
  جهت برنامه ریزی و کنترل پروژه و نظارت در رفسنجان
تلفکس : 021-88530863

ایمیل:   

شرکت پخش کیک و کلوچه سیرنگ شعبه استان کرمان 
جهت تکمیل کادرفروش خود به افراد واجد شرایط ذیل نیازدارد؛

1- سرپرست فروش آقا :
سابقه کار مرتبط حداقل ۲ سال

حداقل مدرک دیپلم ومسلط به کامپیوتر
آشنایی کامل به مسیرهای کرمان و شهرستانها

سن زیر ۳۵ سال.
2- بازاریاب حضوری آقا و خانم ۵ نفر.

تلفن تماس: 09151063948 -  09308900495-  32729621- 034

نیازمندیم  استخدام مهندس صنایع و مکانیک 

مردم کرمان   23 سال است 
که واقعیت را در »کرمان امروز« می خوانند
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سرپرست معاونت اقتصادی استانداری 

کرمان خواستار شد:

اقدامات سریع دستگاه های 

اجرایی برای جذب اعتبارات 

تبصره ۱۸ 

کند: کند و به سرمایه دامی استان لطمه وارد می  که سالمت و امنیت غذایی شهروندان را تهدید می  روایت »کرمان امروز« از قاچاق دام 

متن کامل در صفحه سوم

یـــــک سرمایه سوزی جدیـــــد
     با افزایش قیمت گوشت، واردات دام زنده در دستور کار دولت قرار گرفت اما از آنجایی که همواره راه های گریز و انحرافی وجود دارد عده ای سودجو بستر را برای قاچاق گسترده 
دام مهیا دیده و به دور از اخالق به این معامله پرسود اقدام می کنند. در این میان دامداران کرمانی که تحت نظارت بهداشتی، گوشت مورد نیاز مصرف کنندگان را تهیه می کنند متضرر می 
شوند. از سویی دیگر بهداشت عمومی جامعه با مصرف گوشت های آلوده و غیر بهداشتی قاچاق که مورد بررسی بهداشتی قرار نمی گیرد در خطر است و بازهم یک سرمایه سوزی دیگر در 

جریان است و....

WWW.KERMANEMROOZ.COM روزان هم 

حمام گنجعلیخان، شکوه معماری کرمان

صفحات ششم و هفتم 

  سهم بیکاران فارغ التحصیل از کل بیکاران افزایش یافت
  بانوان سیرجانی از سد هیات فوتبال البرز گذشتند

  کشف ۶۵۸ کیلوگرم موادمخدر در راور
  کشف ۵۰۳ دستگاه تجهیزات مخابراتی قاچاق در سیرجان

  آزار و اذیت زن جوان  به بهانه استخدام در شرکت!

اخبار ایران، جهان و حوادث:

از ۲۸ مهرماه برگزار شد؛

چهل و هشتمین نمایشگاه 

تخصصی  دست آوردهای

 هسته ای کشور در دانشگاه

 شهید باهنر کرمان

 صفحه  دوم

گزارش »کرمان امروز« از آفت غذارسانی به سگ های بالصاحب 
در حاشیه جاده های شهر کرمان و خطرات منجر به مرگ آن:

 isek90@yahoo.com

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/37/ع
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »تأمین دو دستگاه ترانسفورماتور« مورد نیاز خود را به شرح جدول ذیل از طریق برگزاري 

مناقصه عمومي به شرکت فروشنده واجد شرایط واگذار نماید.

لذا کلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه 
ارزیابي تأمین کنندگان از قسمت تأمین کنندگان و مشتریان - مناقصه ها دانلود نمایند . مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز سه شنبه مــورخ 

9۸/۸/14 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد.              مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

 ع/37/98عمومي شماره  مناقصهآگهي 
 

خًد  مًزد وياش "دو دستگاه ترانسفورماتورتأمين " گل گُس )سُامي عام( دز وظس دازد معدوي ي صىعتيشسكت 
 .ياجد شسايط ياگراز ومايد شسكت فسيشىدٌعمًمي بٍ  مىاقصٍبسگصازي اش طسيق بٍ شسح جديل ذيل زا 
 

 
 
 اسىادي  مساجعٍ .GEG.IRWWW  آدزس الكتسيويكيبٍ  مىاقصٍ اسىادجُت اخر تًاوىد  ميكليٍ متقاضيان لرا  

َا  مىاقصٍ -تأميه كىىدگان ي مشتسيان  اش قسمت بٍ َمساٌ فسم پسسشىامٍ ازشيابي تأميه كىىدگان مركًز زا
يًن كميسدفتسل ــدز مح 41/8/98 ًزخــم شىبٍسٍ  زيش 41الي  9ساعت ت الت تحًيل پاكمُ . ومايىد داولًد

  مي باشد.دبيسخاوٍ دفتس مسكصي تُسان يا ي  مجتمعامالت ـمع
 

   قسازدادَا ي معامالت مديسيت                                                                                 
  گل گُس صىعتي معدوي ي شسكت                                                                                 

 

Row Description Power (kw) Manufacturer Specification Qty

1 Transformer 630 KVA Sea (Italy)

630KVA, 6.3KV/420V,57.7 A/866A, DRY-Type, ONAN, 
Vector group: Dyn5, 

Type: TTR-A, IP00, Type of cooling: AN,
 Classes: E2&C2&F1, short-circuit impedance: 5.25%,

 Insulation temp: F, Insulation levels: 12-28-60 KV

1

2 Transformer 800KVA BAODING Hyosung tianwei transformer co. 

800KVA(Outdoor), 6.3KV/710V/710V, 73.3 A/325.3 A/325.3 
A, 

ONAN, Vector group: Dy5d6, 
Type: BZSSS-800/6.3,

 Product code: HJS16LK0001

1

رهبر انقالب در مراسم عزاداری اربعین:

گر در مسیر حق ثابت قدم باشید ا

کشور و دنیا اصالح می شود

محبتی که 
باعث مرگ 

حیوانات و انسانها 
در جاده ها می شود
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اخبار استان

شرایط بد اقلیمی و استمرار دامنه خشکسالی در 
استان کرمان ، متولیان امور آب در دولت دوازدهم 
در  الزم  تصمیمات  اتخاذ  با  که  داشت  آن  بر  را 
ویژه  نگاه  استان  این  آبی  کم  رفع مشکل  راستای 
و جدی تری را دنبال کنند طوری که هفت تصمیم 
اواخر هفته گذشته در تهران ماحصل این رویکرد 

است .
به گزارش دریافتی ایرنا ، نشست مشترک استاندار 
نیرو  وزارت  و  مدیریت  سازمان  معاونان  با  کرمان 
منجر به اتخاذ هفت تصمیم برای تسریع در روند 
مختلف  طرح های  برای  بودجه  ابالغ  و  تخصیص 

آبرسانی این استان شد.
 محمد جواد فدائی استاندار کرمان به اتفاق جعفر 
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رییس  رودری 

فنی،  معاون  عدل  حمیدرضا  با  دیدار  در  استان 
بودجه  و  برنامه  سازمان  تولیدی  و  زیربنایی  امور 
و  آب  مهندسی  شرکت  مدیرعامل  جانباز  کشور، 
فاضالب کشور و حاج رسولی ها مدیر عامل شرکت 
مدیریت منابع آب کشور روند تخصیص بودجه برای 

طرح های آبرسانی استان کرمان را بررسی کرد.
 در این نشست مقرر شد با توجه به اهمیت طرح 
عنبرآباد  و  جیرفت  شهرهای  شرب  آب  تامین 
اولویت قرار گیرد و  این طرح در  تخصیص بودجه 
از محل ردیف های فعلی بودجه و یا ردیف جدید 

در سال 99 به آن بودجه مناسبی اختصاص یابد.
همچنین پیشنهاد اصالح نام طرح آبرسانی از سد 
نساء مطرح به نحوی که نام شهرهای ریگان، فهرج 
و نرماشیر هم در کنار بم و بروات به عنوان شهرهای 

اینکه مقرر شد  تامین آب قرار گیرد ضمن  مقصد 
ماده 23  اخذ مصوبه  از طریق درخواست  کار  این 
قانون احکام دایمی پیگیری شود تا پس از بررسی 
در سازمان برنامه و بودجه، از طریق کارگروه استانی 

برای آن تصمیم گیری شود. 
سد  تکمیل  برای  تومان  میلیارد   13 همچنین 
و  یابد  تخصیص  زرند  آب  تامین  برای  قدرونی 
از  بزنجان یکی دیگر  و  بافت  به شهرهای  آبرسانی 
نظر  تبادل  آن  پیرامون  که  بود  مهمی  های  طرح 
قرار است در  این نشست  بر اساس مصوبه  شده و 
سال جاری اعتباری از محل بودجه مربوط به جبران 
خسارت های سیل، برای ترمیم بخش سرریز این 

سد اختصاص یابد. 
عالوه بر آن بخش دیگری از بودجه مورد نیاز طرح 

برای تکمیل آن با افزایش 10 درصدی مابه التفاوت 
یابد.  تخصیص  جاری،  سال  در  آن  مصوب  بودجه 
آبرسانی  طرح  برای  تومان  میلیارد   10 اختصاص 
دیگر  یکی  شهربابک  جوزم  و  دهج  شهرهای  به 
بود.   تهران  در  مشترک  نشست  این  توافق های  از 
توافق برای بررسی میزان اختصاص بودجه مطالبات 
و  جمهوری  رییس  سفر  دوم  و  اول  دور  مصوبات 
اعتبار آبرسانی  توافق برای تخصیص 100درصدی 
نشست  این  های  مصوبه  دیگر  از  زرند  شهرستان 
این نشست  استاندار کرمان در حاشیه  فدائی  بود. 
صورت  توافقات  از  خرسندی  ابراز  ضمن  مشترک 
گرفته ، گفت: تصمیمات اتخاذ شده در این نشست 
های  طرح  به  مربوط  دغدغه  از  بخشی  می تواند 

تامین آب شرب شهرهای استان را رفع کند.

نگاه ویژه دولت به طرح های آبرسانی استان کرمان؛

دراولویت قرار گرفتن طرح تامین آب شرب شهرهای جیرفت و عنبرآباد

خبر
معاون سیاسی استاندار کرمان:

صحبت از تقسیم استان در آستانه 
انتخابات به اختالفات دامن می زند

 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان و رئیس ستاد انتخابات 
استان با انتقاد از بحث های تقسیم استان کرمان در آستانه انتخابات مجلس 
این  از  و صحبت  است  منتفی  کامال  کرمان  استان  تقسیم  از  بحث  گفت: 
مباحث در آستانه انتخابات مجلس، ضمن دامن زدن به اختالفات، می تواند 

نوعی تخلف تلقی شود.
به گزارش ایسنا، »محمد صادق بصیری« در سومین جلسه ستاد انتخابات 
الکترونیکی در شهر  تمام  به صورت  انتخابات  برگزاری  برای  افزود:  استان 
برگزاری  داریم  اعتقاد  و  هستیم  رایزنی  حال  در  کشور  وزارت  با  کرمان، 
و  انتخابات  سالمت  افزایش  به  منجر  الکترونیکی  تمام  بصورت  انتخابات 

کاهش خطاهای احتمالی خواهد شد.
رئیس ستاد انتخابات استان با اشاره به اهمیت توجه به افزایش مشارکت 
مردم و گروه ها در انتخابات اظهار کرد: باید زمینه فعالیت تمامی احزاب و 
جریانات به نحوی فراهم شود که سالیق مختلف در انتخابات شرکت داشته 
باشند و به زودی جلساتی با احزاب و جریانات سیاسی برگزار خواهیم کرد.

بصیری تصریح کرد: در فرایند برگزاری انتخابات، معتقدیم رأی مردم حق 
الناس است و اجازه تخلف به هیچ فرد و یا گروهی داده نخواهد شد و تمامی 

اتفاقات را رصد می کنیم.
انتقاد از  با  معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان در پایان 
بحث های تقسیم استان کرمان در آستانه انتخابات مجلس گفت: بحث از 
تقسیم استان کرمان کامال منتفی است و صحبت از این مباحث در آستانه 
تخلف  نوعی  تواند  می  اختالفات،  به  زدن  دامن  ضمن  مجلس،  انتخابات 

تلقی شود.
به گزارش ایسنا، مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری 
و دبیر ستاد انتخابات استان نیز در این جلسه با اشاره به تمهید زیرساخت 
های الزم برای برگزاری انتخابات در استان گفت: امسال رقمی حدود سه 
افزارها پیش  نرم  تأمین  و  انتخابات  برای تجهیز زیرساخت  تومان  میلیارد 

بینی شده است و مشکلی از حیث تدارکات و پشتیبانی نخواهیم داشت. 
انتخابات، اخیراً دوره  محمد رضا وفایی افزود: در بحث آموزش کارگزاران 
آموزشی خوبی برای تمامی بخشداران، فرمانداران و اعضای ستاد انتخابات 
معاونان سیاسی  انتخاب  به  باتوجه  و  برگزار شد  مقدس  در مشهد  استان 
فرمانداری ها به عنوان سرمربیان آموزش از سوی وزارت کشور، دوره های 
آموزشی الزم را در سطح استان برگزار می کنیم و از این حیث تمهیدات 

الزم فراهم شده است. 
براساس این گزارش، انتخابات مجلس شورای اسالمی دوم اسفندماه سال 

جاری برگزار خواهد شد.

خیرین ۱۱۰۰ میلیارد تومان
 در بخش سالمت سرمایه گذاری کردند

 
سال  طی  کشور  سالمت  خیرین  مجمع  استان های  امور  معاون  گفته  به 
جاری، خیرین به رغم مشکالت اقتصادی تاکنون افزون بر یک هزار و 100 
این  و  اند  کرده  سرمایه گذاری  درمان  و  سالمت  بخش  در  تومان  میلیارد 

رویکرد دنبال خواهد شد.
در  چشم  قرنیه  پیوند  جشن  نخستین  انجام  آیین  در  غنیان  اسماعیل   
بیمارستان امام رضا )ع( شهرستان سیرجان افزود: بیش از یک دهه از عمر 
مجمع خیرین سالمت کشور می گذرد و با استقبال بسیار خوبی که توسط 
خیران صورت گرفت، در 300 شهر و منقطه کشور بیش از 120 هزار خیر 

سالمت فعالیت دارند.
وی با بیان اینکه قصد داریم مدیریت هم بر عهده خیرین باشد تصریح کرد: 
از مناطق فعال کشور در بخش جذب و فعالیت  شهرستان سیرجان یکی 
ادامه  فعالیت در دیگر مناطق هم  این آهنگ  اگر  و  خیرین سالمت است 

داشته باشد، مشکالت درمانی مردم توسط خیرین بر طرف می شود.
معاون امور استانهای مجمع خیرین سالمت کشور اظهار داشت: در شهرستان 
سیرجان خیرین سالمت حرکت ها و اقدامات خوبی داشتند، امروز به همت 
امام رضا )ع( سیرجان عملیاتی  بیمارستان  قرنیه چشم  پیوند  آنان بخش 

شده که خدمت بزرگی را به مردم ارائه کرده است.
رئیس دانشکده علوم پزشکی شهرستان سیرجان نیز گفت: سیرجان جزء 
بخش  دارای  سالمت  خیرین  همت  به  که  است  هایی  شهرستان  محدود 
چشم پزشکی با عمل جراحی قرنیه و شبکیه است که هزینه تجهیزات 2۵ 

میلیارد ریالی از طریق خیرین سالمت پرداخت شد.
غالمعباس محمدی افزود: اهالی سیرجان تاکنون برای انجام عمل چشم با 
هزینه های گزاف و سختی سفر به مراکز استان ها از جمله تهران، شیراز 
و یزد مراجعه می کردند که با ایجاد شرایط عمل چشم در سیرجان این 

سفرها و هزینه ها را نخواهند داشت.
در این آیین از چهار نفر از خیرین سالمت شهرستان سیرجان تجلیل به 

عمل آمد.
نخستین عمل جراحی پیوند قرنیه چشم با موفقیت بر روی یک بیمار در 

بیمارستان امام رضا )ع( سیرجان انجام شد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

مافیای دارویی در استان کرمان نداریم
برخی ازشهروندان طی تماس با خبرگزاری ایسنا از وجود حق 
فنی و نسخه پیچی در صورت حساب نسخه داروهای خود گفتند 
و اینکه آیا این مهم قانونی است یا خیر؟ لذا ایسنا برای شفاف 
سازی این موضوع را از معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی 

کرمان پیگیری کرد.
دکتر »علی اسدی پور« در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، در خصوص 
این موضوع گفت: دریافت حق فنی و نسخه پیچی داروخانه ها 
قانونی است که در این راستا قانون برای یک قلم دارو حدود یک 
هزار و ۵00 تومان، دو قلم دارو حدود 3 هزار تومان و سه قلم 
به باال 4 هزار و ۵00 تومان نرخ حق فنی و نسخه پیچی تعیین 

کرده است.
وی در ادامه در زمینه اینکه آیا داروی خاصی در استان کمبود 
داریم؟ اظهار کرد: خوشبختانه در استان کرمان مشکل خاصی در 
زمینه دارو نداریم و همواره بحث عرضه و تقاضا در حوزه دارویی 

مورد رصد قرار می گرد.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با ابراز امیدواری 
اگر کمبودی  باشند، عنوان کرد:  اینکه مردم همواره سالمت  از 
در داروی خاصی نیز در استان وجود داشته باشد قطعا به صورت 
داروخانه های  به  می توانند  شهروندان  و  بود  خواهد  موقتی 
پزشکی  علوم  دانشکده  داروخانه  یا  احمر  هالل  یا  شبانه روزی 

مراجعه کنند، و داروی مورد نیاز خودرا دریافت کنند.
وی ادامه داد: مردم نیز می توانند به شماره 1000341210۵620 
پیام ارسال کنند تا ما مشکل آنها را برطرف کنیم همچنین اگر 
پیام  شماره  همین  به  می توانند  نیز  دارند  شکایتی  شهروندان 
اطالع رسانی  آنها  به  را  نتیجه  و  بررسی  را  آن  ما  کنند  ارسال 

می کنیم.
اسدی پور در خصوص اینکه آیا تخلفی در زمینه دارو در استان 
تخلفات  گفت:  داریم؟  استان  در  دارو  مافیای  آیا  و  داشته ایم 
موردی و جزئی در این حوزه داشته ایم اما گسترده نبوده ضمن 

آنکه به هیچ عنوان مافیای دارویی در استان نداریم.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کرمان از دستگاه های اجرایی 
این استان خواست در اسرع وقت اقدامات الزم برای جذب اعتبارات 

تبصره 1۸ را انجام دهند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی دهقان ظهر چهارشنبه در جلسه 
در  داشت:  بیان  کرمان  استان  کارآفرینی  و  اشتغال  کاری  کارگروه 
اما در حال حاضر  ابالغ می شد  گذشته تبصره 1۸ به هشت دستگاه 

قرار بر این است که به 14 دستگاه ابالغ شود.
یک  ملی  توسعه  صندوق  از  رهبری  معظم  مقام  اجازه  با  افزود:  وی 
تلفیق  بانک ها  داخلی  منابع  با  که  ریال شده  به  تبدیل  دالر  میلیارد 
شده و به صورت شناور در اختیار دستگاه ها قرار داده خواهد شد لذا 
همه دستگاه ها در اسرع وقت برای استفاده از این تبصره اقدامات الزم 

را انجام دهند.
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کرمان گفت: طرح های گلخانه، 
اولویت های  از  می توان  را  دارویی  گیاهان  و  شیالت  تبدیلی،  صنایع 

دریافت تسهیالت برشمرد.

