمومی شورای شهر کرمان ضمن 
اربعین،  ایام  رسیدن  فرا  و  )ع(  حسین  امام  سوگواری 

گفت: شهرداری کرمان 8۰ نفر از نیروهای خدماتی خود 
را برای اولین بار به نجف اشرف برای خدمات دهی به 
زائران امام حسین )ع( در ایام اربعین امسال اعزام کرد.

عالم زاده با بیان اینکه تیم اعزامی با تجهیزات کامل به 
این سفر اعزام شدند، ادامه داد: آنها موکب شهرداری را 
در مسیر پیاده روی زائران برای خدمات رسانی به آنها 
بر پا کرده اند. وی به مشکل تردد زائران در مرز و اعالم 
اشاره  زائران  به  کمک  برای  استاندار  سوی  از  فراخوان 
کرد و افزود: شهرداری کرمان برای حمل و نقل زائران و 

رفع این مشکل اعالم آمادگی کرده است.
شهردار کرمان در بخش دیگری از صحبت های خود به 
پیاده روی شهروندان در روز اربعین از کرمان تا جوپار 
اشاره کرد و افزود: شهرداری کرمان برای رفاه حال این 
به  آنها  بازگشت  برای  اتوبوس  دستگاه    3۰ بزرگواران 

کرمان اختصاص داده است.
وی از همکاری خوب  شهرداری با بانیان تکایا، مساجد، 
موکب ها و هیئت های سطح شهر کرمان در این ایام 

خبر داد.
در شش  خوشبختانه  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  شهردار 

میزان  از  بیشتر  شهرداری  بودجه  امسال  اول  ماهه 
تعیین شده تحقق پیدا کرده است، گفت: این موفقیت 

نشان از همدلی و همراهی شورا با شهرداری است.
عالم زاده ادامه داد: شهرداری کرمان به تنهایی و بدون 
همراهی اعضای شورا نمی تواند مدیریت را به سرانجام 
برساند. همه تالشمان بر آن است که بودجه شهرداری 
تا پایان سال نیز بیشتر از میزان تعیین شده محقق شود.
وی با بیان اینکه سال آینده انقالبی  در بودجه شهرداری 
سال  در  شهرداری  بودجه   گفت:  کرد،  خواهیم  ایجاد 
آینده را دو برابر خواهیم بست و می دانم که با تالش 

نیروها و همدلی شورا  تحقق پیدا می کند.
شهرداری  درآمد  هرچه  کرد:  تصریح  کرمان  شهردار 

افزایش یابد، صرف عمران و آبادی شهر خواهد شد.
محمد فرشاد رئیس شورای شهر کرمان در این نشست 
اربعین  ایام  رسیدن  فرا  مناسبت  به  تسلیت  ضمن 
حسینی )ع( از شهردار کرمان به دلیل اعزام کاروان 8۰ 
نفره از کارکنان شهرداری مجهز به تجهیزات الزم  برای 
خدمات رسانی به زائران امام حسین )ع( در کربال تشکر 

و قدردانی کرد.

شهردار کرمان:

بودجه شهرداری کرمان بیشتر از میزان تعیین شده محقق شد

خبر
مدیرکل بهزیستی استان کرمان عنوان کرد:

بیش از شش هزار روشندل دراستان 
شناسایی شده است

 

به  کرمان سخن  استان  نابینایان  آمار  از  کرمان  استان  بهزیستی  مدیرکل 
میان آورد و بیان کرد: در استان کرمان ۶ هزار و ۹۷۰ نفر نابینا شناسایی 
شده است که مناطق جنوبی استان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده 

اند که دلیل عمده این موضوع نیز ازدواج های فامیلی است.
»عباس صادق زاده« در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به 23 مهرماه 
امسال  گفت: خوشبختانه  سفید  عصای  جهانی  روز  عنوان  به  اکتبر(   ۱۹(
کشور ما نیز این روز را به هفته نابینایان تبدیل کرده است و این مهم برای  
توجه بیشتر به نابینایان و همچنین آگاهی دادن به جامعه برای حفظ حقوق 

نابینایان است.
وی بیان کرد: حدود ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون نفر جمعیت جهان است که 
بیش از 2۶۰ میلیون نفر آنها دچار نابینایی هستند و در ایران نیز ۱۰ درصد 
از جمعیت افراد دارای معلولیت را نابینایان تشکیل می دهند و در واقع در 
کشور ما حدود ۷۰۰ هزار نفر دچار نابینایی و کم بینایی هستند که ۱۴2 
سازمان  تحت حمایت  و  شناسایی  که  دارند  مطلق  نابینایی  آنها  نفر  هزار 

بهزیستی قرار گرفته اند.
دالیل  از  را  حوادث  و  مادرزادی  عوامل  کرمان  استان  بهزیستی  مدیرکل 
به  )ژنتیکی(  مادرزادی  نابینایی  کرد:  اظهار  و  دانست  افراد  شدن  نابینا 
درصد  که  می شود  ایجاد  ژنتیکی  اشکاالت  یا  فامیلی  ازدواج های  علت 
باالی نابینایی را این مهم تشکیل می دهد. همچنین با افرادی که به دلیل 

تصادفات و حوادث بینایی خود را از دست داده اند روبرو هستیم.
وی به هفته نابینایان اشاره کرد و ادامه داد: در این هفته فرصت مناسبی 
در اختیار داریم تا در خصوص مواردی که ژنتیکی و قابل کنترل بوده و می 
تواند این معلولیت را کنترل کند، صحبت کنیم. امروز شاهد وجود افرادی 
با کم بینایی شدید و متوسط هستیم که با اندک اقداماتی می توان این کم 
بینایی های متوسط و حتی شدید که در آینده می تواند منجر به نابینایی 

مطلق شود، را کنترل کنیم.
ابتدای  از  چشم  تنبلی  از  پیشگیری  طرح  ساله  هر  اجرای  از  صادق زاده 
این است که  این طرح  از  افزود: هدف  آبان ماه خبر داد و  تا 3۰  آبان ماه 
نابینایی های مادرزادی که قابل کنترل است را با کمترین هزینه مهار کنیم.
سنی  گروه  در  نابینایان  این  از  زیادی  تعداد  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
نابینای جهان  بینایی و  افراد دچار کم  کودکان است، تصریح کرد: بیشتر 
در کشورهای در حال توسعه هستند و دلیل مهم این موضوع نیز عوامل 

مادرزادی و حوادث است.
نابینایان  برای  کرمان  استان  اقدامات  از  کرمان  استان  بهزیستی  مدیرکل 
کرمان  استان  در  خوبی  بسیار  اقدامات  کرد:  بیان  و  آورد  میان  به  سخن 
برای مناسب سازی  محیط های جهت دسترسی آسان نابینایان در اماکن و 
معابر عمومی انجام شده است اما معتقدیم هنوز این مهم در شان نابینایان 
استان کرمان نیست و استاندار کرمان نیز دستور داده اند که دستگاه های 
را  الزم  اقدامات  معلولین،  برای  محیط  مناسب سازی  امر  در  دست اندرکار 

انجام دهند.
برشمرد  استان  اقدامات  از  دیگر  یکی  را  نابینایان  برای  مسکن  ساخت  وی 
و  معلولین  مسکن  احداث  خصوص  در  گذشته  سال های  طی  در  افزود:  و 
مخصوصا نابینایان قدم های خوبی برداشته شده است گرچه پروژه هایی که 
برای این عزیزان در نظر گرفته شده بعضا در مسیر ساختشان دچار مشکل 
شده اند و شاید گالیه های معلولین عزیز در این مورد شنیده باشید که درست 
است اما این مشکل به دلیل نوسانات بازار و عقب نشینی پیمانکاران بوده که 
ظرف چندماه گذشته با جلساتی که با پیمانکاران این پروژه برگزار شد، مقرر 
گردید که از یارانه های سازمان، وزارت مسکن و شهرسازی استفاده شود و 

امیدواریم بسیاری از این پروژه ها به زودی تحویل معلولین شود.
صادق زاده تسهیل در امر تحصیل دانش آموزان نابینا را از دیگر اقدامات استان 
ذکر کرد و افزود: با همکاری آموزش و پرورش استثنایی استان، دانش آموزان 
نابینای ما در مدرسه جابر هم اکنون مشغول به تحصیل هستند و ما ملزومات 
تحصیلی و توان بخشی آنها را نیز فراهم کرده ایم همچنین از دانشجویان نابینا 
نیز حمایت خواهیم کرد شایان ذکر است  پرداخت کمک شهریه  در بحث 
که دانشجویان نابینایی داریم که اکنون در مقطع دکتری در حال تحصیل 

هستند.
وی با بیان این مطلب که بسیاری از نیازهای نابینایان از طریق خیریه عصای 
مهرماه   22 کرد:  اظهار  می شود،  برطرف  استان  نابینایان  انجمن  و  سفید 
کرده  افتتاح  نابینایان  هفته  مناسبت  به  را  نابینایان  دستاوردهای  نمایشگاه 
ایم و مقرر شد یک مجموعه آموزشی کامل در راستای آموزش های مورد نیاز 

نابینایان در کرمان به زودی افتتاح شود.
مدیر کل بهزیستی استان کرمان از آمار نابینایان استان کرمان سخن به میان 
آورد و بیان کرد: در استان کرمان ۶ هزار و ۹۷۰ نفر نابینا شناسایی شده 
است که مناطق جنوبی استان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند که 

دلیل عمده این موضوع نیز ازدواج های فامیلی است.
وی عنوان کرد: متاسفانه در برخی از خانواده ها در جنوب استان کرمان مورد 
ازدواج های  آن  علت  که  دارد  وجود  خانواده  یک  در  نابینا  نفر   5 که  داریم 

فامیلی است.
صادق زاده در پاسخ به این سوال که آیا وجود چند نابینا در یک خانواده ناشی 
است؟ گفت:  آموزش  و  آگاهی  مربوطه در خصوص  از کوتاهی دستگاه های 
هرچند در جهت پیشگیری اقدامات زیادی انجام داده ایم اما قبول داریم که 

کوتاهی صورت گرفته است.
پیشگیری  در جهت  ما  فرهنگ کشور  متاسفانه  که  این مطلب  بیان  با  وی 
ضعیف است، تصریح کرد: خوشبختانه در سال ۹۶ از طریق بهزیستی استان 
کرمان پیشنهاد قانون پیشگیری از معلولیت به مجلس شورای اسالمی ارایه 
نقش  معلولیت  کنترل  جهت  در  بعد  به  این  از  قانون  این  مطمئنا  که  شد 

بسیاری ایفا خواهد کرد.

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان خبر داد:

صدور بیش از ۶۵۰۰ سند روستایی تا پایان سال جاری در استان 
مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان کرمان از تدوین نقشه راه تثبیت 

روستاها و شهرهای کوچک استان کرمان خبر داد.
به گزارش ایسنا، رضا طالبی زاده در نشست هم اندیشی و همکاری 
در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید 
زیر  شهرهای  و  روستاها  تثبیت  راه  نقشه  گفت:  مسکن  عرضه  و 
جاری  سال  دوم  ماهه   ۶ در  کرمان  استان  جمعیت  نفر  هزار   25
تدوین شده و بر اساس آن تا پایان سال جاری بیش از ۶5۰۰ سند 

روستایی صادر خواهد شد.
نیروی  و  بر اساس ظرفیت  ثبتی  بیان کرد: سهمیه واحدهای  وی 
انسانی مشخص و به آنان ابالغ شده تا روند صدور اسناد مالکیت 

کاداستری اراضی و ساختمان های روستایی و شهرهای زیر بیست 
و پنج هزار نفر جمعیت بر اساس برنامه راهبردی صورت پذیرد.

مالکیت  اسناد  صدور  روند  در  اینکه  به  اشاره  با  قضائی  مقام  این 
مسکن  و  زمین  امر  متولی  ادارات  سایر  تعامل  نیازمند  روستایی 
اختالفات  متصرفین  فی مابین  مناطق  برخی  در  افزود:  می باشیم، 
با  را  روستایی  اراضی  تثبیت  روند  امر  این  و  دارد  وجود  میدانی 
و  اسناد  ثبت  کل  ادارات  مسئولین  که  است  کرده  مواجه  مشکل 
امالک استان و بنیاد مسکن انقالب اسالمی با بازدیدهای میدانی و 
حضور در شهرستان های مختلف نسبت به رفع این مشکالت اقدام 

خواهند کرد.

عالئم  به  اشاره  با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
بالینی سرطان پستان افزود: احساس توده در سینه، فرورفتگی نوک 
پستان، ایجاد زخم روی پستان، ورم پوست پستان، احساس توده در 
زیر بغل، فرورفتگی قسمتی از پوست پستان و ترشحات غیرمعمول از 

نوک پستان)ترشحات خونی( از جمله این عوامل هستند.
با اشاره به  دکتر»حمید زینلی نژاد« در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، 
۱3 اکتبر روز جهانی سرطان پستان اظهار کرد: سرطان پستان جزو 
شایع ترین سرطان ها در خانم ها است و بیشترین سن ابتالء از ۴۰ 

سال به بعد و دهه 5 و ۶ زندگی است.
وی با بیان اینکه متاسفانه امروزه سن ابتالء به سرطان پستان پایین 
و  است  نادرست  تغذیه های  از علت های سرطان  یکی  افزود:  آمده، 
مردم بیشتر به غذاهای حاضری و فست فود روی آورده اند که مقدار 
زیادی چربی غیراشباع در فست فودها وجود دارد و چربی غیراشباع 

زمینه ساز سرطان است.
بروز  احتمال  سیگار  و  تنباکو  الکل،  مصرف  کرد:  تصریح  زینلی نژاد 
احتمال  افزایش  موجب  تحرک  عدم  و  دهد  می  افزایش  را  سرطان 
بروز سرطان می شود و از سوی دیگر با مصرف میوه و سبزیجات تازه 

احتمال سرطان کم شود.
وی بیان کرد: متاسفانه عالوه بر اینکه شیوع سرطان پستان در ایران 
زیاد شده، سن سرطان نیز پایین آمده و خانم های جوان زیر 2۰ سال 

را می بینیم که دچار سرطان پستان شده اند.
زمینه  فاکتورهای  به  اشاره  با  این دکترای تخصصی جراحی عمومی 
ساز سرطان پستان گفت: جنسیت نخستین فاکتور است که سرطان 
پستان در خانم ها 2۰۰ برابر بیش از آقایان است. سن شروع قائدگی 
مسئله دیگر است که هرچه شروع قائدگی پایین و دوره یائسگی دیرتر 

باشد، احتمال شیوع سرطان باال می رود.
نکنند شیوع سرطان  ازدواج  که  در خانم هایی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
پستان باالتر است، بیان کرد: خانم هایی که زودتر و بیشتر زایمان می 
کنند شیوع سرطان در آنها کمتر است و شیردهی نکته مثبتی است 

که از بروز سرطان پستان جلوگیری می کند.
زینلی نژاد اظهار کرد: یکی دیگر از عوامل سرطان پستان، ارث است 
و اگر در خانواده ای مادر، خواهر یا دختر دچار شود، احتمال بروز در 
دیگر اعضا بیشتر است و هرچه سن بروز سرطان پایین باشد، احتمال 
ارثی بودن آن خیلی بیشتر است و باید بقیه اعضای خانواده در این 

زمینه بررسی شوند.
وی تصریح کرد: عوامل دیگر زمینه ساز سرطان پستان در اشخاصی 
مصرف  یا  سینه  قفسه  در  رادیوتراپی  سابقه  گذشته  در  که  است 

داروهای هورمونی به ویژه استروژن داشته اند.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان کرد: اگر بیماری 
دچار سرطان در یک پستان بشود احتمال بروز در پستان دیگر هست 
دچار  که  بیمارانی  و  کند  مراجعه  پزشک  به  معمول  از  بیش  باید  و 
آنها وجود  سرطان تخمدان هستند، احتمال بروز سرطان پستان در 

دارد.
وی با تاکید بر اینکه توصیه می کنیم هر خانمی از سن 2۰ سالگی 
خود را معاینه کند و از 25 سالگی هر ۶ ماه تا یک سال پزشک آنها را 
معاینه کند افزود: البته زمانی تومور در معاینه خود را نشان می دهد 
که قطر نیم تا یک سانت دارد و دیر است که معموال برای تشخیص از 
ماموگرافی و »ام آر آی« و سونوگرافی استفاده می کنیم و در سنین 
باالی ۴۰ سال توصیه می کنیم هر سال ماموگرافی شود که موجب 
با  و  بدهیم  تشخیص  ابتدایی  خیلی  مراحل  در  را  سرطان  شود  می 

درمان طول عمرشان باال می رود.
زینلی نژاد با اشاره به عالئم بالینی سرطان پستان افزود: احساس توده 
در سینه، فرورفتگی نوک پستان، ایجاد زخم روی پستان، ورم پوست 
پستان، احساس توده در زیر بغل، فرورفتگی قسمتی از پوست پستان 
این  از جمله  از نوک پستان)ترشحات خونی(  و ترشحات غیرمعمول 

عوامل هستند.
وی با اشاره به اینکه امروزه در درمان سرطان پستان تحوالت خیلی 
وسیعی رخ داده، تصریح کرد: در قدیم می گفتند سرطان از نقطه ای 
آغاز و به تدریج در پستان منتشر می شود بنابراین عمل جراحی با 
بهتر  برداریم،  را  لنفاوی  انجام و تمام پستان و غدد  وسعت بیشتری 

