
شرکت بازرگانی جهت تکمیل کادر خود در شهر کرمان از افراد عالقه مند و 
فعال در زمینه حسابداری با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید.
شرایط: 1- لیسانس 2- آقا 3- متاهل  4- ترجیحاً دارای سابقه کار

واجدین شرایط رزومه کاری خود را به شماره 09120993081 ارسال فرمایید.

شرکت صنعتی داداش برادر )شونیز( جهت تکمیل کادر پرسنلی
 نیاز به نیروی آقا حسابداری دارد.

 واجدین شرایط با شماره
 03432619263 و 09103051649 تماس حاصل نمایند.
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یادداشت:

داستانی مانده از صد باغ سیب

صفحه  سوم 

استاندار کرمان:
برای توسعۀ گردشگری موسیقی، باید حوزۀ 
موســـــیقی نواحی  و مقامی را توســــعه دهیم

متن در صفحه دوم

متن در صفحه هشتم

از کجا بفهمیم نرمی استخوان داریم؟

عشاق ناکام در شعر فارسی؛  
»بکتاش و رابعه« و »سودابه و سیاوش«
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نوشتاری 

در باب اقتصاد 

نیمه تاریِک عکاسی
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رییس سازمان صمت استان :

رسوب گردش مالی

 شرکت های صنعتی و معدنی 

در استان یکی از خواسته های ما

 از رییس جمهوری است

گاهی بخشی و آماده سازی شهروندان در مواقع بحرانی؛ گزارش »کرمان امروز« از لزوم آموزش، آ

متن کامل در صفحه سوم

اهمیت مدیریت مردمِی بحران
     در چند روز گذشته پنج استان کشور و از جمله جنوب استان کرمان لرزید. باید بدانیم که استان کرمان به عنوان یکی از پر حادثه ترین استان های کشور در بحث زلزله مطرح است، به گونه ای که در 
شش ماه نخست امسال بیش از 500 زمین لرزه بین یک تا پنج ریشتر در سطح استان  به ثبت رسیده است. در چنین استانی مدیریت بحران بسیار مهم است، تکلیف مدیران بحران در کل کشور که مشخص 

است، اما آیا مردم را برای بحران آماده ساخته ایم؟ آیا مدیریت مردمِی بحران که در کشورهای پیشرفته بسیار مورد بحث است را در کرمان جدی گرفته ایم؟ یا....

WWW.KERMANEMROOZ.COM

صفحات ششم و هفتم 

  بی گناهی پسِر عاشق پیشه در مرگ دختر جوان
  مجازات حبس برای خرابکاری در حوادث اخیر عراق

  شهرداری قهرمان مسابقات لیگ بزرگساالن راور شد
  اسکیت سواران کرمانی راهی اصفهان شدند

  سرگذشت قاتل بی رحم!

اخبار ایران، جهان و حوادث:

امام جمعه کرمان:

کره را رهبری مذا

 با قطعیت منع می کنند

 تا از شیطنت  آمریکا 

جلوگیری کنند

 صفحه  دوم

یادداشتی در نکوهش وضعیت معلول و ضعیف صنعت گردشگری در استان کرمان:

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان :  

جشنواره موسیقی نواحی

آلبوم باشکوهی از فرهنگ و هنر

 اقوام ایرانی است

ریل های گردشگری در کرمان کج بناشده است

پروژه های آهن اسفنجی در سفر 
رییس جمهوری به سیرجان افتتاح خواهد شد

روزان هم 
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اخبار استان

 

کرمان  جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
قاطعیت داشتن در منع مذاکره از سوی رهبر بزرگوار 
انقالب را دارای هدف دانست و گفت: رهبری مذاکره 
را با قطعیت منع می کنند تا از شیطنت ، فساد و 

نفوذ آمریکا جلوگیری کنند.
در خطبه  سلیمانی  علیدادی  االسالم حسن  حجت 
های نماز این هفته کرمان  افزود: آمریکا با هر کسی 
امضا  را  معاهده  تنها  مصالحه شده   و  مذاکره  وارد 
جنایت،   ، خیانت  کارش  اصل  در  ولی  است  کرده 
تهدید و استثمار است و خیانت های بارز و مشخص 
آمریکا حتی در مورد دوستانش نیز صدق می کند .

وی ادامه داد:  از شاه در زمان طاغوت کسی بیشتر  
تسلیم آمریکایی ها نشد و هر آنچه خواستند غارت 
تا  و سوء استفاده و چپاول کردند و وقاحت آن ها 

جایی بود که به صراحت این غارت را اعالم کردند.
اینکه  بیان  با  کرمان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
اظهار  و  ایستاد  مقابلش  که  کشوری  هر  با  آمریکا 
نقشه کشید گفت:  روز  علیه آن هر  توانمندی کرد 

که  کشورهایی  آن  با  مذاکره  میز  پای  تنها  آمریکا 
خواهان مذاکره اند می نشیند و جز تعدادی عکس 
که در تاریخ ماندگار باشد چیزی از برگزاری مذاکره 
خود  تعهدات  از  هیچکدام  به  و  شود  نمی  دریافت 

عمل نمی کند.
با اشاره به تاریخ  حجت االسالم علیدادی سلیمانی 
قبل و بعد از انقالب اسالمی گفت: در قبل از انقالب 
کشور  ملی  غرور  و  شد  برده  غارت  به  کشور  اموال 
دچار چالش شد و آن را مورد هجمه قرار دادند و به 
رغم همه امتیازاتی که به آمریکا داده شد شاه هیچ 

تصمیمی در جغرافیای ایران نمی توانست بگیرد.
و  بیچارگی  و  سرسپردگی  همه  با  شاه  افزود:  وی 
و  سرویس  همه  این  که  داشت  اذعان  نیز  بدبختی 
امتیاز دادیم اما هیچکدام حاضر نمی شوند ما یک 

جا تصمیم بگیریم.
وی با اشاره به تاریخ بعد از انقالب گفت: دشمن از 
همان روزهای اول دشمنی را با ما شروع کرد و رژیم 
طاغوت به قتل و کشتار مردم پرداختند و وقتی شاه 
فرار کرد اجازه محاکمه نیز ندادند و بعد از انقالب 

نیز شیطنت های دیگری چون تحریم و جنگ هشت 
ساله را  در دستور کار خود قرار دادند.

به  اشاره  با  کرمان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
از  بعد  گفت:  ایران  امنیت  علیه  مختلف  تهدیدهای 
دوران دفاع مقدس روی کار آمدن دولت های مختلف 
همگی شعارهایی دادند و تالش در شعارزدایی شد 
و دشمن نیز تحریم رها را وسیع تا جایی که رییس 

جمهور وقت را تحریم کرد.
داده  ها  تمدن  و گوی  وقتی شعار گفت  افزود:  وی 
وقتی  و  نامیدند  شرارت  مرکز  را  ایران  ها  آن  شده 
پیدا کرد که مذاکره کند  دولت یک مقدار گرایش 
ایران شروع کردند و  تحریم های الیه الیه را علیه 
اتفاق برجامی که نفس گیر و وقت گیر که ماه ها 
از  با کمال وقاحت  اما  و روزها روی آن ها کار شد 

برجام بیرون آمدند .
وی افزود: البته کشورهای دیگر نیز در شعار  با ما 
تعهداتشان  به  نیز هیچکدام  ها  هستند چرا که آن 
معطل  را  کشور  خواهند  می  تنها  و  نکردند  عمل 
توجه  با  سلیمانی  علیدادی  االسالم  حجت  کنند. 
انجام  یا  شود  انجام  باید  مذاکره  که  دیدگاه  دو  به 
نشود گفت: هر دو نگاه کشور االن اعتقاد دارد که با 

آمریکایی ها هیچ وقت نمی توان مذاکره کرد.
وی با تاکید بر اینکه اساتید دانشگاه و مراکز علمیه 
و  بگویند  را  آمریکا  خیانت  متعدد  مصادیق  باید 
واقعیت حدیث استکبار را در راس آمریکا باز کنند 
و  با قدرت، شجاعت  ایران  گفت: جمهوری اسالمی 
مقاومت راه خود را ادامه دهد چرا که هزینه سازش 
باالتر از هزینه مقاومت است و در مقاومت است که 

پیروزی از آن ما خواهد شد.
وحدت، همدلی و همراهی اصل اساسی و نیاز جدی 
دین در جامعه اسالمی است. امام جمعه کرمان  با 
اشاره به شروع هفته وحدت و والدت پیامبر اعظم 
)ص( گفت: وحدت، همدلی و همراهی اصل اساسی 

دین و نیاز جدی در جامعه اسالمی است.
توصیه  با  علیدادی سلیمانی  االسالم   حجت 
دشمنان  گفت:   الهی  تقوی  رعایت  به  نمازگزاران 

خواهان نابودی وحدت جهان اسالم هستند و کمر 
به  مسلمان  های  گروه  بین  را  جدایی  تا  اند  بسته 

وجود آوردند و آن ها را مقابل هم قرار دهند.
وی در ادامه گفت: مراکز، مجامع علمی و سیاسی، 
در  دارند  را  تحلیل  توان  و  تحلیل  اهل  که  ها  آن 
سازش  مساله  مختلف  جلسات  در  ها  تشکل  درون 
را  آن  و  داده  قرار  بررسی جدی  مورد  را  دشمن  با 

بازنگری کنند.
معاد  افزود:  سلیمانی  علیدادی  االسالم  حجت 
واقعیت ها را برای انسان ها آشکار می کند و کسی که 

از صحنه معاد غافل بماند دچار غفلت خواهد شد.
امام جمعه کرمان با بیان اینکه در قیامت هر کسی 
گفت:  شد  خواهد  محشور  است  عالقمند  که  هر  با 
در دو دسته از آیات قرآن این واقعیت برای ما بیان 
می شود که پیشوا در جلوی پیروان خود در قیامت 
حرکت می کند و یا در جای دیگری می گوید که هر 
کسی و هر گروهی با امام خود محشور و به صحنه 
می آید و چقدر زشت و ناپسند است برای آنان که 
آبشخور آن ها آتش است و پیشوایشان آن ها را به 

دنبال خود به آتش می کشد.
العاده وحدت و فرمایش  با توجه به نقش فوق  وی 
علی علیه السالم گفت: رهبری جامعه به والیت مهم 
نیز جایگاهش  ارکان مشهور  برخی  از  و  ترین رکن 
محکم تر و قوی تر است و تاریخ را که نگاه می کنیم 
رهبران  تاریخ  در  که  هایی  قوم  چه  که  بینیم  می 
ها  انسان  اول  ردیف  در  و  پیدا کردند  الهی  و  الیق 
تاریخ  در  قوم  همان  و  گرفتند  قرار  خوب  اقوام  و 
ها  مقام  ترین  پست  در  کردند  پیدا  ناالیق  رهبران 
قرار گرفتند.وی نقش رهبری و والیت را کامال ممتاز 
اعالم کرد و گفت: قرآن کریم انسانی را مورد ستایش 
قرار می دهد که در زندگی فردی و اجتماعی خود 
امام واقعی را خوب بشناسد و رهبر الهی را پیشوای 
و  ظلم  که  انسانی  آن  بالعکس  و  کند  انتخاب  خود 
است  تجاوزگر  انسان  یک  کند  می  دنبال  را  جور  
انسان را به شدت مورد نکوهش قرار  که قرآن این 

داده است.

امام جمعه کرمان:

رهبری مذاکره را با قطعیت منع می کنند تا از شیطنت  آمریکا جلوگیری کنند 

خبر
رییس سازمان صمت استان :

رسوب گردش مالی شرکت های 

صنعتی و معدنی در استان 

یکی از خواسته های ما از رییس جمهوری است  

مطلب  این  بیان  با  کرمان  استان  تجارت  و  معدن  سازمان صنعت،  رییس 
که در حوزه صنعت و معدن سفر رئیس جمهوری به کرمان پروژه جدیدی 
میلیارد  هزار  این ۱۵  درصد  از ۹۵  بیش  کرد:  اظهار  نخواهد شد،  تعریف 
تومان پروژه قابل افتتاح با حضور رییس جمهوری متعلق به بخش خصوصی 

است.
قابل  پروژه های  با  رابطه  در  ایسنا،  با  گفت وگو  در  حسینی نژاد«  »مهدی 
افتتاح در حوزه صنعت و معدن با حضور رییس جمهوری در استان کرمان 
اظهار کرد: پروژه های بزرگی در حوزه صنعت که عمده آنها صنایع فرآوری 
است در استان کرمان وجود دارد که حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از این 
پروژه ها آماده افتتاح با حضور رییس جمهوری هستند که در حال بررسی 

این پروژه های قابل افتتاح در این سفر هستیم.
وی در خصوص درخواست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در این 
از رییس جمهوری گفت: رسوب گردش مالی شرکت های صنعتی و  سفر 
معدنی در استان یکی از خواسته های ما از رییس جمهوری است ضمن آنکه 
این مهم قانون بوده و وزیر صنعت، معدن و تجارت در حال پیگیری این 

موضوع هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان :  

جشنواره موسیقی نواحی؛آلبوم باشکوهی از 

فرهنگ و هنر اقوام ایرانی است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان درمراسم افتتاح دوازدهمین 
جشنواره موسیقی نواحی در محل کاروانسرای گنجعلی خان گفت:جشنواره 
و  است  ایرانی  اقوام  هنر  و  فرهنگ  از  باشکوهی  نواحی؛آلبوم  موسیقی 
خوشحالیم که برای ۱2 سال میزبان این رویداد مهم هنری کشورهستیم .

افزود:  و  کرد  اشاره  جشنواره  میهمانان  ۱00درصدی  رشد  به  علیزاده    
جشواره

به سال گذشته  این حیث نسبت  از  امسال میزبان 2۸0 مهمان است که 
شاهد رشد۱00 درصدی هستیم، ضمن این که حضور هنرمندان، اصحاب  
از   خارجی   هنرمند   ۱۳ و  اجرایی  تیم  موسیقی،  دانشجویان  رسانه،  

ویژگی های جشنواره نواحی امسال است.
نواحی  موسیقی  جشنواره  دوره  دوازدهمین  کیفی  رشد  به  اشاره  با  وی 
کشور گفت:در این راستا ۹2 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است ، 
رشد تعداد آثارارسالی نسبت به سال گذشته حائز اهمیت و نتیجه زحمات 
موسیقی  جشنواره  دوره  دوازدهمین  اجرایی  تیم  و  سیاستگذاری  شورای 

نواحی کشور بوده است.

  سرپرست فرمانداری سیرجان خبر داد:

پروژه های آهن اسفنجی در سفر 

رییس جمهوری به سیرجان افتتاح خواهد شد
سرپرست فرمانداری سیرجان با بیان اینکه سیرجان افتخار این را دارد که 
در کمتر از دوسال مجددا میزبان رییس جمهوری خواهد بود افزود: در سفر 
هزار  از ۱0  بیش  با  هایی  پروژه  این شهرستان  به  رییس جمهوری  قبلی 
میلیارد تومان بهره برداری شد که نشان دهنده ظرفیت باالی سیرجان در 
صنعت و معدن و چرخه فوالد است که با افتتاح پروژه های جدید کامل 
و کار از اکتشاف تا تولید شمش در شرکت صنعتی معدنی گل گهر انجام 

می شود.
هفته  در  رییس جمهوری  به سفر  اشاره  با  فرمانداری سیرجان  سرپرست 
جاری به استان کرمان اظهار کرد: بخشی از برنامه سفر رییس جمهوری 
آهن  های  پروژه  که  است  سیرجان  شهرستان  در  مهم  پروژه  دو  افتتاح 
اسفنجی شرکت توسعه آهن فوالد و ذوب شرکت جهان فوالد توسط رییس 

جمهوری در سیرجان افتتاح خواهند شد.
دیگر  پروژه  تعدادی  از  برداری  بهره  به  اشاره  با  محمودآبادی«  »محمد 
شهرستان  در  ها  پروژه  این  اعتبار  کرد:  تصریح  ویدیوکنفرانس  به صورت 

سیرجان قریب به ۱2 هزار میلیارد تومان است.
سرپرست فرمانداری سیرجان با بیان اینکه سیرجان افتخار این را دارد که 
در کمتر از دوسال مجددا میزبان رییس جمهور خواهد بود افزود: در سفر 
قبلی رییس جمهور به این شهرستان پروژه هایی با بیش از ۱0 هزار میلیارد 
تومان بهره برداری شد که نشان دهنده ظرفیت باالی سیرجان در صنعت 
و معدن و چرخه فوالد است که با افتتاح پروژه های جدید کامل و کار از 
اکتشاف تا تولید شمش در شرکت صنعتی و معدنی گل گهر انجام می شود.

محمودآبادی اظهار کرد: در پروژه های جدید صنعتی سیرجان برای یک 
هزار و ۵00 نفر اشتغال ایجاد شده است.