دهقان تصریح کرد: ما باید سرمایه گذاران را برای ورود به این چهار 
بخش تشویق کنیم.

متقاضیان  اینکه  بر  مبنی  اظهاراتی  بانک ها  برخی  شد:  یادآور  وی 
برای  بهتر است مهلت مشخصی  بانک ها  لذا  به ما مراجعه نمی کنند 
متقاضیان مشخص کنند تا پرونده خود را تکمیل نمایند و اگر در زمان 

مقرر انجام نگرفت متقاضی دیگری جایگزین شود.
در این جلسه مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان کرمان نیز 
گفت: از کل اعتبارات خوداشتغالی، مشاغل خرد، خانگی و کوچک از 

ابتدای سال تا پایان شهریورماه 19.16 درصد جذب شده است.
پایان  تا  سال  ابتدای  از  امداد  کمیته  شد:  یادآور  اسماعیلی  رضا 
مشاغل  خوداشتغالی،  اعتبارات  از  درصد   11 سال جاری  شهریورماه 
بهزیستی  همچنین  است  کرده  جذب  را  کوچک  و  خرد  خانگی، 
امور  و  شهید  بنیاد  درصد،   100 رسانه  بسیج  درصد،  استان36.06  
ایثارگران 32.۵4 درصد، اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان 

32.0۵ درصد را جذب کرده اند.

هشتمین  و  چهل  برگزاری  از  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  رییس 
نمایشگاه تخصصی دستاوردهای هسته ای کشور از 2۸ مهرماه تا یکم 

آبان ماه در این دانشگاه خبر داد.
به گزارش ایسنا، »محمدعلی طاهر« در جمع خبرنگاران در خصوص 
صنعت  دستاوردهای  تخصصی  نمایشگاه  هشتمین  و  چهل  برگزاری 
هسته ای کشور در دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: چهل و هشتمین 
سوی  از  کشور  هسته ای  صنعت  دستاوردهای  تخصصی  نمایشگاه 
روز  از  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  همکاری  با  اتمی  انرژی  سازمان 
فضایی  در  آبان ماه سال جاری  یکم  تا  روز  به مدت چهار  مهرماه   2۸
با 20 غرفه  این دانشگاه  به مساحت یک هزار و دویست مترمربع در 
و  »نیروگاهی«  هسته ای«،  »مرور چرخه سوخت  کلی  بخش  در سه 

»کاربردهای صنعت هسته ای در صنایع مختلف« برگزار می شود.
وی چرخه سوخت هسته ای، اکتشاف و استخراج، غنی سازی اورانیوم، 
تولید آلیاژی نوین، مجتمع های سوخت، سالمت و فیزیک هسته ای، 
ماکت نیروگاهی، کشاورزی هسته ای، فراوری اورانیوم، کاربرد پرتوهای 
زباله های  و  پسمانداری  سنگین،  آب  تحقیقاتی،  راکتور  هسته ای، 
هسته ای، حفاظت در برابر پرتوهای هسته ای، شبیه ساز راکتور قدرت 

را از محورهای این نمایشگاه برشمرد.
رییس دانشگاه شهید باهنر کرمان با بیان این مطلب که علوم و فناوری 
هسته ای در حال حاضر به عنوان فناوری برتر محسوب می شود اظهار 
کرد: امروزه تأثیر این علوم بر افزایش دانش بشری، طبیعت حاکم و 

و  می باشد  تردید  غیرقابل  بشری  زندگی  به  خوشبختی  و  رفاه  ارائه 
توسعۀ  برای  مبنای ضروری  و  اساسی  عنصر  یک  عنوان  به  می تواند 

پایدار به شمار آید.
وی افزود: در طول نیم قرن گذشته، در پرتو تالش های دانشمندان در 
سراسر جهان این فناوری نقش مهمی را در توسعه صنعت،   کشاورزی 
ایفاء کرده است و استفاده رادیوایزوتوپ ها در شناسایی و  و پزشکی 
درمان بیماری ها، کاربرد فناوری هسته ای در تولید برق و تولید مواد 
باکیفیت و مقاومت ویژه و همچنین تولید محصوالت کشاورزی مقاوم 
در  علم  این  کاربردهای  از  برخی  فقط  آفات،  و  خشکسالی  برابر  در 

پزشکی، صنعت و کشاورزی است.
انرژی پاک، کمک می  طاهر افزود: فناوری هسته ای عالوه بر تأمین 
کند تا تشخیص پزشکی بهبود، بیماری های بشری درمان، تغذیه بشر 
افزایش، از سالمت حیوانات اهلی مراقبت، منابع آبی توسعه، حیوانات 
خطرناک نابود، بهره وری کشاورزی بهبود، مواد غذایی تأمین، کنترل 

کیفیت صنعتی تقویت و علم شناخت محیط زیست پیشرفت کند.
تخصصی  نمایشگاه های  گذشته  سال های  در  اینکه  بیان  با  وی 
موسسات  و  دانشگاه   4٧ در  کشور  هسته ای  صنعت  دستاوردهای 
نمایشگاه  این  برگزاری  اهداف  از  ادامه  در  شده،  برگزار  کشور  عالی 
سخن به میان آورد و تصریح کرد: هدف از برگزاری نمایشگاه آگاهی 
سازی عمومی نسبت به دانش بومی صنعت هسته ای و معرفی آن به 
عنوان یک تکنولوژی مفید در زندگی مردم و دسترسی سریع و راحت 

این  در  کشور  دستاورد های  آخرین  چکیده  به  دانشگاهیان  جامعه 
صنعت، رفع ابهام در زمینه فعالیت های هسته ای چه به لحاظ ایمنی 
و زیستی محیطی و چه به لحاظ سیاسی جهت خنثی سازی تبلیغات 
و  محققین  کارشناسان،  جذب  و  عالقه مندی  ایجاد  دشمنان،  منفی 
متخصصین دانشگاهی و جذب نخبه ها، تقویت خودباوری و غرور ملی 
از طریق مشاهده عینی، معرفی کاربردهای جنبی این صنعت به ویژه 

کشاورزی و پزشکی، است.
رییس دانشگاه شهید باهنر کرمان اظهار کرد: در بخش چرخه سوخت 
هسته ای،  جانبی صنعت  کاربردهای  بخش  در  قلم،  نیروگاه، 22۵  و 
پسمانداری،  بوشهر،  اتمی  نیروگاه  از  بزرگ  ماکت  شش  قلم،   1٧۵
آب  سوخت،  مجتمع  سانتریفیوژ،  آبشار  هسته ای،  سوخت  چرخه 
نمایش  اورانیوم؛  فرآوری  پرتودهی، پسمانداری،  اراک، مرکز  سنگین 
این نمایشگاه به نمایش گذاشته خواهد  ماشین های سانتریفیوژ  در 

شد.
وی با بیان این مطلب که بازدید از این نمایشگاه برای عموم آزاد و 
و  و 30 دقیقه  تا 12  و 30 دقیقه  از ساعت ۸  بازید صبح ها  ساعت 
عصرها از ساعت 14 و 30 لغایت 1٧ است، عنوان کرد: این نمایشگاه، 
بازدیدکنندگان  که  صورت  بدین  است.  محور  توضیح  نمایشگاه  یک 
به  بازدید می کنند و کارشناسان  نفره  تا30  به صورت گروه های 2۵ 

توضیح دست آوردها می پردازند.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کرمان خواستار شد:

اقدامات سریع دستگاه های اجرایی برای جذب اعتبارات تبصره ۱۸ 

از ۲۸ مهرماه برگزار شد؛

چهل و هشتمین نمایشگاه تخصصی دست آوردهای هسته ای کشور
 در دانشگاه شهید باهنر کرمان

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

تقلید
بودم و دلم می  برای خود  همیشه در پی چهره های جدید 
خواست که هر چند وقت یک بار به یکی از چهره های مورد 
سر  بر  نحوی  به  کدام  هر  که  هایی  چهره  درآیم.  ام  عالقه 
زبانهای مردم بود. هر وقت هم که به چهره ی شخصیتی درمی 
آمدم کوچکترین حرکت های او را تقلید می کردم و در این 
کار تبحر خاصی داشتم. کم کم مضحکه خاص و عام شده 
بودم و نمی توانستم نگاه تمسخر آلود مردم را تحمل کنم 
و تقلید عادات شخصیت های مختلف برایم عذابی دردناک 
شده بود و همیشه در انزوا بسر می بردم تا کسی مرا نبیند و 
می خواستم تا خودم باشم ولی دیگر نمی دانستم کدامیک از 

شخصیت ها خودم هستم.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

صید آرزوها
هوای  در  را  هایت  بال  و  شدی  پرنده 

رها  ولی  درآوردی  رقص  به  زندگی 
نیست.  زندگی  مقصود  آخرین  شدن 
مهم  کردن  زندگی  و  زندگی  بلکه 
این  به  رسیدن  راه  و  است  ترین 

و  آب  به  را  دلت  گاهی  نیز  تو  است.  فراوان  مقصود 
آتش می زنی که زنده بمانی و زندگی کنی و زندگی 
زیباترین معجزه ی آدم هاست. زندگی کردن معجزه 
ی مشترک آدم هاست. همه ی ما پیامبرانی هستیم 
که برای آوردن پیام عشق به دنیا آمده ایم ولی گاهی 
از آن غافل می شویم. حتی بند اسارت نیز نمی تواند 
معجزه و رسالت مان را از ما بگیر.د پرنده شده ای که 
آسمان را فتح کنی ولی شاید عشق در همان خاکی 
پنهان شده باشد که از آن پر گرفته ای. وقتی از اینجا 
برای  ما  و دست های  رود  تو می  با  می روی جهان 
دامن زدن به عشق خالی می ماند. ما بازماندگانی پر 
از حسرت می شویم. زندگی را از همین جاها آغاز کن 
شاید  شود  نمی  پریدن خالصه  در  همیشه  پرواز  که 
انسانی باشد که هر روز آرزوی دیدن  در چشم های 
و بوئیدنت را دارد تا با تو چراغانی شود و دل به دریا 
مجاز  حد  تا  است  خویشتن  از  رها شدن  پرواز  بزند. 
است.  بستن  دل  آفتاب  به  و  گذاشتن  کنار  را  خود 
شورانگیز  و  انگیز  نشاط  هستی  که  جایی  همین  در 
خیاالت  با  را  خود  دریابی.  را  پرواز  شیرینی  تا  باش 
بیهوده از زندگی واقعی محروم نکن که اینگونه مردم 
از تو خسته خواهند شد. آرزو داشتن حق آدم هاست 
اما بلند پروازی راه مناسبی برای صید آرزوها نیست 
گاهی باید طناب برخی آرزوها را از گردن زندگی باز 

کرد تا بتواند نفس بکشد.
ی  مایه  ها  انگیزه  که  نکن  زندگی  هدف  بی  اما 
ادامه  راه  به  دلیلی داشت که  باید  سرزندگی هستند 

داده موانع را پشت سر گذاشت.
عشق در حادثه ات جان دگر دیده به خود 

تا که در شیوه ی ما فاصله اکراه نشد 
بی تو هر سال از این راه به خود زخم زدم 

زندگی از  دل پرخون من آگاه نشد

به قلم 
مهناز سعید 

روایت »کرمان امروز« از قاچاق دام که سالمت و امنیت غذایی شهروندان را تهدید می کند و به سرمایه دامی استان لطمه وارد می کند:

یـــــک سرمایه سوزی جدیـــــد

با افزایش قیمت گوشت، واردات دام زنده به عنوان یکی 
از سیاست های اصلی  برای کنترل نرخ این کاالی پرسود 
که  آنجایی  از  اما  گرفت  قرار  دولتمردان  کار  دستور  در 
ای  عده  دارد  نیز وجود  انحرافی  گریزو  های  راه  همواره 
سود جو در این زمینه بستر را برای قاچاق گسترده دام 
مهیا دیده و دست  به تجارت پرسود قاچاق دام زده اند 
که در این میان دامداران داخلی که  با دلسوزی و تعهد   
کنندگان می  نیاز مصرف  مورد  و  تهیه گوشت سالم  به 
پردازند متضرر می شوند و البته آنچه هم که به بهداشت 
های  گوشت  مصرف  رساند  می  آسیب  جامعه  عمومی 
بود. در  آلوده و غیر بهداشتی در پی قاچاق دام خواهد 
همین زمینه مدیر کل دامپزشکی استان کرمان در یک 
گفتگوی خبری سرمایه دامی استان را درمعرض تهدید 
دانست و دلیل این معضل را در حمل و نقل و جابجایی 
دام و همچنین ورود دام  بی کیفیت و قاچاق شده  به 
استان ذکر کرد. در همین  باره گزارشی تهیه شده که در 

ادامه  قابل مطالعه است.
چرایی قاچاق دام

پایین بودن قیمت دام های خارجی به ویژه دامی که 
از  و  پاکستان  و  هند   ، افغانستان  همجوار  کشورهای  از 
دیگر  از سوی  و  می شود  وارد  ایران  به  مرزهای شرقی 
افزایش قیمت  بی رویه دام درداخل کشور موجب شده 
است تا سودجویان بیش از هرمساله ای به فکر پر کردن 
جیب های خود باشند و  به طور گسترده  به قاچاق دام 
بپردازند. این مساله از یک سو موجب آسیب رساندن  به 
اقتصاد دامپروران داخلی  و همچنین تهدید غذایی افراد 
جامعه می شود. هر چند در این زمینه کارها و اقدامات 
مثبتی از سوی اداره کل دامپزشکی هر استان انجام شده 

اما به نظر می رسد قاچاقچیان  دام نیز با قدرت بیشتری 
پیش می روند.

می  کرمان  استان  دامپزشکی  کل  مدیر  باره  این   در 
اداره  این  توسط  که  پیشگیرانه  اقدامات  انجام  با  گوید: 

فرآورده های خام  انجام می شود تضمین  سالمت  کل 
بیماری  عوامل  انتقال  از  مانع  که  شود  می  انجام  دامی 
البته  رشیدی همکاری نیروی انتظامی را  زا می گردد. 
مطلوب  و  خوب  استان  در  دام  قاچاق  از  جلوگیری  در 

انتظامی  نیروی  گفت:حمایت  زمینه  این  در  و  دانست 
بسیار کارساز بوده و بی شک این همکاری جمعی منجر 

به افزایش رضایت مندی مردم می شود.
نیز  و  بیماری های دامی  از  به گفته رشیدی،بسیاری   
اثر جابجایی  انسان و دام در  بین  بیماری های مشترک 
می  اتفاق  بهداشتی  مجوز  بدون  احشام  انتقال  و  نقل  و 
افتادن سالمت دام و شهروندان  به خطر  افتد که سبب 

می شود.
وی با بیان کردن این مطلب که هر گونه حمل و نقل 
انجام می شود اعالم  با داشتن مجوز بهداشتی  دام تنها 
کرد: مجوزهای بهداشتی – قرنطینه ای حمل و نقل دام 
توسط نیروهای این اداره کل که در پست های قرنطینه 

مستقر شده اند با دقت وافی کنترل می شود.
متاسفانه  اینکه  بیان  با  استان  دامپزشکی  کل  مدیر 
به  که  طوری  به  است  شده  زیاد  استان  در  دام  قاچاق 
افزود:قاچاق دام استان دو  یافته،  قاچاق طیور هم بسط 
طرفه است، دام سبک خارج و دام سنگین و بی کیفیت 
وارد استان می شود. و در این میان برخی تخلفات قاچاق 

دام گاهی در قالب پوشش دام عشایر انجام می شود. 
خسارت ها

اگر نگاهی به پدیده قاچاق دام داشته  باشیم به خسارت 
های این پدیده مذموم پی خواهیم برد. چرا که با قاچاق 
دام های بیمار صدها راس دام به  خاطر دام های آلوده 
تلف می شوند و دامپزشکی نیز برای کنترل این جریان 
مجبور به هزینه کرد باال برای اجرای طرح های مختلف 
واکسیناسیون می شود. اما به دلیل  جهش عوامل بیماری 
زا در هر نوبت هزینه های باالیی برای ساخت و اجرای 
حقیقت  در  و  شود  می  صرف  واکسیناسیون  های  طرح 
صنعت  داشتن  نگه  سالم  برای  نیز  زیادی  های  هزینه 

دامپروری داخلی  صرف می شود. 
دام،  اشتهای  ناگهانی  قطع  برفکی،  تب  کنگویی،  تب 
ایجادتاول دهانی، لنگش ناگهانی، و کاهش تولید شیر و 
سقط جنین از جمله بیماری هایی است که ارمغان دام 
های خارجی است. این در حالی است که  سالمت دام 

شالوده صنعت دامپروری و امنیت غذایی است.