است.
این دکترای تخصصی جراحی عمومی گفت: امروزه می گویند، سلول 
های سرطانی از طریق خون وارد نقاط دیگر بدن از جمله ریه و ... می 
با هم صورت می گیرد  لذا درمان موضعی و درمان سیستمی  شوند 
با رادیوتراپی، شیمی درمانی و هورمون درمانی  لذا تومور برداشته و 
سرطان را کنترل می کنند و امروز دیگر اعمال رادیکال و برداشتن 

وسیع پستان توصیه نمی شود.
وی افزود: امروزه مشخص شده اگر در مراحل اولیه سرطان، تشخیص 

داده و تومور را با حاشیه دو میلیمتر از نسج سالم برداریم و پستان 
بازسازی شده و همزمان رادیوتراپی و شیمی درمانی انجام شود، طول 
عمر درمان بیماران با کسانی که پستان را برداشته اند تفاوتی نمی 

کند.
انجام  را  اعمال جراحی حفظ پستان  امروزه  اینکه  بیان  با  زینلی نژاد 
بدهیم بهتر است، تصریح کرد: پیشرفت دیگری که در علم جراحی 
غدد  قدیم  در  است.  بیوپسی(  )ِسنتینل  روش  گرفته  پستان صورت 
لنفاوی زیر بغل کامل تخلیه می شدند و دست بیمار ورم می کرد و 
معضلی بود. امروزه از غددی که لنف پستان وارد آن می شود نمونه 
برداری و در صورتی که درگیر نباشند، عمل وسیع انجام نمی دهیم و 
با پیشرفت هایی که صورت گرفته اعمال جراحی محدود شده و از نظر 

زیبایی، ظاهر پستان حفظ شده و بیماران عوارض جراحی را ندارند.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: در کرمان این 
روش ها در مراکز دانشگاهی و خصوصی انجام می شود و بیماری به 

علت سرطان پستان از کرمان به مراکز دیگر اعزام نمی شود.
وی در پایان افزود: خوشبختانه به علت اینکه سرطان پستان درمان 
عمر  طول  هورمونی،  و  موضعی  های  درمان  با  و  دارد  متعدد  های 
درمان  نتیجه  که  است  هایی  سرطان  جزو  و  باالست  بسیار  بیماران 
بسیار مناسب است و بیمارانی داریم که 2۰ تا 25 سال است که عمل 
شده و به خوبی زندگی می کنند و خانم های جوانی داریم که بعد 

از عمل سرطان پستان، حتی در روال زندگی باردار و مادر شده اند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان :

سن ابتالء به سرطان سینه کاهش یافته است
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قلیان؛
نقطه شروع اعتیاد !

یادداشت های 
گاه و بی گاه

دربسته 
بود.  از وظایف من  باز کردن در خانه یکی  در خانه پدری 
به محض شنیدن صدای کوبه در به سرعت به طرف در که 
فاصله ای هم با ساختمان داشت می دویدم و کلون در چوبی 
را می کشیدم و در را با سنگینی که داشت به آهستگی روی 
پاشنه می چرخاندم. در باز کردن را خیلی دوست داشتم چون 
وقتی در باز می شد اولین نفری بودم که با هر که پشت در 
بود روبه رو می شدم و دوان  دوان از آمدن شخصی یا دادن 
من  از  سنی  هم که  االن  می کردم.  آگاه  را  دیگران  خبری 
گذشته است مشتاقانه به دنبال هر در بسته ای می دوم تا شاید 
بتوانم آن را به روی خود و دیگران بگشایم و شادی پشت آن 

را بین خود و دیگران تقسیم کنم.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

جهان به 

شوریدگی 

احتیاج دارد 

خیالت را از سرم باز نمی کنم و شوریده تر از همیشه 
به خواستنت ادامه خواهم داد. حرف های دلم را قاب 
که  چند  هر  بیاویزم  راهت  سر  بر  تا  گرفت  خواهم 
ناخوانده از کنارش خواهی گذشت و شوریده نخواهی 
شد. جهان به شوریدگی احتیاج دارد تا روزهای روشن 
راه  به  مولیان  جوی  در  را  آب  تا  باشد  داشته  تری 
انداخته و آفتاب را در آسمان میخکوب کند. هر چند 
اگر به دست های  اما  که خزان همیشه در راه است 
مردم ایمان نیاوری اگر نگاهشان را جدی نگیری دلیل 
من  و  کرد  نخواهی  پیدا  کردن  زندگی  برای  روشنی 
قیامت دست  تا  که  ام  آورده  ایمانی  تو چنان  به  نیز 
شیری  راه  کهکشان  داشت.  برنخواهم  خواستنت  از 
هزاران هزار ستاره را در خود گنجانده است و تو تنها 
ستاره ای نیستی که در آسمان نشستی تا مردم برای 
خیالت  از  دست  من  اما  بزنند.  در  هر  به  خواستنت 
بگیری  نادیده  را  مردم  نگاه  اگر  داشت.  برنخواهم 
خسته شده و یک روز دست از خواستنت برخواهند 
داشت اما من با قضاوت دیگران پیش نخواهم رفت و 
همچنان وفاداری ام را فریاد خواهم زد تا ابد در مدار 
آرزوهای تو حرکت خواهم کرد. خواستن گاهی برابر 
با نخواستن است. برابر با رها کردن است چرا که نمی 
توان آن را برای تو محقق ساخت رفته ام اما خواستن 
ولی  باشیم  شوریده  بود.  کردن  رها  و  رفتن  با  برابر 
آزادی را از یکدیگر نگیریم هر چند که قید و بندها 
اساس زندگی هستند جهان دوباره به سوی ما برنمی 

گردد و جای جبران نیست.
تا هاللی که تو داری به زمین ماه نشد 
گم شدن های دلم غرق پناهگاه نشد 

قصه ات در دل تاریخ به هر جا زده است 
ساده سرداده به عشقت که خطا راه نشد

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« از معضل آلودگی هوای استان در فصول سرد سال و خطر ریزگردها که همواره در کمین است؛

برای هوای ناسالم زمستانی آماده ایم ؟

اشاره:
همچون  کرمان  شماراستان  بی  های  چالش  کنار  در 
به  هوا  آلودگی  گفت  باید  آب،  بحران  و  سالی  خشک 
خصوص در فصول پاییز و زمستان دامنگیرشهرهای این 
بحران  مدیریت  کل  مدیر  که  آنگونه  است.  شده  استان 
استان گفته است: در شش ماهه نخست امسال در کرمان 
15روزهوای پاک، 116 روز قابل قبول، چهار روز ناسالم و 

یک روز خطرناک داشته ایم.
حال که فصل سرد در راه است نگرانی از خطر آلودگی 
هوا بیشتر شده است به طوری که می توان گفت پرونده 
آلودگی هوای کرمان، قطورتر می شود. در همین زمینه 

گزارشی تهیه شده که در ادامه قابل مطالعه است.
چالش آلودگی هوا

اساسی  چالش  یک  آن،  بهداشتی  اثرات  و  هوا  آلودگی 
در ایران است. مواجهه با آلودگی هوا سبب افزایش خطر 
ابتال به بیماری های حاد و مزمن و حتی مرگ می گردد. 
است  زیادی  ایران سال های  بزرگ  از شهرهای  بسیاری 
که با فرا رسیدن فصل پاییز و زمستان  با پدیده وارونگی 
هوا روبه رو می شوند که حاصل آن پدیده آلودگی هوا به 
مستثنی  قاعده  این  از  نیز  کرمان  استان  رود.  می  شمار 
نبوده و  مردم در فصول سرد میزان بسیار باالیی آلودگی 

هوا را تحمل می کنند.
پدیده وارونگی هوا چیست؟

پدیده وارونگی هوا زمانی به وجود می آید که یک توده 
هوای سرد سطح شهر را می پوشاند و اجازه خروج گازهای 
ترتیب  این  به  را نمی دهد.  آلودگی های جوی  یا  سمی 
هوای آلوده در سطح شهر حبس می شود و تا زمانی که  
باران نیاید، هوا گرم تر نشود و یا باد مناسبی نوزد، این 
آلودگی هم از بین نمی رود. وقتی پدیده وارونگی هوا رخ 
می دهد که هوای سرد از هوای گرم سنگین تر است و 
زیر آن قرار می گیرد و تا زمانی که آفتاب همه جا را گرم 

نکند یا باد نوزد به همان شکل باقی می ماند. در چنین 
شرایطی تداوم فعالیت صنایع آالینده، وسایل حمل و نقل 
عمومی، انرژی های مصرفی و... از جمله عواملی هستند 

که نقش بسزایی در آلودگی هوا دارند.
کدام دستگاه؟

موضوع آلودگی هوا که این روزها  به یکی از چالش های 

زیست محیطی تبدیل شده است، دستگاه ها و نهادهای 
مختلفی را به میدان کشیده است اما در این میان هر یک 
از نهادها توپ را به زمین یکدیگر انداختند. از نظر همگان 
سازمان محیط زیست به عنوان متولی اصلی دغدغه های 
از جمله آلودگی هوا شناخته می شود و  محیط زیستی 
این در حالی است که این بحران نیازمند همکاری و تعامل 

همه سازمان های مرتبط و تمرکز مسئوالن می باشد.
شش ماه فقط 15 روز هوای پاک!

همچون  کرمان  شماراستان  بی  های  چالش  کنار  در 
به  هوا  آلودگی  گفت  باید  آب،  بحران  و  سالی  خشک 
خصوص در فصول پاییز و زمستان دامنگیرشهرهای این 
بحران  مدیریت  کل  مدیر  که  آنگونه  است.  شده  استان 
استان گفته است: در شش ماهه نخست امسال در کرمان 
15روزهوای پاک، 116 روز قابل قبول، چهار روز ناسالم و 

یک روز خطرناک داشته ایم.
اینکه  بیان  با  کرمان  استان  بحران  مدیریت  مدیرکل 
و  گرد  مشکل  با  همواره  فهرج  و  ریگان  های  شهرستان 
غبار مواجه هستند که در 6 ماهه اول امسال شهرستان 
ریگان 15 روز با هوای خیلی خطرناک، 1۲ روز در شرایط 
خطرناک و 1۴ روز بسیار ناسالم داشته است افزود: فهرج 
نیز در مدت مذکور ۸ روز خطرناک و 5۰ روز بسیار ناسالم 
داشته که با توجه به ۲۹ کانون حساس به فرسایش بادی 
در استان، تعداد دستگاه های سنجش آالیندگی ناکافی و 

بعضا در مناطق شرقی استان قدیمی است.
باید بدانیم که این اعداد در روزهای سرد زمستان جنوب 
و شرق استان بیشتر خواهد بود و باید پرسید که مسئوالن 
برای مقابله با این اوضاع قابل پیش بینی چقدر آماده اند؟ 
چرا که مردم کرمان در طول سال و به کرات شاهد بروز 
پدیده ریز گردها هستند؛ ریزگردهایی که نواحی جنوب و 
شرق استان را بیشتر درگیر می کند و هر از چند گاهی 
اخبار هوای ناسالم استان در این مناطق به گوش می رسد 
که عده ای را راهی بیمارستان کرده است. طبق گزارش 
ها شهرستان های ریگان،فهرج، نرماشیر و بم  به شدت از 

پدیده گرد و غبار رنج می برند.
خسارت ها

محیط  روی  بر  مخربی  تاثیر  هوا  آلودگی  معضل 
زیست از جمله حیوانات و گیاهان دارد. این مساله به 
سالمت فیزیکی افراد خدشه وارد می کند و افسردگی و 
اختالالت روانی شهروندان را افزایش می دهد. از سویی 
اصالح  شود.  می  ملی  سرمایه  رفت  هدر  باعث  دیگر 
ناوگان حمل و نقل عمومی و کاشت درختان بیشتر می 

تواند در کاهش آلودگی هوا موثر باشد.

  حال که فصل سرد زمستان در راه است نگرانی از خطر آلودگی هوا بیشتر شده است 
به طوری که می توان گفت پرونده آلودگی هوای کرمان، قطورتر می شود. مدیر کل 
مدیریت بحران استان گفته است: »در ۶ ماهه اول امسال شهرستان ریگان ۱۵ روز هوای 
خیلی خطرناک، ۱۲ روز در شرایط خطرناک و ۱۴ روز بسیار ناسالم داشته است و فهرج 
نیز در مدت مذکور ۸ روز خطرناک و ۵۰ روز بسیار ناسالم داشته« باید بدانیم که این 
اعداد در روزهای سرد زمستان جنوب و شرق استان بیشتر خواهد بود و باید پرسید که 

مسئوالن برای مقابله با این اوضاع قابل پیش بینی چقدر آماده اند ؟

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

آگهی تجدید مزایده عمومی )نوبت دوم(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 15 طبقه اول واحد 6، مدیریت سرمایه گذاری 
تلفن تماس: 63۴7۲13۴

کرمان، خیابان شهید ناصر فوالدی )عباس صباحی(، خیابان ابن سینا به سمت باغ ملی نبش شمالی دو، شرکت آتیه سازان حافظ 
تلفن تماس: 32238762، 32238758

زمان دریافت اسناد و بازدید از محل: از سه شنبه ۹۸/۰7/16 لغایت چهارشنبه ۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۹ صبح الی 15 
زمان تحویل پاکت ها: تا ساعت 15 روز شنبه ۹۸/۸/11

زمان و محل بازگشایی پاکت ها: یکشنبه ۹۸/۰۸/1۲ از ساعت 1۰ صبح در سالن جلسات ستاد مرکزی شرکت آتیه سازان حافظ )تهران(
تضمین شرکت در مزایده: مبلغ ۹1۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال واریز نقدی و یا ضمانت نامه بانکی با مدت اعتبار سه ماهه و قابل تمدید به حساب شماره 3۴۲63۲7357 

به نام شرکت آتیه سازان حافظ نزد بانک ملت شعبه گلستان پاسداران تهران 
توجه : 1- هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.۲- این شرکت، در قبول و یا رد کلیه پیشنهادات کامال مختار است.

نشانه های افسردگی که کمتر جدی گرفته می شوند
سرویس علم و زندگی کرمان امروز

را  خود  بی انگیزگی  و  اندوه  با  فقط  بودن  افسرده 
نشان نمی دهد. اگر شما این عالئم را ندارید اما برخی 
نشانه های زیر را در خودتان می بینید، هم ممکن است 

افسرده باشید.  
کاهش فعالیت های اجتماعی: فرد مبتال به افسردگی 
همچنان  است  ممکن  نمی شوید.  دست  دنیا  از  الزاما 
این  اما  باشد  داشته  تعامل  مردم  با  و  برود  سرکار 
گرفتاری  یا  خستگی  مثل  بهانه هایی  با  را  معاشرت 

محدود کند . 
بدنی  افسردگی می تواند مقاومت  مشکالت جسمی: 
را کاهش دهد و شما را نسبت به بیمار شدن آسیب 
است  ممکن  می شوید  مریض  زیاد  اگر  کند.  پذیرتر 

بدنتان در حال هشدار دادن درباره افسردگی باشد. 
دفعات  می روید؟  خواب  به  سخت  خواب:  اختالل 
متعددی در بین خوابتان، بیدار می شوید؟ دائم از این 
پهلو به آن پهلو می شوید؟ اگر پاسختان بله است باید 
برای  هشداری  می توانند  خواب  مشکالت  که  بدانید 

افسردگی باشند.  
ناسالم  فعالیت های  به  آوردن  رو  مخرب:  رفتارهای 
مثل پرخوری یا بدخوری، مصرف سیگار و دخانیات، 
مصرف الکل و مخدر، اعتیاد پیدا کردن به بازی های 

کامپیوتری یا اینترنت و… می توانند نشانه افسردگی 
باشند. افراد افسرده گاهی فشار درونی شان را با روی 
آوردن به کارهای پرخطر تخلیه می کنند و یا از این راه 

سعی می کنند احساسات منفی خود را تسکین دهند.  
تحریک پذیری عصبی و کج خلقی:   تحریک پذیری 
افسردگی  رایج  عالئم  از  دیگر  یکی  می تواند  عصبی 

کج  مانند  افسردگی  نامحسوس  عالئم  باشد.  شدید 
نادیده  بیماری  تشخیص  موقع  است  ممکن  خلقی 

گرفته شوند . 