در حاشیه امضای تفاهم نامۀ همکاری بین فرهنگ سرای کوثر و فرهنگ سرای نیاوران مطرح شد:

کشور را با ظرفیت های کرمان آشنا کنیم
رییس  و  شهردار  اجتماعی  فرهنگی  معاون  حضور  با  نشستی  در 
فرهنگ سرای نیاوران تهران، بین فرهنگ سرای کوثر شهرداری کرمان و 

فرهنگ سرای نیاوران تهران تفاهم نامۀ همکاری امضا شد.
محمد  امضای  به  که  تفاهم نامه  این  کرمان شهرآن الین،  گزارش  به 
سیدعباس  و  کرمان  شهردار  اجتماعی  فرهنگی  معاون  جهانشاهی، 
نیاوران تهران رسید،  بنیاد و رییس فرهنگ سرای  سجادی، مدیرعامل 
به منظور همکاری های مشترک در راستای ایجاد و گسترش و هم فکری 

و همکاری های مشترک منعقد شد.
مدیرعامل بنیاد و رییس فرهنگ سرای نیاوران تهران در حاشیۀ انعقاد این 
تفاهم نامه با بیان این که فرهنگ سرای نیاوران، نخستین فرهنگ سرایی 
که در سال ۱۳۵6 در ایران ساخته شده است، گفت: این فرهنگ سرا، 
پس از پیروزی انقالب اسالمی، مبنای تشکیل فرهنگ سراها قرار گرفت و 
براساس آن، فرهنگ سراهای تابع شهرداری تهران دردورۀ آقای کرباسچی 

ساخته شد و به شهرهای دیگر هم تسری پیدا کرد.
یک  به عنوان  شاید  نیاوران،  فرهنگ سرای  افزود:  سجادی  سیدعباس 
و  ملی  هنرِی  فرهنگی  بالقوۀ  مرکز  یک  اما  شود،  تلقی  فرهنگ سرا 
بین المللی وزارت  فعالیت های  به عنوان مرکز  امروزه  و  بین المللی است 
فرهنگی  هفته های  ازجمله  و  می گیرد  قرار  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
کشورهای دیگر و برخی از نمایشگاه ها و رویدادهای بین المللی -چه با 
مشارکت ایران و چه به صورت مستقل- در فرهنگ سرای نیاوران برگزار 

می شود.
باالیی  نیاوران ظرفیت  فرهنگ سرای  این که  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
دارد و تنها فرهنگ سرای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است و بقیۀ 
فرهنگ سراها تابع شهرداری تهران هستند؛ به عنوان یک مرکز بین المللی 
فرهنگی شناخته شده و مورد توجه عموم اهالی فرهنگ هنر داخلی و 
بین المللی قرار گرفته است؛ بنابراین، به دلیل هم پوشانی فرهنگی بین 
فرهنگ سرای نیاوران و مراکز دیگر، تفاهم نامه های مختلفی با شهرداری ها 
این  ازجملۀ  که  می کنیم  منعقد  کشور  هنری  فرهنگی  سازمان های  و 
تفاهم نامه ها که بین فرهنگ سرای نیاوران و معاونت فرهنگی اجتماعی 
شهرداری کرمان منعقد شد، یک تفاهم نامۀ همکاری خوب و مطلوبی 
است و اگر دوطرف تالش کنند تا از ظرفیت های متقابل استفاده کنند، 

می تواند بسیار مفید باشد. مدیرعامل بنیاد و رییس فرهنگ سرای نیاوران 
تهران با بیان این که کلی بودن این تفاهم نامه، به دلیل ظرفیت های خاصی 
به طور  ما  این که  گفت:  دارد،  وجود  نیاوران  فرهنگ سرای  در  که  است 
منعقد  اجتماعی کرمان  فرهنگی  معاونت  با  را  تفاهم نامه  این  مستقیم 
فرهنگ سرای  در  موجود  ظرفیت های  که  است  جهت  این  به  کردیم، 
کرمان، فراتر از بقیۀ فرهنگ سراهاست؛ بنابراین، می توانیم در قالب این 
تفاهم نامه، با فرهنگ سرای کوثر یا مراکز دیگری که در شهرداری کرمان 

وجود دارد، فعالیت های مشترک را ادامه دهیم.
تاریخی و مراکز مختلف فرهنگی  اماکن  از  بازدید  به  با اشاره  سجادی 
هنری کرمان گفت: با توجه به بازدیدی که از برخی مراکز فرهنگی هنری 
کرمان و شهر بم داشتم، کرمان دارای ظرفیت های بسیار خوبی است که 

می شود از آن ها استفاده و خدمات متقابلی ارایه کرد.
وی افزود: کرمان با دارا بودن موزه ها، مراکز فرهنگی و اماکن تاریخی 
این  کشور  در  شاید  که  دارد  باالیی  بسیار  ظرفیت  مطلوب،  دیدنِی  و 
و  برای شناساندن آن کوشید  باید  نیست که  ظرفیت ها شناخته شده 
فرهنگ سرای  رییس  و  بنیاد  مدیرعامل  شناساند.  کشور  به  را  کرمان 
گردشگران  -حتی  گردشگران  برای  متأسفانه  داد:  ادامه  تهران  نیاوران 
ایرانی- برخی از شهرهای کشور ازجمله اصفهان، شیراز، تبریز و حتی یزد 
شناخته شده است، اما در کرمان، ظرفیت های مغفولی هم از نظر ابنیۀ 
تاریخی و هم از نظر سبقۀ هنری که می تواند با برگزاری نمایشگاه ها در 
تهران، مورد توجه قرار گیرد و گردشگران را به سمت کرمان سوق دهد.

امیدوارم  و  نیک می گیرم  فال  به  را  تفاهم نامه  این  افزود: من  سجادی 
سرآغاز همکاری های مشترک و متقابلی باشد که بتواند هم ظرفیت های 
موجود در کرمان را در تهران به نمایش بگذاریم و هم برخی از هنرمندان 

عالقه مند را برای ارایۀ آثارشان به سمت کرمان سوق دهیم.
محمد جهانشاهی، معاون فرهنگی اجتماعی شهردار کرمان نیز در حاشیۀ 
تفاهم نامه  این  از طرفین  این که هر یک  به  اشاره  با  تفاهم نامه  امضای 
تفاهم نامه ها  این  گفت:  هستند،  خودشان  خاص  ظرفیت های  دارای 
می تواند مسیر مناسبی برای توسعۀ فرهنگی و اجتماعی در شهرها باشد؛ 
به همین دلیل، در کنار سایر فرهنگ سراهای وابسته به شهرداری تهران، 
سابقه ترین  با  و  قدیمی ترین  از  یکی  به عنوان  را  نیاوران  فرهنگ سرای 

فرهنگ سراهای کشور مدنظر قرار دادیم و طی صحبت هایی که جناب 
تهران  نیاوران  بنیاد و رییس فرهنگ سرای  با مدیرعامل  آقای شهردار 
داشتند و نشست هایی که برگزار شد، درنهایت مقرر شد معاونت فرهنگی 
از ظرفیت بزرگی که  با رویکرد بهره گیری  اجتماعی شهرداری کرمان 
در کالن شهر تهران وجود دارد، بتواند پایگاهی را در پایتخت که بستر 
فعالیت های فرهنگی اجتماعی است، داشته باشد و از این ظرفیت بزرگ 
ظرفیت ها،  از  کرد  خواهیم  تالش  هم چنین  افزود:  کند.وی  استفاده 
تجربیات، داشته ها و گنجینه های فرهنگی و اجتماعی و آثاری که این 
فرهنگ سرا دارد و کارهای بزرگی که در این چند دهه در فرهنگ سرای 
نیاوران انجام شده، بهره ببریم و از بخش های سخت افزاری و امکاناتی 
که دارند نیز استفاده کنیم؛ ضمن این که با همکاری این فرهنگ سرا، 
فرهنگی  داشت.معاون  خواهیم  هم  مختلفی  برنامه های  سال  طول  در 
بتوانیم در  این طریق  از  امیدواریم  ادامه داد:  اجتماعی شهردار کرمان 
در  بیشتری  سهم  است،  کشور  جمعیتی  کانون  بزرگ ترین  که  تهران 
هنری  و  گردشگری  اجتماعی،  فرهنگی  ظرفیت های  معرفی  راستای 

کرمان داشته باشیم و از این شرایط استفاده کنیم.
جهانشاهی با بیان این که جای خوشحالی دارد که این تعامل برقرار شده 
و امیدواریم نهایت بهره برداری را از این تعامل ببریم، گفت: از تمام فعاالن 
دعوت  غیردولتی  و  دولتی  حوزه های  در  اجتماعی  و  هنری  فرهنگی، 
می کنیم طرح ها و ایده هایی را که باعث باال بردن بهره وری این تفاهم نامه 
می شود، ارایه کنند تا برنامه های مشترکی با همکاری شهرداری کرمان و 

فرهنگ سرای بزرگ نیاوران برگزار کنیم.
نیاوران  فرهنگ سرای  بین  همکاری  تفاهم نامۀ  در  است؛  ذکر  به  الزم 
تهران و فرهنگ سرای کوثر شهرداری کرمان، مقرر شد طرفین یکی از 
کارشناسان خود را به عنوان نماینده تعیین و به طرف مقابل معرفی کند 
تا ضمن ارتباط مستمر، برنامه ریزی و هماهنگی های الزم را معمول دارند.
هم چنین مقرر شد در راستای تقویت اجرای این تفاهم نامه، برنامه هایی 
که متناسب با شأن طرفین تا پایان امسال قابلیت اجرا دارند، حداکثر ۱0 
روز پس از امضای تفاهم نامه اعالم و برای اجرای آن ها برنامه ریزی شود.   
این تفاهم نامه به مدت یک سال اعتبار دارد؛ ضمن این که با تأیید طرفین، 

قابل تمدید خواهد بود.

استاندار کرمان در بیان اهمیت جشنوارۀ موسیقی نواحی برای استان 
گردشگری  توسعۀ  دنبال  به  کرمان  استان  در  کرد:»ما  اظهار  کرمان 
هنری، به ویژه گردشگری موسیقی هستیم که موسیقی نواحی و مقامی 
نقش مهمی در این توسعه دارد و برای اینکه ما به توسعۀ گردشگری 
موسیقی برسیم باید حوزۀ موسیقی نواحی و مقامی را توسعه دهیم. 
امیدواریم روزی برسد که در شهر کرمان، تمام شب های هفته برنامۀ 
موسیقی نواحی و مقامی اجرا شود و هر گردشگری، در هر زمانی از 
سال که به کرمان سفر می کند، در هر شب از شب های اقامتش، بتواند 

موسیقی نواحی و مقامی استان کرمان و کشور را بشنود«.
بیان اهمیت جشنوارۀ  نو، فدایی استاندار کرمان در  به گزارش گفتار 
موسیقی نواحی برای استان کرمان اظهار کرد:»ما در استان کرمان به 
دنبال توسعۀ گردشگری هنری، به ویژه گردشگری موسیقی هستیم که 
موسیقی نواحی و مقامی نقش مهمی در این توسعه دارد و برای اینکه 

نواحی  موسیقی  حوزۀ  باید  برسیم  موسیقی  گردشگری  توسعۀ  به  ما 
برسد که در شهر کرمان،  امیدواریم روزی  توسعه دهیم.  را  مقامی  و 
و هر  اجرا شود  مقامی  و  نواحی  برنامۀ موسیقی  تمام شب های هفته 
گردشگری، در هر زمانی از سال که به کرمان سفر می کند، در هر شب 
بتواند موسیقی نواحی و مقامی استان کرمان و  اقامتش،  از شب های 

کشور را بشنود.«
گفتنی است، در این مراسم گروه صحرا روشن از خراسان شمالی، گروه 
گروه  رضوی،  خراسان  از  عسگری  غالمحسین  و  صوفی  عبدالرحمن 
فرامرز گلزار از آذربایجان شرقی، گروه شگل زهی زنگشاهی از سیستان 
و بلوچستان، گروه سزیکلی از ترکیه، گروه بانوان حرا از قوچان، گروه 
از  ریگان  طوفان  گروه  ترکمن،  از  جرجانی  گروه  کرمانشاه،  از  ویسی 
به  از خوزستان  میسان  و گروه  از گلستان  اصالن  آوای  کرمان، گروه 

هنرنمایی پرداختند.

استاندار کرمان:

برای توسعۀ گردشگری موسیقی، باید حوزۀ موسیقی نواحی 
و مقامی را توسعه دهیم

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه شماره 9800964
طبق مواد 18 و 19 آئین نامه اصالحی اجرایی بدین وسیله به آقای درویش انجم شعاع فرزند 
علی به شماره ملی 2991349468 که آدرس شما شناسایی نگردیده است ابالغ می شود بابت 
سند رهنی شماره 87229  مورخ 1397/05/15 فیما بین اصغر ایرانمنش و بانک ملی به بانک مذکور مبلغ 
7/981/541/132 ریال به انضمام حقوق دولتی بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
درخواست صدور اجراییه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح 
می باشد لذا طبق ماده 18/19 آیین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این 
آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است. فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف 
مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات 

اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 1141 م/الف
رییس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان - علیرضا محمدی کیا 



یکشنبه 19 آبان ماه 12/1398 ربیع االول 1441/ 10 نوامبر 2019/سال بیست و چهارم شماره 3095سه جامعه 

گزارش »کرمان امروز« از لزوم آموزش، آگاهی بخشی و آماده سازی شهروندان در مواقع بحرانی؛

اهمیت مدیریت مردمِی بحران

اشاره:
 طی پنج شنبه و بامداد جمعه هفته گذشته، پنج استان 
کشور و از جمله جنوب استان کرمان لرزید. لرزه هایی که 
همراه  با خود ترس و وحشت می آورد. ترس ازدست دادن 
جان و آوار شدن خانه و کاشانه. آن هم استانی با  18گسل 
می  شان  بیدارشدن  احتمال  لحظه  هر  که  خفته  غول  و 
رود. وجود این گسل ها در جغرافیای استان و تجربه زلزله 
های سخت و ویرانگر، اهمیت توجه به خطر زمین لرزه و 
نحوه مقابله با آن را برای استان دو چندان می کند. به این 
منظور باید آموزش، آگاهی بخشی  و تبلیغات میدانی برای 
مقابله  با بحران ها بیشتر شود و اطالع رسانی مناسب و 
موثر از سوی رسانه ها در این زمینه صورت گیرد. اگر با باال 
بردن آگاهی بخشی بتوانیم حتی جان یک نفر را در بالیای 
طبیعی نجات دهیم به بیان قرآن مانند این است که جان 

بشریت را نجات داده ایم.
زمین لرزه بحران مهم استان

باید گفت استان کرمان  به عنوان یکی از پر حادثه خیز 
ترین استان های کشور در بحث زلزله مطرح است به گونه 
ای که در شش ماه نخست سال 98 بیش از 500 زمین 
لرزه بین یک تا5 ریشتر در سطح استان  به ثبت رسیده 
کرمان  استانداری  بحران  مدیریت  کل  مدیر  البته  است. 
سیل،  جمله  از  طبیعی  مخاطره  نوع  است؛ هشت  معتقد 
طوفان، تگرگ، هجوم ملخ، صاعقه، ریز گردها، زمین لرزه و 
آتش سوزی خسارت های بسیاری  به این استان طی شش 
از صحبت  که  آنگونه  است.  کرده  وارد  امسال  ابتدای  ماه 
های مدیر کل مدیریت بحران استانداری بر می آید؛ استان 
کرمان استان بحران هاست اما آیا  به همین میزان آماده 

مقابله  با بحران ها است؟
گسل های فعال استان

زلزله های اخیرغرب و شمال غرب باعث شد بازنگاه ها 
بیاورند  یاد  به  مردم   و  معطوف شود  ها  به سمت گسل 
روزهایش خود  از  را که هر یک  بم  زلزله  روزهای سخت 
تاریخ مفصلی است. از این رو کرمانی ها همواره منتظرزلزله 

هستند اما انتظاری بدون آمادگی!   
حال نگاهی کوتاه می اندازیم  به مهم ترین گسل های 
آنها  به  مفصل  گزارشی  در  ایسنا  خبرگزاری  که  استان 

پرداخته است.
گسل گلباف

این گسل با طول حدود 100 کیلومتر و روند شمال غربی، 
جنوب شرقی؛ از جنوب غرب دشت بم تا غرب شهداد ادامه 

می یابد و در این محل به گسل لکوکوه می پیوندد.
گسل گلباف مرکز بیش از 13 زلزله تاریخی و قرن بیستم 
با بزرگی بیش از 5 ریشتر روی آن است و یکی از فعال 

ترین و لرزه خیز ترین گسلهای استان کرمان است.

گسل نایبند
طول  با  نایبند  گسل  کرمان،  استان  فعال  گسل  دومین 
بیش از 400 کیلومتر و با امتداد تقریبی شمالی، جنوبی 
است که در برخی از نقاط جابجایی قائمی در حد 20 متر 
را نشان می دهد و وقوع زلزله در بخش جنوبی این گسل، 

نشان از فعال بودن آن است
در هر حال در فاصله زمانی 1900 هجری شمسی تا کنون، 
این گسل مرکز هیچ زمین لرزه مهمی نبوده است و این امر 
ممکن است به دلیل حرکت خزشی آن بوده و یا قفل شدن 

سنگها در هم و وجود انرژی تخلیه نشده آن باشد.
گسل لکرکوه

گسل لکرکوه با روند شمال - شمال شرقی، جنوب-جنوب 
غربی تقریبا به موازات گسل نایبند و به طول 130 کیلومتر 
در غرب آن قرار دارد. وقوع زمین لرزه ویرانگر سال 1290 
هجری راور که منجر به کشته شدن 700 نفر گردید، به این 

گسل نسبت داده می شود.
گسل کوهبنان

چهارمین گسل فعال استان، گسل کوهبنان است که با 
امتداد شمال غربی- جنوب شرقی از غرب شهر کرمان تا 
شمال غرب بهاباد با طول حدود 300 کیلومتر شناسایی 
روندهای  خیزترین  لرزه  از  یکی  گسل  این  است.  شده 

های  لرزه  زمین  که  می باشد  کرمان  استان  در  ساختاری 
سال 1242 هجری چترود، 1250 چترود، 1365 گسیک 

زرند و 1383 حتکن به این گسل نسبت داده شده است.
گسل داوران

در کوهستان های شمال دشت رفسنجان واقع شده است 
که قسمت عمده آن در جهت شمال غرب- جنوب شرق 

قرار دارد.
گسل رفسنجان؛ 2600 کشته

گسل رفسنجان با طول بیش از 140 کیلومتر در جنوب 
شهرستان رفسنجان واقع شده است. باید مدنظر داشت که 
زمین لرزه سال 1302 را به این گسل نسبت داده اند که 

2600 نفر کشته برجای گذاشت.
گسل انار

گسل انار با طول حدود 100 کیلومتر از نزدیکی شهر انار 
عبور می کند که می توان آن را ادامه گسل رفسنجان در 

نظر گرفت.
گسل ده شیر

گسل ده شیر با طول 350 کیلومتر از جنوب نائین شروع 
شده و به چاه گو واقع در منطقه سیرجان ختم می شود. در 
رابطه با این گسل تا کنون هیچ زمین لرزه ای بزرگی ثبت 

نشده است اما این دلیل بر غیر فعال بودن آن نمی باشد.