  با افزایش قیمت گوشت، واردات دام زنده در دستور کار دولت قرار گرفت اما از 
آنجایی که همواره راه های گریز و انحرافی وجود دارد عده ای سودجو بستر را برای 
قاچاق گسترده دام مهیا دیده و به دور از اخالق به این معامله پرسود اقدام می کنند. در 
این میان دامداران کرمانی که تحت نظارت بهداشتی، گوشت مورد نیاز مصرف کنندگان 
را تهیه می کنند متضرر می شوند. از سویی دیگر بهداشت عمومی جامعه با مصرف 
گوشت های آلوده و غیر بهداشتی قاچاق که مورد بررسی بهداشتی قرار نمی گیرد در 

خطر است و بازهم یک سرمایه سوزی دیگر در جریان است و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

 چگونه والدین خوبی برای فرزندخواندگان باشیم؟
سرویس اجتماعی کرمان امروز

و  زیبایی ها  دیگری،  اتفاق خاص  هر  مانند  فرزندخواندگی 
چالش های خودش را دارد.

متفاوت  فرزندخواندگی«   « از  ما  از  تصور هریک  و  تصویر 
فیلم و سریال  را در  فرزندخواندگی  ما قصه  از  بعضی  است. 
و کتاب ها دیده ایم و به  محض آن که حرفی از این مساله به 
میان می آید، به یاد همان داستان می افتیم و تصویری خاص؛ 
شاد یا غمگین؛ سخت یا آسان؛ لذتبخش یا آزاردهنده و... در 

ذهن مان نقش می بندد.
بعضی دیگر با فاصله نزدیک با این مساله برخورد داشته ایم؛ 
برای مثال خاله، دایی، عمو یا عمه کودک موردنظر بوده ایم یا 
شاید هم با فاصله کمی دورتر، زندگی کودک موردنظر را در 
خانواده رصد کرده  و درنهایت این که گاهی خود ما، فرزندی 
را به سمت خود خوانده ایم و حاال پدر یا مادر او هستیم یا 
ما  می کند.  فرق  قصه  دیگر  حاال  داریم.  کار  این  به  تصمیم 

مستقیما درگیر ماجرا شده ایم.
و  زیبایی ها  دیگری،  اتفاق خاص  هر  مانند  فرزندخواندگی 
چالش های خودش را دارد. برای این که بتوانیم در این رابطه 
کمک کوچکی به زوج هایی که تصمیم به این کار خوب داشته 
یا این کار را انجام داده اند بکنیم؛ درباره فرزندخواندگی و همه 
چالش های آن با مریم هدایتی، کارشناس ارشد روان شناسی 

بالینی صحبت کرده ایم که می خوانید.
همان  یا  فرزند  به عنوان  کودکی  انتخاب  به  »تصمیم 
باشد؛  چالش برانگیزی  و  دشوار  امر  می تواند  فرزندخواندگی 
به  تمایل  و  انگیزه  صرف  مهم،  کار  این  برای  این که  به ویژه 
فرزندخواندگی کافی نیست و زوجین باید پس از بررسی موارد 
متعدد و اطمینان از صحت تصمیم خود اقدام کنند.« دکتر 
از وضعیت سالمت  اطمینان  ادامه می دهد: »کسب  هدایتی 
روان خود به عنوان والد، افزایش دانش در ارتباط با روش های 
خاص  ویژگی های  و  فرزندخواندگی  و  فرزندپروری  درست 
به  تصمیم  پیش نیازهای  دیگر  از  و...  بیماری  مانند  کودک 

پذیرش سرپرستی کودک است.
مساله  به  بینانه  واقع   آگاهی  افزایش  دیگر،  سوی  از 
از  آگاهی  پیش روست.  چالش های  دیگر  از  فرزندخواندگی 
دیگر  از  فرزندخواندگی  موضوع  به  خود  باورهای  و  نگرش ها 
موارد مهمی است که پیش از فرزندخواندگی باید مورد توجه 
تاثیر  تصمیم  این  روی  می تواند  بررسی ها  این  گیرد.  قرار 

بگذارد.«
آنها را به دنیا بی اعتماد نکنید

دکتر مریم هدایتی با اشاره به آمار فرزندخواندگی می گوید: 

»ساالنه حدود 3 تا 5 درصد فرزندخواندگی ها فسخ می شوند 
و این امر می تواند با آسیب بسیاری به ویژه برای کودک همراه 

باشد.«
او ادامه می دهد: »تصمیم های هیجانی و عدم توجه به مواردی 
باعث می شود کودکی که آسیب های  اشاره شد،  آنها  به  که 
دلبستگی را یک بار تجربه کرده، مجددا در برقراری پیوند و 
ایجاد دلبستگی دچار مشکل شده و در نتیجه بی اعتمادی و 

نگاه منفی کودک به دنیا را در روان او باقی بگذارد.«
فرزند بیولوژیک، تنش  زاست

در مواردی دیده شده که پس از قبول سرپرستی فرزندی، 
شرایط  این  می شوند.  خود  بیولوژیک  فرزند  صاحب  والدین 
مریم  دکتر  که  دارد  همراه  به  آنها  برای  را  چالش هایی  تازه 
هدایتی در این باره می گوید: »تعدادی از زوجین پس از قبول 
سرپرستی کودکی، به دالیلی مانند کاهش استرس یا زمان 
و... موفق به بارداری و داشتن فرزند بیولوژیکی خود می شوند.

این مساله می تواند چالش ها و مسائل آنها را مضاعف کرده و 
نحوه رفتار و تعامل با کودکان برای آنها پرسش ها و مشکالت 
جدیدی را به همراه داشته باشد. ممکن است حتی نسبت به 
فرزندخوانده یا فرزند بیولوژیک خود دچار سوگیری شوند. در 
دشواری پیمودن این مسیر شکی نیست، اما با توجه به چند 
نکته می توانند شرایط را به وضعیت عادی بازگردانده و تنش ها 

و تعارض هایشان از بین برود.«

با شما ترمیم می شوند
گاهی فرزندخواندگی از سن نوزادی اتفاق نمی افتد. در این 
شرایط کودک دوره یا دوره هایی از زندگی خود را با افرادی 
است  ممکن  درنتیجه  و  کرده  سپری  کنونی  والدین  از  غیر 
با مشکالتی روبه رو باشد. دکتر هدایتی در این باره می گوید: 
»بعضی از چالش ها در فرزند خوانده هایی که به ویژه در سنین 

باالتر وارد خانواده شده اند، دیده می شود.
از آسیب های دلبستگی کودک در ماه ها  این مساله ناشی 
و سال های اولیه زندگی و تجربه های رشدی ناگوار او پیش 
از ورود به خانواده جدید است. این مسائل را نباید به ذات یا 
سرشت مقاوم به تغییر کودک نسبت داد. این رفتارها تا حد 
زیادی قابل ترمیم و درمان است. از سوی دیگر والدین باید با 
نگاه تحولی و شفقت محور و مهربان به این شرایط نگاه کرده و 
به جای این که انتظار شباهت و یکسانی از کودکان خود داشته 
باشند )فرزندخوانده و فرزند بیولوژیک(، برای رشد هر یک از 

آنها، بسته به شرایط خودش، تالش کنند.«
باورهای عامه را کنار بگذارید

و  با چالش ها  معموال  آنها،  تربیت  و  فرزندخواندگی  مساله 
حرف و حدیث های مختلف از سوی عامه مردم همراه بوده 
مگر  بزند؛  دامن  مشکالت  به  می تواند  صحبت ها  این  است. 
اقدام به فرزندخواندگی کنند.  با آگاهی کامل  آن که والدین 

دکتر مریم هدایتی توضیح می دهد:

برای  تصمیم گیری  مرحله  در  متخصص  افراد  با  »مشورت 
فرزندخواندگی می تواند به تغییر نگرش و شکستن و رها شدن 
آرامش ذهن  باعث  دیگر  از سوی  کند.  عامه کمک  باورهای  از 
فرزندپروری  نشیب های  و  فراز  دادن  نسبت  از  و  شده  زوج ها 
ذهن  در  آنها  مشکالت  دادن  جلوه  بزرگ  و  فرزندخواندگی  در 
پیشگیری کند.« او ادامه می دهد: »در غیر این صورت خشم و 
احساس گناه ثمره نامطلوب برچسب ذهنی فرزند بد یا مادر بد 
خواهد بود. بنابراین باید پیش از ورود به مساله فرزندخواندگی و 
درطول پرورش فرزند حتما از کمک متخصصان بهره مند شوید.«

مثل همه خواهر و برادرها
مگر می شود در خانواده ای خواهر و برادر یا دو خواهر یا دو 
برادر هیچ وقت با هم مجادله و جر و بحث نداشته باشند؟ اصال 
این یکی از رایج ترین رفتارها در کودکی تا حتی نوجوانی است. 

دکتر هدایتی توضیح می دهد:
»جدال و تعارض ها میان خواهر و برادرها در هر خانواده ای 
امر  این  از  نیز  فرزندخوانده  دارای  و خانواده های  دارد  وجود 
والدین  آگاهی  »افزایش  می دهد:  ادامه  او  نیستند.«  مستثنا 
از ویژگی های رشدی و روش های حل تعارض و مساله میان 
با مطالعه  آگاهی  این  از  است. بخشی  مفید  بسیار  کودکان، 
شخصی والدین و بخشی دیگر با کمک خواستن از متخصصان 
آگاه در این زمینه و حتی والدینی با شرایط مشابه که در این 

راه موفق بوده اند، به دست می آید.«

آگهی مزایده مال منقول نوبت اول 
دایره مزایده اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان در نظر دارد در 
حقوقی  احکام  اجرای  سوم  شعبه   980753 کالسه  پرونده  خصوص 

کرمان اموال ذیل: 
موکت  کف  و  داخل  در  آن  باالی  آبچک  ظرفشویی  سینک  دارای  متر   3*6 کانکس 
ها و درب  پنجره  بدنه کانکس سفید رنگ  و  والمی دوش  با شیر  توالت  و  و دستشویی 
آبی رنگ کانکس مستعمل سالم و در حد نو تعداد یک عدد بمبلغ 210/000/000 ریال 

- سنگ توالت فرنگی مارک مینا آکبند و نو تعداد یک عدد مبلغ 7/000/000 ریال --
 LTER 25 مدل BOSCH 1400 VMAX 320 OVEN آون الکتریکی مارک بوش 
بیتا  مارک  دیواری  شوفاژ  پکیج   - ریال  بمبلغ 9/000/000  عدد  تعداد یک  نو  و  آکبند 
آقای  به  متعلق  ریال   31/000/000 بمبلغ  عدد  تعداد یک   BITA  22  SEALED مدل 

رضا محمدی پور 
ریال  بمبلغ 257/000/000  فوق  اقالم  دادگستری جمع کل  توسط کارشناس رسمی  که 
)دویست و پنجاه و هفت میلیون ریال( ارزیابی شده است را از طریق مزایده بفروش برساند 
جلسه مزایده برای روز دوشنبه مورخ 1398/8/20 ساعت 10 صبح با حضور نماینده دادسرا 
در محل اتاق مزایده  های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان برگزار می گردد.  لذا 
کسانیکه تمایل به شرکت در جلسه مزایده دارند می توانند تا 5 روز قبل از تاریخ برگزاری 
مزایده از اموال مذکور واقع در کرمان - کمربندی آیت اهلل خامنه ای - بلوار پارادیس 
کوچه 27 منزل ناصر احمد عبداللهی بازدید نمایند و پیشنهاد خود را به انضمام 10 درصد 
به   97341050000701286 واریز  شناسه  با  ریال   25/700/000 بمبلغ  کارشناسی  مبلغ 
در  و  واریز  ملی  بانک  نزد  کرمان  دادگستری  سپرده   2171293951000 شماره  حساب 
دادگستری  احکام حقوقی  اجرای  به  مزایده  برگزاری جلسه  از  قبل  تا  بسته  پاکت درب 
کرمان تحویل نمایند و برنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین قیمت را پیشنهاد داده 
باشد و در صورت انصراف برنده مزایده 10 درصد مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط خواهد 
شد. برنده مزایده بایستی نسبت به واریز مابه التفاوت مبلغ کارشناسی تا مبلغ پیشنهادی در 

روز مزایده اقدام نمایند.
490 م/الف

دادورز برگزار کننده مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری 
کرمان - شیروانی 
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سرویس ادبی کرمان امروز

بخش سوم
 

خواجه  نصیر در دژ اسماعیلیان  )زندانی  سیاسی(
که   کس   هر  گرفت،  قرار  غارت   و  نهب   و  تاز  و  تاخت   مورد  نیشابور  چون  
از آنجا کوچ  کرد و خود و زن  و فرزند را از  می توانست  به  فکر چاره  برآمد و 
ورطه  بال خالص  کرد. خواجه  نیز در این  میان  حیرت زده  و سرگردان  و مبهوت  
پی مأمنی  می گشت، قضا را محتشم  قهستان  ناصرالدین  عبدالرحیم  بن  ابی  منصور 
او بسیار کوشید.  احترام   اکرام  و  به  قهستان  دعوت  کرد و در  را  او  اسماعیلی  
به  دستور همین  ناصرالدین  محتشم  قهستان  بود که  خواجه  کتاب  الطهاره  ابن  
مسکویه  رازی  )در گذشته  421 ه' .ق( را از عربی  به  فارسی  ترجمه  کرد و به  نام  

همو »اخالق  ناصری« نامید.
  خواجه  در اثنأ اقامت  خویش  در قهستان  قصیده ای  در مدح  مستعصم  خلیفه  
عباسی  ساخت  و با نامه ای  به  بغداد فرستاد، ابن العلقمی  )وفات  656 ه'.ق( وزیر 
مستعصم  که  آوازه  فضل  و کمال  خواجه  را شنیده  بود و نزدیکی  او را به  خلیفه  به  
صالح  خود نمی دانست، صورت  این  حال  را به  ناصرالدین  محتشم  اطالع  داد و او 
از این  معنی  بدگمان  شد و خواجه  را به  قلعه  الموت  قزوین  نزد خداوند عألالدین  
محمدبن  حسن  )618-653( برد و به  حکم  همو خواجه  در آنجا ماند و پس  از آن  
در قلعه  )میمون  دژ( از قالع  رودبار الموت  می زیست  و پیش  رکن الدین  خورشاه  
آخرین  پادشاه  اسماعیلی  اقامت  داشت  تا آنکه  هوالکو خان  مغول  در سال  654 

قالع  اسماعیلی  را فتح  کرد و خورشاه  تسلیم  او شد.
  خواجه  در قالع  اسماعیلیان  همچون  زندانی  سیاسی  نگاهداری  می شده  در این  
مدت  ازجمله  کارها که  انجام  داد شرح  کتاب  »اشارات« ابن سینا است، در مقدمه  

این  کتاب  می گوید:
"بیشتر این  کتاب  را در حال  سختی  نوشتم  که  سخت تر از آن  ممکن  نباشد و 
اغلب  آن  را در روزگار  پریشانی  فکر نگاشتم  چنان  که  پریشان تر از آن  پیدا نشود، 
بلکه  در روزگاری  که  هر جزء آن  ظرفی  برای  غصه  و عذاب  دردناک  و ندامت  و 
حسرت  بود، زمانی  نگذشت  که  دیدگانم  اشک  نریزد و دلم  پریشان  نباشد و زمانی  
برنیآمد که  دردهایم  افزون  نگردد و غمهایم  دو چندان  نشود و شاعر فارسی  چه  

نیکو گفته  است:
 بگردا گرد خود چندانکه  بینم   بال انگشتری  و من  نگینم!..."

 برخی  از اصحاب  تاریخ  گفته اند: »فتح  قالع  اسماعیلیه  به  داللت  خواجه  نصیر 
بود که  وزیر مطلق  صاحب  دعوت  مالحده  بود و مکانت  او پیش  مالحده  به  مثابتی  

بود که  اگر او را دستور کاینات  گفتندی، میسر گشتی.
  ابتکاری  نبوغ آمیز برای  تأسیس  رصدخانه  

هوالکو شهرت  خواجه  را در حکمت  و ریاضی  شنیده  بود و مهارت  خواجه  در 
بستن  زیج  و رصد حتی  تا اقاصیِ  مغولستان  نیز رسیده  بود چنان  که  "منگوقاآن" 
از برادرش  هوالکو خواست  تا در آنجا رصدخانه ای  ایجاد کند ولی  به  سبب  برخی  
پیش آمدها هوالکو خواجه  را در ایران  نگاه  داشت  و چون  خود او به  نجوم  و احکام  
آن  بسیار اعتقاد داشت  و در هر کار با منجمان  رأی  می زد و به  احکام  آنها به  کارها 
اقدام  می کرد، بر آن  شد که  در ایران  رصدخانه ای  دایر کند. در سال  657 خواجه  
را به  این  مهم  نامزد کرد و دستور داد در مراغه  رصدی  انشأ کند و در این  راه  تمام  
اوقاف  ممالک  ایلخانی  را تحت  اختیار خواجه  قرار داد و خواجه  دوبار - یکی  در 
سال  662 و دیگری  کمی  پیش  از فوت  خویش- به  بغداد رفت  تا امور اوقاف  را 

تحت  نظر بگیرد و پس  از وضع  مخارج  و مستمریات  مازاد آن  را برای  انجام  عمل  
رصد ضبط  کند و در ضمن  این  سفرها آنچه  کتاب  و آالت  رصدی  برای  کار خود 
الزم  می دانست  از اطراف  جمع  کند و هوالکو و پس  از او اباقا نیز در تهیه  اسباب  
این  امر و جلب  دانشمندان  می کوشیدند تا زیجِ  مراغه  به  انجام  رسید و خواجه  
خالصه  اعمال  و رصدهای  خود و یارانش  را در کتاب  »زیج  ایلخانی« مدون  کرد.