از کلیه سهامداران شرکت مهندسین مشاور فرازان طرح بارز )سهامی 
خاص( شماره ثبت 7۴1۰ دعوت می گردد جهت شرکت در مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده در ساعت ۰۰: 17 مورخ 13۹۸/۸/۴ 

در محل شرکت حضور به هم رسانند.
دستور کار جلسه: انتخاب مدیران 

هیات مدیره شرکت 

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده 

آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول(آگهی مزایده
شهرداری رفسنجان در نظر دارد براساس بودجه مصوب سال 13۹۸ شورای محترم اسالمی شهر، اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت خیابانهای 
شهید قنبری، ادامه بلوار شهید حسینی، خیابان شهید حسینی نسب )امام رضا ۴(، خیابان امام سجاد و غیره را از طریق برگزاری مناقصه عمومی 
به پیمانکار واجد شــرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان که تجربه و توانایی انجام کار را دارند، دعوت به عمل می آید جهت دریافت اســناد 
و اطالع از شــرایط شــرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان، خیابان تختی یا به نشانی اینترنتی 
www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشــنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشــنبه مورخ ۹۸/۰۸/1۲ به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم 

نمایند. ضمنا شهرداری در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.
روابط عمومی شهرداری رفسنجان 
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فرهنگ و ادب

کاربرد گسترده و پرشمار مثل ها در سروده های شاعران فارسی گوی هزاره 
ی گذشته و نیز وجود منصب »اندرزبدی« در دوره ی ساسانیان که حاصل آن 
تالیف کتابهایی که حاوی پندها و مثل ها بوده است، داللت بر آن دارد که مثل 
ها به مثابه ی »فرمول مدیریت بحران های اجتماعی« تاثیر بی چون و چرایی در 
اداره ی کم هزینه ی خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی و رشد و تعالی 
فرهنگ عمومی سده ها و هزاره های گذشته داشته اند که امروزه، زبان فارسی با 
وجود صدها هزار جمله ی کوتاه و گویای کنایی، نزدیک ترین زبان به زبان پر راز 

و رمز شعر و موسیقی در جهان به شمار می رود.
خدا می داند چند هزار سال  است که خانواده های ایرانی فرزندان نو رسیده را 
با زبانزد »حال نکو در قفای فال نکوست« به خوش بینی و مثبت اندیشی توصیه 

کرده اند که به غزلیات حافظ شیرازی نیز راه یافته است.
یا هنگامی که خردمندان بر آن بودند که پدرها و مادرها با اصل »تفاوت های 
فردی« آشنا شوند، می گفتند: »از یک کوت ترنشکی یکی بلبل می شود« و یا 
زمانی که قصد داشتند تاثیر منفی تنبیه بدنی را با زبانی ساده به پدران و مادران 
جوان یادآور شوند، در جمله ای کوتاه و آهنگین می گفتند: »خری در پل نمیره، 
مزن در ُکل نمیره« و در زمینه ی توصیه به دقت برای پرهیز از دوباره کاری و 
تحمل هزینه های گزاف می گفتند: »صدبار گز کن، یک بار پاره کن« یا: »اول 

می پرسن، بعدش می تُرسن«
برای دمیدن روح امید در جامعه و پاسداری از نشاط و شادابی جوانان می گفتند: 
خدا کریمه ـ خدا سرما را به قدر لباس می دهد ـ از این ستون تا آن ستون فرج 
است ـ دنیا بُِنش درازه ـ از تو حرکت از خدا برکت ـ در همیشه روی یک پاشنه 
نمی چرخهـ  تو که سالی را ساختی، ماهی را نیز بسازـ  کلوخ نیستیم که بخیسیم 

قوزی منم سوزن  تو گردو  اگر  ـ  توانایی(  )دانایی،  نمونس  ـ هر کی دونس در 
جوال دوزم ـ نه ما پیریم نه خدا بخیل ـ مرد سنگی به خانه بیاورد، بهتر از اینکه 
ننگی بیاورد ـ جلوی ضرر را از هر جا بگیری فایده است ـ ماهی را هر وقت از آب 
بگیری تازه است ـ یک مرده بنام به که صد زنده به ننگ ـ دیوار مرد بلند است ـ 
حق به حقدار می رسدـ  آن کس که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟ 
ـ بیدی نیست که از این بادها بلرزد ـ باالتر از سیاهی رنگی نیست ـ هر کجا که 
روی آسمان همین رنگ استـ  درد کوه کوه میاد، مومو می رودـ  پایت را به اندازه 
گلیمت دراز کن ـ از اسب افتاده از اصل که نیفتاده و مثل های دیگری که برای 

پیشگیری از اطاله ی کالم از نوشتن آنها صرف نظر می شود. 
در زمینه ی همسایه داری از مثل های: پول بابت همسایه بده )در مورد نجابت 
همسایه تحقیق کن و بعد خانه را خریداری کن( – توی خونه همسایه کماچه، 
به ما چه!ـ نگاه به دستمایه ات بکن نه به همسایه ات )از چشم هم چشمی پرهیز 
کن( ـ مرگ خوبه ولی ور همسایه! ـ هر کس به امید همسایه بنشینه، گشنه می 

خوابه ـ یک سوزن به خودت بزن، یکی به همسایه .
 پیشینیان به هنگام تاکید بر محتوا می گفتند: آشش خدنگ باشه، کاسه اش 
خوا چوبی خوا چینی« در بینش نیاکان ما، محتوا بر شکل برتری داشت. هر چند 
فرمالیست ها باوری دیگر دارند اما در بین ایرانیان شکل بی محتوا، ارزشی ندارد.

ایرانیان در مورد گنج بی رنج گفته اند: »باد آورده را باد می برد« نظیر گنج 
بادآورده خسرو پرویز ساسانی که حاصل حرکت باد به سوی سواحل ایران بود و 
در نتیجه گنج های رومیان نصیب او شد ولی شیرویه فرزند شورشی او این گنج 
را صرف لشکرکشی علیه پدر کرد و آن را به نابودی کشاند ـ هر چه آسان یافتی 

آسان دهی!
در خصوص بحران های روحی ناشی از مرگ عزیزان، از مثل های: مرگ حقه ـ 
این شتریه که در خانه ی همه می خوابهـ  مرگ دسته جمعی عارسونهـ  مرگ یک 
بار شیون یک بار ـ آدم، آهی و دمی است ـ به جمالت مناز به تبی بنده، به مالت 
مناز به شبی بنده ـ خداکنه عاقبت به خیر شویم ـ خدا کنه به سالمتی بمیریم 

ـ داغ اِشکم از داغ اوالد بدتره ـ مرده پشت سر سردی داره، استفاده می شود.
برای تشکیل خانواده و حفاظت از وحدت و یکپارچگی جامعه از مثل های زیر و 

نظایر آن ها استفاده می شود: یک دست صدا ندارهـ  دست تنها صدا ندارهـ  آب را 
گل آلود می کند که ماهی بگیردـ  تفرقه بیفکن حکومت کنـ  اگر بخواهی روردا 
داری کنی نمی توانی خونه داری کنیـ  قرضی کن زنی گیر، قرضت ادا، زنت بجاـ  
پول خانه را خدا می دهدـ  بخته که به سروقته!ـ  دست خدا با جماعت است- مرد 
کاری، زن کاری تا بگردد روزگاریـ  کاری که زن با یک سفطو پشم می کنه، مرد 
با یک سفطو طالمم نمی تونه بکنه!ـ  خانه ای که دو کدبانوست، خاک تا زانوست 

ـ خدا نجار نیست ولی در و تخته را خوب جور می کند .
حفظ آبرو از عوامل وحدت و انسجام اجتماعی است و لذا مثل های زیر، انگیزه 
ی مخاطب را برای حفظ آبرو تقویت می کند: آبرو، آب جو که نیستـ  سربشکنه 
توی کاله، دست بشکنه توی آستینـ  رخت چرک ها را توی خانه بشوریدـ  سنگ 
روی یخ شدنـ  چوب توی گودال شور ندهیدـ  کاه کهنه به باد ندهیدـ  نبش قبر 
نکنید ـ اگر خاک ور سرت می کنی پا یه تّل بلندی بکن ـ آب که از سرگذشت 
چه یک نی چه صد نی ـ از ما ور سر منارو یه از مردم ور زیر تغارویه؟ ـ با سیلی 
صورت را قرمز کردن ـ دلی زیبا هر چه می بینه می خوا ـ ناخون نشون شدن ـ 
بهشتی نیرزد به سرزنشتی ـ یک مرده بنام به که صد زنده به ننگ ـ پیامبر )ص( 
دید را ندید کردـ  شتر دیدی ندیدی!ـ  آب از سرگذشتهـ  آب رفته به جو بر نمی 

گرده! ـ نبرده و نخورده، گرفته درد ُگرده! ـ پّته اش روی آب افتاد.
های  آسیب  کنترل  و  اجتماعی  های  ناهنجاری  از  پیشگیری  مورد  در  اما  و 
اجتماعی از مثل های زیر بهره می بریم: حساب حساب کاکا برادرـ  حق به حقدار 
می رسدـ حرف حساب جواب ندارد ـ چوب را که برداری گربه ی دزد حساب 
کارش را می کند ـ چو بد کردی مباش ایمن ز آفات/ که واجب شد طبیعت را 
مکافات ـ آنکه حساب پاک است از محاسبه چه باک است ـ به روباه گفتند کو 
شاهدت، گفت: دمبم! ـ بشناس جاته بگذار پاته ـ زرنگی زیادی مایه جونمرگی 
استـ  یکی بخوره پاک یکی بخوره خاک!؟ـ  ما باج به شغال نمی دهیمـ  نه بخور 
نه بترس ـ حرف حق تلخه ـ بگی و بد باشی بهتر از اینه که نگی و خر باشی ـ 
یا زنگی زنگ یا رومی روم ـ بد مکن که خود بینی، چه مکن که خود افتی ـ آن 
که می زند می شمارد، آنکه می خورد هم می شمارد! ـ گذار سگ به سالخ خونه 
می افتد! ـ دست باالی دست بسیار است ـ دستی بدی، دست و پایی مستونی ـ 

خداوند دیر گیر و سخت گیر است ـ دیوار حاشا بلند است ـ خدا میان گندم را 
خط گذاشته ـ هیچ کس بن دنیا را نگرفته ـ هر چه عوض داره گله نداره ـ سزای 
گران فروشی، نخریدن است ـ توبه ی گرگ مرگ است ـ جواب های، هوی است 
ـ سر بی گناه پای دار می رود، باالی دار نمی رود ـ قسم مخور که باوره، دمب 
خروس برابره ـ فالنی پاالنش کج است ـ بار کج به منزل نمی رسد ـ شنیدن کی 
بود مانند دیدن؟ ـ از حق تا ناحق چهار انگشت فاصله است ـ از هیزی چوپان 
گرگ آدم خوار هم پیدا می شود ـ دروغگو کم حافظه است ـ فالنی یک روده ی 

راستی توی شکمش ندارد ـ مته به خشخاش گذاشتن.
و خالصه اینکه، مرغی که انجیر می خورد چنگش کج است ـ و نکرده کار مبر 
به کار ـ ضرورت تخصص و تجربه در اداره ی کشور را مورد تاکید قرار می دهند 
یا مثل های: بی مایه پتیر است و با این آهک ها پُتی کنده نمی شود، یادآور لزوم 
سرمایه و اعتبار کافی در کارهاست. زبانزد : »اول پیاله و بدمستی!؟« مسئوالنی را 

به یاد می آورد که در ابتدای تصدی خود، باعث آزار دیگران می شوند.
زبانزد: »بخورم که بخوابم که ورخیزم که بخورم که بخوابم.« دنیای بی برنامه و 
فاقد خرد جمعی، دنیای جهانخواران بی اعتنا به بشریت را ترسیم می کند. افرادی 
که کاه را پیش سگ می ریزند و استخوان را پیش اسب! و مثل »کاه از خودت 
نبود، کاهدان که از خودت بود« طعنه به افرادی دارد که با دیدن غذای مفت بر 

سالمتی خود چوب حراج می زنند.
این رشته سر دراز دارد که در حوصله ی خوانندگان عزیز نگنجد. به مصداق 
»ُمشت نمونه ی خروار« شماری از مثل هایی که در فرمول کنترل بحران های 
اجتماعی قرار می گیرند، آوردیم که بدانید تا چه اندازه مطالعه ی این ژانر ادبی 
نویسان،  قصه  شاعران،  نگاران،  روزنامه  خبرنگاران،  گویندگان،  مسئوالن،  برای 
هنرمندان هنرهای نمایشی و تمامی افرادی که به نوعی در رشد و تعالی فرهنگ 

عمومی نقش دارند، ضروری است.
بی گمان یکی از اهداف حقیر در پیمودن راه طوالنی پژوهش برای نگارش کتاب 
»قصه ی ضرب المثل های کرمانی« یافتن اجزای اصلی »فرمول اداره ی بحران 
های اجتماعی« و به روز رسانی زبانزدهایی است که به جهت قصور ارگان های 

ذی ربط، سر در نشیب فراموشی نهاده اند!

سرویس ادبی کرمان امروز

بخش اول
 

محمد بن حسن جهرودی طوسی مشهور به خواجه نصیر الدین طوسی در 
تاریخ ۱۵ جمادی االول سال ۵۹۸ هجری قمری در طوس والدت یافته است. او 
به تحصیل دانش عالقه زیادی داشت و از دوران جوانی در علوم ریاضی و نجوم 
و حکمت سرآمد شد و از دانشمندان معروف زمان خود گردید. طوسی یکی از 

سرشناس ترین و با نفوذترین چهره های تاریخ اسالمی است.
 علوم دینی و علوم عملی را زیر نظر پدرش و منطق و حکمت را نزد خالویش 
بابا افضل ایوبی کاشانی آموخت. تحصیالتش را در نیشابور به پایان رسانید و در 
آنجا به عنوان دانشمندی برجسته شهرت یافت. خواجه نصیر الدین طوسی را 
دسته ای از دانشوران خاتم فالسفه و گروهی او را عقل حادی عشر )یازدهم( 
نام نهاده اند. عالمه حلی که یکی از شاگردان خواجه نصیر الدین طوسی است 
درباره استادش چنین می نویسد: خواجه نصیر الدین طوسی افضل عصر ما بود 
و از علوم عقلیه و نقلیه مصنفات بسیار داشت. او اشرف کسانی است که ما آنها 

را درک کرده ایم. خدا نورانی کند ضریح او را.
 در خدمت او الهیات، شفای ابن سینا و تذکره ای در هیات را که از تألیفات 
خود آن بزرگوار است قرائت کردم. پس او را اجل مختوم دریافت و خدای روح او 
را مقدس کناد. نصیرالدین زمانی پیش از سال ۶۱۱ در مقابل پیشروی مغوالن به 
یکی از قلعه های ناصرالدین محتشم فرمانروای اسماعیلی پناه برد. این کار به وی 
امکان داد که برخی از آثار مهم اخالقی، منطقی، فلسفی و ریاضی خود از جمله 

مشهورترین کتابش »اخالق ناصری« را به رشته تحریر درآورد.
 وقتی که هوالکو به فرمانروایی اسماعیلیان در سال ۶۳۵ پایان داد طوسی 
را در خدمت خود نگاه داشت و به او اجازه داد که رصدخانه بزرگی در مراغه 
احداث کند که شروع آن از سال ۶۳۸ بود. برای کمک به رصد خانه عالوه کمک 
های مالی دولت اوقاف سراسر کشور نیز در اختیار خواجه گذارده شده بود که از 
عشر )یک دهم( آن جهت امر رصدخانه و خرید وسایل و اسباب و آالت و کتب 
استفاده می کرد. در نزدیکی رصد خانه کتابخانه بزرگی ساخته شده بود که در 
حدود چهارصد هزار جلد کتب نفیس جهت استفاده دانشمندان و فضال قرار داده 
بود که از بغداد و شام و بیروت و الجزیره به دست آورده بودند. در جوار رصدخانه 
یک سرای عالی برای خواجه و جماعت منجمین ساخته بودند و مدرسه علمیه 

ای برای استفاده طالب دانشجویان.
 این کارها مدت ۱۳ سال به طول انجامید تا اینکه ایلخان هالکوی مغولی 
در سال ۶۶۳ درگذشت. لیکن خواجه تا آخرین دقایق عمر خود اجازه نداد که 
خللی در کار آنجا رخ دهد و کوشش بسیار نمود که آن رصد خانه و کتابخانه 

از بین نرود.
 قسمت اعظم ۱۵۰ رساله و نامه های طوسی به زبان عربی نوشته شده است. 
وسعت معلومات و نفوذ او با ابن سینا قابل قیاس است جز آنکه ابن سینا پزشک 
بهتری بود و طوسی ریاضیدان برتری. از پنج کتابی که در زمینه منطق نوشته 
بر  تحریرهایی  ریاضیات  در  است.  مهمتر  همه  از  االقتباس  اساس  است  شده 
هوپسیکلس،  ارشمیدس،  آپولونیوس،  اقلیدس،  آرستاخوس،  آوتولوکوس،  آثار 
آثار اصیل وی  از جمله مهمترین  تئودوسیوس منالئوس و بطلمیوس نوشت. 
در حساب هندسه و مثلثات جوامع الحساب بالتخت و التراب، رساله الشافیه 
و اثر معروفش کتاب شکل القطاع است که به نوشته های رگیومونتانوس اثر 

گذارده است.
 معروف ترین آثار نجومی وی زیج ایلخانی که در سال ۶۵۰ نوشته شده می 
باشد و همچنین تذکره فی علم الهیئه است. کتاب تنسوق نامه و کتابهایی در 
زمینه اختر بینی نیز نوشته است. احتماالً برجسته ترین کار طوسی در ریاضیات 
در زمینه مثلثات بوده است در کشف القناع عن اسرار شکل القطاع، وی نخستین 
کسی بود که مثلثات را بدون توسل به قضیه منالئوس یا نجوم توسعه بخشید و 
هم او بود که برای نخستین بار قضیه جیوب را، که رویداد برجسته ای در تاریخ 
ریاضیات است به روشنی بیان کرد. در نجوم تذکره فی علم الهیئه وی شاید 
کاملترین نقد بر نجوم بطلمیوسی در قرون وسطی و معرف تنها الگوی ریاضی 

جدید حرکات سیارات است که در نجوم قرون وسطی نوشته شده است.
 این کتاب به احتمال زیاد از راه نوشته های منجمان بیزانسی به کوپرنیک 
اثر گذاشته است و همراه با کار شاگردان طوسی متضمن تمام تازه های نجومی 
کوپرنیکی است به استثنای فرضیه خورشید مرکزی آن. نصیر الدین طوسی با 

اینکه سرو کارش بیشتر در سیاست و اجتماع بوده روشن ترین راه را که برای 
رسیدن به جهان جاودانی نشان می دهد دیانت است.