گسل شهر بابک
طول  با  باشد،  می  فعال  گسل  نهمین  شهربابک،  گسل 
حداقل 270 کیلومتر و قسمتی از یک گسل اصلی و مهم 
ده  نام گسل  به  علمی  منابع  از  برخی  در  که  است  ایران 
شیر- بافت نامیده شده است. در سالهای اخیر زلزله ای در 

آن به وقوع نپیوسته است.
گسل بلورد و گسل بافت

 گسل بلورد با طول حدود 70 کیلومتر در حد فاصل جنوب 
بلورد شهرستان سیرجان تا جنوب شهرستان سیرجان است. 
همچنین یازدهمین گسل فعال استان، گسل بافت با طول 
تقریبی 96 کیلومتر که از شهرستان بافت عبور می کند و 

توانایی ایجاد زلزله با بزرگی 7 ریشتر را دارد.
گسل الله زار

مدیر کل مدیریت بحران استان کرمان عنوان کرد: گسل 
الله زار با طول 50 کیلومتر، دوازدهمین گسل فعال استان 
کرمان است که مرکز چندین زلزله مهم و تاریخی ازجمله؛ 

زمین لرزه 18 بهمن سال 1963 بوده است.
گسل ساردوئیه)سربیژن( و گسل 

جیرفت)سبزواران(
می  کیلومتر  ساردوئیه)سربیژن(حدود 100  گسل  طول 
باشد. همچنین گسل جیرفت)سبزواران( چهاردهمین گسل 
فعال استان کرمان است و دارای روند تقریبا شمالی-جنوبی 
بوده و با توجه به فعال بودن این گسل و عدم تخلیه انرژی 
در قرن اخیر باید توجه و مراقبت خاص از مناطق اطراف 

این گسل بعمل بیاوریم.
گسل های جنوب جازموریان

فعال  دیگر گسل های  از  گسل های جنوب جازموریان 
استان است. به طوریکه در منطقه مکران تعداد زیادی گسل 
با جهت گیری شرقی-غربی وجود دارد که یکی از مهمترین 

آنها گسل های جنوب جازموریان می باشد.
گسل راین و گسل بم

یک گسل  عنوان  به  که  شانزدهمین گسل  راین،  گسل 
فعال استان در نظر گرفته می شود، گسل بم با طول حدود 
65 کیلومتر و از حوالی شهر بم می گذرد. به طوریکه در 
قرن اخیر شاهد وقوع چندین زمین لرزه ناشی از این گسل 

بوده ایم.
گسل ماهان

ماهان می  کرمان، گسل  استان  فعال  هجدهمین گسل 
باشد که از شرق ماهان عبور کرده و به عنوان یکی از گسل 

های فعال استان شناخته می شود.
سخن آخر

آگاهی بخشی یکی از نکته های کلیدی در رویارویی با 
زلزله  است که  این  واقعیت  ها محسوب می شود.  بحران 
رخدادی زیانبار به شمار می رود اما می توان با آن مقابله 
کرد. با توجه به تجربه کشورهای گوناگون، اگر مردم این 
پدیده طبیعی را  به درستی بشناسند و بر اجرای صحیح 
داشته   نظارت  ساز  و  ساخت  بخش  در  ویژه  به  ها  قانون 
باشند می توان آسیب های زلزله را کاهش داد. بنا براین 
به نظر می رسد برای کشور و به ویژه استان ما برگزاری 
دوره های آموزشی به ویژه از مسیر آگهی های کوتاه مدت 

تلویزیونی امری ضروری است.

    در چند روز گذشته پنج استان کشور و از جمله جنوب استان کرمان لرزید. باید بدانیم 
که استان کرمان به عنوان یکی از پر حادثه ترین استان های کشور در بحث زلزله مطرح 
است، به گونه ای که در شش ماه نخست امسال بیش از 500 زمین لرزه بین یک تا پنج 
ریشتر در سطح استان  به ثبت رسیده است. در چنین استانی مدیریت بحران بسیار مهم 
است، تکلیف مدیران بحران در کل کشور که مشخص است، اما آیا مردم را برای بحران 
آماده ساخته ایم؟ آیا مدیریت مردمِی بحران که در کشورهای پیشرفته بسیار مورد 

بحث است را در کرمان جدی گرفته ایم؟ یا....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

یادداشت های 
گاه و بی گاه

شناخت 
دیروز در خیابان با شخصی روبه رو شدم که به محض دیدن 
مرا در آغوش گرفت و با تعارفات معمول شرمنده ام کرد و 
بعد از من پرسید او را می شناسم ولی من هیچ خاطره ای از 
گذشته با او در ذهنم نبود و با ناراحتی گفتم نمی شناسمش 
پس او نشانه هایی داد و از سالهای جوانی و کار گفت اما باز 
او آدرسی واضح و توضیحی  ادامه  او را نشناختم و در  هم 
دقیق از من داد و من هنوز او را نشناخته بودم و او مجبور شد 
تا خود را معرفی کند و از حال خود بگوید. من هم در حالی 
که درذهنم به دنبال خاطراتی با او می گشتم به این فکر می 
کردم وقتی قدرت شناسایی دوستی را که چند سال ندیده ام 

ندارم چگونه می توانم ادعا کنم خدا را می شناسم.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

داستانی مانده 

از صد باغ سیب
را  خودم  دردهای  خواهم  نمی  امروز 
تو  های  زخم  بر  تا  ام  آمده  بشمارم. 

باشم.  برای گریه هایت شانه  تا  ام  آمده  بگذارم  التیام 
آشوب  از  و  گرفته  را  همیشه می خواستم که دستت 
به  و  کرده  زندگی  خاطرت  به  بیاورم.  بیرون  زمان 
تو  خندیدم  هایم  گریه  میان  در  آوردم  تاب  خاطرت 
زیباترین اتفاق زندگی بودی که دنیا برمدارت بچرخد. 
قدیسه  اند.  بوده  جستجویت  در  همیشه  ها  اشتیاق 
توانم  می  اما  سازم  محقق  را  آرزوهایت  که  نیستم 
که  ندارم  طاقت  گرچه  کنم  گوش  هایت  دلتنگی  به 
دلتنگ ببینمت. چقدر دنیا زیبا می شود اگر باشی و 
به خواستنی هایت لبخند بزنی. اگر باشی و فرداها را 
صدا کنی تا دست نوازش بر سر زندگی بکشند چقدر 
خوب است که هر روز با تو خودم را مرور کرده که از 
بی  تو  دردهای  از  هیچکدام  هستی  زنده  تا  نبرم.  یاد 
درمان نیست. من به دوباره شکفتن های تو ایمان دارم 
بهترین  تا  بزن  زندگی  قلب  به  و  بگیر  از سر  را  راهت 
لحظه های عمرت را شکار کنی. دیگر دست روی دست 
نگذاشته و به پیچ خیابان خیره نباش از این پس مایلم 
اینکه  از  ترسم  می  ولی  بسپارم  تو  دستان  به  را  جان 
می  همچنان  که  آباد  ات  خانه  باشم  دلت  روی  غمی 
درخشی و آسمان را روشن کرده ای خورشید به دست 
و  دارد  جریان  تو  با  ام  زندگی  است.  آمده  ات  بوسی 
هیچ کس نمی تواند از زندگی منصرفم کند یک روز به 
خاطر تو وقتی نباشی به خاطر دیگران که محبت را از 
تو آموخته ام. حتی اگر من نباشم سرت را بر هر شانه 

ای که می گذاری غصه هایت را به فراموشی بسپار.
از انفجار چشم هایت بی نصیبم 

من داستانی مانده از صد باغ سیبم 
دیگر نه سیبی هست نه رویای باران 

پس می کشم پا را که با خوبان رقیبم

به قلم 
مهناز سعید 

از کجا بفهمیم نرمی استخوان داریم؟
سرویس علم و زندگی کرمان امروز

 نرمی  استخوان به نرم شدن و ضعیف شدن استخوان در کودکان گفته 
می شود که معموالً به دلیل کمبود شدید و طوالنی ویتامین D اتفاق می افتد.
ویتامین D جذب کلسیم و فسفر را از طریق دستگاه گوارش باال می برد. 
را دشوار  نرمال کلسیم و فسفر در بدن  کمبود ویتامین D حفظ سطح 

می کند که همین می تواند منجر به نرمی استخوان شود.
افزودن ویتامین D یا کلسیم به رژیم غذایی می تواند مشکالت استخوانی 
ناشی از نرمی استخوان را برطرف کند. اما وقتی نرمی استخوان به دالیل 
دیگری ایجاد شده باشد، ممکن است فرزندتان به داروها و درمان های دیگری 
هم نیاز پیدا کند. بعضی ناهنجاری های اسکلتی ناشی از نرمی استخوان با 

عمل جراحی قابل اصالح است.
 عالئم

نشانه ها و عالئم نرمی  استخوان عبارتند از:
•  تاخیر در رشد

•  درد در ستون فقرات، لگن و ران ها
•  ضعف عضالنی

ازآنجا که نرمی استخوان صفحات رشد انتهای استخوان های کودک را نرم 
می کند، ممکن است منجر به ناهنجاری های اسکلتی زیر شود:

•  کمانی شدن پاها یا زانوی ضربدری
•  ضخیم شدن مچ دست و پا
•  پیش آمدن قفسه ی سینه

چه زمان به پزشک مراجعه کنید؟
اگر فرزندتان دچار درد استخوانی، شعف عضالنی یا ناهنجاری های بارز 

اسکلتی بود، به پزشک مراجعه کنید.
عوامل

بدن برای جذب کلسیم و فسفر از موادغذایی به ویتامین D نیاز دارد. اگر 
ویتامین D کافی به بدن فرزند شما نرسد یا اگر بدن او برای جذب ویتامین 
D مشکل داشته باشد، او دچار نرمی  استخوان خواهد شد. معموالً کمبود 

کلسیم و ویتامین D می تواند منجر به نرمی استخوان شود.
D کمبود ویتامین

کودکانی که از دو منبع زیر ویتامین D کافی به بدنشان نمی رسد دچار 
کمبود این ویتامین می شوند:

 D نور خورشید. پوست با قرار گرفتن در معرض نور خورشید ویتامین  •

تولید می کند. کودکانی که در کشورهای پیشرفته زندگی می کنند معموالً 
زمان کمتری را بیرون از خانه سپری می کنند. همچنین معموالً از کرم های 
ضدآفتاب استفاده می کنند که جلوی اشعات نور خورشید را که به تولید 

ویتامین D توسط پوست کمک می کند، می گیرد.
حاوی  تخم مرغ  زرده ی  و  چرب  ماهی های  روغن ماهی،  موادغذایی.    •
ویتامین D هستند. همچنین به بعضی موادغذایی ازجمله شیر، سیریال 

بعضی آبمیوه ها هم ویتامین D افزوده می شود.
مشکل در جذب

 D بعضی از کودکان با بیماری هایی متولد می شوند که بر جذب ویتامین
توسط بدن اثر می گذارد. بعضی از این بیماری ها عبارتند از:

• بیماری سلیاک
• بیماری روده ی التهابی فیبروز کیستی

•  مشکالت کلیوی
• عوامل خطرزا

عواملی که احتمال ابتالی کودکان به نرمی استخوان را باال می برد، عبارتند 
از:

•  پوست تیره. پوست های تیره به اندازه ی پوست های روشن به نورخورشید 
واکنش نمی دهند، به همین دلیل ویتامین D کمتری تولید می کنند.

•  کمبود ویتامین D در مادر طی دوران بارداری. کودکی از که از مادری 
با کمبود شدید ویتامین D به دنیا می اید ممکن است بعد از تولد عالئم 

نرمی استخوان داشته باشد یا چند ماه بعد از تولد به آن مبتال شود.
•  عرض جغرافیایی شمالی. کودکانی که در مناطق جغرافیایی ای زندگی 
قرار  ابتال  بیشتر در معرض  آنها کمتر است،  نورخورشید در  می کنند که 

دارند.
به  بیشتر  از موعد متولد می شوند  تولد زودرس. کودکانی که زودتر    •

نرمی استخوان مبتال می شوند.
•  داروها. بعضی از انواع داروهای ضدتشنج و داروهای ضدویروسی که برای 
بیماری HIV مورداستفاده قرار می گیرند، در توانایی بدن برای استفاده از 

ویتامین D اخالل ایجاد می کنند.
•  مصرف انحصاری شیر مادر. شیر مادر به میزان کافی ویتامین D برای 
پیشگیری از ابتال به نرمی استخوان در خود ندارد. کودکانی که فقط از شیر 

مادر تغذیه می کنند باید از قطره های ویتامین D استفاده کنند.
مشکالت

• نرمی استخوان اگر تحت درمان قرار نگیرد، منجر به مشکالت زیر خواهد 
شد:

•  نارسایی رشد

•  انحنای غیرعادی ستون فقرات
•  ناهنجاری های اسکلتی

• مشکالت دندان
•  تشنج

 پیشگیری
قرار گرفتن در معرض نور خورشید بهترین منبع از ویتامین D است. در 
اکثر فصل های سال، 10-15 دقیقه قرارگیری در معرض آفتاب کافی است. 
ولی اگر پوست تیره ای دارید یا در فصل زمستان یا اگر در مناطق شمالی 
عرض جغرافیایی زندگی می کنید، ممکن است با قرار گرفتن در معرض نور 

خورشید ویتامین D کافی دریافت نکنید.
عالوه بر این، گفته می شود که بخاطر نگرانی از ابتال به سرطان، نوزادان و 
کودکان کم سن تر به ویژه نباید در معرض نور مستقیم قرار گیرند یا همیشه 

باید از کرم های ضدآفتاب استفاده کنند.
فرزندتان  که  کنید  حاصل  اطمینان  نرمی استخوان  از  پیشگیری  برای 
و  ماهی  روغن  چرب،  ماهی های  مثل   D ویتامین  از  سرشار  موادغذایی 
زرده ی تخم مرغ یا موادغذایی زیر که با مثل ماهی های چرب، روغن ماهی 

و زرده ی تخم مرغ غنی شده باشند، مصرف کند:
•  شیرخشک

•  سیریال
•  نان

•  شیر، ولی نه موادغذایی حاصل از شیر مثل ماست و پنیر
•  آب پرتقال

برای اطمینان از میزان ویتامین D موجود در موادغذایی غنی شده حتماً 
به برچسب های موادغذایی دقت کنید.

 D ویتامین  مکمل های  درمورد مصرف  پزشکتان  از  باردار هستید،  اگر 
سوال کنید.