  برخی  از مورخان  گفته اند که  بستن  )تأسیس( رصد مراغه  به  فکر خود خواجه  
بود و سالها پیش  از آنکه  به  خدمت  هوالکو برسد در این  اندیشه  بود که  هر وقت  
اقتضا کند و زمان  یابد و وسایل  فراهم  شود به  این  کار اقدام  کند، نهایت  آنکه  
چون  در روزگار هوالکو این  آرزو را ممکن الحصول  دید او را بر این  کار برانگیخت. 
گویند هوالکو گفت: »فایده  این  کار چیست؟« آیا آنچه  آمدنی  است  و مقدر است  
که  بشود با بستن  رصد و دانستن  حرکات  کواکب  می توان  از آنها جلوگیری  کرد؟ 
خواجه  گفت  جواب  را با مثلی  ادا کنم، آن  گاه  از ایلخان  درخواست  کرد که  یک  
دو نفر بر بلندیی  که  نزدیک  آن  مکان  بود برآید و از آنجا یک  طشت  مسین  بزرک  
فرواندازد به  نحوی  که  مردم  آن  را ندانند، هوالکو این  کار را انجام  داد، کسی  را 
مأمور کرد که  بر پشت  بام  رود و آن  طشت  را بیندازد، از افتادن  طشت  آوازی  
سخت  ترسناک  و هول انگیز پدیدار گشت  و مردم  به  هم  برآمدند و وحشت  همه  
جا را فراگرفت  و جمعی  بی هوش  گشتند. اما خواجه  و هالکو که  از سبب  آن  امر 
آگاه  بودند نهراسیدند. پس  خواجه  گفت: اگر علم  نجوم  را هیچ  فایده  نیست  این  
فایده  را دارد که  اگر کسی  از اوضاع  و احوال  فلکی  آگاه  باشد، زمان  ظهور حوادث  
ترسی  که  در مردمان  غافل  و نادان  به  وجود می آید، در او پدید نمی آید. هوالکو 
چون  این  طور دید خواجه  را به  بستن  رصد امر داد و فرمود که  ساختمان  آن  

را آغاز کند. 
آنها  ترین   مهم  که   داشت   چند  دستیاران   و  مددکار  عمل   این   در   خواجه  
عرضی   مؤ یدالدین   و  دبیران   نجم الدین   اخالطی،  فخرالدین   مراغی،  فخرالدین  

بودند که  خواجه  خود از آنها نام  برده  است. غیر از این  عده  که  برشمردیم  گروهی  
نام   با خواجه  مشارکت  داشته اند که   این  کار  از دانشمندان  و منجمان  هم  در 
چند تن  از ایشان  را ذکر کرده اند که  اهم  آنها عبارتند از: رکن الدین  استرآبادی، 
کمال الدین   شیروانی،  شمس الدین   شیرازی،  قطب الدین   مغربی،  محیی الدین  
ایجی، نجم الدین  اسطرالبی، قومنجی  ]تومه جی[ چینی، ملقب  به  سینک  سینک؛ 

که  خواجه  رشیدالدین  آن  را به  عارف  ترجمه  کرده  است  و چند تن  دیگر.
 بنای  رصد در سالی  تمام  شد که  خواجه  در آن  سال  وفات  یافت . بنابراین  بنای  

این  رصدخانه  15 سال  وقت  خواجه  را گرفت.
  بزرگواری  خواجه  در این  کار بزرگ  تنها مربوط  به  قدرت  علمی  او نیست، چه  
اگر این  کار را هم  نمی کرد دانش  و معرفت  خواجه  بر دانشمندان  آشکار و معلوم  
بوده  و هست، بلکه  در آن  است  که  با چه  مهارت  و استادی  و متانت  و سخنان  
حکیمانه  در عقل  هوالکو رسوخ  کرد و آن  خون  آشام  بدکردار را واداشت  که  به  
جای  خرابکاری  و کشتار خلق  خدا به  اصالح  امور اجتماعی  و پیشبرد فرهنگ  و 
فنون  بپردازد و از کسی  که  مظاهر تمدن  را خراب  می کرد شخصی  بسازد که  کاخ  

تمدن  را برافرازد و در پیشبرد و ترقی دادن  علم  سر از پا نشناسد.
  خواجه  سرانجام  کار را به  جایی  رسانید که  هوالکو را برانگیخت  تا شخصی  به  
بالد عربی  بفرستد و دانشمندانی  را که  از ترس  مغول  و حمله  خرابکارانه  آنها فرار 
کرده  بودند و به  اربل  و موصل  و جزیره  و شام  رفته  بودند، تشویق  کند و آنها را به  
ایران  بازگرداند و نیز از دانشمندان  آن  بالد گروهی  را به  مراغه  بیاورد. هوالکو برای  
این  کار »فخرالدین  لقمان  بن  عبداهلل  مراغی« را نامزد کرد و این  مرد، شخصی  
هوشمند و زیرک  بود و با حسن  تدبیر توانست  مبلغی  خلق  را که  به  بالد عربی  
رفته  بودند به  شهرهای  خودشان  بازگرداند و بدین  وسیله  کار خود را نیک  انجام  

دهد و برگردن  دانش  و معرفت  حقی  داشته  باشد.
  هوالکو مانند سایر شاهزادگان  مغول  شتابکار بود و می خواست  که  کار رصد به  
زودی  پایان  یابد و از این  جهت  به  خواجه  و همکارانش  فرمان  داد که  کار خود را 
زود انجام  دهند. از این  رو، کار آن  چنان  که  خواجه  می خواست  نشد. خود خواجه  
در مقدمه  »زیج  ایلخانی« به  این  مطلب  اشاره  کرده  و می گوید، »رصد به  کمتر از 
سی  سال  که  دور این  هفت  ستاره  تمام  شود نتوان  ساخت  و اگر بیشتر از سی  سال  
به  آن  کار مشغول  باشند بهتر و درست تر باشد. ولیکن  پادشاه  ما که  بنیاد رصد 
آغاز فرمود، فرمود که  جهد کنید تا زودتر تمام  کنید و فرمود که  مگر به  دوازده  

سال  ساخته  شود. ما بندگان  گفتیم: جهد کنیم  اگر روزگار وفا کند.«
   کتابخانه  مراغه  با 400 هزار کتاب 

از کارهای  بزرگ  دیگر خواجه  این  است  که  در محل  رصد مراغه  کتابخانه  بزرگی  
احداث  کرد و بنا به  فرمان  هوالکو کتابهای  نفیس  و سودمند بسیاری  که  از بغداد 
و دمشق  و موصل  و خراسان  غارت  شده  بود و در کار رصد خواجه  هم  الزم  بود 
به  آن  کتابخانه  آورده  شد. خود خواجه  مأمورانی  به  اطراف  بالد می فرستاد که  هر 
جا کتب  علمی  بیابند خریداری  کنند و برای  او بفرستند و خود هر کجا به  کتاب  
مفید و نفیسی  برمی خورد و در مسافرتها به  نظرش  می رسید همه  را می خرید 
و در این  کار چنان  کوشش  داشت  که  به  عقیده  برخی  از مورخان  چهارصد هزار 

کتاب  در کتابخانه  مراغه  گردآمده  بود.
   وزارت  خواجه  نصیرالدین 

گذشته  از احترام  و عزتی  که  خواجه  در دستگاه  ایلخانی  داشت، به  نظر بعضی  
از مورخان  خواجه  وزارت  هوالکو را نیز به  عهده  داشته  است، خوانساری  در روضه  
الجنات  و »ابن  شاکر« در فوات  الوفیات  به  این  امر تصریح  کرده اند، سبکی  نیز 
را مطلق   او  ولیکن  همه  وزارت   آورده  است.  را  الشافیة  همین  قول   در طبقات  
نمی دانند بلکه  می گویند: خواجه، وزارت  هوالکو را داشت  بدون  اینکه  دخالتی  
در اموال  بکند، ولیکن  چنان  عقل  او را ربوده  بود و بر او مسلط  شده  که  هوالکو 
سوار نمی شد و مسافرت  نمی کرد و دست  به  کاری  نمی زد مگر وقتی  که  خواجه  

تعیین  می کرد... و این  قول  به  نظر درست تر می آید چه  به  آنکه  خواجه  در پیش  
هوالکو مقرب تر از همه  بوده  و عظمت  و احترام  فوق العاده  داشته  از هیچ  مأخذی  
به  صراحت  برنمی آید که  او وزارت  هوالکو را به  آن  معنی  که  در خرج  و دخل  و 
عزل  و نصب  مستقیماً  دستی  داشت  باشد پذیرفته  باشد بلکه  اگر در اموری  از او 
مشورت  می خواستند آنچه  موافق  مصلحت  بوده  اظهار می داشت  و با فراست  و 
کیاستی  که  داشت  در حل  و فصل  امور هوالکو را یاری  می کرد و بیشتر اوقات  

خویش  را به  کار ترجمه  و تألیف  و تصنیف  کتب  و افاده  طالبان  می گذرانید.
  برخی  از مورخان  که  وزارت  خواجه  را مطلق  و مسلم  پنداشته اند، شاید از این  
راه  بوده  که  دیده اند، ایلخان  مغول  تمام  اوقاف  ممالک  پهناور اسالم  را در اختیار او 
گذارده  بود تا ده  یک  آن  را صرف  مخارج  و لوازم  رصد و ساختن  رصدخانه  کند. به  
هر حال  اگر خواجه  در دربار ایلخان  مذکور سمت  رسمی  وزارت  نداشته  در عمل  

از همه  وزیران  اقتدار و سیطره  و جبروت  بیشتر داشته  است.
   مذهب  خواجه  و دشمنان  او

دانشمندان  و اصحاب  تاریخ  شک  ندارند در اینکه  خواجه  شیعی  مذهب  بوده  
است  و بیشتر بر این اند که  دوازده  امامی  بوده  است  و در اغلب  کتابهای  کالمی  

خود به  دوازده  امام  و وجوب  عصمت  آنها اشارت  داد.
  و به رساالت  ویژه ای  در این  باره  پرداخته  که  از آن  جمله  رسالة  الفرقة  الناجیة  
و رسالة  فی  حصر الحق  بمقالة  االمامیة  که  به  فارسی  نگاشته  است  و نیز کتاب  

االثنی  عشریة  و رسالة  فی االمامة  را می توان  نام  برد.
  در شرح  حال  او دیدیم  که  او فقه  را نزد چند تن  از فقیهان  شیعه  خواند که  
)در  بحرانی   میثم   کمال الدین   و  ه' ق(  )در گذشته  629  الدین  مصری   معین  
گذشته  648 ه'.ق( از آن  جمله اند. نیز چون  به  بغداد می خواست  رفتن، در مجلس  
رئیس  فقهای  شیعه  یعنی، نجم الدین  معروف  به  محقق  حلی  )در گذشته  676 
ه'.ق( صاحب  کتاب  شرایع االسالم  حاضر شد و او را گرامی  داشت  و در مبحث  

تیاسر که  در بیان  قبله  اهل  عراق  است  با او بحث  کرد و پرسشهایی  انجام  داد.
  خواجه  تنها از نظر اعتقاد شیعی  نبود، بلکه  در عمل  هم  به  روح  تشیع  پای 
بند بود و در ضمن  اشعاری  که  از او نقل  شده، شعری  به  چشم  می خورد که  

مضمونش  این  است:
"اگر کسی  تمام  صالحات  را انجام  دهد و همه  پیامبران  مرسل  و اولیأ را دوست  
بدارد، همواره  بدون  مالمت  روزه  بگیرد و شبها را به  قصد عبادت  نخوابد و به  
هیچکس  آسیبی  نرساند و تمام  یتیمان  را لباس  دیبا بپوشاند و آنان  را نان  و 
عسل  بدهد و در میان  مردم  به  نیکی  به  سر برد و از گناه  و لغزش  برکنار بماند، 

روز حشر به  هیچ  روی  سودی  نبرد، اگر دوستدار علی  نباشد."
  روی  این  اصل، گروهی  از عالمانِ  اهل  سنت  و برخی  مورخان  بر این  رفته اند 
که  چون  خواجه  شیعی  متعصب  بوده  و خلفای  عباسی  را غاصب  خالفت  آل علی  
می دانسته  از این  رو، ایلخان  مغول  را بگرفتن  بغداد و کشتن  خلیفه  برانگیخته  
است  و برخی  از علمأ سنی، به  ویژه  حنبلیان، در بدگویی  از خواجه  کار را به  
وقاحت  و بی ادبی  رسانده اند. ابن تیمیه  حنبلی  )در گذشته  728 ه'.ق( رساله ای  
در رد نصیریه  که  - فرقه ای  از غالة  شیعه  و از پیروان  »محمدبن  نصیر نَُمیری« 
هستند- نوشته، می گوید: »... قوم  مغول  وارد بالد اسالم  شدند و خلیفه  را کشتند 
و این  کار جز به  یاری  و معاونت  این  گروه  صورت  نگرفت، زیرا مرجع  و مقتدای  
آنها نصیرالدین  طوسی  بود که  در الموت  وزارت  مالحده  را داشت  و همو بود 
که  هوالکو را به  کشتن  خلیفه  اسالم  واداشت... ظاهر مذهب  این  گروه  رفض  و 

باطنش  کفر صریح  است.
این  است  که  در محل  رصد مراغه  کتابخانه   از کارهای  بزرگ  دیگر خواجه    

بزرگی  احداث  کرد.
ادامه دارد...

 نگاهی به زندگی و آثار خواجه نصیرالدین طوسی
روزگار خواجه

جوری دیگر 

این بار »دل«
دل در گرو کسی داشت، بانک به او وام نداد. دل 
قرض نداشت، وام نگرفت.دلش را قرص گرفت، 
دارو نخورد. دلش را در قمار عشق باخت. دل 

قرض نداشت، دل دیگری را ضامن گرفت. دل قرصی داشت، به 
دیگری سپرد تا وام بگیرد. دلش را به دیگری سپرد، اما رسید 
نگرفت. دل صاحب مرده اش، قبل از مرگ صاحبش مرده بود. 
از آنجا که دل دارنبود، در مواجه با خطر دل نداشت.  از آنجا که 
دلداری نداشت، دلش را زیرپا گذاشت. دلش سنگ شد، جراح 
دلی دیگر را به سینه اش پیوند زد. با دل عاریه ای عاشق شد، 
اما چون چشم دل نداشت طرفش را گم کرده بود. کارد جراح 
در سینه اش جاماند، دل چاقوکشی پیدا کرد. کارد سالخ را به 
دلش فراخواند، سکته جانش را گرفت. صاحب دلی حرف دلش 

را شنید، صاحب دلش شد.

به قلم سیدرضا 
مجدزاده 

سرویس هنری کرمان امروز 

 
هنر مردمی بر خالف هنر فاخر به دنبال خلق اثری با 

هزینه بسیار برای مخاطب محدود نیست.
به عنوان مروج  را  از متخصصان هنر، کانت  بسیاری 
»فرمالیسم« )شکل گرایی( در نظریه هنر می شناسند 
نیمه دوم قرن  تا  باورند که عرصه هنر جهان  براین  و 
بوده  وی  نظری  دستاوردهای  پیرو  همچنان  بیستم، 

است.
نمی  »زیبا«  را  خود  زمان  هنری  آثار  بیشتر  کانت 
 )concept( "دانست، چراکه آنها درگیر یک »مفهوم
را  انسان  هنری،  ناب  لذت  ایجاد  جای  به  و  بودند 
درگیر لذایذ دیگری می کرد. درک زیبایی ناب دراین 
ناب،  زیبایی  خلق  و  برخورداراست  زیادی  جاازاهمیت 
درواقع  است.  مفهوم  بیان  قید  از  هنر  رهایی  راه  تنها 
حس  تحریک  عقالنی  قوای  تفکیک  به  بااعتقاد  کانت 
از تحریک حس  انسان را قوه ای جدا  زیبایی شناسی 
عقالنی فرد به شمار می آورد.در زمان کانت هنر ابزاری 
در دست جریان های دیگر هماننداخالق ومذهب بوده 
و هویت مستقل آن همواره نادیده گرفته می شد.آنچه 
کانت به آن می اندیشید سرانجام به خلق گونه ای از 
هنرختم شد که با عنوان هنرواال )فاخر یا برتر( شناخته 

می شود و آن را در برابر هنر مردمی )عامه( قرار داد.
هنری  عرصه  در  »هنرفاخر«  عنوان  با  تاکنون  آنچه 
هزینه  با  هنری  خلق  از  ای  گونه  شده،  عرضه  کشور 

بسیار در قالب های زبانی پیچیده و سنگین است.
یاد می  عنوان  این  با  آنها  از  که  آثاری  پیچیده  زبان 
شود، امکان برقراری ارتباط سهل و دو سویه درمثلث 
و  هنرمند«  و  »مخاطب  واثر«،  »مخاطب  ارتباطی 
پیش  به  را  کار  این  و  کرده  سلب  را  اثر«  و  »هنرمند 

فرض هایی محدود می کند.
از جامعه هستند که  آثارافرادی معدود  این  مخاطب 
اصطالح  به  و  برخوردارند  هنری  مطالعه  و  دانش  از 
هنر  برابر  در  فاخر  هستند.هنر  رشته  این  متخصصان 
بر  تاکید  که  اینجاست  ونکته  دارد  قرار  عامه)مردمی( 
شناختی  زیبایی  نتایج  چه  واال  هنر  یا  و  فاخر  هنر 

دربردارد.
باید دانست که عالوه براینکه اهداف زیبایی شناسی، 
شامل هر دو گونه فعالیت های مملو ازاحساسات وادراک 
 )cognitive( است، به شکلی بنیادی وابسته به دانش
نیز هست.ما به شکلی متعارف دعوی دانستن چیزهایی 
درباره هنر را داریم و به آنچه که منتقدان درباره انواع 
هنر می گویند نیز احترام می گذاریم. برای مثال )به 
نمایش  این  که  گوییم  می  نمایش(  یک  دیدن  هنگام 
پروراند،  می  که  احساساتی  که  زیرا  بود،  بد  یا  خوب 
تضمین کننده، توجیه کننده، تنظیم کننده یا مناسب 
آن است. مردم به شکل متعارف دعوی یادگیری از هنر 
را  جهان  از  آنها  درک  هنر،  که  اند  مدعی  آنها  دارند، 
به  آنها  که  برروشی  زیادی  تاثیر  و  کند  می  دگرگون 
کنند، می  احساس می  را  آن  و  کنند  نگاه می  جهان 