 اگر چه در تمام توشته های خود دم از استقالل و معرفت می زند اما آشکارا 
می گوید دانش تنها از ایمان و دین حاصل می شود و حقیقت دانش را دین 
میداند که تسلی بخش جانها و روان بخش کالبدهای افسرده است. طوسی بیشتر 
به عنوان منجم معروف است و رصدخانه وی یک مؤسسه علمی در تاریخ علم به 
شمار می رود. کتاب تنسوق نامه او از لحاظ موضوع فقط در مقایسه با مشابهش 
یعنی کتاب بیرونی )کتاب الجماهر فی معرفت الجواهر( در درجه دوم اهمیت 
قرار دارد. طوسی یکی از پیشروترین فالسفه اسالمی است که تعیمات مّشائی ابن 
سینا را پس از آن که در طول دو سده در محاق »کالم« قرار گرفته بودند احیاء 
کرد. او مظهر نخستین مرحله ترکیب تدریجی مکتبهای مّشائی و اشراقی است.

 اخالق ناصری وی رایج ترین کتاب اخالقی بین مسلمانان هند و ایران بوده 
است. تجرید العقاید او در کالم مبنای الهیات اصولی شیعه دوازده امامی است. 
طوسی احتماالً بیش از هر فرد دیگر مایه احیای علوم اسالمی بوده است. گروهی 
خواجه را برهم زننده وحدت دو ملت عربی و اسالمی می پندارند و می گویند 
به دست او وحدت عربی در آن زمان پاشیده شد. در حقیقت خواجه در این 
باب گناهی نداشت و اگر لیاقت خواجه پس از آن همه وقایع و خونریزی به داد 
مسلمانان نرسیده بود جهان اسالمی امروز چه وضعیتی داشت؟ در سال ۶۷۲ 
هجری قمری نصیر الدین طوسی با جمعی از شاگردان خود به بغداد رفت که 
بقایای کتابهای تاراج رفته را جمع آوری و به مراغه بازگرداند اما اجل مهلتش 
نداد و در تاریخ ۱۸ ذی الحجه سال ۶۷۲ هجری قمری در کاظمین نزدیک 
بغداد دار فانی را وداع گفت. نصیر الدین طوسی ستاره درخشانی بود که در افق 
تاریک مغول درخشید و در هر شهری که پاگذارد آنجا را به نور حکمت و دانش 
و اخالق روشن ساخت و در آن دوره تاریک وجود چنین دانشمندی مایه اعجاب 

و اعجاز بود.
 اساتید

خواجه نصیر الدین از محضر اساتیدی که از محضرشان بهره مند گردیده است 
عبارتند از:

۱ - از محضر دایی بزرگوارش )نور الدیـن علی بـن محمد شیعی( .
۲ - از محضر ریاضی دان معروف آن زمان )محمد حاسب( کسب فیض نموده 

است.
 ۳ - آخرین استادی که خواجه در طوس پیش او تلمذ نمود )عبداهلل بن حمزه( 

دایی پدرش بوده است.
 4 - درس خارج فقه و حدیث و رجال را در محضر امام سراج الدین کسب 

علم نمود.
۵ - فرید الدین داماد نیشابوری دانشمند بزرگ آن عصر بود که خواجه در 

حضور این استاد اشارات ابن سینا را آموخت.
۶ - کتاب قانون ابن سینا را از قطب الدین فرا گرفته و در نهایت از محضر عارف 

نامـور شیخ عطار نیشابوری بهره مند گردید.
 ۷ - ابو السادات اسعد بن عبد القادر.

۸ - خواجه نصیر علـم فقه را از محضـر )معین الدین سالم( فرا گرفته است.
۹ - در موصل از محضر )کمال الدین موصلی( نجوم و ریاضی را آموخت.

 شاگردان
شاگردان بسیاری از محضر خواجه کسب علم نموده اند که معروف ترین آنان 

را می توان: عالمه حلی و ابن فوطی یکی از شاگردان حنبلی مذهب را نام برد.
 گفتار بزرگان

عالمه حلی از شاگردان بر جسته خواجه که از بزرگترین علمای مذهب تشیع 
علوم  در  بزرگوار  خواجه  گوید:  می  استادش  اخالقی  درباره خصوصیات  است 
عقلی و نقلی تصنیفات بسیار دارد و در علوم اسالمی بر طریقه مذهب شیعه 
کتابها نوشت او شریف ترین دانشمندی بود که من در عمرم دیدم. )ابن فوطی( 
یکی از شاگردان حنبلی مذهب خواجه نصیر در خصوص اخالق استادش مـی 
و  بود  فروتن  و  نیکو سیرت  و  فاضل و کریم االخالق  : خواجه مردی  نـویسد 
هیچگاه از درخواست کسی دل تنگ نمی شد و حاجتمندی را رد نمی کرد و 
برخورد او با همه با خوش رویی بـود. )ابن شاکر( یکی دیگر از مورخان اهل بیت 
است که اخالق خواجه را چنین توصیف می کند: خواجه بسیار نیکو صـورت، 
خوش رو، کریم، سخی، بردبار، خوش معاشرت، زیرک و با فراست بـود و یکی 
از سیاستمداران روزگار به شمار می رفت. )جرجی زیدان( درباره خواجه چنین 

می نویسد:
 علم و حکمت به دست این ایرانی در دورترین نقطه های بالد مغول رفت تو 

گویی نور تابان بود در تیره شامی.
نویسد:  می  هفتم  قرن  به  راجع  ادبیات  تاریخ  کتاب  در  آلمانی  کلمن  برو   
مشهورترین علما و مؤلفین این عصر مطلقا و بدون شک نصیر الدین طوسی 
الجنان، در مورد  است. در کتاب تحفه االحباب محدث قمی، صاحب مفاتیح 
خواجه نصیر می نویسد : نصیر المله و الدین، سلطان الحکماء و المتکلمین، فخر 

الشیعه و حجة الفرقه الناجیه استاد البشر و العقل الحادی عشر.
 خصوصیات اخالقی

خواجه را نمی توان یک دانشمند محصور در قلم و کتاب به شمار آورد او هرگز 
زندگی خویش را در مفاهیـم و واژه ها خالصه نکرد آنجا که پای اخالق و انسانیت 
به میان می آمد، او ارزشهای الهی و اسالمی را بر همه چیز ترجیح می داد خواجه 
از زندان نفس و خود خواهی رها گشته بـود زندانی که با علم و دانش نتوان از 
آن بیرون آمد بلکه رهایی از آن ایمان به خداوند متعال و تقـوا و عمل صالح الزم 
دارد با وجود اینکه بیش از هفت قرن از عصر خواجه می گذرد ولی هنوز سخن 
او، رفتار او و دانش او، زینت بخش مجالس و محافل اهل علم و دانش می باشد.

 فعالیت 
چندی از فتح بغداد نگذشته بود، که هالکو خواجه را به ساختن رصد خانه 
به  را  آنها  تا ۱۱۰  واگذار کرد  به خواجه  را  تشویق کرد هالکو کلیه موقوفات 
مصـرف رصد خانه برساند. خـواجه به امر هالکـو، مشاهیر، حکما و منجمان را 
به مراغه احضار کرد رصد خانه مراغه در سال ۶۵۶ هـ. ق، آغاز و در سال ۶۷۲ 
هـ. ق، به اتمام رسید در این رصد خانه از ابزار نجومی که از قلعه الموت و بغداد 
آورده بودند استفاده گردید خواجه توانست کتابخانه عظیمی در آنجا تأسیس کند 

تعداد کتب آن را بالغ بر چهار صد هزار جلد نوشته اند.
 دوران بازگشت به وطن

خواجه در بین راه بازگشت به وطن از شهرهای مختلف عبور کرد و به نیشابور 
رسید، نیشابور در آن زمان چند بار مورد هجوم قرار گرفته بود و شهر در دست 
مغوالن بود. خواجه بعد از نیشابور به طرف طوس زادگاه خویش ادامه مسیر داد 
و از آنجا خود را به قاین رساند تا بعد از سالها به دیدار مادر و خواهرش موفق 
امام جماعت مسجد  به تقاضای اهل شهر  اقامت کرده و  شود مدتی در قاین 
شهر را قبول و به مسائل دینی مردم رسیدگی کرد و اطالعاتی نیز درباره قوم 
مغول به دست آورد. خواجه در سال ۶۲۸ هـ ق، در شهر قاین با دختر فخر 
الدین نقاش پیمان زناشویی بست و به این ترتیب دوره ای دیگر از زندگی پر 
فراز و نشیب خواجه آغاز گردید. بعد از چند ماه سکونت در شهر قاین از طرف 
محتشم قهستان به نام ناصر الدین که مردی فاضل و کریم و دوست دار فالسفه 
بـود دعوت به قلعه شد او به اتفاق همسرش به قلعه اسماعیلیان رهسپار شد. 
قلعه های اسماعیلیه بهترین و محکم ترین مکان در برابر حمله مغولها بود. در 
این مدت که خواجه نصیر در قلعه قهستان بود بسیار مورد احترام و تکریم قرار 
می گرفت و آزادانه به شهر قاین رفت و آمد داشته و به امور مردم رسیدگی 
می نمود در همین زمان بود که به در خواست میزبان کتاب )طهاره االعراق( 
ابـن مسکویه را از عربی به فارسی ترجمه کرد و نام آن را اخالق ناصری )به نام 

میزبان خود( نهاد.

 خواجه نصیر حدود ۲۶ سال در قلعه های اسماعیلیه به سر برد و در این 
مدت دست به تألیف و تحریر کتابهای متعددی زد از جمله شرح اشارات ابـن 
سینا، اخالق ناصری، رساله معینیه، مطلوب المومنین، روضه القلوب، رساله تولی 
و تبری و ... خواجه در ایـن دوره از زندگانی پر ماجرای خویش از کتابخانه های 
غنی اسماعیلیان بهره ها برد و به علت نبـوغ فکری و دانش و آالیـش معروف و 
سرشناس گشت. مغول بیشتر ممالک اسالمی را به اطاعت خود در آورده بود ولی 
اسماعیلیه و بنی عباس هنوز در قدرت بودند در حالی که سران مغول در فکر 
یـورش به بغداد، مقر بنی عباس، بـودند اسماعیلیه ظلم و ستم را از حد گذرانده 
و فساد آنقدر شدت پیدا کرده بود که کسی طاقت نداشت تا جایی که قاضی 
شمس الدیـن قزوینی که عالم و مورد اعتماد مردم قزوین بود از ستم فزون از 
حد اسماعیلیه به )قا آن( نـوه چنگیز خان شکایت بـرده و طلب کمک نمـود 
تا اینکه )قا آن( برادر کوچک خـود هالکو خان را مأمـور سر کـوبی قلعه های 
اسماعیلیه کرد. هالکو خان در سال ۶۵۱ هـ ق، بـا ۱۲۰۰۰ نفر روانه قهستان 
شد نماینده ای پیش )ناصر الدین( گسیل داشته و او را به قبول اطاعت از خود 
فرمان داد ناصر الدین که در این زمان پیر و ناتوان شده بود به نزد هالکو رفت 
و تسلیم گردید هالکو هم او را محترم شمرد و به حکومت شهر تون )فردوس 
کنونی( فرستاد با تسلیم شدن ناصر الدین عمال شکستی در جبهه اسماعلیه رخ 

داد و مغوالن قلعه ها را یکی پس از دیگری تسخیر کردند.
 خواجه نصیر با اطالع از این جریان دانست که هالکو مرد خونریزی نیست 
نزد  نماینده  دو  هالکو  سپس  بخشیده  دیگر  دولت  را  الدین  ناصر  که  چون 
)خورشاه( فرستاد و او را به تسلیم شـدن خواند، خورشاه با مشورت و صالح دید 
خواجه حاضر به قبول اطاعت شد خواجه مذاکراتی با هالکو داشت و ضمن آن 
گفت پادشاه نباید از قلعه ها نگران باشد چونکه دالیل نجومی چنان نشان می 
دهد که دولت اسماعیلیه در حال سقوط است پیش بینی خواجه درست بود 
روز شنبه اول ذیقعده سال ۶۵4 هـ ق، با تسلیم شدن خـورشاه نقطه پایان بر 
حکومت اسماعیلیان در ایران گذاشته شد و از آن پـس جز نامی از اسماعیلیان 
در تاریخ باقی نماند خان مغول خواجه را که در جلوگیری از خونریزی و تسلیم 
شدن خورشاه نقش بسزایی داشت با احترام پذیـرفت و از او تجلیل فراوانی نمود.

 آثار فراوانی از خواجه به یادگار مانده که به برخی از آنها اشاره می شود:
۱. تجریدالعقاید

۲. شرح اشارت بو علی سینا
۳. قواعد العقاید

4. اخالق ناصری یا اخالق طوسی
۵. آغاز و انجام

۶. تحریر مجسطی
۷. تحریر اقلیدس
۸. تجریدالمنطق

۹. اساس االقتباس
۱۰. ذیج ایلخانی
۱۱. آداب البحث

۱۲. آداب المتعلمین
۱۳. روضةالقلوب

۱4. اثبات بقاء نفس
۱۵. تجرید الهندسه

۱۶. اثبات جوهر
۱۷. جامع الحساب

۱۸. اثبات عقل
۱۹. جام گیتی نما

۲۰. اثبات واجب الوجود
۲۱. الجبر و االختیار
۲۲. استخراج تقویم

۲۳. خالفت نامه
۲4. اختیارات نجوم

۲۵. رساله در کلیات طب
۲۶. ایام و لیالی
۲۷. علم المثلث
۲۸. االعتقادات

۲۹. شرح اصول کافی
۳۰. کتاب الکل

 
ادامه دارد...

تاثیر ضرب المثل ها بر مدیریت بحران

 نگاهی به زندگی و آثار خواجه نصیرالدین طوسی
روزگار خواجه

به قلم 
یحیی فتح نجات 
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یکی از موضوعات مهم آموزشی به کودکان، که گاهی از آن غافل می شویم، 
اولین و  با دنیای مالی،  آموزش سواد مالی به آنهاست. برای آشنایی بچه ها 
مهم ترین راه، دادن پول توجیبی است. پول توجیبی برای کودکان مانند سه 
واحد درس تخصصی اقتصاد است و زیر و بم سواد مالی را به آنها یاد می دهد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( به نقل از هفته نامه بورس، بسیاری 
از نیازها و خواسته های کودکان مانند بزرگ ترهاست. از نیاز به محبت و حس 
پذیرفته شدن گرفته تا نیازهای مالی و مسائل اقتصادی. شاید تنها فرق بچه ها 
قدیمی  باور  است  بهتر  این حساب،  با  باشد.  لباسشان  سایز  در  بزرگترها  با 
»بچه اس، نمی فهمه!« را کنار بگذاریم، قبول کنیم که کودکان یک سر و دو 

گوش دارند و باید به یادگیری بیشتر آنها کمک کنیم.
یکی از موضوعات مهم آموزشی به کودکان که گاهی از آن غافل می شویم، 
اولین و  با دنیای مالی،  آموزش سواد مالی به آنهاست. برای آشنایی بچه ها 
مهم ترین راه، دادن پول توجیبی است. پول توجیبی برای کودکان مانند سه 
واحد درس تخصصی اقتصاد است و زیر و بم سواد مالی را به آنها یاد می دهد. 
تفکراتشان درباره پول و نحوه برخورد با آن را شکل می دهد و آنها را برای 
ورود به نمونه بزرگ تر زندگی آماده می کند. پول توجیبی می تواند مدیریت 

دخل و خرج، بودجه بندی و درک ارزش دارایی ها را نیز به کودک بیاموزد.
آن،  از  استفاده  برای  صحیح  برنامه ریزی  و  ماهانه  یا  هفتگی  توجیبی  پول 
نوجوانان  و  به کودکان  برای سپردن یک مسئولیت شخصی  مناسبی  روش 
همین  با  زدن  سروکله  بچه ها،  پاک  روحیه  و  نحیف  شانه های  برای  است. 
زمینه  مثل هر  باشد. پس  و خیلی جدی  زمان کم می تواند سخت  و  مبلغ 

دیگری، به همراهی ما نیاز دارند تا خشت های اول سواد مالی را کج نگذارند 
و دیوار اقتصاد زندگیشان تا ثریا کج نرود. نباید اجازه بدهیم به خاطر وجود 
بار مسئولیت، قید دریافت پول توجیبی را بزنند و مسائل مالی خودشان را 

به ما بسپارند.
همراهی یا دخالت؟

همراهی ما یعنی برای میزان، زمان و نحوه پرداخت پول توجیبی قوانین خاص 
خانواده را درنظر بگیریم؛ نه اینکه درمورد خرج و مصرف آن نظر بدهیم. اگر 
بچه ای توانایی مدیریت مالی نداشته باشد، یا برنامه ریزی مناسبی برای پول 
توجیبی اش انجام ندهد، وظیفه ما بزرگ ترها تنها راهنمایی و مشورت دادن 
است. بدون از کوره در رفتن و از خشم سرریز شدن هم می شود چشم و گوش 
بچه ها را باز کرد. کافی است یادمان بیاید خودمان چند بار پول های زیادی 
را خرِج خواسته های غیرضروری کرده ایم. بعد به آنها حق می دهیم که با این 
تجربه کم، نتوانند جلوی وسوسه خرج پول را بگیرند و قبل از رسیدن موعد 

بعدی پرداخت مقرری، پول کم بیاورند.
کم  را  توجیبی  پول  پرداخت  زمانی  فاصله  می توانیم  مشکل  این  حل  برای 
کنیم. برنامه ریزی در مدت کوتاه و پایبندی به آن، همیشه راحت تر از یک 
فریبنده ای  و  برعکس ظاهر ساده  توجیبی  پول  است.  بلندمدت  برنامه ریزی 
که دارد، پر از پیچ وخم های ناآشناست و درس های زیادی به همراه دارد. در 
مجموع، دریافت پول توجیبی به کودکان مدیریت دخل وخرج، بودجه بندی 
و درک ارزش دارایی ها را می آموزد. البته تجربه مسئولیت پذیری را به همراه 
دارد. همچنین میزان، زمان و نحوه پرداخت آن باید طبق قوانین خاص هر 

خانواده تعیین شود.