ازآنجا که شیر مادر حاوی میزان کمی ویتامین D است، همه ی نوزادانی 
که از شیر مادر تغذیه می کنند باید روزانه 400 واحد بین المللی ویتامین 
D خوراکی مصرف کنند. آکادمی پزشکی کودکان در امریکا توصیه می کند 
که نوزادانی که از شیرمادر تغذیه می کنند یا آنهایی که کمتر از یک لیتر 
 D ویتامین  مکمل های خوراکی  از  می کنند  روز مصرف  در  شیر خشک 

استفاده کنند.
تشخیص

پزشک متخصص در طول معاینه به آرامی روی استخوان های فرزندتان 
فشار می آورد تا ناهنجاری های احتمالی را تشخیص دهد. پزشک موارد زیر 

را در فرزندتان بررسی خواهد کرد:
•  جمجمه. استخوان جمجمه در کودکان مبتال به نرمی استخوان معموالً 
اتفاق  دیرتر  معموالً  کودکان  این  در  و سفت شدن جمجمه  است  نرم تر 

می افتد.
•  پاها. بااینکه حتی کودکان سالم هم پاهایشان کمی کمانی شکل است، 

کمانی بودن بیش از حد پاها در نرمی استخوان بسیار متداول است.
•  سینه. بعضی از کودکان مبتال به نرمی استخوان دچار ناهنجاری هایی 
پیش آمده  قفسه ی سینه ای  باعث می شود  که  قفسه ی سینه می شوند  در 

داشته باشند.
•  مچ دست و پا. کودکانی که به نرمی استخوان مبتال هستند، معموالً 

مچ هایی ضخیم تر از کودکان طبیعی دارند.
رادیولوژی استخوان های مشکل دار می تواند ناهنجاری های استخوانی را 
آشکار کند. آزمایش ادرار و خون نیز می تواند تشخیص نرمی استخوان را 

تایید کرده و روند درمان را کنترل کند.
درمان

و   D ویتامین  مکمل های  مصرف  با  نرمی استخوان  به  ابتال  دالیل  اکثر 
کلسیم قابل درمان هستند. حتماً درمورد دوز مصرفی به دستورات پزشکتان 

توجه کنید. مصرف بی اندازه ی ویتامین D نیز می تواند مشکل ساز شود.
 عمل های جراحی و سایر عمل ها

پزشک  ستون فقرات  ناهنجاری های  یا  کمانی  پاهای  موارد  بعضی  برای 
ممکن است برای اصالح طرز قرارگیری استخوان ها حین رشد از کفش های 
مخصوص و بریس طبی استفاده کند. ناهنجاری های شدید تر اسکلتی نیاز 

به جراحی خواهد داشت.
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آگهی اخطاریه
مورخ  می گردد که  اخطار  به شما  اخطاریه  این  موجب  به  پور  ترابی  آیدا  خانم 

1398/7/21 بابت بدهی به بانک اقتصاد نوین ممنوع الخروج از کشور گردیده اید.
1146 م/الف

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان - علیرضا محمدی کیا 

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9800812
طبق مواد 18 و 19 آئین نامه اصالحی اجرائی بدین وسیله به آقای فرشید نخعی 
ده علی فرزند علی به شماره ملی 3210056021 ابالغ می شود بابت مهریه به همسر خود مبلغ 
بستانکار درخواست  پرداخت وجه  اثر عدم  بر  که  باشید  می  بدهکار  ریال   13/099/050/000
صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح 
می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ 
انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر 
می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون 

انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی وفق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 1147 م/الف
زهرا سرمست 
کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 

فرهنگ و ادب

اعجاز 
کالمت 

 
وقتی که باران ریز کالمت 

نرم نرمک 
بر دلم نشست 

دغدغه های تنهایی را 
به سنگ فرش خیابان 

جوی آب 
نهر بزرگ 

در انتهای زمین 
به مرداب پیر کویر 

سپردم

به قلم سیدرضا 
مجد زاده 

سرویس ادبی کرمان امروز

به صد ها  بزنیم،  فارسی  ادبیات  به دنیای  اگر سری 
از  روایتی  کدام  هر  که  برمی خوریم  عاشقانه  داستان 
عشق دو انسان با همۀ فراز و فرودهایش هستند. البته 
قرار نیست همه این داستان ها ختم به خیر و هجران 
اتفاقاً مشهورترین داستان های  به وصال تبدیل شود. 
عشقی، آن هایی هستند که پایانی غم انگیز دارند و در 

آن عاشق به وصال نمی رسد.
بلند  و  نفس گیر  رمان  در  آبادی  دولت  محمود   
زنده است«.  آدم  به عشق  »کلیدر« می نویسد: »آدم 
این یعنی مفهوم عشق در همه دوره ها یکی از مفاهیم 
است  همین  برای  هست.  و  بوده  انسان  توجه  مورد 
که داستان ها و اشعار عاشقانه یکی از پرطرفدارترین 
ادبیات  دنیای  به  سری  اگر  هستند.  ادبی  گونه های 
به صد ها داستان عاشقانه برمی خوریم  بزنیم،  فارسی 
که هر کدام روایتی از عشق دو انسان با همۀ فراز و 

فرودهایش هستند.
خیر  به  ختم  داستان ها  این  همه  نیست  قرار  البته 
مشهورترین  اتفاقاً  شود.  تبدیل  وصال  به  هجران  و 
پایانی  که  هستند  آن هایی  عشقی،  داستان های 
غم انگیز دارند و در آن عاشق به وصال نمی رسد؛ مانند 
از  ادامه  در  فرهاد«.  و  »شیرین  و  مجنون«  و  »لیلی 
چند منظومه عاشقانه در ادبیات فارسی که پایانی تلخ 
و دردناک دارند و کمتر شناخته شده اند، می خوانید.

رابعه و بکتاش
رابعه بنت کعب که به رابعۀ بلخی هم مشهور است، 
اولین شاعر زن ادبیات فارسی و دختر کعب قزداری، 
از مرگ  حاکم بلخ در قرن چهارم هجری است. بعد 
پدر رابعه، برادرش حارث به جای او می نشیند و در 
این میان رابعه عاشق مردی به نام بکتاش می شود که 

کلیددار خزانۀ حارث بوده است. سرانجام، برادر رابعه 
از این عشق باخبر می شود و رابعه را می کشد. بکتاش 
هم وقتی خبر مرگ معشوقش را می شنود، اول انتقام 
فراق  از  نیز  خود  سپس،  و  می گیرد  حارث  از  را  او 

معشوق، دق می کند و می میرد.
در  را  عشق  این  غمگیِن  ماجرای  نیشابوری  عطار 
الهی نامه، با حدود ۴۰۰ بیت به نظم در آورده است. 
داستان عشق رابعه بنت کعب و بکتاش در قدیمی ترین 
لباب االلباب محمد عوفی  تذکره شعر پارسی، یعنی 
هم آمده است. عالوه بر این، عبدالرحمن جامی هم در 
نفحات االنس وقتی از زنان شاعر و عارف یاد می کند، 
نیز اشاره می کند. در دورۀ  به عشق بکتاش به رابعه 
قاجار هم رضا قلی خان هدایت این داستان عاشقانه را 

در منظومۀ »گلستان ارم« به شعر در آورد.
سیاوش و سودابه

شاهنامه فردوسی یک اثر حماسی است، اما در دل 
آن ماجرا های عاشقانه هم اتفاق می افتد. یکی از این 
هم  ممنوعه  و  طرفه  یک  عشقی  البته  که  داستان ها 
به  کیکاووس  همسر  سودابه،  عشق  داستان  هست، 
عاشق  هوس  سر  از  سودابه  است.  پاکدامن  سیاوِش 
می کند  تالش  و  می شود  باال  و  قد  خوش  سیاوش 
که  اما سیاوش  کند،  مطیع خود  را  او  هر طور شده 

شخصیتی واال دارد، از او دوری می کند.
او  به  می بیند  را  سیاوش  بی اعتنایی  که  سودابه 
تهمت می زند و کیکاووس را وادار به مجازات سیاوش 
می کند. کیکاووس هم از سیاوش می خواهد از آتش 
عبور کند تا بی گناهی اش ثابت شود. سرانجام سیاوش 
به سالمت از آتش می گذرد و بعد هم به بهانۀ جنگ با 
تورانی ها از دربار پدر می رود. وقتی سیاوش به دست 
افراسیاب کشته می شود، رستم که پدرخوانده سیاوش 
بوده است، سودابه را به سزای عملش می رساند. شاید 
اگر خودخواهی ها و عشق یک طرفه و ممنوعۀ سودابه 
نبود، او مجبور نمی شد از ایران به توران برود و گرفتار 

بدخواهی افراسیاب و اطرافیانش شود.
ورقه و گلشاه

فارسی  ادبیات  گداز  و  پرسوز  داستان های  از  یکی 
داستان عاشقانۀ پسر عمو و دختر عمویی به نام »ورقه 
و گلشاه« است. شاعری به نام عیوقی در قرن پنجم 
این داستان عاشقانه را که در یکی از قبیله های عرب 
به نام »بنی شیبه« می گذرد، روایت می کند. داستان 
از این قرار است که در شب ازدواج این دو عاشق و در 
حالی که همه آمادۀ جشن و شادی هستند، ناگهان 
شخصی به نام ربیع بن عدنان، رئیس قبیلۀ بنی ضّبه 
که عاشق گلشاه بوده است، با لشکرش حمله می کند 

و بساط عقد را به هم می زند و گلشاه را می رباید!
ادامه  در  سینمایی!  فیلم  یک  صحنۀ  شبیه  درست 

به  عاشق  دو  این  نرسیدن  موجب  زیادی  اتفاقات 
یکدیگر می شود تا سرانجام حال جسمی ورقه از غم 
عشق بد و بدتر می شود تا جایی که حتی طبیب هم 

نمی تواند برایش کاری کند و می میرد.
وقتی گلشاه از مرگ ورقه باخبر می شود، دنیا پیش 
چشمانش سیاه می شود و سه روز و سه شب شیون و 
زاری می کند و وقتی او را به محل دفن ورقه می برند، 
طاقتش را از دست می دهد و آن قدر گریه می کند تا 

نفسش بند می آید و از دنیا می رود.
گل و جم

دوران  در  هجری،  نهم  قرن  شاعر  شیرازی،  اهلی 
و  رفت  او  دربار  به  صفوی  اسماعیل  شاه  پادشاهی 
مثنوی »سحر حالل« را به او تقدیم کرد. او در این 
او و شامل هزار بیت است،  اثر  مثنوی که مهم ترین 
حکایت عاشقانه دو دلداده به نام های »گل و جم« را 
روایت کرده است. گل و جم هم سرانجام غم انگیزی 
دیرزمانی  جم،  مرگ  از  بعد  گل  زندگی  و  دارند 

نمی پاید.
گداز«  و  »سوز  مثنوی  در  را  سرانجام  این  مشابه 
شاعری به نام نوعی خبوشانی )قرن دهم هجری( هم 
می بینیم که تازه عروس بعد از مرگ ناگهانی همسرش، 
در چنان غم و اندوهی فرو می رود که سرانجام، زندگی 
را بدرود می گوید. نوعی خبوشانی، در مثنوی »سوز 
و گداز«، متأثر از مثنوی کوتاه »عشق نامه« اثر حسن 

دهلوی، شاعر قرن هفتم هجری است.
»خسرو  یعنی  گنجوی،  نظامی  مشهور  مثنوی  در 
که  می شود  خبردار  شیرین  وقتی  هم  شیرین«  و 
همسرش، خسرو به دست شیرویه کشته شده است، 
بر باالی پیکر خسرو حاضر می شود و سرانجام به قول 
نظامی: »زهی شیرین و شیرین مردن او/ زهی جان 
عشق  در  کند  واجب  چنین  او/  بردن  جان  و  دادن 

مردن/ به جانان جان چنین باید سپردن«.

عشاق ناکام در شعر فارسی؛  
»بکتاش و رابعه« و »سودابه و سیاوش«

سرویس فرهنگی  - ادبی کرمان امروز

 شاید اگر قدیم تر ها می شنیدیم که اگر بچه ها با کتاب مأنوس شوند، احتمال 
موفقیت و باهوش تر شدنشان بیشتر است، تعجب می کردیم. کتاب، بیش از 
آنکه سرگرمی باشد، شخصیت یک بچه را از منزوی بودن به اجتماعی بودن 
و از زبان محدود به کلمات متنوع سوق می دهد. این مطلب را بخوانید تا در 
مورد اینکه چرا باید بچه ها را کتاب خوان بار بیاورید و برای شروع این کار 

باید چه کنید، بیشتر بدانید.
یکی از مهم ترین فعالیت هایی که می توانید فرزندانتان را به آن ترغیب کنید، 
و  تفکر  برای  محرکی  هم  و  است  سرگرم کننده  هم  است.  خواندن  کتاب 
سرگرمی  فقط  بچه ها  برای  خواندن  کتاب  آن هاست.  زندگی  موفقیت های 
نیست. آن ها همچنین با کتاب خواندن در مورد افراد دیگر، مکان ها، ایده ها 

و امکانات بی حد و مرز یاد می گیرند.
 چرا کتاب خواندن برای کودکان مهم است؟

۱. واژگان و مهارت های زبان را توسعه می دهد
هرچه بچه ها بزرگتر می شوند، ما روزانه با آن ها صحبت می کنیم، اما واژگان 
تکراری است.  اغلب  و  قرار می گیرند محدود  و مباحثی که در معرض آن 
خواندن کتاب باعث بهبود واژگان فرزند شما می شود و آن ها را در معرض 
انواع مختلف ساختار جمله، سبک های نوشتن و روش های بیان قرار می دهد.

۲. بچه ها را تشنه دانستن می کند
موضوعات،  از  گسترده ای  طیف  با  شما  بچه های  کتاب،  خواندن  هنگام 
فرهنگ ها و ایده ها آشنا می شوند. آن ها خواهند فهمید که دانش باید کشف 
متوجه  که حتی  می برند  لذت  کتاب  محتوای  از  آنقدر  اوقات  خیلی  شود. 

نمی شوند که درباره یک موضوع خاص، چقدر دانش کسب کرده اند.
۳. همدلی را افزایش می دهد

ارتباط بسیار  افرادی که  تا در مورد  به بچه ها کمک می کند  خواندن کتاب 
کمی با آن ها دارند، قدردان باشند و با آن ها همدلی کنند. آن ها به واسطه 
را  ارتباطات  و  جدید  تجربه های  کتاب  با  ارتباط  در  دارند  که  کمی  تجربه 

می آموزند.
 ۴. بهترین شکل سرگرمی

تبدیل  کودکان  و  بزرگساالن  برای  سرگرمی  یک  به  فناوری  که  اکنون 
برای  منابع خوبی  برنامه های کودکان  و  تلویزیونی  نمایش های  است،  شده 
یادگیری هستند، اما کتاب ها مثل همیشه انتخاب بهتری هستند. به جای 
ساعت ها نشستن جلوی تلویزیون کودکانتان را تشویق کنید که کتاب را به 

عنوان سرگرمی در نظر بگیرند.

۵. پیوند های قوی بین والدین و فرزندان
کتاب خواندن فرصت خوبی برای تعامل با فرزندان ماست، برای اینکه در 
بینمان  بزنیم و صمیمیت  افکارشان در مورد موضوعات کتاب حرف  مورد 

برقرار شود.
۶. مغز کودکان را پرورش می دهد

اگر برای فرزندتان کتاب بخوانید، تفکر انتقادی او را تا حد زیادی پرورش 
دادید. وقتی بچه ها کتاب می خوانند، بین کلمات و تفکر بصری آن ها ارتباط 
برقرار می شود. برای خوانندگان مبتدی، تصاویر ابزاری مفیدی برای کمک 

به آن ها در درک روایت و درک بهتر هستند.
۷. تمرکز را بهبود می دهد

نشستن  در  که  کودکانی  برای  حتی  دارد،  نیاز  تمرکز  به  خواندن  کتاب 
خواندن  کتاب  با  باشند.  متمرکز  و  آرام  نمی توانند  و  دارند  مشکل  هم 

حواس پرتی ها دور می شوند و توان بچه ها برای تمرکز بیشتر می شود.
 ۸. آینده موفق تری رقم می زند

مطالعات متعددی نشان می دهد که خواندن کتاب برای کودکان در سنین 

پایین، در موفقیت آنان در مدرسه اثر می گذارد. همچنین این موفقیت در 
محیط کار هم ادامه پیدا می کند. کتاب خواندن یک تجربه یادگیری طوالنی 

مدت است که باعث رشد می شود.
۹. خالقیت و تخیل را ارتقا می بخشد

فرزندان ما هنگام خواندن یک داستان، با استفاده از خالقیت و تخیلشان، 
تصویری از چگونگی درک داستان در ذهن خود ایجاد می کنند. هر شخص 
تصویری متفاوت را در ذهن خود می بیند و ممکن است هر بار که همان 
کتاب را می خواند، تصویر ذهنی او هم تغییر کند. غوطه وری در کتاب به 
بچه های شما اجازه می دهد تجربیات و سناریو های جدیدی را تصور کنند 

که هرگز تصور آن ها ممکن نبوده است.
۱۰. خودشناسی آن ها را افزایش می دهد

نسبت  به  کم تری  نفس  به  اعتماد  می خوانند،  کم تری  کتاب  که  کسانی 
انزوای  در  احساسات  این  از  بدانید خیلی  است  دارند. جالب  کتاب خوان ها 
بعضی دانش آموزان در مدارس می تواند اثر بگذارد و کتاب خواندن آن ها را 

به حس بهتری از خودشان و در نهایت ارتباطات بهتر برساند.

 از کجا شروع کنیم؟
فرزندان  برای  مزایایی که خواندن کتاب می تواند  از  بسیاری  از  اکنون که 
شما فراهم کند آگاه هستید، قدم بعدی چیست؟ این را بدانیم برای شروع 

دیر نشده است:
خواندن را به یک انتخاب تبدیل کنید: بگذارید خود بچه انتخاب کند که 
کتاب بخواند. شما مشوق او باشید و او را مجبور به خواندن نکنید. اگر تمایل 
ندارند، اول بفهمید چرا تمایل ندارند. مثاًل ممکن است کتاب از سطح لغات 
آن ها باالتر باشد. به تدریج دنبال کتاب های سخت تر بروید تا مشتاقی بچه ها 

ادامه داشته باشد. کتاب های صوتی را امتحان کنید.
انواع مطالب را برای کتاب خواندن پیشنهاد دهید: اگر بچه های شما از کتاب 
خواندن احساس شادی نمی کنند، ممکن است ژانر مورد عالقه خودشان را 
راز،  و  رمز  بخوانید:  کتاب  شان  برای  زمینه ها  همه  در  باشند.  نکرده  پیدا 

تاریخ، زندگی نامه، خیالی، علمی، تخیلی و...
به  عالقه مندی  برای  جالب  روش های  از  دیگر  یکی  ببینید:  را  کتاب  فیلم 
صفحه  روی  محبوب  شخصیت های  دیدن  است.  آن  فیلم  تماشای  کتاب، 

نمایشی، راه آسانی برای تقویت لذت خواندن است.
دو صد گفته، چون نیم کردار نیست: شما اصلی ترین شخصی هستید که 
از  بچه هایتان به دنبال آن هستند. کودکان و نوجوانان عاشق کپی کردن 
والدین خود و انجام کار هایی هستند که والدین خود  روزانه انجام می دهند. 
فقط به بچه های خود نگویید که کتاب بخوانند. با کتاب خواندن خودتان 

به آن ها نشان دهید.
برای زمان کتاب خواندن برنامه ریزی کنید: برای کودکی که برنامه شلوغی 
داشته باشد اینکه بنشیند و کتاب بخواند شاید سخت باشد. با ایجاد وقت 
اختصاصی که فقط برای خواندن است تصمیم را کمی ساده تر کنید. کتاب 
خواندن می تواند قبل از خواب، بعد از مشق شب و یا هر زمانی که برای شما 
کار می کند، بهترین انتخاب باشد. این زمان می تواند برای خواندن صدای 

بلند با کودک یا خواندن مستقل استفاده شود.
کتاب ها را زنده کنید: پیدا کردن پیوند های واقعی با کتاب هایی که بچه های 
افزایش لذت کتاب خواندن خواهد  باعث  شما در حال خواندنش هستند، 
شد. اگر کتابی در مورد مزرعه خوانده است، می توانید او را به مزرعه ببرید 

و بگذارید تجربه واقعی از محیط مزرعه داشته باشد.
خود  منطقه  در  خوب  کتابخانه  یک  دهید:  افزایش  را  کتاب  به  دسترسی 
پیدا کنید تا فرزندان خود را به آنجا ببرید و به آن ها اجازه دهید جادوی 
نام  ثبت  را در کتابخانه  را تجربه کنند. بچه های خود  نامحدود  کتاب های 
کنید و آن ها را ترغیب کنید که از ماجراجویی در کتاب خواندن لذت ببرند.