گذارد.
است  براین  اعتقاد  ای  گسترده  شکل  به  همچنین 

می  هنری،  خوب  آثار  مخصوصا  آثارهنری،  که 
تواند،باورهایی درباره جهان و در یک چرخش، دانشی 
نسبت به آن ایجاد کند.به عبارت دیگر بر خالف اندیشه 
های کانت اثر هنری را به شکل عام نمی توان محدود 
به تحریک حس زیبایی شناسی انسان کرد.اما به طور 
کلی چه چیزی می توانیم درباره هنر بدانیم؟ آیا چیزی 
وجود دارد که ما بتوانیم درباره هنر، با دقت بیاموزیم؟ 
 propositional( ای  گزاره  محتوای  نوع  هیچ  آیا 
که  دارد  وجود  کند  ارایه  بتواند  هنر  که   )content
محتوایی که ما دعوی احتیاج آن را از دیگر انواع دعاوی 
دانش داریم، شبیه آن باشد؟ این گونه پرسش هااست 
که چارچوب مناظره درباره و درزمینه نوع احساس هنر 
پردازان  نظریه  و  منتقدان  هنرمندان،  را می شناساند. 
هنر از نیمه دوم قرن بیستم به این سو، بر این باورند 
که هنر یک زبان بیانی است که عالوه بر وجه مستقل 
خود قادر و ملزوم به انتقال مفاهیم بیانی یا به عبارتی 

دیگر محتوای گزاره ای است.
اندیشه  بیان  برای  هنری، محملی  اثر  ترتیب  این  به 
ای، دردی و یا انتقال هدفی است که الزمه آن ایجاد 
ارتباط مردمی است. هنر مردمی که از آن به عنوان هنر 
همین  بر  شود  می  یاد  نیز   )public arts( عمومی 

اساس بنیان گرفته است.
هنرمند هنرعمومی آثار خود را به دور از هر نوع فخر 
و  کند  عام خلق می  با مخاطب  ارتباط  برقراری  برای 
امیدواراست به این ترتیب به انتقال اندیشه و مفهوم در 

سطح وسیع توده مردم نایل شود.
برخالف  مردمی  هنر  هنرمند  که  است  مشخص 
زیاد  های  هزینه  صرف  دنبال  به  فاخر  هنر  هنرمند 
با  بلکه  نیست  معدود  مخاطبان  با  اثری  ساخت  برای 
باالیی  کارایی  که  کند  می  تولید  اثری  کم  ای  هزینه 
دارد. توجه به هنر مردمی یابه عبارتی هنر عمومی به 
دنبال فعالیت های هنرمندان و نظریه پردازان هنری از 
نیمه دوم قرن بیستم در سر لوحه دستور کار مدیران 
هنری کشورهای پیشرفته جهان قرار گرفته است.هنر 
خود  هدف  و  است  برخاسته  جامعه  بطن  از  مردمی 
نیازهای درون  به  و  نظرگرفته  در  نیز همان جامعه  را 
جمعی انسان ها پاسخ می گوید، هنرمندان این گرایش 
این دانش به کار  انتقال گزار  توان خود را در خدمت 
می گیرند و به دنبال ایجاد دگرگونی اجماعی و تعالی 
هنرهای  قبیل  از  هنری  های  گرایش  هستند.  جامعه 
مفهومی، هنر پرفورمانس، هنر چیدمان از جمله شاخه 
و در سوی دیگر  اند  نظریه هنری  های متعدد همین 
معماری  طراحی  محیطی،  گرافیک  نظیر  هایی  شاخه 
و طراحی صنعتی به آن شکل می دهد. تاثیر گرافیتی 
بردیوار عظیم  نقاشی های مردمی  یا  نیویورک و  های 
برلین در دهه 8۰بر جامعه جهانی بسیار بیشتر از تالش 
های مایوس کننده ویکتور وازرلی برای گسترش هنر 

واال در سطح وسیع اجتماعی بوده است.
این که مدیران و دست اندرکاران هنری کشور ترویج 
چه نوعی از هنر را در دستور کار خود قرار دادند امری 
است که تابع سیاست های کلی هنری کشور است اما 
گیری  تصمیم  هنگام  به  که  باشیم  داشته  یاد  به  باید 
های هنری باید درون مایه ها و نتایج رواج گونه های 

هنری را مد نظر قرار دهیم.

نگاهی به تفاوت های هنر فاخر و غیرفاخر
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سرویس فرهنگی و ادبی کرمان امروز
 

زنده نام قیصر امین پور بی تردید نه تنها یکی از قله نشینان ادبیات منظوم 
جادویی اش،  قلم  و  درخشان  آثار  با  که  می شود  شناخته  مقدس  دفاع 
سراییدن در مسیر ثبت حماسه هشت ساله جنگ تحمیلی و سال های 
و  آرمان  عشق،  تعهد،  عاطفه،  همچون  مفاهیمی  با  چنان  را  آن  از  بعد 
راهنمایان مسیر صحیح  از  یکی  عنوان  به  را  نام خود  که  زد  گره  صلح 
جریان شعر دفاع مقدس برای همیشه در تاریخ ادبیات کشورمان، آفتابی 

و ماندگار کرد.
ایرنا، سال های حماسه سازی هشت ساله دفاع  نوشته خبرگزاری  به 
مقدس تنها میدان آوردگاه رزمندگان اسالم در جبهه های حق علیه باطل 
نبود؛ چرا که دوشادوش آنها جامعه فرهنگی و به ویژه شاعران نیز سالحی 
متفاوت اما به همان میزان بُرا و تاثیرگذار در دست داشتند و آن قلمی 
بود که چشم  های جوشش ذوق شان را به واسطه همراهی با آرمان های 
انقالب از یک سو و از سوی دیگر فصل مهم تاریخ معاصر کشورمان یعنی 
ایران که یک شبه  آزادگی  پایداری در مسیر حریت و  ایثار و  مقاومت، 
ناگهانی مورد یورش رژیم بعث قرار گرفت را به مهم ترین رسالت ادبیات 
انقالب و تاثیرگذارترین جریان آن سالها یعنی شعر انقالب گره زده بودند.

تجلی قامت قلم و سحر شعر شاعران
بسیاری از شاعران که در سال های نخست انقالب و همسو با روزها و 
ماه های آغازین جنگ تحمیلی، مسیر و هدف خود را در راستای ثبت و 
ضبط عاشقی و شور حماسه رزمندگان در جبهه های جنگ از یک سو 
و از سوی دیگر روایت حماسه فرزندان ایران برای مردمی که هر چند به 
دور از جبهه ها اما هماره و پیوسته همراه رزمندگان بودند؛ باعث شد تا 
تعداد زیادی از شاعران متعهد به ادبیات پایداری و در ادامه تجلی مفهوم 
مقاومت در قامت ادبیات خود از نزدیک شاهد رزم و حماسه عشق و خون 

در جبهه های حق علیه باطل باشد.
شاعرانی که حقیقی ترین، ملموس ترین و صریح ترین تصاویر حماسه 
رزمندگان در جبهه های حق علیه باطل را در قامت قلم و سحر شعر به 

واسطه جوشش هنرشان به مخاطبان معرفی می کردند.
عطش آتش عشق و شور حماسه در شعر سرودِن امین پور

کیست که ادبیات دفاع مقدس به ویژه شعر این ایام را مورد رصد قرار 
دهد و از قیصر همیشه آفتابی ادبیات ایران زنده یاد قیصر امین پور یادی 
نکند. او که آغاز نامش با حرف آخر عشق شروع می شد؛ با شعرگفتن 
جنگ هشت ساله، حماسه دفاع مقدس و سال های پس از آنرا با ماهیت 
شعری برای جنگ بر تارک ادبیات ایران تا همیشه آفتابی و ماندگار و 

جاوید کرد.
زنده نام امین پور شاعر معاصر و در عین حال موثری بود که اعتقادش 
به بن مایه های هویت مردم انقالبی از یک سو و تعهدش به حماسه آفرینی 
رزمندگان اسالم در جبهه های حق علیه باطل در سوی دیگر، باعث شد 
تا انفعال را در قامت همراهی با ادبیات به نسیان تاریخ بسپارد و خود را 

مردانه و عاشقانه وقف ادبیات و شعر دفاع مقدس کند.
امین پور در تحقق رسالت و آرمانش یک پایش در جبهه های حق علیه 
باطل بود و پای دیگرش در پایتخت و در این گذار و گذر با زبان شعر، 
آتش  و  کرد  زمزمه می  رزمندگان  برای  را  آفرینی  امید  و  شوِر حماسه 
عاشقی در راستای حمایت همه جانبه مردم از فرزندان انقالب و این آب و 
خاک که برای حریت و آزادگی ایران و ایرانی جان شان را بر کف دستان 

خود قرار داده بودند را برای مردم زنده و جاوید نگه دارد.
قیصر؛ شاعری که دردهایش چامه و چکامه نبودند

وقتی که موشک های دشمن بر سر شهر به پرواز درآمدند و کوچه پس 
کوچه های دزفول عزادار مردمانش بود، ۲۰ سالگی را در چشمان جنگ 

می نگریست.
قیصر امین پور در سال ۱۳۳۸ در روزی بهشتی از اردیبهشت ماه پا به 
دنیا گذاشت. او که تا کمی بعد قیصر شعر فارسی لقب گرفت، از جنگ 
سرود و عشق و صلح. نامش زبان به زبان می چرخید و شعرش دست به 

دست می رفت.
نام کوچکش آنجا آغاز می شد که عشق پایان می گرفت. قیصر پیوندی 
میان ردپای شعر کهن و امروز است. در زبان ساده و در مفهوم عمیق. 
از  که  آنجا  و  داشت  عاشق  مردی  ذوق  و  شور  گفت  می  غزل  که  آنجا 
نامرادی ها و دردها به رنجی که می برد قلم می فرسود، دردهایش را 
آواز می داد. همان دردهایی را که چامه و چکامه نبودند. همان دردهایی 

نگفتنی. همان دردهای مردم را!
قیصر برای ما، کتاب هایی به یادگار گذاشت که خط به خط و مصرع 
به مصرعش گل های آفتابگردان شعر معاصرند. زمانی که تنفس صبحدم 
همه  ها  گل  که  روزهایی  و  رسید  مردم  دست  به  دهم  روز  منظومه  و 
آفتابگردانند و آینه های ناگهان و همان روزهای آخری که هم نفس با 
ما بود دستور زبان عشق، خود می دانست دست دل از دامن عشق دور 

بود و باد.

قیصر درد بیماری را در شعرهایش ریخت اما بیماری امانش را برید و 
پاییز سال ۱۳۸۶ بود که با برگ ها به دیدار معشوق رفت.

آرمان گرایی و تعهد گرایی؛ دو وجه مهم شعر قیصر امین پور
شاید بهترین واژه برای ترسیم سیمای قیصر امین پور به عنوان شاعر 
از  و  ادبی  منتقدان  شاعران،  از  کاخی  مرتضی  کالم  در  را  مقدس  دفاع 
او قیصر را ملک  امین پور می توان وام گرفت؛ جایی که  دوستان قیصر 

الشعرای جنگ نامیده است.
اما در کنار آن که قیصر را می توانیم بی هیچ تردیدی ملک الشعرای 
جنگ بنامیم؛ نمی توانیم از این نکته به سادگی عبور کنیم که در حماسی 
ترین و رزمی ترین اشعار دفاع مقدس امین پور، رنگ های درخشان از صلح 
را نیز می توان رصد کرد و به گونه ای می توان او را شاعر صلح نیز نامید.

در حقیقت شعر امین پور از دو زاویه آرمان گرایی و تعهد گرایی بی تردید 
قابلیت جریان سازی ادبیات دفاع مقدس را شدنی کرد. برای کسانی که 
را  ساله  هشت  حماسه  ها  سال  آن  در  او  با  همگام  و  همدوش  همسو، 
شاعری می کردند تا شاعرانی که پس از جنگ تحمیلی مسیر شاعرانگی 
را برای بیان احواالت سفر درونی شان انتخاب کردند؛ تعهدگرایی قیصر 
برای  اش  گرایی  آرمان  و  های جنگ  و حقیقی جبهه  عینی  بازتاب  در 

تحقق مفهوم صلح در سایه پیروزی نور بر ظلمت را هجی می کردند.
رفتند ولی همیشه ماندند

باریدن شعر امین پور با همان نخستین یورش دشمن بر خاک کشورمان 
واقعیت  از  را  خود  شعریت  تصویر  شاعر  که  بود  جا  همین  و  شد  آغاز 
ها گرفت؛ چرا که همسو با بسیاری از رزمندگان، ارتشیان، بسیجیان و 
سپاهیان خود را به جبهه های حق علیه باطل رساند و تالش کرد تا اینبار 
بر خالف مسلک شاعری در رونمایی شعرش از کنایه و تصویر و تخیل 
بهره نبرد و هر آنچه عینیت آن حادثه بود را نعل به نعل تصویر کند با 

قلم جادویش.
صریح  و  صادقانه  روایت  در  پور  امین  اشعار  که  تاثیری  حقیقت  در 
شیرین  به  گاه  و  تلخ  به  گاه  اسالم  رزمندگان  دالورمردی  و  رادمردی 
تا پیروزی در عملیات؛ در سال های  از نوشیدن شهرت شهادت گرفته 
همراهی با جنگ به قلم امین پور شعر می شد؛ بازتاب همان ادای رسالت 
و دینی بود که نویسندگان و شاعران متعهد به آرمان های انقالب این بار 

نه در حرف بلکه در عمل، حضورشان را ثابت می کردند.
شعرهای امین پور مانند دیگر همراهانش در این عصر و زمانه نگاهی 
صریح و بی پرده برای بازتاب و افزایش شور و انگیزه در میان رزمندگان 
قامت  و مردانی داشت که در  میان جوانان  از سوی دیگر  و  از یک سو 
نیروهای مردمی و بسیجی آگاهانه و با آرمانی متعالی چون دفاع از میهن 

در برابر هجوم بیگانه به صف رزمندگان سپاهی و بسیجی می پیوستند.
به همین سبب اشعار امین پور در سال های نخستین حماسه هشت سال 
دفاع مقدس با بهره گیری از  ضرباهنگی تند، زبانی صریح و شورآفرین 

قرابت داشت. مانند یکی از شاهکارهای او که اینگونه سروده:
ناگه رجز هجوم خواندند

بر ُگرده گردباد راندند
شستند به خون شب زمین را

شمشیر به آسمان رساندند
ماندند به عهد خویش و رفتند

رفتند ولی همیشه ماندند
هر مخاطب در مواجهه با این غزل با مردانی مردتر از هر تفسیر کننده 
و تبیین کننده مفهوم مردانگی مواجه است که با روحی پوالدین، قلبی 
عاشق و سری نترس برای ماندگاری در مسیر خاک و ناموس کشورشان 
بود که  برابر یورش دشمنانی  و آن مقاومت در  تنها یک هدف داشتند 
ایرانی گره  و  ایران  آزادگی  با حریت و  به خاکی داشت که همواره  نظر 

خورده است.
به همین سبب در بسیاری از اشعار سال های نخستین شعریدن امین 
پور همسو با دوران دفاع مقدس، کمتر شاهد روایت اول شخص و »مِن 
شخصی« شاعر هستیم و او تالش می کند تا به واسطه هنر شعر و نگاه 
اینبار در همراه  زیبایی شناسانه اش تجلی مفهوم مقاومت و حماسه را 
»ما شدن«  قامت  در  بر ظلمت  پیروزی حق  برای  ایرانی  و  ایران  شدن 

تعبیر کند.
خلق حماسه ای در حماسه دیگر

با پایان جنگ تحمیلی و ثبت شدن حماسه هشت ساله دفاع مقدس در 
قامت تاریخ تقویم معاصر کشورمان؛ عرصه شاعران دفاع مقدس این بار 
جریان دیگری یعنی شعر پس از جنگ را بنیان گذاشتند و باز هم در این 
مسیر امین پور و همراهانش بی شک بیرقداراِن زنده نگاه داشتن مفهوم 
شورآفرین سال های حماسه بودند که قرار بود حماسه دیگری را در قالب 

سازندگی و امید آفرینی برای فردایی بهتر رقم زنند.
یا حسرت  یاد شهیدان،  نام و  نگاه داشتن  این میان زنده  هر چند در 
و دریغ خوردن از برکشیدن بسیاری از دوستانشان و ماندن آنها بخشی 
دیگر از ماهیت و هویت شعر امین پور را به خود اختصاص می داد؛ اما 
برخالف جریانی که در سال های پس از جنگ تعدادی از شاعران در پیش 
گرفتند و شروع به خاطره گویی این بار در قامت نظم و شاعری کردند 

و آرزویشان بار دیگر بازگشت به فضای جبهه ها بود؛ اینبار اما امین پور 
عینیت و واقعیت جامعه را تصویر می کرد. به خصوص برای نسل نوجوان 
و جوانانی که در آن سال ها یا هنوز به دنیا نیامده بودند و یا اگر دنیا 
آمده بودند به قد خردسالی یاد، خاطره و ذهنیتی از آن سال ها نداشتند. 
دفاع  ساله  هشت  حماسه  داشتن  نگاه  زنده  برای  بود  بنا  اینبار  پس 
مقدس، رسالت شاعران برای تربیت نسلی قرار گیرد تا یکی از مهمترین 
الگوهایشان؛ پدران، مادران و گذشتگانی باشد که به سادگی از جان خود 

گذشتند و سخت استوار کردند برقراری ایران همیشه سرفراز را...
شروع  شعر،  بر  همراهش  همیشه  صداقت  کنار  در  پور  امین  قلم 
امیدآفرینی و بازتاب حماسه هایی را آغاز کرد که به تجلی مفاهیمی چون 
ایثار، شهادت، پایداری و مقاومت دامن می زد. مفاهیمی که نوجوانان و 
جوانان سال های پس از جنگ در پس پشت سایه ترس از موشک باران 
و فرار از آژیر های قرمز قرار بود با شعر قیصر خاطره ی بازسازی ایران 