اهمیت آموزش سواد مالی به کودکان

سرویس اقتصادی کرمان امروز

این امر یک واقعیت غیرقابل انکار است که امروزه تبلیغات مستقیم، دیگر 
جذابیت الزم را برای مخاطب به همراه ندارد. به همین خاطر در حال حاضر، 
تولید محتوا، به جایگزینی برای آن تبدیل شده است. با این حال هنوز هم 
بسیاری ما دقیقا نمی دانیم که از کجا باید آغاز نماییم و چگونه تولید محتوا 

کنیم؟
اگرچه ممکن است با تمامی راهکارهای ایجاد محتوای خوب آشنایی داشته 
آگاهی  خود  کار  به چگونگی شروع  نسبت  که  زمانی  تا  حال  این  با  باشید، 
نداشته باشید، بدون شک تمامی این موارد عمال فایده ای را به همراه نخواهد 
داشت. در این رابطه توجه داشته باشید که فعالیت در زمینه تولید محتوا، 
صرفا برای صاحبان برندها نبوده و بسیاری از افراد نیز می توانند با فعالیت 
است  پیدا کنند. جالب  العاده دست  فوق  ثروت  و  به شهرت  زمینه،  این  در 
بدانید که بسیاری از این افراد پس از رسیدن به شهرت، اقدام به تاسیس یک 
برند برای خود می کنند که این امر باعث می شود تا شروعی فوق العاده را 
داشته باشند. در همین راستا و در ادامه به بررسی پنج مورد منتخب، خواهیم 

پرداخت.
 1 -دانش و اطالعات خود را به اشتراک بگذارید

هر فردی از آموزش های رایگان استقبال خواهد کرد. در این رابطه توجه 
داشته باشید که شما می توانید با فعالیت در این زمینه، به طرفداران بسیاری 
دست پیدا کنید. با این حال ضروری است که در ابتدا نسبت به دانش کافی 
خود اطمینان داشته و یک شیوه جذاب را برای آموزش آن، انتخاب و یا ابداع 
کنید. برای مثال یک رستوران می تواند آموزش پخت برخی از مواد غذایی را 
در سایت و یا صفحه رسمی خود در شبکه های اجتماعی قرار دهد. این امر 
باعث خواهد شد تا دلیلی برای دنبال کردن شما شکل گیرد. در این رابطه 
توجه داشته باشید که حتی می توان برای افزایش محدوده عملکردی خود، 
دوره های عملی را نیز ایجاد کنید. به همین خاطر نباید تصور کرد که شما 
تنها به اینترنت محدود هستید. به عنوان نکته پایانی، ذکر این امر ضروری 

است که باید در کار خود تنوع کافی را نیز داشته باشید. در غیر این صورت 
پس از مدتی بیش از حد تکراری خواهید شد. همچنین این احتمال را همواره 
مورد توجه قرار دهید که اقدام شما ممکن است برای تمامی افراد جذابیت 
الزم را به همراه نداشته باشد. به همین خاطر نیز تنوع دادن به کارها، اهمیتی 

دوچندان  پیدا خواهد کرد.
2 -در مورد حرفه خود صحبت کنید

هر کاری، جذابیت های خاص خود را دارد. شما می توانید نمونه کارهای 
نمایش  را در معرض  اقدامات خود  و  اشتراک گذاشته  به  با دیگران  را  خود 
قرار دهید. از این موارد به عنوان پشت صحنه یاد می شود که در حال حاضر 
گلخانه  اگر صاحب یک  مثال  برای  است.  کرده  پیدا  باالیی   بسیار  جذابیت 

نبوده  از محصوالت، کافی  هستید، صرفا تهیه عکس های جذاب و خالقانه 
و باید با یک ویدئو، اقدامات روزانه خود را نیز در معرض نمایش عموم قرار 
صحبت  همچنین  ها،  توصیه  و  راهکارها  از  برخی  معرفی  نهایت  در  دهید. 
کردن در رابطه با مشکالت و جذابیت های حرفه خود، می تواند یک شروع 
عالی برای هر فردی محسوب شود. در این رابطه توجه داشته باشید که این 
امر تنها شروع کار شما بوده و پس از مدتی می توانید اقدامات دیگری را در 
دستور کار خود قرار دهید. برای مثال می توانید به معرفی سایر حرفه ها نیز 

پرداخته و با این اقدام، به یک برند شخصی جذاب تبدیل شوید.
 3 -به یک منتقد تبدیل شوید

برای تولید محتوا، حتما نباید در یک زمینه فعالیت داشته باشید. درواقع 

شما می توانید اقدامات سایرین را مورد بررسی قرار داده و با تحلیل و نقد 
کردن آنها، در زمینه تولید محتوا فعالیت کنید. در حال حاضر نیز این اقدام 
با این  جذابیت بسیار باالیی را برای مخاطبان پیدا کرده است. درواقع شما 
با دو روش قبلی  امر کامال  این  اقدام، تنها نظر خود را عنوان خواهید کرد. 
تفاوت داشته و ضروری است تا به عالقه خود در این رابطه نیز توجه داشته 
باشید. برای مثال می توان به یک منتقد فیلم، موسیقی، رستوران، ورزش و... 
تبدیل شد، با این حال توجه داشته باشید که شما باید با دانش وارد این حوزه 
شوید. درواقع صحبت کردن سطحی، بدون شک اقدامی است که هر فردی 
تا به نحوی رفتار کنید  انجام دهد. به همین خاطر ضروری است  تواند  می 
که سایرین شما را فردی حرفه ای تلقی کرده و نقدهای شما را جذاب تلقی 
کنند. در غیر این صورت مطالب شما ابدا جذابیتی را برای سایرین به همراه 
نخواهد داشت. فراموش نکنید که یک منتقد، باید بتواند از زاویه ای به مسائل 

نگاه کند که از دید سایرین پنهان مانده است.
4 - به دنبال یک ایده جدید باشید

تمامی مواردی که تاکنون معرفی شده است، روش هایی محسوب می شوند 
این  با  برای شروع کار خود، مورد استفاده قرار می دهند،  افراد مختلف  که 
حال شما می توانید یک روش خالقانه و منحصر به فرد را نیز انتخاب کنید. 
این امر باعث خواهد شد تا تمایز بیشتری با سایرین پیدا کرده و سریع تر به 

اهداف مدنظر خود دست پیدا کنید.
5 - به سئواالت پاسخ دهید

از دیگر روش ها این است که مستقیما با مخاطبان ارتباط برقرار کرده و به 
پرسش های آنها پاسخ دهید. از این روش برای حوزه تکنولوژی بسیار استفاده 
می شود. درواقع در هر حوزه ای، افراد با سواالت متعددی روبه رو می شوند 
که پاسخ کوتاه و جامع شما می تواند جذابیت باالیی را به همراه داشته باشد. 
زمینه کاری  اطالعاتی خوبی در  پایگاه  به  تا شما  باعث خواهد شد  امر  این 

خود تبدیل شوید.
در نهایت توجه داشته باشید که شما می توانید به طور همزمان از چند روش 
استفاده کنید. برای مثال به عنوان یک منتقد، می توانید پاسخگوی سواالت 
افراد نیز باشید. به همین خاطر نباید تصور کنید که شما تنها به یک روش 
محدود هستید. همچنین به خاطر داشته باشید که در حال حاضر شبکه های 
اجتماعی، اینترنت را در تسخیر خود درآورده اند. به همین خاطر بهتر است تا 

محبوب ترین و کاربردی ترین را برای خود انتخاب کنید.

چگونه تولید محتوا کنیم؟

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان شرکت شهرکهای صنعتی به شماره ثبت 4783   شناسه ملی 14000204622
شهرستان کرمان، استان کرمان

به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول این شرکت تعاونی در ساعت 11 روز 
چهارشنبه مورخ 98/8/8 در محل شرکت شهرکهای صنعتی تشکیل می گردد.
از سهامداران دعوت می گردد راس ساعت مذکور در جلسه حضور بهم رسانند. 

ضمنا: 1. اعضائی که مایلند حق حضور و رای دادن در مجمع را به نماینده تام االختیار واگذار نمایند تا تاریخ 98/8/6 به اتفاق نماینده خود جهت تایید 
و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر شرکت مراجعه نمایند. )حضور توأم عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است(. ضمنا ساعت 30: 10 وکالتنامه 

توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی می گردد.
دستور جلسه:  1. افزایش سهام و سرمایه شرکت 

هیئت مدیره شرکت تعاونی

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان شرکت شهرکهای صنعتی،  شناسه ملی 14000204622
شهرستان کرمان، استان کرمان

به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی می رساند که جلسه مجمع عمومی  فوق العاده نوبت اول این تعاونی در ساعت 9 روز چهارشنبه  مورخ 
98/8/8 در محل شرکت شهرکهای صنعتی کرمان  تشکیل می گردد.

از سهامداران دعوت می گردد راس ساعت مذکور در جلسه مجمع حضور بهم رسانند. 
ضمنا:  اعضائی که مایلند حق حضور و رای دادن در مجمع را به نماینده تام االختیار واگذار نمایند تا تاریخ 98/8/6 به اتفاق نماینده خود جهت 

تایید برگ نمایندگی به محل دفتر شرکت مراجعه نمایند. 
دستور جلسه:  1.تطبیق اساسنامه جدید طبق آخرین اصالحات قانون 

هیئت مدیره شرکت تعاونی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده نوبت اول

آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده نوبت اول

تاریخ: 98/7/26
فرم شماره 10

تاریخ: 98/7/24
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ارثیه میلیاردی پدر 
برای پسر ناخواسته

شمال  در  اش  ساحلی  ویالی  سرایدار  خانم  با  پولدار  مرد  پنهانی  ازدواج 
تراژدی تلخی را کلید زد.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،  پسر جوان پس از سال ها 
زندگی در شرایط سخت، وقتی فهمید پدرش مردی ثروتمند بوده است به 

جست و جو پرداخت و توانست به ارثیه میلیاردی پدرش برسد.
ازدواج پنهانی

و  می گذشت  ازدواجش  از  سالی  چند  که  میلیاردر  مرد   ۷۸ سال  اوایل 
صاحب بچه و زندگی بدون دغدغه ای بود، برای استراحت و خوش گذرانی 
تصمیم گرفت در یکی از شهر های شمالی خانه ویالیی بخرد و بعد از 
خرید خانه لوکس یک زن جوان که از شوهرش جدا شده بود به عنوان 

سرایدار در اتاق سرایداری زندگی خود را آغاز کرد.
احمد ۴۱ ساله آخر هفته ها همراه خانواده به ویالی لوکس خود در شمال 
انجام  را  ویالیی  خانه  نظافت  و  آشپزی  کار های  فریبا  و  می رفت  کشور 
می داد. یک سال از این رفت و آمد ها گذشت و احمد در این مدت به فریبا 
به مدرسه می رفت  فرزندش  که  احمد  و  روز ها گذشت  کرد.  پیدا  عالقه 
خانه  به  اش  خانواده  با  استراحت  برای  هفته ها  آخر  نمی توانست  دیگر 
ویالیی برود و با توجه به این که دلباخته فریبا شده بود تصمیم گرفت 
تنهایی به سفر برود و خانواده اش نیز با این موضوع مخالفتی نداشتند.

که  این  بدون  قرار شد  و  کرد  فریبا خواستگاری  از  مدتی  از  احمد پس 
خانواده احمد متوجه ماجرا شوند این زن و مرد با هم ازدواج کنند.

فریبا زن صیغه ای احمد شد و تنها خانواده زن جوان از این ماجرا با خبر 
بودند. سپس زندگی فریبا با توجه به ثروتمند بودن شوهرش وارد مرحله 

جدیدی شد.
فرزند ناخواسته

یک سال از این ماجرا گذشت و فریبا که مدتی بود حال خوبی نداشت 
با مراجعه به پزشک متوجه شد صاحب فرزند شده است. وقتی احمد در 
از  این که  از  بود،  ناراحت  این خبر قرار گرفت برعکس فریبا که  جریان 

همسر مورد عالقه اش صاحب فرزند شده است، خوشحال بود.
چند ماه گذشت و فریبا در سکوت خانوادگی صاحب فرزند شد و پسر 
کوچولوی احمد به دنیا آمد. مرد ثروتمند از این که صاحب یک پسر شده 
بود خوشحالی می کرد، اما هیچ وقت نتوانست این خوشحالی را در کنار 
خانواده خودش بیان کند و رفت و آمد های او به خاطر پسرش به خانه 

ویالیی زیاد شده بود.
سال ها گذشت، آرش کوچولو به مدرسه می رفت و خانواده احمد که در 
این سال ها به رفت و آمد ها و رفتار های زن سرایدار مشکوک شده بودند 
پیگیر ماجرا شدند تا این که فهمیدند زن سرایدار با احمد ازدواج پنهانی 

داشته و حاصل این ازدواج یک پسر به نام آرش است.
قطع رابطه

خانواده احمد با اطالع از ماجرای ازدواج او به شهر شمالی رفتند و با فریبا 
در  خانوادگی  آبروی  بحث  که  فریبا  ماجرا  این  پایان  در  و  شدند  درگیر 
شهرشان مهم بود پذیرفت با گرفتن پول از خانه ویالیی به شهر دیگری 

سفر و رابطه اش را به طور کامل با احمد قطع کند.
او  و  داد  هم  دست  به  دست  شرایط  اما  بود،  اتفاق  این  مخالف  احمد 

پذیرفت که دیگر همسر صیغه ای و فرزندش را مالقات نکند.
خانواده احمد نیز او را یک لحظه تنها نگذاشتند و در همه سفر ها همراه 

او بودند.
از  کسی  دیگر  و  شد  پیر  پسرش  دلتنگی  از  احمد  و  گذشت  سال ها 
مرد  سال   ۲۰ از  پس  که  این  تا  نداشت  اطالع  آرش  و  فریبا  سرنوشت 

ثروتمند بر اثر بیماری روی تخت بیمارستان تسلیم مرگ شد.
ارثیه پدری

مادرش  دلسوزی های  با  و  پدر  حمایت  بدون  سال ها  این  در  که  آرش 
خانواده  شنید  بود  بیماری  بستر  در  که  او  از  وقتی  بود،  شده  دانشجو 

پدرش باعث جدایی آن ها شده اند تصمیم گرفت پدرش را مالقات کند.
فریبا یک زن سالخورده و در کنج خانه نشسته بود و آرش که در جست 
وجوی پدرش بود، در نخستین مرحله به خانه ویالیی در شهر شمالی که 
آن جا به دنیا آمده بود رفت و از اهالی محل شنید که چند سال قبل 

خانه ویالیی پدرش به فروش رفته است.
یکی از مغازه داران که از قدیم با احمد در ارتباط بود وقتی شنید آرش در 
جست وجوی پدرش است با او دیدار کرد و توانست نشانی خانه احمد را 

به تنها پسر او بدهد و پسر جوان به تهران سفر کرد.
آرش وقتی به خانه لوکس در شمال تهران رسید شنید که پدرش فوت 
کرده و دختر بزرگ خانواده وقتی در برابر آرش قرار گرفت با بدرفتاری از 

او خواست از محل زندگی شان دور شود.
پسر دانشجو تصمیم گرفت ارثیه پدری اش را بگیرد و از زندگی روستایی 
و سختی که داشت نجات پیدا کند به همین دلیل به دادگاه کیفری ۲ 

تهران رفت و اعالم شکایت کرد.
دادگاه با توجه به صیغه ای بودن ازدواج فریبا و احمد برای اثبات ادعا های 
آرش دستور داد آزمایش DNA انجام شود تا در صورت اثبات شدن این 

ازدواج ارثیه پدری به آرش برسد.
اثبات فرزندی

آزمایش DNA انجام و مشخص شد آرش فرزند احمد است و حضور چند 
شاهد که از ازدواج پنهانی فریبا و احمد با خبر بودند کافی بود تا دادگاه 

رای را به نفع آرش اعالم کند.
بدین ترتیب آرش پس از سال ها زندگی در شرایط سخت به یک سرمایه 
میلیاردی رسید و در نخستین اقدام یک خودروی لوکس خرید و به دیدار 

مادر پیرش رفت.