چرا باید برای کودکان کتاب بخوانیم؟

قلیان؛ نقطه 
شروع اعتیاد !
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سرویس فرهنگی – تاریخی کرمان امروز

شهری  ایم.  شنیده  را  آتالنتیس  خیالی  شهر  داستان  ما  همه ی  احتماالً 
جزیره ی  این  خالف  بر  اما  بود.  شده  غرق  آب  زیر  در  که  بزرگ  و  افسانه ای 
افسانه ای و خیالی، چندین شهر گمشده ی واقعی وجود دارند که توسط آب به 
طور کامل پوشیده شده اند و به طور اتفاقی کشف شده اند. در ادامه این نوشتار  

با برخی از شهر های باستانی گمشده در زیر آب آشنا شوید.
۱. کانودوس - برزیل

تاریخی دارد. داستان هایی  برزیل، قدمتی  واقع در کشور  این شهر کوچک   
مبنی بر این وجود دارند که در گذشته در این شهر واعظی به نام »آنتونیو« 
وجود داشته است و با کمک کشاورزان و مردم فقیر تالش می کرده که قیامی 
بر علیه دولت سازماندهی کند که این قیام با شکست مواجه شده و همه ی آن ها 
کشته شده اند و این قیام در سال ۱۸۹۷ به پایان رسیده است. چند دهه بعد 
در نزدیکی این شهر سدی برای مقابله با خشکسالی ساخته شد که با طغیان 
این سد، این شهر به طور کامل در زیر آب فرو رفته است. البته امروزه این شهر 

تاریخی و انقالبی تا حدودی بازسازی شده است.
۲. ویلو گراو - ایاالت متحده

 این شهر معروف در اعماق دریاچه ی »دیلو هالو« واقع شده است. نام این 
شهر از منطقه ای با درختان فراوان که در نزدیکی همین شهر است، گرفته شده 
است. این شهر بزرگ کلیسا، فروشگاه مواد غذایی و یکی از بزرگ ترین مدارس 

منطقه خود را داشته است. در طول جنگ های جهانی ساکنان این شهر رفته 
رفته به مکان های دیگر کوچ کردند. از طرفی نیز ساختن سد هایی در نزدیکی 
این شهر، باعث آبگرفتگی در این شهر شد و در نهایت نیز این شهر به طور 

کامل به زیر آب فرو رفت.
۳. دانویچ - انگلستان

مهاجرت  دلیل  به  نیز  زمانی  و  بود  انگلستان  در  بندری  شهری  دانویچ   
مسیحیان در طول جنگ های صلیبی یک مرکز مذهبی به شمار می آمد. دانویچ 
در گذشته دهمین شهر بزرگ انگلستان بود، اما امروزه یک دهکده ی کوچک 
برای ماهیگیری است که نزدیک به ۱۰۰نفر جمعیت دارد. این شهر در قرن ۱۵ 
میالدی به دلیل آب و هوای بد و قرار داشتن در نزدیکی دریا برای مدتی به 

طور کامل به زیر آب فرو رفت.
۴. داگرلند - دریای شمالی

 در زمان های قدیم، داگرلند محل زندگی قبایل قدیمی در دریای شمالی بود 
باقی مانده است. داگرلند در حدود ۲۰هزار  از آن  نامی  امروزه فقط  البته  که 
سال پیش از آن که قبایلی در آن زندگی کنند، به انگلستان و اروپا متصل بوده 
است. داگرلند مکانی فوق العاده برای زندگی انسان ها و حیوانات بوده است، تا 
اینکه سطح دریا ها شروع به باال آمدن می کنند و بخش های عظیمی از زمین را 

در بر می گیرند که داگرلند نیز جزئی از آن ها بوده است.
۵. شهر بای - ایتالیا

افراد  برای استراحت  قرار داشته است، مکانی  باستان  این شهر که در روم   
آتشفشان،  یک  به  شهر  این  نزدیکی  علت  به  است.  بوده  شوالیه ها  و  ثروتمند 
چشمه ها  این  که  است  داشته  قرار  شهر  این  در  گرم  آب  چشمه ی  چندیدن 
بازدید  این چشمه ها،  آب  آمدن سطح  باال  با  اند.  داشته  نیز  زیادی  طرفداران 
کنندگان از این شهر نیز مکانی دیگر برای استراحت خود پیدا می کنند و بای 
را رها می کنند. تعداد زیادی از بنا های ویران شده ی این شهر به تازگی کشف 

شده اند.
۶. خلیج کامبای - هندوستان

آلودگی  روی  بر  آزمایش  حال  در  سازمان  یک  که  زمانی  اخیراً  خلیج  این   
آب بود، کشف شده است. در پی این اتفاق مورخان بررسی هایی مبنی بر این 
که این شهر، قدیمی ترین شهر روی کره ی زمین است انجام دادند. اسکلت ها 
دارند.  به ۹۵۰۰ سال  نزدیک  قدمتی  این شهر،  در  مانده  جا  به  دندان های  و 
تعدادی از مردم این شهر، قبل از آن که این شهر به طور کامل به زیر آب فرو 

برود این شهر را ترک کرده اند و در مکانی دیگر به زندگی خود ادامه داده اند.
۷. ویرانه های دریاچه ی تیتیکاکا - بولیوی

 دریاچه ی تیتیکاکا همواره دریاچه ای مرموز به شمار می رفته است و مردم 
محلی این دریاچه را مکانی مقدس می دانسته اند. در قسمت پایینی این دریاچه 
اینکا ها  از  قبل  به ۱۵۰۰ سال  نزدیک  قدمتی  که  است  داشته  معبدی وجود 
)امپراطوری مردم بومی سرخپوست( را دارا بوده است. این شهر مکانی برای 
بوده است. حدود ۲۰۰ غواص  اسپانیایی  پادشاهان  ذخیره سکه ها و طال های 
سنگی،  مجسمه های  هنری،  اثر  چندین  توانستند  فراوان  کاوش های  از  پس 
زندگی  شهر  این  در  که  مردمی  استخوان های  از  تعدادی  و  طال  از  قطعاتی 

می کرده اند را کشف کنند.
۸. شی چنگ - چین

 این شهر که به »آتالنتیس شرق« نیز معروف است، قدمتی نزدیک به ۱۳۰۰ 
سال دارد و اعتقاد بر این است که متعلق به سلسله های »مینگ« و »چینگ« 

بزرگ  اتمی  نیروگاه  احداث  منظور  به  در سال ۱۹۵۹  این شهر  است.  بوده 
چین، به طور عمد به زیر آب فرستاده شد و امروزه در عمق ۴۰ متری آب قرار 
دارد. با این وجود دیوار ها و مجسمه های این شهر در زیر آب به طور کامل حفظ 

شده اند و آسیبی به آن ها وارد نشده است.
۹. اتلت یام - رژیم اشغال گر قدس

 اتلت یام نام منطقه ای است متشکل از تعدادی از خانه های قدیمی در امتداد 
ساحل »کارمل« که قدمتی نزدیک به ۸ هزار سال دارند و هنوز هم آثاری از 
این خانه ها و جاده ها و چاه ها نیز باقی مانده است. این شهر بر اثر سونامی ناشی 
از فوران آتشفشانی که در آن منطقه بوده است به زیر آب فرو رفته است. در 
حدود ۶۵ اسکلت از مردان، زنان و کودکانی که بر اثر سیل جان خود را از دست 

داده اند در این شهر کشف شده است.

شهرهای باستانی مدفون زیر آب 

سرویس فرهنگی – هنری کرمان امروز

به  عکاسی  است،  ارتباطات  و  اطالعات  امروز، جهان  که جهان  آنجایی  از 
عنوان یک رسانه، نقش بسزایی در انتقال اطالعات و برقراری ارتباطات دارد. 
در واقع عکس به علت ویژگی های بیانی، در امر نمایاندن و نقش واسطه ای 

در امر ارتباطی، دارای اهمیت بسیاری در گستره اجتماعی است.
 عکس به مثابه یک کاالی هنری که سعی در ابراز دیدگاه های مؤلف خود 
دارد، هم زمان از ارزش های اقتصادی و هنری برخوردار است و در هر دو 
گفتمان »اقتصاد« و »فرهنگ و هنر« جایگاه ویژه ای دارد. این ارتباط چند 
سویه میان فرهنگ و اقتصاد، امکان تولیدات متعددی را مهیا می سازد که از 
یک منظر، اشیاء هنری و موثر بر فرهنگ هستند و از دیگر سو کاالهایی مهم 

و اثربخش در رونق اقتصادی به حساب می آیند.
گذاری  سرمایه  و  شناخت  صورت  در  هنری  کاالی  یک  عنوان  به  عکس 
می تواند یکی از عناصر مهم اقتصاد هنر و توسعه پایدار این هنر – صنعت 
در ایران شود. با دگرگونی زیرساخت های بازار عکاسی و همکاری عامالن، 
نهادهای عملیاتی، هنرمند و مخاطب، می توان رده دستیابی به یک چرخه 

اقتصادی سالم در این هنر را هموار کرد.
و  غیرانتفاعی  و  انتفاعی  های  سازمان  دولت،  چون  نهادهایی  همچنین 
عواملی چون حراج ها و نمایشگاه ها در این عرصه، مهم ترین نقش ها را بر 
عهده دارند و می توانند در رونق اقتصادی بازار فروش و در نهایت اقتصاد 
عکاس )به معنای هنرمندی که عکاسی را به عنوان حرف اصلی خود انتخاب 
می کند( تاثیرگذار باشند و مانع از اشتغال اجباری هنرمند در چند حرفه 
هم زمان شوند. اغلب مردم عکاسی را وسیله ای برای ثبت لحظه ها می دانند 
اما مؤلفان هنری، عکاسی را یک ابزار بی نظیر در خدمت بیان هنری یافتند.
از این رو عکاسی چیزی ورای ثبت موضوع است. رشته عکاسی گسترده 
ای وسیع از مشاغل را در بر می گیرد و دلیل آن حضور عکاسی در زوایای 
گوناگون حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی جوامع است. 
عکاسی در دنیا، هنری گران محسوب می شود که در مقابل، هنر پول سازی 
نیز هست اما در چرخه اقتصاد هنری ایران، جایگاه عکاسی جایگاهی متزلزل 

است و تبدیل به کاالی فرهنگی ارزانی شده است.
قانون کپی رایت یا مالکیت معنوی آثار هنری همواره اصلی ترین قانونی 
در  به خصوص  بازار هنر  رونق  به طور مستقیم موجب  آن  است که وجود 
عرصه تولید و عرضه محصوالت هنری، شنیداری و دیداری می شود. نبود 
قانون کپی رایت در ایران به اقتصاد عکاسی نیز آسیب بسیاری رسانده است. 
برای بررسی اقتصاد عکاسی به علت گستردگی و تنوع انواع عکاسی، ناگزیر 

از ارائه یک دسته بندی کلی هستیم.
عکاس هنری

عکاس هنری و یا هنر طراحی نور، از اصلی ترین شاخه های عکاسی است. 
قدرت انتقال مفاهیم بدون کالم در عکس، بیانگر یک رویداد هنری منحصر 
نیز به مانند سینمای  ایران  از سال های ۱۳۵۷ عکاسی  به فرد است. پس 
ایران در صحنه هنر بین الملل، جایگاه ویژه ای یافت. برگزاری نمایشگاه ها 
و دو ساالنه های عکاسی با حمایت مالی دولت، موجب رشد این رشته در 

کشور شد.
منطقه  هنرمندان  آثار  نمایش  به  زیادی  اشتیاق  امروزه  دیگر،  طرف  از 

خاورمیانه از سوی موسسات و موزه ها و گالری های هنری غرب دیده می 
شود. شمار زیادی از نمایشگاه و حراج آثار هنری با حضور هنرمندان ایرانی 
در دبی و کشورهای غربی برگزار می شود و موفقیت هنرمندان ایرانی در این 
نمایشگاه ها باعث شکل دهی به گرایش هایی در هنر معاصر داخلی شده 
است؛ به این معنی که مخاطب جهانی و جدید هنر ایران، از جمله مجموعه 
دارانی که در خارج ایران زندگی می کنند، سالیق و انتظاراتی پیرامون هنر 

تولیدی ایرانی دارند که انتظارات داخلی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
 این تاثیر موجب می شود مجموعه »هنرمند/ گالری دار/ منتقد/ مخاطب« 
جدیدی  گرایش  خاورمیانه،  هنر  از  جهانی  انتظارات  و  سلیقه  با  تطابق  در 
منطقه  هنری  آثار  نمایش  برای  بستری  گیری  شکل  از  بعد  باشد.  داشته 
از شرق تصویر  این غرب  از  بازتولید تصاویری که پیش  خاورمیانه در دبی، 

نموده بود، بسیار به چشم می خورد.
طی دو سال از گشایش خانه کریستیز و برگزاری حراجی ها، فروش حاصل 
بر  بالغ  پاکستان  و  ایران، هند  از هنرمندان جهان عرب،  اثر  از حراج ۱۲۰ 
۶۱,۰۰۰,۰۰۰ دالر بود و این سود کالن و توجه به هنر خاورمیانه، مسئله 
ای است که هنرمندان را به سمت تولید استعماری سوق می دهد. متاسفانه 
در برخی از هنرها، برخالف پتانسیل باالی تنوع سبکی، به علت وجود فارغ 
تقریبا یکسانی روبرو می شویم. عکاسی  با محتوا و فرم  التحصیالن جدید، 
با  این مناسبات قدرت در هنر، رها کند و  از  هنری سعی می کند خود را 
شیئی  عنوان  به  هنری  تولید شیء  به  دست  داخلی،  های  گالری  برگزاری 
مستقل و واال بزند اما فروش نرفتن آثار، عدم حمایت های مردمی و دولتی و 
هزینه های تولید و برگزاری نمایشگاه، مشکالت زیادی را در چرخه اقتصادی 

این شاخه از هنر عکاسی ایجاد کرده است.

چنانچه ظرفیت های موجود در این شاخه هنری شناخته و به طور نظام 
مند روی آن سرمایه گذاری شود، دستاوردهای ارزشمندی برای اقتصاد هنر 
در سطحی خرد، اقتصاد کشور در سطح کالن و همچنین برای صاحبان این 

کاال و هنرمندان فعال در این بخش به همراه خواهد داشت.
عکاسی خبری

عکاسی خبری یا فتوژورنالیسم به بیانی از عکاسی گفته می شود که پیام 
و هدف اصلی آن خبررسانی است. در واقع عکاسان خبری همان نویسندگان 
مقاله و مخبران خبر به وسیله تصویر یا عکس هستند. هدف اصلی عکاسی 
خبری ثبت اتفاقات خبری است و ماموریت اصلی عکاس، تهیه تصویری است 
ترغیب  است:  اصلی  ویژگی  دارای دو  و  باشد  که کامل کننده یک گزارش 

مخاطب برای خواندن گزارش و شاهدی صادق در ماجرای اتفاق افتاده.
امر  همین  است.  عکاسی  های  شاخه  ترین  کاربردی  عکاسی خبری جزء 
دیگر سو،  از  است.  برای عکاسی خبری  متعدد شغلی  امکانات  ایجاد  باعث 
گرانی ابزار عکاسی و بازار مخدوش این هنر، عکاسان را به سمت موقعیت 
های کاری سوق می دهد که دارای امنیت مالی بیشتری است. از همین رو 
بسیاری از فارغ التحصیالن به تصور امکان شغلی بیشتر به عکاسی مطبوعات 

روی می آورند.
در حالی که عکس های خبری علی رغم روند تولیدی دشوار، معموال در 
اندکی دارند. از طرفی نیز به علت رشد خبرگزاری ها، عکس  فروش سهم 
ها در بسیاری از موارد به صورت رایگان در اختیار رسانه ها قرار می گیرد و 
همین امر مانع تحقق یافتن جایگاه اصلی این شاخه عکاسی در اقتصاد هنر 
ایران می شود. نهایتا به دلیل تولید زیاد عکس، تقاضا برای عکس کاهش 

یافته و در نتیجه قیمت آن با کاهش روبرو می شود.