را تصویر و ترسیم کنند.
به جای نقد ایده آل، به نقد رئال بپردازیم

دفاع  و  عاشورایی  ادبیات  پژوهشگر  و  شاعر  سنگری،  محمدرضا  دکتر 
آورده  پور  امین  قیصر  شعر  هنر  محوریت  با  سترگ  ای  مقاله  در  مقدس، 
است: هویت شعر شاعران دفاع مقدس، چون قیصر امین پور چند شاخص 
مهم دارد که از جمله آنها می توان به الف( مردم داری در شعر؛ ب( دین 
در مرکز و محور اندیشه و شعر؛ ج( خود اتهامی و سرزنش خود؛ د( حرکت 
از فرم نیمایی به فرم سنتی به ویژه غزل؛ ه( حساسیت های جهانی )مثل 

فلسطین و بوسنی(؛ و( ستم ستیزی و نظایری از این دست اشاره کرد.
همچنین قیصر امین پور در پاسخ به این سوال، که: »قضاوت شما در 
با  گویی  و  گفت  در  چیست؟«  تاکنون  ابتدا  از  مقدس  دفاع  شعر  مورد 
روزنامه اطالعات گفته است: قضاوت درباره هنر و ادبیات دوره های خاص، 
دشوار است. منظور از دوره های خاص، دوره هایی مثل مشروطیت، انقالب 
اسالمی، جنگ و دفاع مقدس است که انگار شعر و ادبیات در این دوره ها، 
وظیفه و رسالت و درنتیجه، گویی تعریف دیگری پیدا می کند... بنابراین، 
در بررسی چنین دوره هایی، بهتر است که به جای نقد ایده آل، به نقد 

رئال بپردازیم؛ یعنی واقع گرایانه، نگاه کنیم، نه صرفاً آرمانی.
همراهی نگرش عاطفی و مفهوم انسان مدارانه؛ به نام امین پور 

رقم خورده است
جواد محقق شاعر سرشناس، منتقد ادبی و از دوستان و یاران شفیق 
درباره  ایرنا  با  بود در گفت وگو  آنها  پور که سالها همسایه  امین  قیصر 
جایگاه شعر قیصر امین پور و ویژگی های آن گفت: نگرش عاطفی و از 
سوی دیگر مفهوم انسان مدارانه به عنوان دو بخش از مهم ترین ویژگی 
های شعر قیصر امین پور است که این دو نگاه برخالف مفاهیم شعری 
است که شاعران بزرگ جهان در مواجهه با مفهومی به نام جنگ سروده 

اند.
وی افزود: اما امین پور در حیطه شعر دفاع مقدس این بار تالش کرد تا 
با در هم آمیختن نوآورانه مضامین دینی در کنار بازتاب نگاه عاطفی و 
مفهوم انسان مداری، فصلی از مفهوم نوستالژی جریان شعری ایران در 
قامت شعر دفاع مقدس را زنده کند. شکل گیری این مفهوم و جریان بی 

هیچ تردیدی در تاریخ شعرمان به نام قیصر امین پور نوشته شده است.
که  استوارند  نظر  این  بر  ادبی  منتقدان  از  گروهی  محقق؛  گفته  به 
ابتدا با منظر اشعار  قیصر امین پور به عنوان یک شاعر دیدگاه خود را 
ایدئولوژیک و محور روایت عاشقانه استوار کرده است و همین عامل باعث 
شد تا در ادامه و دهه پایانی فعالیت شعری قیصر امین پور اشعار او بیشتر 

رویکرد ضد جنگ داشته باشد.
برای  اما  نامی کشورمان خاطرنشان کرد:  ادبی  این پژوهشگر و منتقد 
نقض این مساله می توان این مفهوم را به عنوان اصلی غیر قابل تغییر 
و جهانی عنوان کرد که هر شاعر در سیر تطور و تحول مسیر ادبی خود 
همسو با زمانه حرکت می کند. در حقیقت همان نگاه ایدئولوژیک با محور 
عاشقانه در سال های شاعری قیصر در دوران دفاع مقدس؛ بعد از آن ایام 
و همسو با جریان سال های سازندگی خرابه ها و ویرانه های جنگ؛ امین 

پور و قلمش را به سمت مفاهیم متعالی چون صلح رهنمون کرد.
نویسنده و شاعر کتاب های مردی چو آفتاب، با آخرین رسول و تاوان 
عشق با تاکید بر آنکه برخی از منتقدان که معتقدند امین پور در سال های 
پایانی عمر خود در آثار و اشعار اجتماعی اش تالش کرد تا با شعر دفاع 
مقدس فاصله بگیرد یاد آور شد: کسانی این حرف را مطرح می کنند قیصر 
امین پور و جریان شعری او را نمی شناسند. امین پور معتقد بود که شاعر 
معاصر باید موثر باشد.این بار تاثیر امین پور در سال های پایانی عمر خود 
و با فاصله گرفتن از سال های حماسه سازی هشت سال دفاع مقدس در 
راستای بازتاب اندیشه های محوری و مرکزی مفهوم انقالب به عنوان یکی 

از آرمان های همیشه همراه قلم شاعرانه امین پور با او همراه بود.
وی افزود: در حقیقت امین پور اینبار با محوریت قرار دادن شعر انقالب 
در  که  نکرد  کم  مقدس  دفاع  ادبیات  مفهوم  از  را  خود  فاصله  تنها  نه 
حقیقت جامعیت آرمان های انقالب را که بخشی از آن در تاریخ پرشکوه 
حماسه سازی هشت سال دفاع مقدس متجلی بود را در قالب اشعارش 

پوشش دهد.
به گفته شاعر کتاب های هم سرو، هم صنوبر، آفتاب هدایت و کلمات در 
خط مقدم؛ گواه این مسئله آنکه قیصر امین پور هیچگاه در اشعار سروده 
شده اش در سال های بعد از حماسه هشت سال دفاع مقدس؛ مفاهیمی 
مانند شهادت و ایثار را از قلم خود حذف نمی کند بلکه تالش می کند تا 
در کنار پیوند زدن میان اصول اعتقادی اش به بازتاب مفاهیمی بپردازد 
که کمتر در شعر شاعران پس از جنگ قابلیت بروز و ظهور پیدا کرده بود.

محقق تصریح کرد: آن مفاهیم در حقیقت روایت کننده دردها، مصائب، 
سختی ها و در مقابل آنها شیرینی ها و شادی های مشترک مردمی است 
که در شکل گیری جریان انقالب و زیست آن با وجود سال های سخت 
دفاع مقدس به رویای شیرین استمرار جمهوری اسالمی ایران دست پیدا 

کرده بودند.
شعری برای جنگ

زنده نام قیصر امین پور آثار متعددی را در قالب کتاب برای ما به یادگار 
گذاشته است که از مهمترین مجموعه شعرهایی که در حوزه شعر دفاع 
آثار درخشانی چون تنفس صبح،  به  مقدس منتشر شده است می توان 
دستور زبان عشق، گل ها همه آفتابگردانند و دفتر شعر آینه های ناگهان 

اشاره کرد.
در پایان یکی از ماندگارترین اشعار قیصر امین پور که به عنوان الگویی 
در جریان شعر دفاع مقدس شناخته می شود را با عنوان »شعری برای 

جنگ« با هم مرور می کنیم:
می خواستم

شعری برای جنگ بگویم
دیدم نمی شود

دیگر قلم زبان دلم نیست
گفتم :

باید زمین گذاشت قلم ها را
دیگر سالح سرد سخن کارساز نیست

باید سالح تیزتری برداشت
باید برای جنگ

از لوله تفنگ بخوانم
- با واژه ی فشنگ  -

می خواستم
شعری برای جنگ بگویم

شعری برای شهر خودم - دزفول  -
دیدم که لفظ ناخوش موشک را

باید به کار برد
اما

موشک
زیبایی کالم مرا می کاست
گفتم که بیت ناقص شعرم

از خانه های شهر که بهتر نیست
بگذار شعر من هم

چون خانه های خاکی مردم
خرد و خراب باشد و خون آلود

باید که شعر خاکی و خونین گفت
باید که شعر خشم بگویم

شعر فصیح فریاد
- هر چند ناتمام..

قیصر امین پور؛ شاعری که از جنگ، عشق و صلح سرود 

شهرداری شهر مس سرچشمه با توجه به مجوز شورای اسالمی شهر مس سرچشمه به شماره 675/ش/5 مورخ 98/07/02 
در نظر دارد انجام خدمات اجرایی )خدمات فنی، عمرانی، مهمانسرا و ... شهر مس سرچشمه ( را به مدت یک سال از طریق 
مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت ها و پیمانکاران دارای صالحیت دعوت می گردد 
جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 98/08/08 به سایت شهرداری سرچشمه به 

آدرس www.sarcheshmehcity.ir مراجعه و یا با تلفن 03434312460 تماس حاصل نمایند.
با این توضیح که: 

1- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 2- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
3- برندگان اول تا سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

4 - سایر اطالعات در اسناد مناقصه مندرج است.
محسن پوراسماعیلی - شهردار مس سرچشمه 

شهرداری مس سرچشمه در نظر دارد خدمات عمومی )نگهداری فضای سبز( شهر مس سرچشمه را به مدت یک 
پیمانکاران دارای  از کلیه شرکت ها و  لذا  نماید.  پیمانکار واجد شرایط واگذار  به  مناقصه عمومی  از طریق  سال 
مس  شهرداری  سایت  به   98/8/8 تاریخ  تا  مناقصه  مدارک  و  اسناد  دریافت  جهت  گردد  می  دعوت  صالحیت 

سرچشمه به آدرس www.sarcheshmehcity.ir مراجعه و یا با تلفن 03434312460 تماس حاصل نمایند.
با این توضیح که: 

1- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 2- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
3- کلیه اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است.

محسن پوراسماعیلی - شهردار مس سرچشمه 

آگهی مناقصه خدمات اجرایی شهرداری مس سرچشمه
)نوبت دوم( 

آگهی مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز شهرمس سرچشمه 
)نوبت دوم(
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نخستین پیاده روی 
فضایی زنانه انجام شد

"کریستینا کوخ« و »جسیکا میر« نخستین پیاده روی فضایی زنانه دنیا 
کشید  طول  ساعت   ۷ از  بیش  که  ماموریتی  طی  آنها  دادند.  انجام  را 

بخشی از باتری های ایستگاه فضایی بین المللی را تعمیر کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل  دیلی میل،  کریستینا کوخ و جسیکا 
میر، دوفضانورد ناسا نخستین پیاده روی فضایی تمام زنانه دنیا را انجام 

دادند. 
 هدف از این پیاده روی فضایی انجام یک ماموریت تعمیراتی در ایستگاه 
 ۷ از  بیش  که  فضایی  روی  پیاده  طی  آنها  بود.  المللی  بین  فضایی 
ساعت طول کشید، یک دستگاه کنترل نیرو مربوط به شبکه پنل های 

خورشیدی را تعمیر کردند.
المللی نتوانستند برق   واحدهای باتری BCDU ایستگاه فضایی بین 
آنها  به همین دلیل کوخ و میر طی عملیاتی  و  تامین کنند  بیشتری 
را جایگزین کردند. البته  مشکل این باتری ها روی فعالیت های خدمه 
هرحال  به  اما  بود  نگذاشته  منفی  تاثیری  المللی  بین  فضایی  ایستگاه 
آنها باید تعویض می شدند.واحدهای BCDU شارژ باتری ها را تنظیم 

می کنند.
 کوخ پیش از این ۴ راهپیمایی فضایی دیگر نیز انجام داده و چهاردهمین 
زنی است که در فضا پیاده روی کرده است. اما این نخستین پیاده روی 

فضایی میر به حساب می آید. 
انجام  مارس  ماه  در  بود  قرار  ناسا  فضانوردان  زنانه  روی  پیاده  نخستین 

شود اما به دلیل نبود لباس فضانوردی در سایز مناسب به تعویق افتاد.

آزار و اذیت زن جوان
 به بهانه استخدام در شرکت!

 در حالی که زن جوان مدعی مورد آزار قرار گرفتن از سوی یکی از آگهی 
دهندگان کار است، متهم کماکان همه چیز را انکار می کند.

سرویس جامعه جوان آنالین: زن جوان که برای استخدام به شرکت پخش 
مواد غذایی رفته بود، مدعی است از سوی مدیر شرکت مورد آزار و اذیت 
قرار گرفته است. این درحالی است که متهم منکر ادعای این زن شده 

است.
حدود یک ماه قبل زن جوان با مراجعه به پلیس ادعا کرد در حالی که 
جویای کار در سایت های کاریابی اینترنتی بوده، از سوی یکی از آگهی 

دهندگان مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.
از مدت ها قبل در سایت  به پلیس گفت:  شاکی در طرح شکایت خود 
به  این که روز حادثه  تا  را دنبال می کردم.  کاریابی آگهی های استخدام 
یک آگهی برخوردم که متقاضی نیروی کار برای یک شرکت بود. از آنجا 
که محل آگهی دهنده به منزل ما در شرق تهران نزدیک بود، سریع با آن 
تماس گرفتم. فردی که تلفن را جواب داد گفت برای شعبه سعادت آباد 
نیازمند نیرو هستیم و من با این که مسیرم دور می شد، به دلیل نیاز 

شدید به کار حاضر شدم برای گفتگو راهی سعادت آباد شوم.
او در ادامه گفت: وارد شرکت که شدم، جز همان فردی که تلفن را جواب 
داده بود، کسی آنجا نبود. به عنوان پذیرایی به من یک لیوان شربت داد. 
بیهوش شدم و دیگر چیزی متوجه  این که شربت را خوردم  از  بعد  اما 
نشدم. بعد از این که به هوش آمدم متوجه شدم مرد جوان به من تعرض 

کرده بود.
با ردیابی تماس های  به دنبال ادعای زن جوان، ماموران پلیس متهم را 
بود که معاینه پزشکی  این در حالی  با شاکی دستگیر کردند.  او  اخیر 

قانونی تعرض به زن جوان را تایید کرد.
مواجه  تهران  استان  یک  کیفری  دادگاه   ۱۲ شعبه  در  پرونده  طرفین 
حضوری شدند. شاکی بار دیگر شکایت خود را مطرح کرد، اما متهم که 
در بازجویی اولیه ادعا کرده بود با خواندن صیغه با زن جوان رابطه برقرار 
کرده، حاال در اظهاراتی ضد و نقیض اتهام خود را انکار کرد و گفت: پدرم 
صاحب شرکت است و من برای جذب نیرو آگهی داده بودم. این خانم 
هم برای همکاری به ما مراجعه کرد. اما باقی داستانی که می گوید کذب 

محض است. من او را مورد آزار و اذیت قرار ندادم.
انجام  به زودی  قانونی محاکمه متهم  روند  پرونده طی  بررسی دقیق  با 

خواهد شد.

قاتل نامریی جان نوعروس 
18 ساله را گرفت

و  گرفت  جام  تربت  نیلشهر  در  را  ۱۸ساله  نوعروس  جان  نامریی  قاتل 
همسر ۱۹ساله اش را روانه بیمارستان کرد.

 سرهنگ غالم محمد قهستانی فرمانده انتظامی تربت جام گفت: در پی 
های  از خیابان  یکی  در  منزل مسکونی  در  گازگرفتگی  فقره  اعالم یک 
نیلشهر دهالویه به فوریت های پلیسی ۱۱۰ بالفاصله مامورین انتظامی به 
محل حادثه اعزام شدند که در بررسی ها مشخص شد زن و شوهر جوان 
که فقط چهارماه از زندگی مشترک شان سپری شده، دچار گازگرفتگی 

منواکسیدکربن ناشی از چراغ خوراک پزی شده اند.
از  را  نوعروس ۱۸ساله جان خود  متاسفانه  این حادثه  در  داد:  ادامه  وی 
نیروهای  توسط  که  بود  به شدت مسموم شده  و همسرش  داده  دست 
امدادی به بیمارستان سجادیه انتقال یافت و اکنون حال عمومی وی رو 

به  بهبودی است.

رهبر انقالب در مراسم عزاداری اربعین:
اگر در مسیر حق ثابت قدم باشید، کشور و دنیا اصالح می شود

در  شما  اگر  فرمودند:  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
مسیر حق ثابت قدم باشید، کشور و دنیا اصالح و 

بشریت از منافع آن بهره مند می شود.
اطالع  پایگاه  از  نقل  به  مهر  به گزارش خبرگزاری 
رسانی دفتر مقام معظم رهبری، همزمان با اربعین 
امام  حسینیه  شهیدان،  ساالر  و  سید  شهادت 
خمینی)ره( میزبان هیات های دانشجویی از سراسر 
رهبر  حضور  در  عزادار  دانشجویان  و  بود  کشور 
معظم انقالب اسالمی، همنوا با زائران کربالی معلّی 

فریاد »لبیک یا حسین« سر دادند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این مراسم در سخنان 
با  و  شور  پر  عزاداری  مراسم  از  تشکر  با  کوتاهی 
صفای جوانان، خطاب به آنان گفتند: صفا و نورانیت 
از  همواره  بنده  و  است  مغتنم  بسیار  عزیزان  شما 
را  شما  و  ما  که  می کنم  مسألت  متعال  خداوند 
همواره در مسیر مستقیم ثابت قدم بدارد، چرا که 
اگر شما در این مسیر حق ثابت قدم باشید، کشور و 

دنیا اصالح و بشریت از منافع آن بهره مند می شود.
مراسم،  سخنران  سعدی  حجت االسالم  همچنین 
از مقاومت  ایران را برگرفته  گفتمان مقاومت ملت 
حسینی)ع( خواند و افزود: جریان سلطه و استکبار 
به دنبال آن است که به وسیله تریبونهای پر شمار 
تبلیغاتی خود، جای حق و باطل را عوض کند اما 
همچنانکه حضرت امام سجاد و حضرت زینب کبری 
حکومت  خود  روشنگر  سخنان  با  شام  و  کوفه  در 
تریبونهای  باید  نیز  امروز  کردند،  رسوا  را  اموی 
جریان حق، حرف اسالم و انقالب را با قدرت بیان و 

القائات نظام سلطه را افشا کنند.
و  طاهری  حنیف  آقایان  همچنین  مراسم  این  در 
و  مصیبت  ذکر  و  اربعین  زیارت  قرائت  به  مطیعی 
نوحه بر مصائب حضرت سیدالشهداء علیه السالم و 

اهل بیت ایشان پرداختند.
امامت رهبر  به  نماز ظهر و عصر  پایان مراسم،  در 

انقالب اسالمی اقامه شد.