ترامپ در آمریکا »وضعیت اضطراری ملی« اعالم کرد
رئیس جمهوری آمریکا از اعالم وضعیت اضطراری 
ملی در این کشور به دلیل عملیات نظامی ترکیه در 
سوریه و بلوکه کردن اموال مسئوالن این عملیات 

خبر داد.
به گزارش فارس، »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری 
نظامی  عملیات  دلیل  به  سه شنبه  بامداد  آمریکا 
اضطراری  وضعیت  سوریه،  شرق  شمال  در  ترکیه 

ملی در ایاالت متحده اعالم کرد.
به  که  نامه ای  در  ترامپ  سفید،  کاخ  بیانیه  طبق 
کرده،  ارسال  ترکیه  تحریم های  اعالم  برای  کنگره 
در  کنونی  وضعیت  دلیل  به  »من  است:  نوشته 
در  ترکیه  دولت  اخیر  اقدامات  مخصوصا  و  سوریه 
سوریه،  شرقی  شمال  در  نظامی  عملیات  اجرای 

وضعیت اضطراری ملی اعالم می کنم«.
در ادامه این نامه آمده است: »من این اقدام را انجام 
می دهم، زیرا اقدامات اخیر دولت ترکیه، ماموریت 
شکست داعش در عراق و سوریه را تضعیف کرده، 
و  ثبات  صلح،  و  انداخته  خطر  به  را  غیرنظامیان 

امنیت در منطقه را تهدید می کند. به همین دلیل 
و  ملی  امنیت  برای  غیرعادی  و  غیرمعمول  تهدید 

سیاست خارجی آمریکا به حساب می آید«.
خبر  ترکیه  اموال  برخی  مصادره  از  سپس  ترامپ 
این دستور،  این تهدید، طبق  با  داد: »برای مقابله 
تمام اموال و دارایی های افراد مشخصی که مسئول 
این  اقدامات یا سیاست هایی هستند که  یا شریک 
تهدید ]را برای امنیت آمریکا[ایجاد کردند، در خاک 

ایاالت متحده را بلوکه می کند«.
وی سپس ورود مهاجران و غیرمهاجران را به ایاالت 
ترکیه  علیه  اخیر  تحریم های  شامل  که  متحده، 

می شوند، تعلیق کرد.
پیشتر »استیون منوشین« وزیر خزانه داری آمریکا 
تحریم  از  سفید  کاخ  مقابل  خبری  نشست  در 
آکار«  »حلوسی  کشور،  وزیر  سویلو«  »سلیمان 
وزیر دفاع و »فاتح دونماز« وزیر انرژی ترکیه و دو 

وزارتخانه دفاع و انرژی این کشور خبر داد. 
آنکارا عملیات نظامی در شمال سوریه با اسم رمز 

نظامیان  شبه  با  مقابله  بهانه  به  را  »چشمه صلح« 
کرد و ایجاد یک »منطقه امن« برای اسکان آوارگان 
سوری، از هفدهم مهر آغاز کرده است. دولت سوریه 
از این تجاوز نظامی ترکیه به شدت انتقاد کرده و 

آن را اشغالگری جدید خوانده است. ایران و روسیه 
نیز در باره تبعات این عملیات ترکیه هشدار داده اند 
در  سیاسی  راه حل  فرآیند  می تواند  اینکه  ویژه  به 

ادلب را تحت الشعاع قرار دهد.

جای  بر  سنگینی  تلفات  ژاپن  در  هگییز  طوفان 
گذاشت و باعث طغیان ۲۰۰ رودخانه شده است.

خبرنگاران  باشگاه  الملل  بین  گروه  گزارش  به 
کی،  اچ  ان  تلویزیونی  شبکه  از  نقل  به  جوان 
جای  بر  سنگینی  تلفات  ژاپن  در  هگییز  طوفان 

گذاشت.
هگییز  سهمگین  طوفان  وقوع  اساس،  این  بر 
باعث جاری شدن سیل و نیز جان باختن شمار 
زیادی از شهروندان ژاپنی شده است. همچنین از 

وضعیت ده ها نفر اطالعی در دست نیست.
با این حال، تالش های امدادی برای نجات ده ها 
فرد ناپدید شده در طوفان »هگیبیز« در ژاپن در 
شمار  کردند  اعالم  ژاپنی  مقامات  است.  جریان 
در  است.  رسیده  نفر   ۶۰ به  طوفان  این  تلفات 
جریان این طوفان، ۲۰۰ نفر هم زخمی شده اند.

اند.  داشته  زیادی  بارندگی  ژاپن  مناطق  برخی 
همچنین این طوفان سبب طغیان ۲۰۰ رودخانه 

شده است.

پسر جوان وقتی شنید زن مورد عالقه اش در گذشته چند ازدواج 
ناموفق داشته است پس از انتقام گیری آتشین خودکشی کرد.

قبل  جوان،  چندی  خبرنگاران  باشگاه  وبگردی  گروه  گزارش  به 
هنگام  داشت،  فعالیت  سازی  بدن  کار  در  که  ورزشکاری  جوان 
با زن جوانی که یک  فروش دارو های ورزشی در فضای مجازی 
کانال فشن و مد داشت آشنا شد و زن جوان شروع به تبلیغات 

فروش دارو های ورزشی در کانال تلگرامی خود کرد.
همین بهانه کافی بود تا جوان ۳۹ ساله که اشکان نام داشت، برای 
این  از  با سیمین یک قرار مالقات بگذارد و پس  آشنایی بیشتر 
دیدار دوستی آن ها گرم تر و صمیمی تر شد تا جایی که سیمین و 

اشکان مثل یک زوج بیشتر روز را با هم می گذراندند.

با  ازدواج  به  اشکان خیلی زود دلباخته زن جوان شد و تصمیم 
او گرفت، اما سیمین وقتی شنید پسر ورزشکار قصد ازدواج دارد 

خواست تا چند روزی درباره این مساله فکر کند.
اما خواست  پذیرفت،  را  اشکان  پیشنهاد  مدتی گذشت، سیمین 
دوستی آن ها ادامه داشته باشد تا پس از مدتی که شرایط او بهتر 

شد مراسم خواستگاری را برگزار کنند.
پسر جوان که سیمین را دیگر همسر مورد عالقه خود می دید، 
در مدت دوستی حتی خودرویش را به او داد و هرچه داشت در 

اختیار زن جوان گذاشت.
داستان سرایی های دروغین

اشکان یک دل نه صد دل عاشق سیمین شده بود تا این که یک 

خبر عجیب به گوش او رسید. پسر جوان شوکه شده و چند روزی 
در سکوت بود و حتی از در خانه شان نیز بیرون نیامد.

خانه  در  به  دلیل  همین  به  شد  مشکوک  رفتار  این  به  سیمین 
اشکان رفت و فهمید که پسر ورزشکار از ازدواج های گذشته او با 

خبر شده است.
و  داشته  ازدواج  در گذشته چند  که سیمین  بود  اشکان شنیده 
حتی صاحب فرزند است و در این مدت گذشته اش را از او پنهان 
کرده و با فریبکاری هایش توانسته بود پول زیادی به جیب بزند.

انتقام گیری آتشین
اشکان که خشمگین شده بود، برای انتقام گیری سواربر خودروی 
برادرش شد و به سراغ سیمین رفت و خودروی این زن فریبکار 

را به آتش کشید سپس سوار بر خودرو پا به فرار گذاشت، اما در 
مسیر با یک خودرو تصادف کرد.

ماجرای آتش سوزی عمدی به پلیس تهران مخابره شد و تیمی 
در  آن ها  شدند.  عمل  وارد  اشکان  دستگیری  برای  ماموران  از 
تحقیقات پی بردند که این جوان ورزشکار در زمان فرار از صحنه 

آتش سوزی با یک خودرو تصادف کرده است.
با  امسال  مهر  روز ۱۱  که  این  تا  داشت  ادامه  پلیسی  تحقیقات 

جسد حلق آویز شده اشکان روبه رو شدند.
بررسی ها نشان می داد که اشکان پس از این شکست عشقی دست 
داده  پایان  زندگی اش  به  آخر  در  و  زده  آتشین  گیری  انتقام  به 

است.

جان باختن ۶۰ ژاپنی براثر طوفان سهمگین هگییز

خودکشی؛ پایان شکست عشقی پسر ورزشکار!

خبر

چرا »روح اهلل زم« دستگیر شد؟
 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بیانیه ای گرفتار 
و  معاند  سایت  سرشبکه  زم«  اهلل  »روح  شدن 
اطالعاتی  عملیات  یک  در  »آمدنیوز«  ضدانقالب 
اعالم  را  سپاه  اطالعات  سازمان  توسط  هوشمندانه 
درباره  باردیگر  را  عمومی  اذهان  که  خبری  کرد؛ 
آن  تلگرامی  کانال  و  سایت  اصلی  گرداننده  هویت 

کنجکاو کرد.
به گزارش ایسنا، روح اهلل زم)معروف به نیما( متولد 
حجت االسالم  فرزند  و  تهران  ۱۳۵۷در  مرداد   ۵
کشور  سیاست مداران  از  زم  محمدعلی  والمسلمین 
است؛ محمدعلی زم در کارنامه سوابق خود، ریاست 
هنری  و  فرهنگی  سازمان  ریاست  هنری،  حوزه 
باشگاه  مدیره  هیات  ریاست  تهران،  شهرداری 
پرسپولیس و مسئولیت معاونت فرهنگی- اجتماعی 
فعالیت های هنری  کارنامه  در  دارد.  را  آزاد  مناطق 
تهیه  کتاب،  جلد  چندین  انتشار  بر  عالوه  وی 

کنندگی فیلم سینمایی نیز مشاهده می شود.
پدرش،  فیلمسازی  دفتر  در  که  زم  روح اهلل   
فعالیت های هنری خود را به عنوان فیلمبردار آغاز 
کرد، در جریان اتفاقات سال ۱۳۸۸ بازداشت شد. او 
که در حال سپری کردن دوران محکومیت خود بود، 
پس از خروج از زندان در قالب مرخصی چند روزه، 
از کشور متواری شد؛ زم ابتدا به مالزی رفت و پس 

از اخذ اقامت کشور فرانسه، در پاریس ساکن شد.
نیما زم بعد از خروج از کشور، پس از برقراری ارتباط 
اطالعاتی  سرویس های  و  سازمان ها  منافقین،  با 
برخی کشورهای اروپایی و منطقه، فعالیت های خود 
را در زمینه تبلیغ علیه نظام در شبکه های اجتماعی 
آغاز کرد. او در سال ۱۳۹۴ همزمان با فراگیرشدن 
و  ایران  در  جمعی  ارتباط  نرم افزارهای  از  استفاده 
فراهم شدن امکان تاسیس صفحات دارای مخاطب 

از  برخی  همراهی  و  کمک  با  نرم افزارها،  این  در 
عناصر نامطلوب، با تاسیس کانالی به نام »آمد نیوز« 
در نرم افزار تلگرام، فعالیت تبلیغی علیه نظام را در 

دستور کار خود قرار داد.
ادعاهایی  طرح  و  بی اساس  مطالبی  انتشار  با  زم 
کانال  در  کشور  عالی رتبه  مقامات  و  سران  درباره 
تلگرامی و سایت خود، در تالش بود تا با سیاه نمایی 
علیه جمهوری اسالمی و ایجاد بی اعتمادی در مردم 
نسبت به سران کشور، نارضایتی و نافرمانی از قوانین 
برخی  دنبال  به  راستا،  همین  در  کند.  ترویج  را 
اعتراضات مردمی در داخل کشور نسبت به مسائل 
اقتصادی در دی ماه ۹۶، فعالیت های تخریبی کانال 
آمدنیوز علیه نظام وارد فاز جدید شد؛ این کانال که 
یک  از  بیش  جعلی،  مطالب  انتشار  با  بود  توانسته 
میلیون مخاطب جذب کند، با انتشار اطالعیه هایی 
برانگیختن  با  روانی،  تکنیک های  از  بهره گیری  با 

خرابکاری  و  اغتشاش  به  را  آنها  مردم،  احساسات 
در نقاط مختلف کشور ترغیب و تشویق کرد؛ آمد 
برای ساخت  آموزشی  ویدئوهایی  ایام،  این  نیوز در 
و  کرد  منتشر  مولوتف(  )کوکتل  دستی  بمب های 
در تالش بود تا با دعوت مردم به شورش مسلحانه 
چالش هایی  با  را  کشور  امنیت  اجتماعی،  بلوای  و 

مواجه کند.
در پی افزایش نفرت پراکنی های روح اهلل زم در کانال 
ایران  اسالمی  جمهوری  مقامات  خود،  تلگرامی 
پیام رسان  شبکه  عامل  مدیر  با  ارتباط  برقراری  با 
آمدنیوز  فعالیت های  شدن  متوقف  خواستار  تلگرام 
شدند؛ تلگرام نیز به دلیل »تشویق به خشونت« این 
با تغییر  اما تیم رسانه ای زم  کانال را مسدود کرد؛ 
رویه صوری و با استفاده از عناوین جدید مجدداً به 

تلگرام بازگشت.
پس از مسدودشدن کانال تلگرامی آمد نیوز، روح اهلل 

خود  تخریبی  فعالیت های  از  جدیدی  فصل  زم 
تلگرامی  کانال  مخاطبان  بار  این  اما  کرد،  آغاز  را 
گذشته  از  کمتر  بسیار  او  به  اعتمادشان  جدیدش، 
پخش  از  بعد  به ویژه  بی اعتمادی  این  بود؛  شده 
روح  فعالیت های  پشت پرده  از  تلویزیونی  مستندی 
اهلل زم به حداکثر خود رسید. اوایل اسفند ماه ۹۷ 
نام  به  مستندی  انتشار  با  کشور  اطالعاتی  دستگاه 
دستگاه  نفوذ  از  روایتی  دروغ«  پایانی  »ایستگاه 
اطالعاتی ایران به مراکز اطالعاتی دشمن و چگونگی 
قرار گفتن عناصر آنها در رصد اطالعاتی مطرح کرد.
 در »ایستگاه پایانی دروغ« چگونگی فریب روح اهلل 
به  ایران  اطالعاتی  دستگاه های  عوامل  توسط  زم 

نمایش گذاشته شد
کنترل  و  نفوذ  عمق  دروغ«  پایانی  »ایستگاه  در 
شخصی ترین  به  کشورمان  اطالعاتی  سیستم 
بر  شد؛  گذاشته  نمایش  به  زم  اهلل  روح  ارتباطات 
نمایش گذاشته شد،  به  ویدئو  این  آنچه در  اساس 
تولیدی  مطالب  در  بارها  زم  که  مطلع« ای  »منبع 
می کرد،  استناد  آن  به  خود  تلگرامی  کانال  در 
سناریوی نفوذ سیستم اطالعاتی ایران و اخبار کذب 

و سرکاری بوده است.
با  بارها  زم  نیما  گرچه  مستند،  این  انتشار  از  پس 
دستگاه  توسط  فریب خوردگی  هرگونه  الکن  زبانی 
که  همچنان  اما  کرد،  رد  را  کشورمان  اطالعاتی 
قرار داشت، در پوشش  نفرت مخاطبان خود  مورد 
چتر اطالعاتی دستگاه های اطالعاتی ایران نیز قرار 
داشت و سربازان گمنام امام زمان)عج( روز به روز به 
او نزدیک تر شدند تا اینکه ، سپاه پاسداران انقالب 
حرفه ای  و  پیچیده  عملیات  طی  که  کرد  اعالم 
سرشبکه  زم«  اهلل  »روح  سپاه،  اطالعات  سازمان 
دستگیر  نیوز«  »آمد  به  موسوم  انقالب  ضد  سایت 

شده است.

قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !
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رد رشوه ۵ میلیونی توسط 

ماموران پلیس سیرجان
جانشین فرمانده انتظامی سیرجان از رد رشوه ۵ میلیون تومانی از سوی 

ماموران مبارزه با مواد مخدر در محور بافت - سیرجان خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، سرهنگ 
منصور رمضان نژاد جانشین فرمانده انتظامی سیرجان گفت: ماموران طی 
یک عملیات ضربتی خودرویی را متوقف و در بازرسی از آن ۶۰۰ گرم 

هروئین و شیشه کشف کردند.
رمضان نژاد افزود: راننده این خودرو برای فرار از قانون اقدام به پرداخت 

رشوه ۵ میلیون تومانی به ماموران کرد.
با  ماموران  کرد:  تصریح  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
را  پیشنهادی  فرماندهی و مسئوالن حفاظت، رشوه  به  انعکاس موضوع 

صورت جلسه و متهمان را به مراجع قضایی معرفی کردند.