عکاسی تبلیغاتی و مد
عکاسی تبلیغاتی و عکاسی مد جزء کاربردی ترین شاخه های عکاسی هستند. 
ارائه  و  فروش  به  دادن  رونق  تبلیغ،  برای  هایی  عکس  تبلیغاتی،  عکاسی  در 
خدمات و آگاهی به مردم گرفته و ارائه می شود. با پیشرفت در زمینه تکنولوژی 
و چاپ در سطح  یافت  افزایش  تبلیغاتی  برای عکس های  تقاضا  چاپ عکس، 
انبوه، موجب کاهش هزینه شد. امروزه شاهد تنوع و کثرت پوسترها، بروشورها، 

بیلبوردها و عکس های تبلیغاتی در رسانه ها و دنیای مجازی هستیم.
شکل گیری بازار رقابتی در میان تولیدگران، آنها را به سمت تبلیغات بهتر 
و در نتیجه عکس و تصاویر متعدد و خالقانه کشاند. در عکاسی مد نیز عکاس 
و  فرآورده های مرتبط در مجالت مد  و  انواع پوشاک  به تصویر کشیدن  با 
تبلیغات، فعالیت می کند. این شاخه عکاسی به دو منظور زیبایی شناسی 
از عکاسی تالش  این شاخه  قرار می گیرد. گاهی  استفاده  تبلیغات مورد  و 
می کند تا عالوه بر برجسته نمودن عناصر زیبایی، نماینده فضای سیاسی و 

اجتماعی خود نیز باشد.
 عالوه بر مواردی که معرفی شد، در شاخه های عکاسی با عکاسی علمی و 
پزشکی، عکاسی هوایی و زیر آب، عکاسی آرشیوی و ... روبرو هستیم که هر 
کدام هزینه تولید و بازار متفاوتی دارند و دارای گردش مالی متفاوتی هستند. 
در برخی از بخش ها، درآمد اقتصادی در رده باال و در برخی دیگر در رده 

پایین قرار می گیرد.
به نظر می رسد چهار شاخه در انواع عکاسی، گردش مالی زیادتری را به 
و مد، عکاسی ورزشی، عکاسی  تبلیغات  اختصاص می دهند؛ عکاسی  خود 
خبری و عکاسی پزشکی. از طرف دیگر، زمانی که عکس همراه با یک مدیای 
هنر  و  خود  اقتصادی  بازار  رونق  در  تواند  می  باشد،  سینما  همچون  دیگر 

مرتبط خود تاثیر بسزایی بگذارد.
در تاریخ سینما با عکس فیلم هایی مواجه هستیم که پیش از نمایش فیلم 
و یا حتی قبل از فیلمبرداری به بازار می آیند و به رسانه ها فروخته می شوند. 
بار خبری و هنری تولید فیلم هم در قیمت هر فریم عکس موثر است و هم 

فروش اثر سینمایی را باال می برد.
زیبایی شناسی عکاسی

متعددی  آثار  عکس،  شناسی  زیبایی  و  ها  تکنیک  عکاسی،  رشته  پیرامون 
تالیف و ترجمه شده است. یکی از آثار حائز اهمیت در این رشته، کتاب »زیبایی 
شناسی عکاسی« اثر »استیفن بال« به ترجمه »محمدرضا شریف زاده« است. 
این کتاب توسط انتشارات علمی روانه بازار شده است و در آن، عکاسی به عنوان 
یک هنر مهم از هنرهای تجسمی معرفی و مباحث کلی درباره این هنر و حرفه، 

از جمله موضوع مهم »اقتصاد عکاسی« بررسی و تحلیل می شود.
محمدرضا شریف زاده در گفتگو با خبرگزاری کتاب ایران )ایبنا( می گوید: 
کتاب زیبایی شناسی عکاسی نوشته استیفن بال، یکی از مهم ترین نظریه 
پردازان هنر معاصر است. بال در این کتاب از عکاسی به عنوان یک ژانر بسیار 
مهم از هنرهای تجسمی بحث می کند. در این کتاب بخش های مختلفی 
چون »چیستی عکاسی«، »معانی عکس ها«، »عکاسی مفهومی«، »عکاسی و 

مد«، »عکاسی خبری«، »عکاسی برای فروش« و ... است.
عکاسی«  »اقتصاد  مقوله  از  بار  نخستین  برای  کتاب  این  در  بال  استیفن 
صحبت می کند و ضمن ارائه تاریخچه ای برای »فروش عکس« انواع روش 
های اقتصاد بهتر در هنر عکاسی را تحلیل می کند. با توجه به مسئله مهم 
ایران و جهان، بخش »اقتصاد عکاسی«  اقتصاد هنر در مطالعات هنری در 
کتاب استیفن بال برای دانشجویان رشته عکاسی و آگاهی از روند کسب و 

کار حرفه شان، یک منبع مناسب و ضروری برای مطالعه است.

نوشتاری در باب اقتصاد نیمه تاریِک عکاسی
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سرگذشت قاتل بی رحم!
اتهام قتل بی رحمانه همسرش  جوان 31 ساله ای است که به 

دستگیر شد درباره چگونگی ارتکاب این جنایت هولناک توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، از همان دوران کودکی بی 
کس و تنها بودم در واقع من به همراه پنج خواهر و برادر دیگرم در خانه 
های مردم بزرگ شدیم. هیچ هنر و حرفه ای هم بلد نبودم تا شغل مناسبی 
برای خودم پیدا کنم به همین دلیل با خرده فروشی مواد مخدر روزگار می 

گذراندم تا این که روزی با چاقو به جان همسرم افتادم و ...
 این ها بخشی از اظهارات جوان 31 ساله ای است که به اتهام قتل بی رحمانه 
همسرش توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی دستگیر 
شد. این جوان کریستالی در حالی به سئواالت کارآگاه جمالی )افسر پرونده( 
درباره چگونگی ارتکاب این جنایت هولناک پاسخ داد که با تدبیر قاضی کاظم 
میرزایی )قاضی ویژه قتل عمد مشهد( از چنگ اطرافیان مقتول نجات یافت 
که برای انتقام از وی اطراف منزل محل جنایت تجمع کرده بودند. این مرد 
جوان که با خوابیدن درون یکی از تابوت ها فراری داده شده بود، در تشریح 
سرگذشت خود نیز گفت: کودکی خردسال بودم که مادرم به اتهام فروش مواد 
مخدر دستگیر و روانه زندان شد. یکی از مشتریان مادرم در مشهد دستگیر 
شده و اعتراف کرده بود که مواد مخدر را از مادرم خریده است. آن زمان ما 
در زاهدان سکونت داشتیم که ماموران انتظامی مادرم را با 25 گرم هروئین 
دستگیر کردند به طوری که به مدت 10 سال در زندان تحمل کیفر کرد و 
سپس با برخورداری از شرایط عفو آزاد شد اما زمانی که من هفت سال داشتم 
و باید به مدرسه می رفتم مادرم هنوز در زندان بود و پدرم مخارج زندگی ما 
را تامین می کرد اما یک روز حادثه وحشتناکی رخ داد و سرنوشت ما تغییر 
کرد. آن روز پدرم به همراه چهار نفر دیگر که دوتن از آن ها پسر عموهایم 
بودند سوار بر خودرو به سمت زابل حرکت می کردند که در مسیر با یک 
دستگاه خودروی تویوتا روبه رو شدند که به خاطر حمل سوخت قاچاق تحت 

تعقیب پلیس بود.
راننده تویوتا که با سرعت سرسام آوری از چنگ پلیس می گریخت شاخ به 
این  با خودروی پدرم تصادف کرد و همه سرنشینان آن کشته شدند.  شاخ 
گونه بود که من و خواهران و برادرانم آواره منازل بستگان شدیم تا این که 
مادرم از زندان آزاد شد و همه ما را دوباره زیر بال و پر خودش گرفت. این در 
حالی بود که من هم مدرسه نرفته بودم و فردی بی سواد بار آمدم. از آن روز 
به بعد برادران بزرگ ترم سرکار می رفتند تا به مخارج زندگی کمک کنند. 
خالصه 10 سال داشتم که سیگار کشیدن را شروع کردم و در 14 سالگی به 
البته کسی در محله ما مصرف تریاک و شیره را  مصرف تریاک روی آوردم 
اعتیاد نمی دانست. به طوری که مصرف آن در میان اطرافیان و اهالی محل 
قبحی نداشت با وجود این به خاطر این که شغل مناسبی نداشتم به خرده 
فروشی مواد مخدر روی آوردم تا این که 11 سال قبل مادرم با آن که برادر 
بزرگ ترم معتاد کریستالی بود تصمیم گرفت مرا فقط تریاک می کشیدم 
از آشنایان  از یکی  تا  از زاهدان به مشهد آمدیم  داماد کند به همین دلیل 

مان خواستگاری کند.
برگزار  عقدکنان  مراسم  که  روزی  همان  از  کردم  ازدواج  و  پذیرفتم  هم  من 
شد من هم در مشهد ماندم و به خرده فروشی مواد مخدر ادامه دادم هنوز 
چهار ماه بیشتر از دوران نامزدی ام نگذشته بود که توسط نیروهای انتظامی 
دستگیر و روانه زندان شدم با آن که 11 ماه در حبس بودم اما اعتیادم را ترک 
نکردم. وقتی آزاد شدم روزی همسرم که به من مشکوک شده بود اعتراض کرد 
و گفت که تو کریستال می کشی! وقتی موضوع را انکار کردم و او باور نکرد، 
نواختم که دیگر درباره کریستال  به صورتش  ناگهان چنان سیلی محکمی 
سخنی نگفت. در واقع کار از کار گذشته بود و من از مدتی قبل شیشه و 
کریستال مصرف می کردم هزینه های اعتیادم روز به روز بیشتر می شد و 
من باید سوار بر موتوسیکلت به توزیع مواد مخدر صنعتی می پرداختم. در 
این میان هر روز اختالفات من و همسرم بیشتر می شد چرا که هر بار بعد از 
مصرف مواد مخدر توهم می زدم و دچار سوءظن های وحشتناکی می شدم 
تا جایی که احساس می کردم کسی از روابط خصوصی من و همسرم فیلم 

می گیرد و ...
این توهمات به جایی رسید که وقتی همسرم در کنار سه فرزند خردسال مان 

خواب بود ناگهان با یک کارد بزرگ گلویش را بریدم و ...

با طرف هایی که مایل هستند برجام حفظ بشود گفت وگو می کنیم
ظریف: راه مذاکره درباره حفظ »برجام« باز است

سپرده گذاری ۵۰ میلیونی برای ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن

وزیر امور خارجه ایران گفت: راه مذاکره درباره حفظ 
برجام باز است و ایران بر اساس نقض حقوق خود 
بر اساس برجام، گام چهارم کاهش تعهدات خود را 

برداشته است.
محمد جواد ظریف در خصوص گام چهارم کاهش 
بدو  در  ایران  اسالمی  جمهوری  برجامی  تعهدات 

ورود به ترکیه اظهار کرد: گام چهارم کاهش تعهدات 
هسته ای را برداشتیم؛ پیشتر اعالم کرده بودیم اگر 
اقدامات طرف های مقابل به نتیجه نرسد گام های 

بعدی کاهش تعهدات برجامی را برمی داریم.
چهارم  و  بیست  نشست  در  حضور  برای  که  وی 
شورای وزیران خارجه سازمان همکاریهای اقتصادی 
اول  روز  کرد:  عنوان  یافته  ترکیه حضور  در  »اکو« 
جمهوری  رییس  توسط  برجامی  تعهدات  کاهش 
اعالم شد ضمن برداشتن گام های خود در چارچوب 
از سوی  تعهدات  نقض  موارد  به  پاسخ  در  و  برجام 
ایالت متحده و کاستی ها و موارد نقض اروپایی ها 

درباره برجام، مذاکرات را ادامه می دهیم.
تاکید  ایران  اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزیر   
به  و  کردیم  شروع  را  مذاکرات  اول  روز  از  کرد: 

مذاکرات نه نگفتیم.
ظریف تصریح کرد: با طرف هایی که مایل هستند 
برجام حفظ بشود گفت وگو می کنیم؛ فرانسوی ها 
گفت وگوهایشان را در این باره ادامه می دهند و در 

را روی مذاکره و تفاهم باز می گذاریم.
وی در ادامه عنوان کرد: روز شنبه اجالس ساالنه 
اکو تشکیل  وزیران  و اجالس  اکو  وزارت خارجه 

شد.
چشم  و  سازمان  اصالحات  درباره  اجالس  این  در 
شد  بحث  شد  تصویب  تهران  در  که   2025 انداز 
پیشرفت  زمینه  این  در  چقدر  کردیم  بررسی  و 

داریم.
به گفته ظریف، گفت وگو با همکاران )وزرای امور 
خارجه کشورهای عضو اکو( از دیگر برنامه های وی 

در این سفر خواهد بود.
خارجه  امور  وزرای  نشست  چهارمین  و  بیست 
 1۸ شنبه  روز  »اکو«  اقتصادی  همکاری  سازمان 

آبان در آنتالیای ترکیه برگزار شد.
سازمان   )Eco( اقتصادی  همکاری  سازمان 
از 10 کشور است که  اقتصادی منطقه ای متشکل 
ایران، پاکستان و ترکیه در سال  توسط سه کشور 

1343 خورشیدی تاسیس شد.

در حالی قرار است معاونت مسکن وزارت راه جزئیات طرح ملی 
مسکن را اعالم کند که متقاضیان برای ثبت نام در این طرح باید 
ملی  اقدام  طرح  کنند.  سپرده گذاری  تومان  میلیون   50 تا   30
واحد مسکونی توسط شرکت  یا همان ساخت 400 هزار  مسکن 
بنیاد  و  شهری  بازآفرینی  شرکت  ایران،  جدید  شهرهای  عمران 
معاونان  شهرسازی،  و  راه  وزیر  سوی  از  که  ماه هاست  مسکن 
سابق و سرپرستان جدید، مدیران رده میانی و … به عنوان یکی 
پایین  به  برای خانه دار کردن قشر متوسط و  برنامه های دولت  از 

جامعه مطرح شده است.
تا اینجای کار، اطالعات چندانی از این طرح توسط مدیران وزارت 

این مقامات فقط در حد  راه و شهرسازی اعالم نشده و اظهارات 
زمان ثبت نام و سود 1۸ درصدی تسهیالت آن خالصه شده است. 
در این بین برخی تناقضات نیز روند اجرایی طرح ملی مسکن را با 
عالمت سئوال هایی مواجه ساخته است. اوایل ماه جاری سرپرست 
تازه وارد معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه از آغاز ثبت نام طرح 
ملی مسکن در 10 استان همزمان با نیمه آبان خبر داده و گفته 
بود:  تأهل، فاقد مالکیت خصوصی، عدم استفاده از امکانات دولتی 
از قبیل زمین، آپارتمان یا تسهیالت ویژه یارانه دار و داشتن سابقه 
سکونت در شهر مورد تقاضا شرایط ثبت نام در طرح ملی مسکن 

است.

این در حالی بود که حدود یک هفته بعد وزیر راه و شهرسازی در 
گفت وگو با پایگاه خبری وزارت راه سه شرط اصلی ثبت نام در طرح 
اقدام ملی مسکن را شروط قانون ساماندهی زمین و مسکن اعالم 
کرد و گفته بود: تأهل، سابقه سکونت در شهر مورد تقاضای مسکن 
و عدم بهره مندی از امکانات و تسهیالت دولتی در خرید واحدهای 

مسکونی از جمله شروط ثبت نام در این طرح است.
مهدی عبوری افزود:  در طرح اقدام ملی برای عرضه مسکن، تولید 
400 هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفته و جزییات این 
طرح روز شنبه، 1۸ آبان ماه، از سوی معاون -سرپرست- مسکن 
و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اعالم شد. هم اکنون 1۸0 هزار 

واحد از این 400هزار واحد برای ثبت نام آماده شده است.
 100 تا   ۷5 مسکن  ملی  طرح  در  است  قرار  تسنیم،  گزارش  به 
یا  طرح  این  متقاضیان  به  درصدی   1۸ سود  با  تومان  میلیون 
سازنده های آن پرداخت شود. به عبارت دیگر خریداران واحدهای 
طرح ملی مسکن 100 تا 1۶0 میلیون تومان سود را در یک بازه 

زمانی 12 ساله پرداخت کنند.
پایین جامعه، گفته  و  برای قشر متوسط  باال  این سود  از  گذشته 
تا   ۷5 وام  دریافت  برای  باید  ملی  اقدام  طرح  متقاضیان  شده 
مسکن  بانک  در  تومان  میلیون   50 تا   30 تومانی  میلیون   100

سپرده گذاری کنند.

خبر

فرمانده کل نیرو های مسلح عراق با صدور بیانیه ای 
جریان  در  جرم  مرتکبان  و  خرابکاران  مجازات 
سال  بیست  تا  یک  از  را  کشور  این  در  تظاهرات 
حبس اعالم کرد و گفت: باید فرصت را از کسانی 

که مترصد شر رساندن به عراق هستند، گرفت.
»عادل  فارس،  از  نقل  به  »تابناک«  گزارش  به 
جمعه  روز  عراق  وزیر  نخست  عبدالمهدی« 
معترضان خرابکار و اغتشاشگر در این کشور را به 
مجازات سنگین تا بیست سال حبس تهدید کرد و 

گفت که روی سخنش با خرابکاران است.
تلویزیون رسمی عراق بیانیه دفتر عادل عبدالمهدی 
کرد  منتشر  را  عراق  مسلح  نیرو های  کل  فرمانده 
تهدید  سخت  مجازات  به  را  خرابکاران  آن  در  که 

می کند.
در این بیانیه آمده است: این تظاهرات ها با اقدامات 
جنایتکارانه و تروریستی که به وضوح قابل مشاهده 
است، همراه بود و هدف از آن تضعیف اعتبار دولت 
و تضعیف توانایی های آن و هدف قرار دادن مردم و 

امنیت عراق است.
جنایت  مثل  اقدامات  این  کرد:  تاکید  عبدالمهدی 
هیچ  امنیتی  نیرو های  و  شهروندان  عمل  قتل 
مجازات  و  ندارد  دموکراتیک  اقدامات  با  ارتباطی 
ارتکاب جنایت علیه شهروندان بی  جرم تهدید به 
گناه و نیرو های امنیتی حبس تا حداکثر هفت سال 

است.
علیه  خشونت  یا  شتم  و  ضرب  جرم  افزود:  وی 
مجازات  امنیتی،  نیرو های  و  گناه  بی  شهروندان 

حبس تا حداکثر یک سال را دارد و جرم جلوگیری 
از انجام وظایف کارمندان دولت هم مجازات تا سه 

سال حبس را به همراه دارد.
بنا بر این بیانیه، جرم تخریب، نابودی، آسیب زدن 
اختصاص  دولتی  امالک  و  ساختمان ها  اشغال  یا 
یافته به ادارات دولتی یا منافع یا امکانات عمومی 
نقل  و  حمل  وسایل  جمله  از  دولتی  تاسیسات  یا 
عمومی و پل ها با مجازات های شدیدی روبه روست.