واریز  عدم  و  ماه  مهر  یارانه  واریز  از  ها  گزارش 
دلیل  به  خانوارها  برخی  ماه  شهریور  یارانه 

مشکالتی در حسابهای بانکی حکایت دارد .
قانون   ۱۴ تبصره  اجرایی  نامه  آئین  تصویب  با 
بودجه دور اول حذف یارانه نقدی از شهریور ماه 
امسال آغاز شد. این در حالی است که در همان 

برخی  یارانه  ناخواسته  قطع   از  خبرهایی  برهه 
خانوارها مطرح شده است.

این  ماه  مهر  یارانه  حاضر  حال  در  است،  گفتنی 
خانوارها واریز شده اما ظاهرا خبری از واریز یارانه 
شهریور ماه که  پرداخت نشده بود حداقل برای 

برخی از این خانوارها نیست.

ماه   شهریور  نقدی  یارانه  اگر  تسنیم،  گزارش  به 
برخی از این خانوارها واریز نشده باشد به نظر می 
بالتکلیف  به صورت  تومان  میلیارد  رسد چندین 
در خزانه مانده که بایستی با شفاف سازی دیوان 

محاسبات به حساب یارانه بگیران واریز شود.
گفتنی است، معاون یارانه سازمان هدفمندسازی 

حساب های  مشکل  اینکه  بر  تاکید  با  یارانه ها 
است،  مورد بحث حل شده  بانکی ۷۳۰۰ خانوار 
گفته بود: هر کسی که می خواهد یارانه بگیرد باید 
شماره حساب بانکی معتبر داشته باشد مگر آنکه 
مشمول حذف باشد و یا با دستور قضایی یارانه به 

آن تعلق نگیرد.

به گزارش خبرنگار حوزه نظام وظیفه گروه اجتماعی 
باشگاه خبرنگاران جوان، برخی از مشموالن خدمت 
وظیفه عمومی، درباره مدت زمان معرفی به خدمت 
برای آنکه فردی وارد غیبت نشود سئواالتی دارند که 

در این گزارش پاسخ خواهیم داد.
و  سربازی  با  ارتباط  در  موجود  قوانین  مطابق 

خدمت وظیفه عمومی، آن دسته از افرادی که قبل 
کرده  تحصیل  ترک  مشمولیت  به سن  رسیدن  از 
یا انصراف از تحصیل داده اند، یا در دوره متوسطه 
فارغ التحصیل می شوند، پس از رسیدن به سن ۱۸ 
سالگی تمام باید ظرف مدت شش ماه خود را به 

وظیفه عمومی جهت انجام سربازی معرفی کنند.

ترک  از سن مشمولیت  بعد  که  افرادی  همچنین، 
التحصیل  فارغ  یا  داده  انصراف  اخراج،  تحصیل، 
تاریخ  از  یکسال  مدت  ظرف  حداکثر  شده اند، 
انصراف، اخراج، ترک تحصیل و یا فراغت از تحصیل، 

مهلت معرفی به خدمت دارند.
تولد  تاریخ  با  ذکوری  فرد  مثال،  عنوان  به 

مقطع  در  آن  از  قبل  و   ۹۳ درسال   ۱۳۷۸/۰۵/۲۰
سوم راهنمایی ترک تحصیل کرده، چنانچه ظرف 
سالگی   ۱۸ )ماه   ۱۳۹۶/۵/۰۱ تاریخ  از  ماه   ۶ مدت 
نکند،  معرفی  را  خود   ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ تاریخ  تا  تمام( 
وارد غیبت خواهد شد و به عنوان مشمول غایب 

تلقی می گردد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه مشکالت سایتهای 
از  "کالهبرداری"  گفت:  نشده،  برطرف  هنوز  شیپور  و  دیوار 

موضوعات داغی است که همچنان در این سایتها وجود دارد.
سرهنگ تورج کاظمی در گفت وگو با خبرنگار انتظامی باشگاه 
خبرنگاران پویا در پاسخ به این سؤال که آیا سایتهایی مانند 
دیوار و شیپور به موارد ذکر شده توسط پلیس فتا برای برطرف 
کردن مشکالت سایتهایشان اقدام کرده اند یا خیر، اظهار کرد: 

خیر، مشکالت سایتهای دیوار و شیپور برطرف نشده و هنوز 
مشکالت عمده ای در این سایتها وجود دارد.

همچنان  سایتها  اینگونه  داد:  ادامه  تهران  فتا  پلیس  رئیس 
امکان معرفی کاربر را ندارند و مدیران این سایتها در صورت 
معرفی  را  کاربران  نمی توانند  شهروندان،  توسط  شکایت  ارائه 

کنند و مشکالت این سایتها پابرجا است.
به گفته این مقام انتظامی، "کالهبرداری" از موضوعات داغی 

است که همچنان در این سایتها وجود دارد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا جرایم کالهبرداری در اینگونه 
سایتها به نسبت گذشته کاهش پیدا کرده یا خیر نیز گفت: 
به  پرونده ها  اینگونه  که  است  این  موجود  مشکالت  از  یکی 
شوراهای حل اختالف ارجاع داده می شود که پرونده از شورای 
حل اختالف نیز به کالنتری ها ارسال شده لذا در حال حاضر 

آمار دقیقی وجود ندارد.

کاظمی در پاسخ به این سؤال که آیا پلیس فتا تهران بزرگ 
به مدیران این سایتها اخطاری در سال جاری داده است یا خیر، 
تصریح کرد: به دلیل عدم وجود آمارهای متمرکز مانند سالهای 
گذشته، به موضوع زیاد ورود پیدا نکردیم، مشکالت این سایتها 
را با دادستانی مطرح کرده و از دستگاه قضا خواستیم پلیس 
صورت  تعیین تکلیف  تا  کرده  راهنمایی  حوزه  این  در  را  فتا 

گیرد.

ماجرای عدم پرداخت یارانه نقدی برخی خانوارهای غیرمتمول در شهریور 

مدت زمان معرفی به نظام وظیفه بعد از فارغ التحصیلی چقدر است؟

درخواست پلیس فتا از دادستانی تهران برای تعیین تکلیف سایت های دیوار و شیپور

خبر

سهم بیکاران فارغ التحصیل از کل بیکاران افزایش یافت

شناسایی تومورهای مهاجم با استفاده از شیوه جدید

در تابستان ۹۸ سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل 
آموزش عالی از کل بیکاران ۴۳.۸ درصد بوده است 
درصد   ۴.۳ قبل  سال  مشابه  فصل  به  نسبت  که 

افزایش داشته است.
بیکار  تابستان ۹۸ سهم جمعیت  در  آمارها  مطابق 
 ۴۳.۸ بیکاران  کل  از  عالی  آموزش  التحصیل  فارغ 
درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به 
روستایی  نقاط  به  نسبت  نقاط شهری  در  و  مردان 
باالتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می 
دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴.۳ درصد 
افزایش داشته است.  در تابستان ۹۸ سهم جمعیت 
از کل شاغالن  عالی  آموزش  التحصیل  فارغ  شاغل 

زنان  بین  در  سهم  این  است.  بوده  درصد   ۲۴.۷
نقاط  به  نسبت  شهری  نقاط  ودر  مردان  به  نسبت 
روستایی باالتر است. بررسی تغییرات این شاخص 
نشان می دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل 
۰.۹ درصد افزایش داشته است.بررسی نرخ بیکاری 
جمعیت ۱۰ ساله و بیش تر نشان می دهد که ۱۰.۴ 

درصد از جمعیت فعال،بیکار بوده اند.
 بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت 
به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی 
بیش تر بوده است. این نرخ در تابستان ۹۸ به فصل 
مشابه سال قبل کاهش ۱.۸ درصدی را تجربه کرده 

است.

محققان انستیتوی کارولینسکا در سوئد راهکار 
ارزان قیمتی را توسعه دادند که امکان شناسایی 
تومورهای بسیار ناهمگن و معموال بسیار تهاجمی 
به  باید  تومورهایی که معموال  فراهم می کند،  را 

صورت تهاجمی درمان شوند.
یکی  دیلی،  ساینس  خبری  پایگاه  گزارش  به 
تعداد  تغییر  سرطانی  سلول  ویژگی های  از 
درون  ژن  یا  کروموزوم  هر  از  موجود  نسخه های 
تغییرات  عنوان  با  ویژگی  این  است.  آن  ژنوم 

تعداد کپی )CNA( شناخته می شود. درون یک 
تومور نیز ممکن است تعداد نسخه های ژن ها یا 
کروموزوم های موجود در ژنوم سلول های مربوط 
به هر بخش از آن متفاوت باشد. تومورهایی که 
سلول  زیادی  تعداد  آن ها  متعدد  بخش های  در 
بسیار  معموال  دارد،  وجود  متفاوت   CNA با 
درمان های سخت  از  و حتی پس  بوده  تهاجمی 
از سایر تومورها دستخوش تغییرشکل  نیز بیش 

می شوند.

به  موسوم  جدیدی  راهکار  محققان  اکنون 
ارزیابی  امکان  که  دادند  توسعه  را   CUTseq
مختلف  بخش های  در  را   CNA نوع  و  میزان 
یک تومور با هزینه ای بسیار کمتر از فناوری های 

موجود در اختیار می گذارد.
بخش های  از  متعددی  نمونه های  روش  این  در 
ای/DNA هر  ان  و دی  تومور گرفته شده  یک 
از  بهره گیری  با  سپس  می شود،  استخراج  نمونه 
بارکدهای مولکولی برچسب گذاری شده و تصویر 

جامعی از همگونی CNA درون یک تومور به 
دست می آید.

تومورهای  تشخیص  بر  عالوه  جدید  راهکار  این 
تهاجمی، در زمینه های دیگری نیز کاربرد دارد و 
می توان از آن به عنوان یک پلتفرم برای نظارت 
بیوبانک ها  و  مخازن سلولی  در  ژنوم  پایداری  بر 

بهره گرفت
 Nature گزارش کامل این تحقیقات در نشریه

Communications منتشر شده است
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برگزاری مسابقات دو و 

میدانی بانوان در شهربابک
بانوان در  تربیت بدنی و ورزش مسابقات دو و میدانی  به مناسبت روز 

استادیوم تختی شهربابک برگزار شد.
محبوبه هاوشکی، مسئول برگزاری مسابقات دو و میدانی در گفت و گو 
کرمان، گفت:  از  باشگاه خبرنگاران جوان  های  استان  گروه  با خبرنگار 
به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش، مسابقات دو و میدانی بانوان در 

استادیوم تختی شهربابک برگزار شد.
او بیان کرد: در این رقابت ها ۴۲ نفر در رده سنی ۷ تا ۳۰ سال شرکت 
کردند. هاوشکی افزود: این رقابت ها به همت امور بانوان اداره ورزش و 
جوانان، باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری و هیئت ورزش های همگانی 
استعداد های شهربابک در رشته دو و  او شناخت  برگزار شد.  شهربابک 
امیدواری کرد:  ابراز  این رقابت ها خواند و  از اهداف برگزاری  میدانی را 
و  شادابی  شاهد  بانوان  بخش  در  ورزشی  مسابقات  چنین  برگزاری  با 

سرزندگی بیش از پیش بانوان شهرستان باشیم.
هاوشکی با بیان اینکه ورزش صرفاً قهرمانی و پرورش افرادی خاص برای 
کسب مدال های برتر نیست، تصریح کرد: برگزاری مسابقات و برگزیدن 
افراد به عنوان قهرمان، وسیله ای برای رسیدن به هدف مهم تر ورزش، 
یعنی همگانی کردن ورزش و حضور بانوان در عرصه های مختلف جامعه 

است که به سالمتی، تندرستی، نشاط و شادابی جامعه منجر می شود.
او با اشاره به اینکه در پایان از برگزیدگان این مسابقات با اهدای جوائزی 
محسن  شهربابک،  شهرداری  معاون  احمدپور  حضور  از  شد،  تقدیر 
سفالئی مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری، نعمت از کارکنان 
اداره ورزش و جوانان و هاوشکی رئیس هیات ورزش های همگانی این 

شهرستان تشکر و قدردانی کرد.

کشف ۶۵۸ کیلوگرم 

موادمخدر در راور
فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۶۵۸ کیلوگرم تریاک و حشیش 
در عملیات ماموران یگان تکاوری ۱۱۳ راور قرارگاه عملیاتی ابوذر خبر 
داد.به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  سردار 
عبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: تیمی از ماموران 
یگان تکاوری ۱۱۳ راور هنگام گشت زنی در محدوده آبشار بخش راین 

به ۳ دستگاه خودروی عبوری از نقاط حاشیه ای جاده مشکوک شدند.
او افزود: ماموران با استقرار در یک نقطه این مسیر ۳ دستگاه خودروی 
پژو را متوقف و در بازرسی از یکی از آن ها ۱۱۴ کیلو و ۵۰۰ گرم حشیش 

و از خودروی دیگر ۵۴۴ کیلو و ۳۵۰ گرم تریاک کشف کردند.
فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به دستگیری ۳ قاچاقچی در این 
هدایت  تحت  استان  تکاوری  یگان های  مجموعه  کرد:  تصریح  عملیات 
جغرافیای  بر  که  خوبی  اشرافیت  با  ابوذر  عملیاتی  قرارگاه  فرماندهی  و 
بحمداهلل  که  می کنند  ماموریت  اجرای  استان  سراسر  در  دارند  استان 
در این عملیات هم دستاورد خوبی حاصل و یک محموله سنگین مواد 

افیونی کشف شد.

کشف ۵۰۳ دستگاه تجهیزات 

مخابراتی قاچاق در سیرجان
تجهیزات  از کشف ۵۰۳ دستگاه  انتظامی سیرجان  فرماندهی  جانشین 

مخابراتی قاچاق به ارزش ۶ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ،  سرهنگ 
 ۵۰۳ کشف  از  سیرجان  انتظامی  فرماندهی  جانشین  رمضان نژاد  منصور 
این  در  ریال  میلیارد   ۶ ارزش  به  قاچاق  مخابراتی  تجهیزات  دستگاه 
با  مبارزه  دایره  ماموران  رمضان نژاد گفت:  داد. سرهنگ   شهرستان خبر 
قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی شهرستان سیرجان، حین کنترل خودرو های 
عبوری در محور سیرجان - شیراز به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند 
و آن را توقیف کردند. وی با اشاره به اینکه در بازرسی از کامیون توقیفی، 
اعالم  برابر  افزود:  شد  کشف  قاچاق  مخابراتی  تجهیزات  دستگاه   ۵۰۳
است.  شده  برآورد  ریال  میلیارد   ۶ مکشوفه  کاال های  ارزش  کارشناسان، 
جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان تصریح کرد: در این راستا 
یک متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شد.

آتش گرفتن خودروی حامل 

سوخت قاچاق در رودبار جنوب
جنوب  رودبار  شهرستان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  اداره  رئیس 
 ۵ در  قاچاق  سوخت  حمل  خودروی  دستگاه  یک  واژگونی  گفت: 
کیلومتری ورودی شهرستان رودبار جنوب سبب آتش گرفتن خودرو شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، معین 
شهریاری رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان رودبار 
جنوب گفت: یک دستگاه خودروی سایپا حامل سوخت گازوئیل قاچاق 
کرمان  استان  جنوب  در  جنوب  رودبار  شهر  ورودی  کیلومتری   ۵ در 
واژگون و آتش گرفت. او افزود: پس از اطالع از واژگونی این خودرو عوامل 
راهداری رودبار به محل حادثه اعزام شدند که پس از عملیات خاموش 
کردن خودرو و اتفای حریق توسط آتش نشانان بقایای خودروی سوخته 
شده از بستر راه خارج و مواد سوختی باقی مانده با تالش راهداران از 

بستر راه پاکسازی و مسیر تردد پس از یک ساعت آزاد شد.
در  قاچاق  سوخت  حامل  خودرو های  افزایش  اینکه  بیان  با  شهریاری 
محور های رودبار جنوب به سمت مرز های شرقی کشور که عبور قسمت 
برای  فراوانی  افزود: معضل  است  رودبار  راه های شهرستان  از  آن  عمده 

مردم، رانندگان عبوری و عوامل راهداری ایجاد کرده اند.
حامل  خودرو های  این  مرور  عبور  باالی  سرعت  به  اشاره  با  شهریاری 
در  از خودرو ها  این دست  ایجاد خطر  در جاده ها گفت: ضمن  سوخت 
این محور هر ماه به علت واژگونی و آتش سوزی خسارت های زیادی به 
تاسیسات، بستر راه و عالئم جاده ای در محور های حمل سوخت قاچاق 

در رودبار جنوب وارد می شود.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای رودبار جنوب با بیان اینکه 
نشده است تصریح کرد:  این حادثه خوشبختانه فردی دچار حادثه  در 
لزوم استقرار ساختمان پاسگاه دائمی پلیس راه در این محور و کنترل 
خودرو های قاچاق سوخت توسط عوامل انتظامی می تواند اینگونه حوادث 

را تا حد زیادی کاهش دهد.

را  رونالدو  ایران  فوتبال  ملی  تیم  سابق  کاپیتان 
یکی از ۳ بازیکن برتر تاریخ دانست.

دایی  علی  گاتزتا،  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
کریستیانو  رسیدن  درباره  ملی  گلزن  برترین 
افتخار  مایه  رکورد  این  گفت:  او  رکورد  به  رونالدو 
رکورد  این  حقیقت  در  است.  هموطنانم  و  من 
متعلق به من نیست و به تمام مردم تعلق دارد. 
می شوند  خلق  شکستن  برای  نیز  رکوردها  همه 
کریستیانو  چون  بزرگی  بازیکن  که  خوشحالم  و 
بازیکنان جهان است،  بهترین  از  رونالدو که یکی 
آن را خواهد شکست. من حرکات رونالدو در زمین 

برتر  بازیکن  سه  جزو  نظرم  به  و  دارم  دوست  را 
تاریخ است.