کشف ۱۱۰ میلیون تومان کاالی 

قاچاق در سیرجان
جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان از دستگیری سه سارق 
پسته و کشف ۱۱۰ میلیون تومان کاالی قاچاق در این شهرستان خبر 

داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ 
از  انتظامی شهرستان سیرجان  فرماندهی  جانشین  نژاد  رمضان  منصور 
دستگیری سه سارق پسته و کشف ۱۱۰ میلیون تومان کاالی قاچاق در 

این شهرستان خبر داد.
او در ادامه افزود : در پی اطالع از سرقت پسته از روستای محمودآباد 
سارق  دستگیری  و  شناسایی  موضوع  الزم،  اطالعات  و کسب  سیرجان 
یا سارقان احتمالی به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی این 

شهرستان قرار گرفت.
جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان ادامه داد: ماموران پاسگاه 
انتظامی محمودآباد سیرجان پس از بررسی زمان و مکان وقوع سرقت 
و اشراف اطالعاتی، سه سارق را در این زمینه شناسایی و با هماهنگی 
مقام قضائی در عملیاتی غافلگیرانه آن ها را دستگیر و از مخفیگاهشان 

نیز ۲۰۰ کیلوگرم پسته کشف کردند.
ارزش  و  شد  توقیف  پراید  دستگاه  یک  رابطه  این  در  اینکه  بیان  با  او 
کرد:  است خاطرنشان  برآورد شده  ریال  میلیون  پسته های سرقتی ۶۰ 
متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی به منظور سیر مراحل قانونی به 

مراجع قضائی معرفی شدند.

مسابقات تنیس رده های سنی نونهاالن و نوجوانان 
کشور در دو بخش دختران و پسران چهار تا ۱۰ 

آبان ۹۸ به میزبانی کرمان برگزار می شود.

برگزاری مسابقات  مدیر  اسفندیاری،  امیر حسین 
در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان  ، گفت: مسابقات تنیس رده های 

با حضور تنیسور هایی  نونهاالن  سنی نوجوانان و 
پسران  و  دختران  بخش  دو  در  کشور  سراسر  از 
تنیس  هیات  میزبانی  به   ۹۸ آبان   ۱۰ تا  چهار 
استان کرمان در باشگاه تنیس هتل پارس برگزار 

می شود.
شامل  را  سال(   ۱۲ )زیر  نوجوانان  سنی  رده  او 
متولدان ۴ آبان ۸۹ تا ۱۱ دی ۸۵ دانست و افزود: 
تا ۱۱  آبان ماه ۹۲  نونهاالن متولدان ۴  رده سنی 
دی ۸۹ )رده سنی زیر ۸ سال( و متولدان ۴ آبان 
را در  تا ۱۱ دی ۸۷ )رده سنی زیر ۱۰ سال(   ۹۰

بر می گیرد.
بخش  در  مسابقات  کرد:  تصریح  اسفندریاری 
انفرادی به صورت دو ست از سه ست خواهد بود و 

در هر ست سیستم تای برک اجرا می شود.
را  آنالین  صورت  به  نام  ثبت  مهلت  آخرین  او 

کرد:  بیان  و  عنوان  جاری  مهر  یکشنبه ۲۸  روز 
بازیکنانی که موفق به ثبت نام آنالین در سایت 
سازمان لیگ نشدند، می توانند روز جمعه ۳ آبان 
ماه ۹۸ در محل مسابقات به صورت حضوری ثبت 

نام کنند.
مراسم  اینکه  اعالم  با  مسابقات  برگزاری  مدیر 
در  اعالمی  رنکینگ  اساس  بر  کشی  قرعه 
قرعه کشی  زمان  است،  تنیس  فدراسیون  سایت 
رقابت های نوجوانان را از ساعت ۱۸ روز جمعه ۳ 
گفت:  و  کرد  عنوان  مسابقات  محل  در   ۹۸ آبان 
مراسم قرعه کشی رقابت های نونهاالن نیز ساعت 

۱۸ روز یکشنبه ۵ آبان ۹۸ است.
اسفندیاری افزود: رقابت های نوجوانان از روز شنبه 
۴ آبان ۹۸ و رقابت های نونهاالن از روز دوشنبه ۶ 

آبان ۹۸ آغاز می شود.

چمن  زمین  سازی  استاندارد  و  تجهیز  با 
مس،  شهدای  مجموعه  دو  شماره  مصنوعی 
تمامی بازی های خانگی تیم های پایه باشگاه 

مس به این زمین انتقال یافت.
تیم  مس؛  باشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
مجبور  ها  سال  کرمان  مس  باشگاه  پایه  های 
به بازی برروی چمن مصنوعی بی کفیت زمین 
سلیمی کیا کرمان بودند که این موضوع باعث 
بازیکنان تیم های  مصدومیت های شدید برای 

پایه شده بود.
اما سرانجام در فصل جدید رقابت لیگ های برتر 
پایه کشور، باشگاه مس کرمان موفق شد مجوز 
زمین  برروی  را  ها  تیم  این  خانگی  بازی  انجام 
چمن مصنوعی شماره دو مجموعه شهدای مس 
بسیار  کیفیت  مراتب  به  چمن  این  که  بگیرد 

عالی تری دارد.
از آنجا که تمرینات تیم های پایه باشگاه مس 
نیز برروی این زمین انجام می شود و از آنجا که 

بازی  شرایط  با  کامال  نیز  ها  تیم  این  بازیکنان 
رسمی در این محیط هماهنگ شده اند، شاهد 
نتایج عالی تیم های پایه باشگاه مس در هفته 
روند  این  که  ایم  بوده  زمین  این  در  اخیر  های 

ادامه خواهد داشت.
پایه  های  تیم  خانگی  های  بازی  ترتیب  بدین 
نوجوانان،  نونهاالن،  سنی  های  رده  در  مس 
جوانان و امیدهای مس در لیگ برتر کشور در 
این زمین واقع در ابتدای اتوبان هفت باغ کرمان 
برگزار خواهد شد و بازی تیم های زیر ۱۵ سال 
قهرمانی  مسابقات  در  نیز  زیر ۱۷ سال مس  و 

استان در همین زمین انجام خواهد شد.
با همت باشگاه مس کرمان سه رختکن مجهز 
داوران  و  میهمان  و  میزبان  های  تیم  برای 
برای  الزم  های  داربست  و  سکو  همچنین  و 
دیده شد  تدارک  زمین  این  کنار  در  تماشاگران 
تا زمین شماره دو شهدای مس آماده میزبانی از 

بازی های رسمی تیم های مس باشد.

کرمان میزبان تنیسور های نونهال و نوجوان کشور

انتقال تمامی بازی های تیم های پایه باشگاه مس به زمین اختصاصی شهدای مس

در  پژو ۴۰۵  واژگونی   : اورژانس کرمان گفت  رییس 
کیلومتر ۲۰ محور ماهان- کرمان ۲ نفر کشته و ۱۰ 

نفر مصدوم برجای گذاشته است.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 

جوان  ،  صابری رییس اورژانس کرمان گفت : واژگونی 
محور   ۲۰ کیلومتر  در  افغانی  اتباع  حامل   ۴۰۵ پژو 
ماهان- کرمان )هفت باغ علوی( ساعت ۱۱:۲۵ دوشنبه 
برجای  مصدوم  نفر   ۱۰ و  کشته  نفر   ۲ مهرماه   ۲۲

پزشکی  فوریت های  تیم  افزود:  او  است.  گذاشته 
بیمارستان  به  مساعد  عمومی  حال  با  را  مصدومین 

شهید باهنر کرمان منتقل کردند.
 در این حادثه راننده پژو )حدودا ۳۵ ساله( و یک نفر 

رسیدن  از  قبل  افغانی(  )تبعه  خودرو  سرنشینان  از 
جان  شده  وارد  جراحات  شدت  علت  به  آمبوالنس 

باختند.
مصدومین در رده سنی ۳ تا ۳۹ سال قرار دارند.

واژگونی پژو دو کشته و ده مصدوم برجای گذاشت

خبر

آگهی مناقصه عمومی 
نوبت دوم شماره 98/۱۵228

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در نظر دارد چهار مورد پروژه، به شرح ذیل در سال ۱۳۹۸ را به صورت مناقصه عمومی یک مرحله ای با جزئیات 
مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید. لذا کلیه متقاضیان محترم می توانند جهت اطالع از شرایط و 

مشخصات موضوع مناقصه به وبگاه سامانه یاد شده به نشانی www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به ارائه پیشنهاد خود اقدام نمایند.
- کلیه مراحل فرایند مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد. الزم است 

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت  انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴ -۰۲۱
تاریخ  انتشار مناقصه در سامانه  روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ می باشد.

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. ۶۳۱۲۳۸
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان 

قلیان؛ 
نقطه 

شروع 
اعتیاد!

 موضوع مناقصهردیف

 پروژه عملیات حمل و مالچ پاشی در منطقه نگین کویر شهرستان فهرج۱

 پروژه احداث بند سنگی مالتی شماره       در حوزه بند مملکت، شهرستان کرمان ۲

 پروژه احداث بند سنگی مالتی شماره         در حوزه بند مملکت، شهرستان کرمان۳

 پروژه ترمیم و احداث گوراب ها و سرریزهای سنگی و مالتی، پخش سیالب دارزین شهرستان بم۴
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یادداشتی به بهانه تاسیس هنرکده تئاتر »میم« و رویت نور امید در ظلمات دوران ناامیدی؛

سپهر دارابی زاده را اولین بار با گریم چهره ای سیاه در 
دیدم.  »فوگارد«  ذهن  ساخته  کاراکترهای  از  یکی  نقش 
اثری که بسیار جسورانه روی صحنه رفته بود و حتی از 
سالن بزرگ یادگاران صنعتی هم استفاده نشد و از سالن 
بسیار کوچک سمت راست ورودی این مجموعه بهره برده 
بود. کاری که بسیاری از هنرمندان کرمانی حاضر به انجام 
آن نبوده و نیستند. اما دارابی زاده این کار را انجام داد و 
بسیار جسورانه مسیر کارگردانی حرفه ای را امتحان کرد. 
پس از این اجرا، آینده برای این هنرمند جوان خوش رنگ 
تر شد و ایفای نقش بسیار خوبش در آثار استاد آقاعباسی 
آن  کارگردانی خودش که در  به  اثر دیگر  و سپس چند 
بازیگری هم داشت بنده را بر این داشت که او را یکی از 
خوش آتیه ترین هنرمندان تئاتر کرمان بدانم که جسارت 
او همواره قابل تحسین و البته در همه آثار او قابل درک 
است. اصال شیوه کارگردانی و بازیگری این جوان هنرمند 
نیز  او  گونه ای متفاوت و جسورانه است و تصمیم اخیر 

خبر از همین جسارت دارد. 
چندی پیش و تنها دو ماه پس از تعطیلی موسسه هنری 

با  داشت،  تمرکز  تئاتر  هنر  روی  بر  که  »فرهنگ گستر« 
خبر شدیم که یک هنرکده تئاتر با نام »میم« متولد شده 
است که نام سپهر دارابی زاده در کسوت موسس آن خوش 
می درخشد و در اقدامی مشترک با پردیس مسرور و نسیم 
توانایی قرار است آغاز به کار کند که بنده از ایشان سابقه 
ای در ذهن ندارم. اما ابراز خرسندی و خوشحالی خود را 
از این طریق اعالم می دارم و امیدوارم که این عزیزان با 
اندازی  راه  را  این مجموعه  بررسی همه جوانب  و  رعایت 
بد  بخت  از  عزیزان  این  که  امیددارم  همچنین  و  کنند 
در گرداب نامتوازن و بی عدالتی که دیگر مجموعه های 
هنری کرمان را بلعید، گرفتار نشوند. اهمیت آموزشگاه ها 
و مجموعه های هنری در کرمان آنقدر زیاد است که در 
مقطعی نبود این مهم باعث سکون و سکوت هنر تئاتر در 
بر  ارزشمند  نکته  این  که  است  و چند سالی  کرمان شد 
اتفاقات خوبی  همه هنرمندان روشن شده است و شاهد 
کرمان  تحریریه  هیات  مبارک  اتفاق  این  هستیم.  هم 
امروز را بر آن داشت تا »عکس یک« این شماره را به آن 
اختصاص دهیم و درباره آن بنویسیم، اما با خواندن بیانیۀ 
هیأت موسسان این هنرکده متوجه شدیم که ایشان حق 
مطلب را کامل به جا آورده اند و به همین دلیل در ادامه، 
این متن صریح و گویا را به جای نوشته های ما خواهید 

خواند.
»همه ساله جوانان زیادی به طرق مختلف وارد جهان تئاتر 
آنان  اینکه  می زنند.  پرسه  آن  اطراف  در  یا  و  می شوند، 

توشه  آن  از  مقدار  چه  و  پذیرفته  تاثیر  آن  از  مقدار  چه 
با  برمی دارند، بستگی به مراحل و موقعیت هایی دارد که 
»میم«،  تئاتر  هنرکدۀ  در  ما  سعی  می شوند.  مواجه  آنها 
موقعیت ها  و  مراحل  این  آکادمیک  و  پایه ای  زمینه سازی 
است تا هنرجویان این رشته نه با دیوی فوالدزره بلکه با 
واقعیت تئاتر روبه رو شوند. اهّم اهداف ما در این هنرکده 
را  عرصه  این  عالقه مندان  فعالیت  است:  زیر  شرح  به 
در  اصولی تر  و  بخشیم. مسیری هموارتر  صورتی جدی تر 
مقابل بازیگران و اعضای آینده تئاتر شهرمان قرار دهیم. 
که دسترسی  مستعدانی  و  عالقه مندان  برای  تازه  امکانی 
آنان به دوره های دانشگاهی این رشته دشوار است فراهم 
در  هنر  این  پیشبرد  در  کوچکی  سهم  آموزش،  با  کنیم. 
شهر کرمان داشته باشیم. بستری امن برای تمرین، رشد و 
آگاهی در این رشته را فراهم کنیم. برکسی پوشیده نیست 
که نیاز جامعه به تئاتر و نمایش به طور جدی وجود دارد 
و هرچه جامعه بیشتر با تئاتر آشنا شود و کارکردهای آن 
را بهتر بشناسد، جای خالی آن را بهتر احساس می کند. 
ابزارهایی  به  نیاز  بودن  باوِر  و  خودشناسی  برای  انسان 
دارد که کارآمدترین آنها تئاتر و نمایش است. کسانی که 
کوچک ترین تردیدی در این مورد دارند، تئاتر و کارکردهای 
آن را به درستی نشناخته اند. تاسیس آموزشگاه های آزاد 
هنری نیز در کنار هنرستان ها و دانشگاه ها می تواند آغازی 
برای بلوغ و آگاهی باشد. آغازی برای یادگیری در اجتماع 
و زندگی در اجتماع. آغازی برای یادگیری علم ارتباطات 

یادگیری مدیریت و کار  برای  و شخصیت شناسی. آغازی 
گروهی. آغازی برای بازنگری در مفهوم انسانیت. هرچند 
خیل بی شماری از شیفتگان بازیگری از بعضی از این مراکز 
سرخورده  می مانند  لوکس  دو  نبش  دو  دکان های  به  که 
است  آگاهی  نشانۀ  این سرخوردگی ها خود  اما  می شوند، 
به مثابۀ هزینه های موفقیت  را  این سرخوردگی ها  باید  و 
گذاشت. تالش ما و مابقی آموزشگاه های تئاتر شهر کرمان 
یارکشی و گردن کشی نیست. تالش ما اعتالی هنر تئاتر 
استحقاق  که  است  جایگاهی  به  آن  رساندن  و  شهرمان 
آن را دارد. تئاتر موجودی حساس، زنده و شکننده است 

بزرگان  یاری  به  تا  برآنیم  ما  دارد.  نیاز  ممارست  به  که 
این رشته و متولیان فرهنگ استان و قوت قلب همکاران 
و  درختی سترگ  به  بدل  را  نحیف  نهال  این  همیاران  و 
تنومند کنیم. شعور و شعار و آرزوی ما این است: هنرمند 
تئاتر عاری از دروغ و غرض ورزی است. مصالح مردم را بر 
از هنر خود آگاه و فرزند  قدرت و شهرت ارجح می داند. 
زمانۀ خویش است. آرمان او همیشه از وضعیت موجود رها 
است و هنرمند بی آرمان اهل بازار مکاره است. به زعم ما 
هنرمند تئاتر می بایست طبق گفتۀ حضرت حافظ: »خشت 

زیر سر و بر تارک هفت اختر پای باشد«.

»میم« مثل جسارت!