خانه های  زدن  آتش  جرم  مجازات  بیانیه  این  در 
و  امنیتی  نیرو های  مقر های  و  بی گناه  شهروندان 
اداره های دولتی و نیمه دولتی، حبس ابد یا موقت 
اعالم شده و جرم تحریک و تشویق به کمک مالی 
برای تخریب یا آسیب زدن به ساختمان های دولتی 
و تاسیسات عمومی و دولتی هم با مجازات حبس تا 

حداکثر بیست سال همراه است.
نخست وزیر عراق در ادامه شفاف سازی مجازات ها، 
مجازات جرم نقض دستورات صادره از سوی مراجع 
ذی صالح، از جمله سرپیچی از مقررات منع آمد و 
شد در ساعات مشخص را حبس اعالم کرد و گفت: 
مجازات جنایت حمله به نیرو های امنیتی حاضر در 

مناطق و میدان های تظاهرات هم حبس است.
جرم  مجازات  عراق  مسلح  نیرو های  کل  فرمانده 
طرق  به  دروغین  اخبار  انتشار  و  پراکنی  شایعه 
را  پراکنی در دل شهروندان  برای وحشت  مختلف 
نیز حبس اعالم کرد و گفت: جرم تحریک علنی به 
نافرمانی از قانون نیز با مجازات حبس همراه است.

عراقی خواسته  تظاهرات کنندگان  از  بیانیه  این  در 

برای  آمیز  مسالمت  تظاهرات  به  که  است  شده 
مطالبه حقوق قانونی خود پایبند باشند و از انجام 
خودداری  عراق  قانون  اساس  بر  مجرمانه  اعمال 
عناصر  دستگیری  برای  امنیتی  دستگاه  با  و  کنند 
وزیر  نخست  کنند.  همکاری  کننده  استفاده  سوء 
عراق از مردم عراق خواست با حفظ آرامش خود در 
نشان  تظاهرات  از  روشنی  تصویر  تظاهرات  جریان 
داده تا فرصت از کسانی که مترصد شر رساندن به 

عراق هستند، گرفته شود.
»سید  اهلل  آیت  نماینده  الکربالئی«  »عبدالمهدی 
لزوم  بر  دیگر  بار  جمعه   نیزروز  سیستانی«  علی 

تأکید  عراق  مردمی  تظاهرات  بودن  مسالمت آمیز 
کرد و گفت که باید جلوی گروه اندکی که دست به 

اقدامات خرابکارانه می زنند گرفته شود.
ابتدای ماه اکتبر آغاز شد و  از  اعتراضات در عراق 
به دلیل ایام زیارت اربعین حسینی -علیه السالم- 
برای چند روز متوقف شد و از بیست و پنجم اکتبر 

از سر گرفته شد.
طبق گفته کمیته حقوق بشر پارلمان، تاکنون بیش 
از دویست و پنجاه نفر در جریان اعتراضات خیابانی 
ناشناس  مسلح  افراد  گلوله  به  آنان  از  برخی  که 

کشته شده اند، جان باخته اند.

خودکشی دختر جوان از بالکن خانه، پسر عاشق پیشه را به دردسر 
از سه سال  بعد  نوشت: پسرجوان  روزنامه خراسان  انداخت.  بزرگی 
مورد  مرموز دختر  در مرگ  داشتن  از دست  قضایی،  قوس  و  کش 

عالقه اش تبرئه شد.
در بررسی های پلیسی روشن شد دختر جوان وقتی مهمان این پسر 
بود خودش را از بالکن خانه به پایین پرتاب کرده و جان سپرده است.

سقوط مرگبار
رسیدگی به این پرونده از تابستان سال ۹5 به دنبال سقوط مرموز 
یک دختر 32 ساله به نام پریا از بالکن طبقه سوم یک آپارتمان در 

غرب تهران آغاز شد.
شواهد نشان می داد این دختر خودش را از بالکن به پایین پرت کرده 

و جان سپرده است.
جسد دختر جوان برای رازگشایی از مرگ او و با دستور قضایی به 

پزشکی قانونی منتقل شد و پلیس به تحقیقات میدانی پرداخت.
در بررسی ها روشن شد پریا از چندین سال قبل با یک پسر جوان به 

نام امیرحسین در رابطه بود و در غیاب پسر مورد عالقه اش، خودش 
را از بالکن خانه او به پایین پرت کرد و جان سپرد.

وقتی پزشکی قانونی در گزارشی علت فوت را خودکشی اعالم کرد 
پدر پریا از امیر حسین شکایت کرد و وی را در مرگ دخترش مقصر 

دانست.
با  قبل  سال   10 از  گفت:دخترم  ماموران  به  داغدیده  پدر  این 
امیرحسین در رابطه بود، اما امیر حسین حاضر نبود با دخترم ازدواج 

کند.
آن ها بار ها با هم درگیر شده بودند و امیرحسین چندین بار دخترم را 
به شدت کتک زده بود. پریا هربار می خواست رابطه اش را با او تمام 
کند امیرحسین با تهدید و کتک کاری دخترم را مجبور می کرد تا 
به رابطه اش با او ادامه دهد. پدر پریا ادامه داد: یک ماه قبل از مرگ 
دخترم نیز امیرحسین دخترم را به شدت کتک زده بود. دخترم از 
امیرحسین ترس داشت و شک ندارم او در مرگ دخترم دست داشته 
به  امیرحسین  بازپرس  دستور  با  مرد  این  اظهارات  دنبال  به  است. 

دادسرا فراخوانده شد. پسر جوان درباره مرگ دخترجوان گفت: من 
به پریا عالقه مند بودم، اما شرایط مالی و خانوادگی ام طوری نبود که 
بتوانم با او ازدواج کنم، ما رابطه خوبی با هم داشتیم و هرگز با هم 
کتک کاری نکرده بودیم. آخرین بار پریا به خانه ام آمده بود و من در 
محل کارم بودم که دوستانم با من تماس گرفتند و گفتند پریا دست 
به خودکشی زده است. هنگامی که دختر مورد عالقه ام خودش را 

کشت من در خانه نبودم.
و  نیامد  دست  به  وی  علیه  مدرکی  جوان  پسر  اظهارات  دنبال  به 
برایش قرار منع تعقیب صادر شد، اما پدر پریا به این قرار اعتراض 

کرد.
در دادگاه

دادگاه کیفری  به شعبه هشتم  برای رسیدگی  پرونده  ترتیب  بدین 
یک استان تهران فرستاده شد.

در جلسه رسیدگی به این پرونده پدر پریا به قضات گفت:امیرحسین 
دخترم را از بالکن خانه اش به پایین پرتاب کرده، اما با صحنه سازی 

قصد داشته است تا از مجازات بگریزد. من برای او تقاضای مجازات 
دارم.

وقتی امیرحسین به دفاع پرداخت، گفت: من عاشق پریا بودم. پدر 
پریا ادعا می کند من بار ها او را کتک زده ام، اما این ادعا دروغ است 
اگر قباًل دخترش را کتک زده بودم، خودش در دعوا های ما دخالت 
برده  به دکتر  را  او  بار  و چند  بود  مبتال  افسردگی  به  پریا  می کرد. 
اوقات حالش به شدت  اما گاهی  او تحت درمان قرار داشت،  بودم. 

بد می شد.
بی گناهی

در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و امیرحسین را تبرئه و برایش 
بار دیگر به حکم صادر  پریا  اما پدر  قرار منع تعقیب صادر کردند، 

شده اعتراض کرد.
کشور  عالی  دیوان  به  موشکافانه  بررسی  برای  پرونده  اقدام  این  با 
فرستاده شد که قضات دیوان نیز پس از بررسی مدرک های موجود 

در پرونده حکم بی گناهی پسر عاشق پیشه را تایید کردند.

مجازات حبس برای خرابکاری در حوادث اخیر عراق

بی گناهی پسِر عاشق پیشه در مرگ دختر جوان



یکشنبه 19 آبان ماه 12/1398 ربیع االول 1441/ 10 نوامبر 2019/سال بیست و چهارم شماره 3095هفت ورزش، حوادث

هر آنچه باید درباره 

ورزش معلوالن بدانید
سرویس ورزشی کرمان امروز

نیاز به ورزش و تأثیر سالمتی آن در افراد معلول بسیار بیشتر از افراد 
می کشاند  جامعه  سطح  به  را  معلوالن  ورزش  می شود.  احساس  سالم 
در  وسیعی  سطح  در  معلول  افراد  امروزه  می سازد،  مستقل  را  آنان  و 
فعالیتهای اجتماعی و مسابقات شرکت دارند و هویت خود را به جامعه 

شناسانده اند.
ورزش معلوالن:

زمانی که اختاللی بین رابطه فرد و محیط ایجاد گردد، می گوییم فرد 
دچار معلولیت شده است. یا به عبارتی دیگر می توان گفت فرد دچار 
یک سری اختالالت جسمی، ذهنی، اجتمایی یا ترکیبی از آن ها شده 
است که در زندگی و مجموعه رفتارهای او تاثیر سو داشته است. همه 
این عوامل به گونه ای موجب شده اند فرد در زندگی طبیعی اش دچار 

اختالل شود. 
 اهداف "ورزش کردن برای معلوالن"

-1 جلوگیری از معلولیت بیشتر و پیشگیری از آن
-2 جلوگیری از افسردی در معلولین و ایجاد یک زندگی با نشاط و پر 

شور و شوق برای آن ها. همچنین جلوگیری از پیری زودرس
-3 باالبردن امید به زندگی در معلولین

-4 کمک کردن به آن ها برای افزایش ارتباط اجتماعی و ایجاد محیطی 
برای ارتباط با دوستان و همسن و ساالن

-5 ایجاد اعتماد به نفس در معلولین برای یک زندگی شاد و مرفه
-6 آگاهی دادن به مردم از وجود ورزش معلولین و چگونگی انجام آن 

-7 ایجاد محلی مستقل و زیبا و پر امکانات برای معلولین جهت ورزش 
کردن

به خود  ورزشی  های  مجموعه  مدیریت  و  اداری  های  پست  دادن   8-
معلولین

 فواید "ورزش کردن معلوالن"
• داشتن عضالت و استخوان های محکم تر 

• هماهنگی بهتر دست ها و پاها 
• کاهش استرس و بهتر شدن خلق و خو 

• داشتن احساس بهتر نسبت به خود 
• افزایش اعتماد به نفس 

• بهتر شدن کیفیت زندگی 
• جلوگیری از پیشرفت مشکالت و بیماری ها 

• جلوگیری از پیدایش زخم بستر 
• کارکرد بهتر دستگاه گوارش 

• جلوگیری از ایجاد پوکی استخوان و کاهش روند پوکی استخوان
بی تردید انجام ورزش های بدنی مستمر و متناسب، میزان برخورداری 
معلولین از سالمتی و کاهش عوارض ثانویه معلولیت را کاهش می دهد.

 تاثیر فعالیت های بدنی و ورزش بر "سالمتی معلوالن"
در دنیای امروز که همواره همه چیز رو به پیشرفت است و در کنار آن 
روزانه بر تعداد معلوالن اضافه می شود، نیاز به وجود یک ورزش برای 
سالمتی آن ها بیش از پیش احساس می شود. این نیاز امروزه برای بشر 
با نیازهای امروزی و  باید متناسب  به یک چالش تبدیل شده چرا که 
ابداع روش های جدید صورت گیرد. این ورزش ها باید متناسب با دانش 
و تکنولوژی روز پیشرفت کنند. با اینکه سال هاست مردم در رابطه با 
باور و عقیده را دارند که آن ها نمی توانند  این  معلوالن قطع نخاعی 
هیچگونه تحرک و فعالیتی داشته باشند یا این که ورزش برای آن ها 
تاثیری ندارد، در صورتی که این اشتباه محض است. پزشکان معتقدند 
که حتی اگر برای بیمار شرایطی پیش بیاید که نتواند به اندازه یک سال 
هیچگونه تحرک و فعالیتی داشته باشد باز هم می تواند با انجام ورزش 

های مالیم و آسان سطح سالمتی بدنش را افزایش دهد. 
است می  مناسب  معلوالن  برای  که  هایی  ورزش  معرفی  به  ادامه  در   

پردازیم: 
 ورزش های قدرتی و هوازی برای معلولین

دو ساعت و نیم در هفته به انجام ورزش های هوازی بپردازید. ورزش 
های قدرتی باعث قوی تر شدن قلب و تقویت آن می شوند. معلولینی 
که عالقه مند به ورزش های قدرتی هستند می توانند از ورزش های 

زیر استفاده کنند. 
• پیاده روی سریع

• هل دادن خود روی صندلی چرخدار
• جمع آوری برگ ها 

 دو روز در هفته به ورزش های تقویتی بپردازید
انجام چنین ورزش هایی برای معلولین سبب شده تا ماهیچه های آن 
ها کم کم تقویت شود. در این ورزش همواره سعی کنید ماهیچه هایی 
را که کمتر مورد استفاده قرار می گیرند را ورزش دهید. معلولین می 

توانند ورزش های تقویتی زیر را انجام دهند:
• دراز و نشست

• شنا
• بلند کردن وزنه

 ورزش مناسب برای معلوالن نخاعی
بسیاری از صاحب نظران در این باره فرموده اند که ورزش یا فعالیت 
جسمانی معلولین نخاعی، حتی در سطح مالیم و متوسط ) چیزی در 
حدود 20 تا 30 دقیقه( ولی پی در پی می تواند آن ها را از بسیاری از 

عوارض ثانویه معلولی و سو بیماری بزداید.
 ورزش های رایج در افراد معلول نخاعی

• دو میدانی   • شنا   • وزنه برداری
• تنیس روی میز  • بسکتبال با ویلچر   • والیبال نشسته

• تیراندازی   • تیر و کمان
• شمشیر بازی   • بولینگ

 فواید ورزش کردن معلوالن
 فواید فعالیت هاي جسمی و ورزشی مستمر بعد از آسیب های نخاعی

و فشارخون،  قلبی  بیماري های  -1 کاهش خطر مرگ های زودرس، 
عوارض تنفسی، دیابت و برخی از انواع سرطان ها

-2 بهبود قدرت عضالنی، افزایش میزان تحمل و توان حرکتی، اعتماد 
به نفس و خواب بهتر

-3 کمک به کاهش احساس اضطراب، دلتنگی، افسردگی و استرس
-4 کمک به کنترل وزن و دردهای عصبی مزمن

از سفر سلطانی  استان کرمان  و جوانان  مدیرکل ورزش 
اتفاق هیات دولت طی سه  فر، وزیر ورزش و جوانان به 
شنبه همین هفته به این استان خبر داد. میثم پاریزی، 
گو  و  گفت  در  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
از  باشگاه خبرنگاران جوان  با خبرنگار گروه استان های 
اتفاق  به  جوانان  و  ورزش  وزیر  سفر  به  اشاره  با  کرمان، 
برنامه های این سفر  بیان  این استان به  هیات دولت به 
پرداخت و گفت: مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان 
و100میلیون  11میلیارد  اعتبار  با  طرح   14 افتتاح  برای 
با استقبال  تومان و متراژ کل 37 هزار و 500 مترمربع 
مسئوالن وارد فرودگاه کرمان می شود.وی حضور در زنگی 
به مقام شهید حاج یونس زنگی  احترام  ادای  برای  آباد 
آبادی را از دیگر این برنامه ها عنوان کرد و افزود: سپس 
وزیر ورزش و جوانان برای افتتاح سالن ورزشی فرح آباد از 

توابع شهرستان کرمان وارد این روستا می شود. پاریزی 
افتتاح 13 پروژه ورزشی از جمله زمین چمن مصنوعی، 
سالن ورزشی، بازگشایی مجموعه ورزشی بشری و ... در 
این  در  افتتاح  قابل  طرح های  دیگر  از  را  استان  سراسر 
سفر دانست و تصریح کرد: این 13 پروژه به صورت ویدئو 
کنفرانس با حضور رئیس جمهور و وزیر ورزش و جوانان 
افتتاح می شوند. او با اشاره به اینکه با افتتاح این پروژه 
ها، سرانه فضای ورزشی استان 12 هزارم متر مربع افزایش 
ورزشی  فضای  سرانه  اساس،  این  بر  کرد:  بیان  می یابد، 
استان کرمان از 45 صدم مترمربع به 462 هزارم متر مربع 

می رسد و بدین ترتیب 2.5 درصد رشد پیدا می کند.
پاریزی دیدار با کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان و 
بازدید از مجموعه های ورزشی را از دیگر برنامه های سفر 

وزیر ورزش و جوانان به استان کرمان برشمرد.