بین   : گفت  خود  صحبت های  ادامه  در  دایی   
ملی  تیم  در  بیشتر  کریستیانو  و مسی،  رونالدو 
فقط  می کنم  فکر  خاطر  همین  به  و  دارد  تاثیر 
رونالدو بین این دو بازیکن به این رکورد می رسد.

لیگ  در  قهرمانی  کسب  گفت:  پایان  در  او   
قهرمانان اروپا سخت تر از رسیدن به رکورد است 
فکر  ولی  دارند  حضور  زیادی  خوب  تیم های  و 
کنم یوونتوس با کریستیانو رونالدو از شانس های 

اصلی قهرمانی است.

به  ذوب آهن  مقابل  پرگل  پیروزی  با  کرمان  مس 
مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی صعود کرد.

باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
پایانی  هشتم  یک  مرحله  در   ، جوان   خبرنگاران 

جام حذفی، صنعت مس کرمان، تنها نماینده باقی 
مانده استان در این مسابقات، در ورزشگاه فوالدشهر 

اصفهان به مصاف ذوب آهن رفت.
این دیدار با نتیجه پرگل ۲-۴ به نفع مس کرمان 

حذف  با  کرمان  مس  ترتیب  بدین  و  یافت  پایان 
رقابت ها  چهارم  یک  مرحله  به  اصفهان  آهن  ذوب 
راه یافت. در این دیدار حسین شنانی در دقیقه ۵، 
شروین بزرگ در دقایق ۵۱ و ۵۹ و مهدی عسگری 

در دقیقه ۸۶ زننده گل های مس کرمان بودند.
محمدرضا  و   ۲۴ دقیقه  در  اسماعیلی فر  دانیال 
را  ذوب آهن  گل های  نیز   ۸۷ دقیقه  در  خلعتبری 

به ثمر رساندند.

سرویس ورزشی کرمان امروز

 
ورزش  در  حرکتی  فعالیتهای  حوزه  خطرات  تمام 
را نمی توان رفع کرد و ایمن سازی اماکن رفاهی- 
ورزشی کاری نیست که در دوره خاصی انجام شود 
بلکه جزیی جدانشدنی از فضاها و اماکن است که 
باتوجه به اهمیت آن رعایت این امر مهم در تمام 
مراحل الزامی است. بدین ترتیب باید با برنامه ریزي 
و زمانبندی دقیق به ایمن سازی مکان ورزشی و یا 
رفاهی توجه خاص نمود.در ادامه شما را با نکاتی 

در مورد ایمنی در ورزش آشنا می کنیم.
و  امکانات  ورزشکاران،  کامل  ایمنی  نمودن  فراهم 
وسایل ورزشی، کاری بسیار دقیق و پیچیده است، 
با پیش بیني و محاسبات درست و منطقی  ولی 

میتوان این کار را به نحو احسن انجام داد.
 موقع ورزش باید به نکات زیر توجه کامل داشت:

تا  باشد  پالستیکی  جنس  از  نباید  ورزشی  لباس 
سبب  نتیجه  در  و  نماید  جلوگیري  هوا  تبادل  از 

افزایش دمای بدن گردد.

باشد. در قسمتهای مچ دست  نباید تنگ  لباس   
از جنس کش استفاده نگردد. در هوای سرد  پا  و 
از کاله یا پیشانی بند استفاده شود .کفش ورزشی 
باید راحت و دارای قوس مناسب با کف پا باشد و 
از یک کفه اضافی در کفش استفاده گردد. کفش 
نباید تنگ و یا گشاد باشد. از کفش های ورزشی 
بدون پاشنه، میخ دار و یا استوک دار روی آسفالت 
و یا سالن استفاده نکنیم. حتماً باید موقع ورزش از 

جوراب ورزشی استفاده کنیم.
 براي کاهش احتمال آسیب به رباط ها و بافت های 
اطراف مفصلی از کشش های بیش از حد ، بصورت 

غیرفعال پرهیز کنید.
 بدن ورزش کار باید موقع تمرین تمیز باشد تا عمل 

تنفس پوست و تعرق به آسانی صورت گیرد.
 راههای ایمنی در ورزش

 لباس تمرین پس از ورزش باید شسته شود و از 
برای  گردد،  خودداری  جدا  دیگران  لباس  پوشیدن 
باعث   ، است  ممکن  صورت  این  رغیر  د  که  این 

انتقال بیماري شود.
 از حبس کردن نفس و فشار بیش از حد بخود در 

فعالیت های شدید پرهیز کنید.

گرم  لباس  و  لیوان  حوله،  باید  ورزش کار  یک   
مخصوص داشته باشد.

یا  گرم  خیلي  هوای  و  آب  در  فعالیت  براي  باید   
خیلي سرد لباس مناسب بپوشید.

نشده  حاصل  التیام  زمانیکه  تا  بیماري  موقع  در   
ورزش کار حق شرکت در فعالیت ورزشی را ندارد.

 براي کاهش احتمال آسیب به رباط ها و بافت های 
اطراف مفصلی از کشش های بیش از حد ، بصورت 

غیرفعال پرهیز کنید.
 در هنگام آسیب دیدگی به خصوص ضربه ی سر 

یا ستون فقرات، باید فعالیت را قطع کرد.
 توصیه های ایمنی هنگام ورزش

 درهنگام ورزش درصورتی که دچار حالت تهوع، سر 
گیجه یا درد های عضالنی شدید، باید فعالیت را 

قطع کرد.
 پیش از فعالیت های ورزشی با استفاده از حرکات 
فعالیت  از  بعد  و  کرد  گرم  خوب  را  بدن  نرمشی، 
ورزشی باید بدن را سرد و به حالت نخست برگرداند.

 بعد از ورزش نباید در جریان هوای سرد قرار گرفت 
خوردگی  سرما  دچار  تا  نوشید  زیاد  سرد  آب  یا  و 

نگردید.
 بالفاصله پس از غذا نباید ورزش کرد.

 موقع پرداختن به هر فعالیت جسمی به آن چه 
بدنتان به شما میگوید گوش بدهید، اگر در زمان 
فعالیت دچار احساس درد شدید فورا آن را متوقف 
کنید و فعالیت هایی را که فکر می کنید به شما 

آسیب مي زنند انجام ندهید.
از  بخش  نشاط  و  مهیچ  های  ورزش  از  بسیاري   
خطر  از  درصدی  با  و...  اسکی  رانی،  قایق  جمله 
می  انتخاب  را  ورزش  این  اگر  هستندکه  همراه 
کنید، باید اصول اولیه ایمنی مربوط به آنرا بدانید.

دایی:  خوشحالم که رکوردم را رونالدو می شکند

تیم مس کرمان به مرحله یک چهارم جام حذفی راه یافت

ایمنی در ورزش چیست؟

بانوان  فوتبال  برتر  لیگ  رقابت های  دوم  هفته  در 
یک  بر  سه  نتیجه ی  با  سیرجان  شهرداری  کشور، 

مقابل حریف کرجی خود به پیروزی دست یافت.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
دوم  هفته  چارچوب  در  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
شهرداری  کشور  بانوان  فوتبال  برتر  لیگ  رقابت های 
میزبان هیات  این شهر  سیرجان در ورزشگاه تختی 

فوتبال البرز بود.
شهرداری  نفع  به  یک  بر  سه  نتیجه ی  با  دیدار  این 

سیرجان پایان یافت.
تیم فوتبال بانوان شهرداری سیرجان تا اواسط نیمه 

دوم با نتیجه یک بر صفر از حریف کرجی خود عقب 
بود، مریم جهان نجاتی با تعویض جوان ترین بازیکن 
نتیجه باخت را  خود هستی فروزنده به درون زمین 
بریک  دو  کار  نتیجه  و  کرد  عوض  فروزنده  دوگل  با 
در  بانوان  لیگ  پدیده  پوش  ملی  بازیکن  این  تا  شد 

این هفته شود.
تیم  این  بهشت،  روی شبنم  بر  اعالم خطا  ادامه  در 
صاحب یک پنالتی شد که کاپیتان این تیم سهیال 
نتیجه  و  کرد  گل  به  تبدیل  را  پنالتی  آبادی  نظام 
به  سیرجان  شهرداری  تیم  نفع  به  یک  بر  سه  بازی 

پایان رسید.

بانوان سیرجانی از سد هیات فوتبال البرز گذشتند

خبر
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گزارش »کرمان امروز« از آفت غذارسانی به سگ های بالصاحب در حاشیه جاده های شهر کرمان و خطرات منجر به مرگ آن:

چند سالی است که بخشی از تفکرات مردمی به سوی 
و  است  شده  متمرکز  بالصاحب  حیوانات  از  حمایت 
برای  کرمانی  جوانان  از  بسیاری  که  هستیم  شاهد 
تشکیل  کمپین  پناه  بی  حیوانات  این  معضالت  رفع 
می دهند و حتی تجمع اعتراض آمیز برپا می کنند 
که رفتاری بسیار رئوفانه و پسندیده است. اما در این 
را  رفتار  این  نادرستی  یا  درستی  تحلیل  قصد  نوشته 
ندارم و سطور این یادداشت درباره یک آفت است که 
درجوار این مهربانی در حال رشد می باشد. آفتی که 
منجر به مرگ انسان و حیوان می شود و نتیجه آن بر 

خالف رافت و مهربانی است.
شهروندان  از  بعضی  که  است  سالی  چند  متاسفانه 
کرمانی پسماند غذای خود و یا غذای مخصوص سگ 
را به خارج از شهر می آورند و در مناطقی که سگ 
ها تجمع دارند این غذاها را رها می کنند تا به خیال 
خود به این حیوانات بی دفاع کمک کرده باشند، اما 
متاسفانه نتیجه برعکس تصور این عزیزان است و این 
رفتار در تمامی کشورهای توسعه یافته خالف قانون 

است. اگر از منظره نازیبایی که در ورودی شهرها ایجاد 
می شود و ایجاد حشرات موذی بگذریم، می رسیم به 
به  حقیر  بنده  اطالعات  طبق  که  رفتار  این  خطرات 
عنوان مثال در کشور آلمان پیگرد قانونی دارد. در کنار 
جاده های شهرهای این کشور و به خصوص اتوبان ها 
هیچ شهروند آلمانی حق ندارد غذایی را رها کند، به 
این دلیل که این فعل منجر به تجمع این حیوانات در 
حاشیه جاده ها می شود که در نهایت ایجاد تصادف 
و مرگ و میر را به دنبال دارد.  کسانی که قصد این 
این  نگهداری  مراکز  طریق  از  دارند  را  رسانی  کمک 
را  حیوانی  اگر  و  کنند  می  اقدام  بالصاحب  حیوانات 
باید با شهرداری و یا  گرسنه و بی صاحب می بینند 
تماس  حیوانات  این  آوری  جمع  به  مربوط  نهادهای 
بگیرند و کمک های خود را نیز تسلیم این مراکز کنند. 
این شیوه ای است که پس از طی یک دوره بلوغ رفتار 
شهروندی تصویب شده و عدم اجرای آن پیگرد قانونی 

دارد.
در کرمان نیز این رفتار بارها موجب حادثه شده است 
و به عنوان مثال در جاده کرمان-کوهپایه باعث مرگ 
اتومبیل  سرنشین  چند  شدن  کشته  و  حیوان  صدها 
شهرداری  مدیریت  پیشین  های  دوره  در  است.  شده 
اما  شد،  نمی  مهم  این  به  توجهی  متاسفانه  کرمان 
رابطه  این  تابلوهایی در  اخیر  خوشبختانه در سالهای 
ناخواسته  جنایت  این  که  دهد  می  هشدار  مردم  به 
گزارش  این  متن  در  که  تصویری  نشوند.  مرتکب  را 

ثبت  کرمان  کوهپایه  جاده  در  فرمایید  می  مشاهده 
شده است که شهرداری کرمان به خوبی این نکته را 
از شهروندان  بعضی  اینکه چرا  اما  است.  متذکر شده 
از  این نوشته توجه نمی کنند شاید نشان  به  محترم 
فرهنگی  های  فعالیت  به  نیاز  و  باشد  فرهنگی  ضعف 
دارد. در شهری که پناهگاه حیوانات دارد و شهرداری 

کرمان از آن حمایت می کند و بسیاری از شهروندان 
بافرهنگ کرمانی نیز به صورت مادی و معنوی به آن 
کمک می رسانند، جای سوال است که چرا بعضی ها 
می  حیوان  و  انسان  مرگ  صرف  را  خود  های  کمک 
به  کمک  قصد  که  رئوف  مردم  شما  هدف  آیا  کنند. 
حیوانات سرگردان را دارید این است که این موجودات 

در  هایتان  و همشهری  شوند  آسفالت  فرش  و  کشته 
سوانح رانندگی جان بسپارند؟  یقینا پاسخ این سوال 
منفی است پس ای کاش با توجه به این نکات ظریف 
واسطه  به  و  کنید  انتخاب  را  درست  راه  شهروندی 
همکاری با پناهگاه حیوانات و کمک به جمع آوری این 

موجودات در مکانی امن، اتفاقی خوب را رقم بزنید.

محبتی که باعث مرگ حیوانات و انسانها 
در جاده ها می شود

سرویس فرهنگی کرمان امروز
 

مجموعه تاریخی گنجعلیخان کرمان یکی از بناهای 
زیبا و تاریخی شهر کرمان به شمار می رود که حمام 
آن با ساختمانی زیبا و آثاری دیدنی، شکوه معماری 

نیاکان این دیار را به نمایش گذارده است.
حکام  واسطه  به  صفویه  دوران  ایرنا،  گزارش  به 
های  دوره  آبادترین  و  رونق  پر  از  یکی  پرقدرت، 
تاریخی ایران در زمینه ساخت بناهای عمومی از 
قبیل مسجد، کاروانسرا، بازارها، سایر آثار تاریخی 

محسوب می شود.
حاکم  گنجعلیخان،  به  معروف  گنجعلی بیک 

قدرتمند کرمان در زمان شاه عباس صفوی بود که 
در طول حکومت 28 ساله خود با ساخت اماکن و 
بناهای متعدد رونق و آبادانی را به این شهر آورد و 

میراث گرانبهایی از خود برجای گذاشت.
مهمترین اثر تاریخی دوره گنجعلیخان در کرمان 
انبار،  آب  چهارسوق،  بازار،  شامل  ای  مجموعه 
در  که  است  مدرسه  و  ضرابخانه  مسجد،  حمام، 
میدانی بزرگ قرار دارد و به نام این حاکم صفوی 

نامیده می شود.
 حمام گنجعلیخان 2۶ متر طول، ۳۰ متر عرض 
و حدود یک هزار و ۳۰۰ متر مربع  مساحت دارد 
و تا 8۰ سال قبل  مورد استفاده عموم مردم بود 

که معماری و تزئینات، یکی از شاهکارهای معماری 
دوره صفویه محسوب می شود.

 1۰2۰ سال  در  ارزشمند  تاریخی  اثر  این  بنای 
معمار  محمد  سلطان  استاد  توسط  قمری  هجری 
پسر  خان  علیمردان  دوران  در  و  شد  آغاز  یزدی 
های  دوره  در  که  رسید  اتمام  به  گنجعلیخان 

تاریخی مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته است.
سردر ورودی این حمام با الهام از معماری دوره 
صفویه  دوره  های  نقاشی  و  گچبری  با  صفویه 
استادکاران  کاری  مقرنس  با  و  آراسته  قاجاریه  و 
خود  به  را  ای  ببیننده  هر  توجه  که  شده  تزئین 

جلب می کند.

 ساختمان این حمام بنا به سنت ساخت حمام 
های قدیمی از 2 قسمت سربینه و گرمخانه و چند 
بخش فرعی تشکیل شده و قسمت رختکن ۶ غرفه 
مختلف دارد که هر کدام از آن ها مخصوص طبقه 
خاصی از افراد شامل روحانیون، اعیان، بازاری ها، 

رعایا، خان ها و سادات است.
و  یزدی بندی  کوتاه،  سقفی  با  حمام  رختکن 
از  که  دارد  چشم گیری  و  مختلف  کاربندی های 
برای  اسالمی  نقاشی های  و  خشتی  کاشی های 
این  در  بازدیدکنندگان  و  استفاده شده  آن  تزئین 
در  استحمام  نیاز  مورد  و  مختلف  وسایل  قسمت، 
قدیم از جمله سدر، تاس، حنا، شانه های قدیمی، 

آن  در  که  گوناگون  های  آیینه  و  پا  سنگ  لنگ، 
نزدیک  از  را  گرفت  قرار می  استفاده  مورد  دوران 

مشاهده می کنند.
ها،  بری  گچ  رنگ،  هفت  و  معرق  کاشی های 
نقاشی ها، کادربندی ها و مقرنس کاری حوضچه ها 
زیبا حمام  نورپردازی  کنار  در  متعدد  فواره های  و 
گنجعلیخان را به موزه ای کم نظیربا زیبایی چشم 

نوازی تبدیل کرده است.
 گرمای این حمام به وسیله گلخن یا تون تامین 
می شد و از تون کانال هایی به زیر گرمخانه حمام 
از خود عبور داده،  را  کشیده شده که هوای گرم 
آلوده  و  کثیف  هوای  و  کرده  گرم  را  گرمکن  کف 

منتقل  حمام  از  خارج  به  روزنه ها  طریق  از  را 
می کرده است.

دانشکده  توسط  هایی  مجسمه   1۳52 سال  در 
هنرهای زیبای تهران به این مکان انتقال داده شد 
که افراد را در مکان های مختلف این بنای تاریخی 
جاذبه  که  دهد  می  نشان  استحمام  حال  در  و 

زیبایی برای گردشگران بشمار می رود.
  این بنا از دهه 5۰ پس از مرمت به موزه مردم 
شناسی تبدیل شد و ساالنه گردشگران خارجی و 
داخلی زیادی از حمام گنجعلیان کرمان بازدید می 
از  ای  گوشه  با  تاریخی  آثار  دیدن  و ضمن  کنند 

آداب و رسوم مردم کرمان آشنا می شوند.

حمام گنجعلیخان، شکوه معماری کرمان

به قلم 
محمد فتح نجات