سرویس دین و مذهب کرمان امروز

 
حضرت علی بن الحسین ، ملّقب به سّجاد و زین العابدین، 
االولی  جمادی   15 یا  هجری   38 سال  شعبان  پنجم  روز 
همان سال، در مدینه دیده به جهان گشود و در روز 12 و 
یا 25 محّرم سال 95 هجری، درمدینه، به دسیسه هشام 
بن عبدالملک، مسموم گردید و در 56 سالگی به شهادت 

رسید.
اسالمی،  تاریخ  منابع  بر  بنا  سجاد)ع(  امام  مکّرمه  مادر 
غزاله از مردم سند یا سجستان که به سالفه یا سالمه نیز 
مشهور است، می باشد. ولی برخی از منابع دیگر نام او را 
یاد  خوله،  و  بانویه  جهان  شهرناز،   ، زنان  شاه  شهربانویه، 

کرده اند.
امام سّجاد)علیه السالم( در بدترین زمان از زمان هایی که 
بر دوران رهبری اهل بیت گذشت می زیست، او با آغاز اوج 
انحرافی، معاصر بود که پس از وفات رسول اکرم)صلی اهلل 
با همه محنت  امام سجاد )ع(  علیه وآله وسلم( روی داد. 
ها و بالها که در روزگار جّد بزرگوارش امیرالمؤمنین)علیه 

السالم( آغاز گردیده بود همزمان بود.
علی)علیه  امام  از شهادت  پیش  سال  امام سجاد)ع( سه 
جّدش  گشود،  جهان  به  دیده  وقتی  گردید،  السالم(متولّد 
غرق  جمل،  جنِگ  جهاِد  خطِّ  السالم(در  امیرمؤمنان)علیه 
حسین)علیه  امام  پدرش  با  پس  آن  از  و  بود  گرفتاری 

السالم( در محنت و گرفتاریهای فراوان او شریک بود. امام 
سجاد)ع( همه این رنج ها را طی کرد و خود به طور مستقل 

رویاروی گرفتاریها قرار گرفت.
یزید در  باال گرفت که لشکریان  او وقتی  رنج  و   محنت 
خویش  های  اسب  و  شدند  اهلّل  رسول  مسجد  وارد  مدینه 
انتظار آن می  را در مسجد بستند، یعنی همان جایی که 
رفت مکتب رسالت و افکار مکتبی در آنجا انتشار یابد، اّما 
برعکس، آن مکان مقّدس در عهد آن امام تقوا و فضیلت، 
به دست سپاه منحرف بنی امیه افتاد و آنان ضمن تجاوز به 
نوامیس مردم مدینه و کشتار فراوان، بی پروایی را از حّد 
گذراندند و حرمت مدفن مقّدس رسول اکرم)صلی اهلل علیه 

وآله وسلم(و مسجدش را هتک نمودند.
امام سّجاد)علیه السالم( برای پیش راندن مسلمانان به   
آنان،  با  جویی  مبارزه  افزودن  و  امیه  بنی  از  نفرت  سوی 
می  دست  به  فرصتی  گاه  هر  و  نمود.  مؤثّری  های  تالش 
آمد، مردم را بر ضّد امویان تحریک می کرد و با احتیاط، 
برنامه حاکمان منحرف را تحت نظر قرار می داد. امام)علیه 
به  برد،  کار  به  را  دعا  اسلوب  مردم،  آگاهی  برای  السالم( 
طوری که دعاهای آن حضرت، رویدادهای عصر او را تفسیر 

می کند.
اثر  به زبور آل محّمد مشهور است،  صحیفه سّجادیه که 
بی نظیری است که در جهان اسالم، جز قرآن کریم و نهج 
که  نیامده  پدید  ارزش،  و  عظمت  این  به  کتابی  البالغه، 
پیوسته مورد توجه بزرگان و علما و مصّنفان باشد. از دیگر 
آثار ارزنده به جا مانده از امام سّجاد)علیه السالم(، مجموعه 

ای تربیتی و اخالقی است به نام رساله حقوق که امام)علیه 
السالم( در آن وظایف گوناگون انسان را در برابر خدا و خود 
بیان کرده است. مجموعه  بیانی شیوا و گویا  با  و دیگران، 
حقوقی که در این رساله ذکر شده جمعاً 51 حّق می باشد.

 امام و حكومت
امام سّجاد)علیه السالم( به این امر آگاه بود که تا وقتی 
از طرف پایگاه های مردمی پشتیبانی نشود، تنها در دست 
گرفتن قدرت برای تحّقق بخشیدن به عمل دگرگون سازی 
باید  نیز  مردمی  پایگاههای  نیست.  کافی  اسالمی  اجتماع 
به هدف های این قدرت آگاه باشند و به نظریه های او در 
حکومت ایمان داشته باشند و در راه حمایت از آن حرکت 
نمایند و در  برای توده مردم تفسیر  را  کنند و مواضع آن 

برابر تندبادها با استواری و قدرت بایستند.
امام سّجاد)علیه السالم( این امکانات را نداشت و به علّت 
آگاهی نداشتن مردم چنین شکایت می فرمود: »پروردگارا! 
در پیشامدهای ناگوار روزگار به ناتوانی خویش نگریستم و 
درماندگی خود را از جهت یاری طلبیدن از مردم در برابر 
تنهایی  به  و  دیدم  داشتند  من  با  جنگ  قصد  که  کسانی 
داشتند،  دشمنی  من  با  که  کسانی  بسیارِی  برابر  در  خود 

نظر کردم.«
امام)علیه السالم(، از جنبه انقالبی، به صورتی که مستقیماً 
عهده دار آن گردد، کناره جویی فرمود و به این بسنده کرد 
برپای  مورد  این  در  واگذارد که  به کسانی  را  قیام  کار  که 
می خیزند. به طور کلی وضع اجتماعی که هر امام در آن 
زیست می کرد، شکل کار سیاسی او را محدود و مشّخص 

می ساخت.
 پیشوایان معصوم با وجود توطئه هایی که دشمنان، علیه 
سازند،  دور  حکومت  زمینه  از  را  آنان  تا  نمودند  می  آنها 
تجربه  و  مکتب  داری  نگاه  در  را  خود  مسئولیت  پیوسته 
ورطه  در  افتادن  فرو  از  آن  داشتن  نگاه  مصون  و  اسالمی 
انحراف و جدا شدن از مبادی و معیارها و ارزش های آن 
به گونه ای کامل ایفا می کردند و هر وقت انحراف شّدت 
می  بیم  نابودی  ورطه  در  فروافتادن  خطر  از  و  یافت  می 
داد، پیشوایان)علیهم السالم( بر ضّد آن حوادث تدبیرهای 
الزم می اندیشیدند، و هر گاه تجربه اسالمی و عقیدتی در 
تنگنای مشکلی گرفتار می آمد و رهبری های منحرف به 
حکم بی کفایتی از درمان آن ناتوان می شد، امامان به نشان 
دادن راه حّل و حفظ اّمت از خطرهایی که مردم را تهدید 

می کرد مبادرت می فرمودند.
-- دستگیرى از درماندگان

السالم(،  سّجاد)علیه  امام  ارزشمند  خدمات  از  یکی 
رسیدگی به درماندگان، یتیمان، تهیدستان و بردگان بوده 

است.
صد  زندگی  هزینه  حضرت،  آن  که  است  شده  روایت 

خانواده تهیدست را عهده دار بود.
دستشان  به  شبانه  که  غذایی  از  مدینه،  اهل  از  گروهی 
را  غذا  آورنده  اّما  کردند،  می  معیشت  گذران  رسید،  می 
الحسین )علیه  از در گذشت علی بن  نمی شناختند. پس 
السالم(متوّجه شدند که آن شخص، امام زین العابدین )علیه 

السالم( بوده است.

او شبانه به صورت ناشناس، انبوهی نان و مواد غذایی را 
خود به دوش می کشید و به در خانه فقیران و بینوایان می 
برد و می فرمود: صدقه پنهانی آتش خشم خدا را خاموش 

می سازد.
از  هنگامی  را  پنهانی  صدقه  ما  گفتند:  می  مدینه  اهل 
او در طول  الحسین در گذشت.  بن  دادیم که علی  دست 
به  را  انبان حاوی آرد و دیگر مواد غذایی  به قدری  سالها 
دوش کشیده و به در خانه فقیران برده بود که شانه اش 
پینه بسته بود، به طوری که پس از شهادت او، هنگام غسل 

دادن جنازه اش ، جلب توّجه می کرد.
عمل سید الساجدین در ماه رمضان

علی بن طاووس در کتاب اقبال االعمال، ضمن بیان اعمال 
ماه رمضان می نویسد: علی بن الحسین )علیه السالم( شب 
می  و  کرد  می  آزاد  را  برده  نفر  بیست  رمضان،  ماه  آخر 
فرمود: »دوست دارم خداوند ببیند که من در دنیا بردگان 
خود را آزاد می کنم، بلکه مرا در روز رستاخیز از آتش دوزخ 
آزاد سازد.«او هیچ خدمتکاری را بیش از یک سال نگه نمی 
داشت، وقتی که برده ای را در اّول یا وسط سال به خانه 

می آورد، شب عید فطر او را آزاد می ساخت.
بردگان سیاه پوست را می خرید و آنان را در مراسم حّج، 
به عرفات می آورد و آن گاه به سوی مشعر کوچ می کرد، 
آنان را آزاد می کرد و جوایز مالی به آنان می داد. تا آنجا که 
در شهر مدینه گروه عظیمی از بندگان و کنیزان، آزاد شده 
معنوی  پیوند  آزادی،  از  بعد  آنان هم  و  بودند  آن حضرت 

خود را با امام)علیه السالم(قطع نمی کردند.

پرتویی از سیره و سیماى امام سجاد )ع(

به قلم 
محمد فتح نجات

»  فراخوان پیمانكار جهت مناقصه «
سازمان عمران و توسعه رضوی وابسته به آستان قدس رضوي در نظر دارد احداث پروژه ذیل را از طریق مناقصه به کلیه شرکتهاي 
واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان مي توانند فرم هاي فراخوان را از سایت سازمان به آدرس : WWW.oaqr.ir و یا از طریق 
مراجعه حضوري به امور پیمان سازمان به آدرس ذیل دریافت نموده و پس از تکمیل به همراه مدارک مربوطه حداکثر تا تاریخ 98/8/1 

تحویل و یا پست پیشتاز فرمایند .
آدرس: مشهد تقاطع بلوار سجاد و خیام – نبش بلوار شهید دستغیب، امور پیمان– تلفکس : 37682199 - 051

روابط عمومي سازمان عمران و توسعه رضوى

 « جهت مناقصه فراخوان پيمانكار»
 
 

 
 

 
           

 
 
  

 آستاى قدس               
  زضویساشهاى ػوساى و توسؼه   

 
 
 
 
 
 
 

وابسته به آستاى قدس زضوی دز نظس دازد احداث پسوژه ذيل زا اش  زضویساشهاى ػوساى و توسؼه 
شسكتهای واجد شسايط واگراز نوايد. هتقاضياى هي توانند فسم های فساخواى كليه طسيق هناقصه به 

يا اش طسيق هساجؼه حضوزی به اهوز پيواى ساشهاى و  oaqr.irWWW.ساشهاى به آدزس :  زا اش سايت
 30/7/98 هدازك هسبوطه حداكثس تا تازيخ به آدزس ذيل دزيافت نووده و پس اش تكويل به هوساه

 تحويل و يا پست پيشتاش فسهايند .
تلفكاس :   –، اهاوز پيوااى  ناش  بلاواز شاهيد دسات ي      –تقاطغ بلواز سجاد و خياام  آدزس: هشهد 

37682199-051  
شوازه 
بسآوزد اوليه  ػنواى پسوژه هناقصه

 هيليوى زيال
شيسبنا ساختوانها 
 پايه پيوانكازی هتسهسبغ شيسبنا
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اجسای ػوليات فونداسيوى، اسكلت و سقف 
 هياىخدهاتي هجتوغ های پسوژه  ساختواى

 زاهي
 واقغ دز (نايشند)ديگ زستن اهام زضا )ع( 
 زاوز  -هحوز ديهوك 14كيلوهتس 

ساختواى به  4پايه  4100 000/75
 باال

 

 زضویزوابط ػووهي ساشهاى ػوساى و توسؼه 
 
 

 

 

 

 « جهت مناقصه فراخوان پيمانكار»
 
 

 
 

 
           

 
 
  

 آستاى قدس               
  زضویساشهاى ػوساى و توسؼه   

 
 
 
 
 
 
 

وابسته به آستاى قدس زضوی دز نظس دازد احداث پسوژه ذيل زا اش  زضویساشهاى ػوساى و توسؼه 
شسكتهای واجد شسايط واگراز نوايد. هتقاضياى هي توانند فسم های فساخواى كليه طسيق هناقصه به 

يا اش طسيق هساجؼه حضوزی به اهوز پيواى ساشهاى و  oaqr.irWWW.ساشهاى به آدزس :  زا اش سايت
 30/7/98 هدازك هسبوطه حداكثس تا تازيخ به آدزس ذيل دزيافت نووده و پس اش تكويل به هوساه

 تحويل و يا پست پيشتاش فسهايند .
تلفكاس :   –، اهاوز پيوااى  ناش  بلاواز شاهيد دسات ي      –تقاطغ بلواز سجاد و خياام  آدزس: هشهد 

37682199-051  
شوازه 
بسآوزد اوليه  ػنواى پسوژه هناقصه

 هيليوى زيال
شيسبنا ساختوانها 
 پايه پيوانكازی هتسهسبغ شيسبنا

249 

اجسای ػوليات فونداسيوى، اسكلت و سقف 
 هياىخدهاتي هجتوغ های پسوژه  ساختواى

 زاهي
 واقغ دز (نايشند)ديگ زستن اهام زضا )ع( 
 زاوز  -هحوز ديهوك 14كيلوهتس 

ساختواى به  4پايه  4100 000/75
 باال

 

 زضویزوابط ػووهي ساشهاى ػوساى و توسؼه 
 
 

 

 

 

 « جهت مناقصه فراخوان پيمانكار»
 
 

 
 

 
           

 
 
  

 آستاى قدس              
  زضویساشهاى ػوساى و توسؼه   

 
 
 
 
 
 
 

وابسته به آستاى قدس زضوی دز نظس دازد احداث پسوژه ذيل زا اش  زضویساشهاى ػوساى و توسؼه 
شسكتهای واجد شسايط واگراز نوايد. هتقاضياى هي توانند فسم های فساخواى كليه طسيق هناقصه به 

يا اش طسيق هساجؼه حضوزی به اهوز پيواى ساشهاى و  oaqr.irWWW.ا اش سايت ساشهاى به آدزس : ز
 30/7/98 هدازك هسبوطه حداكثس تا تازيخ به آدزس ذيل دزيافت نووده و پس اش تكويل به هوساه

 تحويل و يا پست پيشتاش فسهايند .
تلفكاس :   –، اهاوز پيوااى  ناش  بلاواز شاهيد دسات ي      –تقاطغ بلواز سجاد و خياام  آدزس: هشهد 

37682199-051  
شوازه 
بسآوزد اوليه  ػنواى پسوژه هناقصه

 هيليوى زيال
شيسبنا ساختوانها 
 پايه پيوانكازی هتسهسبغ شيسبنا
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اجسای ػوليات فونداسيوى، اسكلت و سقف 
 خدهاتي هجتوغ های پسوژه  ساختواى

 زاهي هياى
 واقغ دز (نايشند)ديگ زستن اهام زضا )ع( 
 زاوز  -هحوز ديهوك 14كيلوهتس 

ساختواى به  4پايه  4100 000/75
 باال

 

 زضویزوابط ػووهي ساشهاى ػوساى و توسؼه 
 
 

 

 

 

آگهی فراخوان مناقصه )نوبت دوم(
 فراخوان مناقصه

 کرماناداره کل راه و شهرسازی استان  نام مناقصه گزار
 14000275775شناسه ملی  -7617899596کد پستی  -رو به روی سه راه فارابی -بلوار شهید صدوقی -کرمان نشانی

 برآورد تضمین شرکت در مناقصه همراه با ارزیابی کیفیمرحله ای  یکمناقصه عمومی 

مدت  موضوع شماره فراخوان
 مبانی مبلغ )ریال( مبلغ )ریال( نوع )روز(

روستاهای فاقد دهیاری)آسفالت محور شیخ  2098003501000105
بر  180 تقی آباد شهرستان رفسنجان( -عبدالحسین

اساس 
آیین 
نامه 

تضمین 
معامالت 
 دولتی 

  3ر411ر722ر227  171ر000ر000
بر اساس فهرست 

بهای تجمیع شده راه، 
باند فرودگاه و 

زیرسازی راه آهن 
1398 

شاهزاده  -تكمیل و آسفالت محور بیدوئیه 2098003501000106
  19ر289ر107ر522  970ر000ر000 150 سیالبخور شهرستان راور -محمد

2098003501000107 
احداث ساختمان اداری بخشداری هنزا 
شهرستان رابر شامل)گودبرداری، شفته، 

فونداسیون، اسكلت به طور کامل و اجرای 
 ضدزنگ اسكلت(

بر اساس فهرست   4ر220ر887ر378  220ر000ر000 365
  1398بهای ابنیه 

 www.setadiran.irسامانه تدارکات الكترونیكی دولت  محل دریافت اسناد
 یک هفتهاز تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل  مهلت

تحویل  
 پیشنهاد ها 

 www.setadiran.irسامانه تدارکات الكترونیكی دولت  محل
 دو هفتهاز آخرین روز مهلت دریافت اسناد، به مدت  مهلت

گشایش 
 پیشنهاد ها

 www.setadiran.irسامانه تدارکات الكترونیكی دولت  محل
 طبق اسناد مناقصه زمان

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