کرمان در مسابقات منطقه ای جام خوشه چین 
 66 کسب  با  جنوبی  خراسان  استان  میزبانی  به 
امتیاز عنوان نایب قهرمانی رقابت ها را از آن خود 

کرد.
فرهاد نژادفصیحی، رئیس هیات ورزش روستایی و 
بازی های بومی و محلی استان کرمان در گفت و 
گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
نمایندگان استان کرمان  اعزام  به  از کرمان،  جوان 

به مسابقات منطقه ای جام خوشه چین اشاره کرد 
و گفت: کاروان 5۹ نفره روستائیان استان کرمان در 
2 بخش پسران و دختران در 6 رشته هفت سنگ، 
والیبال، فوتسال، چوب کشی، طناب کشی و دو و 

میدانی به این رقابت ها اعزام شدند.
او با اعالم اینکه مرحله منطقه ای جام خوشه چین 
ویژه دختران و پسران روستایی، از 15 تا 17 آبان 
استان  سرایان  و  قائن  شهرستان های  در  جاری 

این  نهایت  در  افزود:  شد،  برگزار  جنوبی  خراسان 
با  جنوبی  خراسان  تیمی،  مجموع  در  ها،  رقابت 
کسب 70 امتیاز بر سکوی نخست ایستاد، کرمان 
با  و خراسان رضوی  امتیاز دوم شد  با کسب 66 

کسب 63 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.
نژادفصیحی به نتایج نهایی این مسابقات اشاره و 

تصریح کرد: در پایان نتایج زیر حاصل شد:
چوب کشی وزن -75 مریم بوشاسب )اول(

چوب کشی وزن -70 محمدجواد نقی زاده )اول(
چوب کشی وزن -85 یونس جهانشاهی )اول(

طناب کشی بانوان )اول(
طناب کشی آقایان )اول(

هفت سنگ مهارتی آقایان امیرمحمد رجایی )دوم(
دو 2000 متر بانوان ناهید پور حیدری )سوم(

کسب مقام سوم والیبال بانوان
کسب مقام سوم فوتسال بانوان

عنوان  به  علینقی  و حمیده  پناهنده  شیما 
کوبل داوری بانوان کرمان در رقابت های لیگ 

برتر هندبال کشور قضاوت می کنند.
کل  اداره  بانوان  ورزش  مسئول  گرامی،  گیتا 
ورزش و جوانان استان کرمان در گفت و گو 
با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان  ، با اعالم اینکه هفته سوم رقابت های 
از روز جمعه  بانوان کشور  برتر هندبال  لیگ 

17 آبان جاری با قضاوت کوبل داوری کرمان 
حمیده  و  پناهنده  شیما  گفت:  شد،  آغاز 
ذوب  تیم های  بازی  کرمانی  داوران  علینقی 
را  کازرون  شاملی  شهید  و  اصفهان  آهن 

قضاوت خواهند کردند.
او افزود: این دیدار ساعت 11 ظهر روز جمعه 
برگزار  اصفهان  آبان جاری در سالن ملت   17

شد.

وزیر ورزش و جوانان به کرمان می آید

کرمان نایب قهرمان مسابقات منطقه ای جام خوشه چین شد

قضاوت کوبل داوری کرمان در لیگ برتر هندبال

باشگاه  آقایان  و  بانوان  استایل  فری   اسکیت   تیم 
صداقت زاده کرمان به منظور حضور در مسابقات 

دستجات آزاد این رشته راهی اصفهان شد.
استان  اسکیت  هیات  رئیس  آشورماهانی،  امیررضا 
کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های 
باشگاه خبرنگاران جوان  گفت: مسابقات دستجات 
با  کشور  آقایان  و  بانوان  استایل  فری  اسکیت  آزاد 
طی  ایران  سراسر  از  کنندگانی  شرکت  حضور 
روز های 16 و 17 آبان جاری به میزبانی اصفهان در 

شهر خمین شهر برگزار شد.
آقایان  و  بانوان  استایل  فری  اسکیت  تیم  افزود:  او 
باشگاه صداقت زاده کرمان با ترکیب فاطمه سلطانی 
اکبر آبادی، الینا سنجری، ستایش عبدالهی، فاطمه 
سما گرگینی، فاطمه عرب پور رق آبادی در بخش 
متین  سعید،  الدین  شمس  محمد  امیر  و  بانوان 
ایلیا عرب پور رق آبادی به سرپرستی  مبصر فر و 
این  آزاد  دستجات  مسابقات  راهی  محمدی  ناصر 

رشته در استان اصفهان شدند.

قهرمانی  با  راور  بزرگساالن  لیگ  رقابت های 
تیم شهرداری این شهرستان پایان یافت.

باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان  ، مسابقات لیگ بزرگساالن 
شهرستان راور با شرکت ده تیم از شهریور ماه 
امسال آغاز شد و با معرفی تیم های برتر پایان 

یافت.

جوانان  شاهد،  راور،  نوین  شهرداری  تیم های   
ثامن،  جوادیه  نوین،  جوادیه  راور،  شهرداری 
ابراهیم  شهید  شهرآباد،  شهدای  راور،  هالل 
هادی، بانک کشاورزی و شهدای آبکوه به مدت 

دو ماه و نیم با هم به رقابت پرداختند.
 در روز پایانی این رقابت ها و در دیدار فینال، 
یکدیگر  مصاف  به  شهرداری  و  شاهد  تیم  دو 

رفتند.
در نهایت تیم شهرداری با نتیجه 2 بر صفر به 
پیروزی رسید و به مقام قهرمانی دست یافت و 

تیم شاهد مقام دوم را کسب کرد.
 دیدار رده بندی نیز بین دو تیم جوادیه نوین 
و جوانان شهرداری برگزار شد که تیم جوانان 
بر 2 پیروز شد و مقام  نتیجه 3  با  شهرداری 

سوم را کسب کرد.
 در مراسم پایانی این رقابت ها، با حضور اژدری 
فرماندار، رحیمی پور شهردار، اسماعیلی رئیس 
اداره ورزش و جوانان، یزدان پناه رئیس شورای 
شهر و اعضای هیات فوتبال این شهرستان به 
تیم های برتر مسابقات کاپ قهرمانی، مدال و 

لوح یادبود اهدا شد.

اسکیت سواران کرمانی راهی اصفهان شدند

شهرداری قهرمان مسابقات لیگ بزرگساالن راور شد

اداره کل امور عشایر استان کرمان در نظر دارد انجام عملیات تامین آب شرب کانون توسعه عشایری 
ریگ سیاه شهرستان شهربابک را به صورت مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به آدرس )www.setadiran.ir( به پیمانکار واجد الشرایط در رشته آب یا 
تاسیسات و تجهیزات واگذار نماید. بدیهی است کلیه مراحل فرآیند برگزاری مناقصه از طریق 

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد.
تاریخ دریافت اسناد مناقصه در سامانه ستاد ایران : ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 98/8/20

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

هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد. 657000

فراخوان انتخاب پیمانکار 
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یادداشتی در نکوهش وضعیت معلول و ضعیف صنعت گردشگری در استان کرمان:

بارش های ابتدای امسال رفتاری عجیب از سوی طبیعت 
بود. بارش هایی که حتی احتمال تغییر اقلیم را در استان 
کرمان پُررنگ ساخت. در پی آن بارندگی ها و بارشهای 
یک ماه اخیر متوجه شدیم که نزدیکی کلوت های شهداد 
دریاچه ای عظیم و زیبا به وجود آمده است که این روزها 
نقل صفحات مجازی کرمانیاِن کرمان دوست شده است. 
کسانی که به واسطه یک کلیپ و چند عکس این اتفاق 
عجیب را اطالع رسانی کردند و ابراز خرسندی خود را با 
ذوق  و  شوق  راستی  به  اما  داشتند.  اعالم  فراوان  شوقی 
برای چه؟ شاید اگر این دریاچه در اصفهان و یا یزد بود 
می توانست چند نفر توریست را جذب خود کند، اما اینجا 
منحرف  قدری  به  گردشگری  های  ریل  و  است  کرمان 
این  بر  سیاست  نکند  رسد؛  می  آدم  فکر  به  که  هستند 

است که گردشگر کمتری به کرمان بیاید!
اهل بی انصافی نیستیم، در سالهای اخیر کارهای بسیاری 

انجام شده است، اما همه ابتر مانده اند. فعالیت های جذب 
تعداد  انگار  که  است  بوده  اینگونه  کرمان  در  گردشگر 
کس  هیچ  اما  باشیم،  کرده  درست  آجر  و  زیادی خشت 
به عبارتی دیگر ممکن است  یا  برپا نکند  آنها عمارتی  با 
هزاران نقشه معماری زیبا داشته باشیم، اما سیمان و آجر 
در اختیار نباشد. متاسفانه همه این تعابیر برای وضعیت 
گردشگری در این استان صادق است. در برهه ای به یاد 
دارم که یکی از فعاالن پُر درآمد در کرمان یکسری طرح 
گردشگری ارائه کرد که بسیار خوب بود و از نظر شهردار و 
استاندار وقت نیز تایید شد، اما با یک محاسبه سرانگشتی 
متوجه شدیم که اوضاع گردشگری در کرمان به گونه ای 
است که حتی توان اسکان دادن به 30 درصد از گردشگران 
این طرح را هم نداریم. در جلسه ای دیگر به خاطر دارم 
احداث  پیشنهاد  کرمان  در  خودرویی  فعاالن  از  یکی  که 
یک هتل 20 طبقه و 500 اتاقی را به مسئوالن وقت داد 
که در آن طرح تملک زمین و توجیه اقتصادی هم حتی 
دیده شده بود، اما دوستان گفتند که ما همین هتل های 
موجود را نمی توانیم پُرکنیم، شما می خواهید هتل 500 
اتاقی احداث کنید؟ اینجا بود که متوجه شدم حتی عزیزان 
مسئول مایل به تهیه زیرساخت ها هم نیستند. به عبارتی 

شاید اصال در دستور کارشان هم نیست.
اینکه یک دریاچه اینجا در دل کویر گرم و خشک کرمان 

به وجود آمده است در هر کشور و یا حتی استان دیگر اگر 
رخ داده بود یقینا هزاران میلیارد تومان برای آن منطقه 
کسی  اینجا  متاسفانه  اما  آورد.  می  ارمغان  به  مالی  آورد 
و  خاک  که  همین  و  نیست  گردشگری  پیشرفت  فکر  به 
مواد معدنی این استان را ببرند و بفروشند برایشان کافی 
است. این سیاست مربوط به امروز هم نیست و حدود 200 
سال این نگرش و این بی توجهی به کرمان حاکم است و 
متاسفانه  تغییر چشمگیری در آن مشاهده نمی شود. بنده 
از روزی می ترسم که خداوند این نعمات خاص و زیبایی 
که می تواند برای جذب گردشگر روی آنها حساب کرد را 
به دلیل این ناشکری ها از ما بگیرد. جاذبه هایی که در 
دنیا لنگه ندارند و یا به مانند دره راگه تنها یک برادر دارند. 
»گرند کنیون« آمریکا هر سال چند میلیون دالر درآمد را 
برای مردم ایالت آریزونا به ارمغان می آورد. آیا از خودمان 
پرسیده ایم که دره راگه ساالنه چه درآمدی برای استان 
دارد؟ اصال درآمدی دارد؟ اصال تا به امروز به اندازه یک 
دالر هم از آن کسب درآمد کرده ایم؟ شاید این مکان هم 
نیاز به یک مرعشی دارد که آن را به مانند کمپ شهداد 
آباد سازد و بعدی ها بیایند به دلیل نگرش های سیاسی 
آن را نابود سازند. متاسفانه درباره گردشگری این استان 
امیدواریم  هرچه بگوییم و بنویسیم همه حسرت است و 

که روزی به غرور تبدیل شود.

ریل های گردشگری در کرمان کج بناشده است

سرویس اجتماعی کرمان امروز

برخی از گیاهان برخالف بقیه، اتفاقا وقتی هوا سرد می شود، نه تنها خاموش و 
خشک نمی شوند بلکه سبزتر و سرحال تر هم می شوند و حتی این سرما برای 
رشدشان، الزم و ضروری است. اگر برای سبز نگه داشتن خانه تان در فصل 
سرما، به دنبال گونه های سازگار با فصل پاییز و زمستان هستید، سراغ خرید و 

کاشت این گروه از گیاهان بروید.
بنفشه های رنگارنگ

 بنفشه که انواع وحشی آن در ایران وجود دارد، گیاه سرمادوستی است که تا 
هوا سرد نشود، گل نمی دهد. نشای آن در گلخانه ها وجود دارد و اگر حیاط 
و باغچه دارید می توانید پاییز و زمستان خود را با این گل های بنفش زیبا سر 
کنید. اگر بارندگی وجود داشت، نیازی به آبیاری نیست و اگر هوا خشک بود 

باید هفته ای 2 بار بنفشه را آبیاری کنید.
گل برف در سرما

 موگه یا گل برف را در فصل سرد می کارند و فقط در همین فصل هم گل 
می دهد. بذر این گیاه آپارتمانی در ایران هم وجود دارد و اتفاقا خیلی ها به آن 
عالقه مندند و می توانید آن را از گلخانه ها تهیه کنید و بکارید. مراقبت از آن 

هم اصال سخت نیست.
سیر در خانه

 آسان تر از رشد دادن سیر چیزی وجود ندارد. سیر هم مثل پیاز دوره رشد 
طوالنی دارد و تا اول تابستان سال بعد قابل برداشت است. در طول دوره رشد 
تازه در غذاهایتان استفاده  از برگ های سبز سیر می توانید به عنوان سبزی 

کنید.
پیاز بکارید

 پرورش نشا های پیاز کشت شده در پاییز راحت است و گیاه در طول زمستان 
می تواند از خود مراقبت کند. پیاز ها دوره پرورش طوالنی دارند و تا تابستان 
بعد آماده برداشت نمی شوند پس اگر قصد کاشت گیاهان را در بهار آینده و 
در همان باغچه دارید، باید از قبل برنامه ریزی کنید، چون پیاز ها هنوز در 

زمین هستند.
چغندر پرخاصیت

ریشه  افراد  از  بسیاری  است.  فوق العاده  پاییزی  سبزیجات  از  یکی  چغندر   
چغندر را مصرف و بعضی برگ آن را استفاده می کنند، زیرا یک منبع عالی 
از ویتامین C و ویتامین A محسوب می شود. یک نکته ضروری در مورد 

پرورش چغندر این است که چغندر باید به صورت عمیق در خاک قرار داده 
شود به طوری که در برابر سرما آسیب نبیند.

هویج؛ سبزی پاییزی
 هویج یکی از سبزیجات برای پرورش در پاییز و زمستان است. این گیاه برای 
را ذخیره  تا ۹ ماه بدون آسیبی آن  سالمتی بسیار ضروری است و می توان 
کرد. هویج را هر زمانی که از نظر اندازه مورد قبول خودتان باشد می توانید 

برداشت کنید.
کاهوی خانگی

 شما به راحتی می توانید در طول زمستان در باغچه خود یک مزرعه کاهو 
داشته باشید. پرورش کاهو آسان است بنابراین کاهو می تواند یک شروع عالی 
برای کسانی باشد که قصد دارند سبزیجات و گیاهان را پرورش دهند. کاهو 
تقریبا روزانه به 5 ساعت نور نیاز دارد، در نتیجه در طول زمستان هم می توان 

آن را پرورش داد. این گیاه نیاز دمایی نسبتا پایینی دارد و مناسب کشت در 
پاییز است.

تربچه های نقلی
 تربچه هم از سبزیجاتی است که می توان همیشه مخصوصا در پاییز آن را 

کاشت و در زمان کوتاهی هم آن را برداشت کرد. تربچه را می توان در انواع 
سوپ و ساالد به کار برد. همچنین پرورش این سبزی خوشمزه می تواند یک 

منبع درآمد باشد.
شلغم؛ داروخانه خانگی

 شلغم یک گیاه با ارزش غذایی باالست که مخصوصا با شروع سرما طرفداران 
بیشتری پیدا می کند. شلغم برای کسانی که در زمستان دچار بیماری می شوند 
بسیار مفید است. این گیاه به آسانی رشد می کند. پرورش شلغم یک منبع 

درآمد خوب نیز هست.
کلم پیچ، سبزی فصل سرد

 کلم به خوبی در فصول سرد رشد می کند، چون رطوبت بیش از حد یا هوای 
خیلی گرم برای این گیاه خوب نیست و در این شرایط کلم به خوبی رشد 
نمی کند. بهترین ویژگی این گیاه این است که می توان برای مدت زیادی آن 

را ذخیره کرد.
تره فرنگی در گلدان

 تره فرنگی برای مصرف ساقه و برگ های آن کاشته می شود بنابراین پرورش 
تره فرنگی در زمستان یک پروسه حساس است. مطمئن شوید که به گیاه به 
اندازه کافی آب می دهید و همچنین به اندازه کافی در معرض نور باشد. در 

غیر این صورت تره فرنگی به خوبی رشد نمی کند.
اسفناج؛ سبزی همیشگی

 اسفناج به عنوان یک سبزی با ارزش و مغذی شناخته می شود. این سبزی 
دارای مقدار زیادی آهن، ویتامین C و ویتامین A است. اسفناج محصولی 
عالی برای چیدن و دوباره سبز شدن است که کاشت آن در اوایل پاییز باعث 
می شود تمام زمستان و حتی تابستان آینده بتوانید از برگ های تازه و لطیف 
آن استفاده کنید. اگر گل های آن را حذف کنید تا مدت ها به تولید برگ ادامه 

می دهد.

در فصل سرد چه گل و گیاهانی بکاریم و بخریم؟

به قلم
 محمد فتح نجات

شرکت صنایع مس شهید باهنر )سهامی عام( در نظر دارد تولید و آبکاری قطعات باسبار را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار راغب به 
سرمایه گذاری در این طرح واگذار نماید.

عالقمندان می توانند جهت دریافت اسناد به آدرس ذیل مراجعه و یا اسناد را مستقیما از طریق سایت به نشانی www.csp.ir دریافت 
و پیشنهادات خود را به صورت کتبی در پاکت دربسته حداکثر تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ ۹8/08/28 به دبیرخانه شرکت تحویل 

نموده و رسید دریافت کنند.
آدرس مجتمع مس شهید باهنر: 

کرمان، کیلومتر 12 جاده کرمان ـ باغین ساختمان اداری،  واحد تدارکات 
تلفن : 31227150- 034 کدپستی : 7617197114

روابط عمومی شرکت صنایع مس شهید باهنر

آگهی مناقصه عمومی 
)شماره 02- 98(

نوبت دوم

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 


