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یادداشت:

سرکش ترین طغیان دل

صفحه  سوم 

مقام معظم رهبری: 
گـر تـوان مـدیریتــی   ا

ندارید  مسئولیت نپذیرید 
متن در صفحه ششم

سبک زندگی فوق مایه داری در شبکه ی نمایش خانگی

»گینس« در شعر فارسی!
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نوشتاری درباره کتاب 

»زنگبار یا دلیل آخر« 

اثر آلفرد آندرش
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دادستان کرمان :

کرمان ،کمترین تخریب

 اموال عمومی در 

ناآرامی های اخیر را داشت 

WWW.KERMANEMROOZ.COM

یادداشت مدیرمسئول:

کنار  مرثیه اخالق در 
ســـــــــــــطل اقتصـــــــــاد

نماینده اداره کل اطالعات کرمان خبر داد:

افزایش 10 تا 25 درصدی قیمت کاالها در کرمان

روزان هم 

3

متن در صفحه هشتم

کرمان در مدت شش ماه؛ گردشگران و نابودی 500 هکتار جنگل در استان  روایت »کرمان امروز« از سهل انگاری 

متن کامل در صفحه سوم

رخت سیاه برتن طبیعت استان
  قصه پر غصه آتش سوزی جنگل های کم توان کرمان تراژدی تلخی است که هر ساله اتفاق می افتد و به مرگ هزاران درخت در این استان منجر می شود. در شش ماهه نخست امسال 570 هکتار از 
جنگل ها و مراتع درجه یک استان به دلیل برافروختن آتش توسط گردشگران در مناطق ییالقی و کوهستانی استان از دست رفته است. چنین حوادث زیست محیطی تلخی دل هر فرد مسئولیت پذیر و 

طبیعت دوستی را به درد می آورد و با سهل انگاری مردم و کمبود امکانات در این باره رخت سیاه بر تن طبیعت کرمان پوشانده شده است و....

گزارشی از برگزاری 
هفدهمین کنفرانس حقوق کودک

 در استان کرمان:

بر معضالت 
حوزه کودکان 

سرپوش 
نگذاریم

صفحات ششم و هفتم 

 بستری شدن ۴۰۰۰ بیمار آنفوالنزا در کشور
 دفن رفیق قدیمی در باغچه خانه

 خواهران دو قلو دختران فوتسال مس در اردوی تیم ملی
 شانس بیرانوند چقدر است؟

 کرمان میزبان مسابقات وودبال قهرمانی کشورشد

اخبار ایران، جهان و حوادث:

چهار  بیمار 
مبتال به آنفلوانزا 

در رفسنجان 
جان باختند

 صفحه  دوم

شرکت صنایع روی کرمان یک انبار داری با حداقل 

مسلط  و  انباردار  زمینه  در  کاری  سابقه  سال   5

سیستم  همکاران  و  پایا  نوسا،  افزارهای  نرم  به 

شرایط  واجدین  از  نماید.  می  استخدام   ... و 

تقاضا دارد جهت انجام هماهنگی با شماره تلفن 

1-32467290 تماس حاصل فرمایند.

آگهی مزایده عمومی یک آگهی استخدام
مرحله ای )نوبت اول(

مزایده واگذاری امور بوفه 

مرکز آموزشی درمانی شفا

متن در صفحه دوم 

تسلیت تسلیت

خانواده محترم مجدزاده خاندانی
بدین وسیله درگذشت جناب آقای داریوش مجدزاده خاندانی، 
وکیل پایه یک و خوشــنام کرمانی را به شما و دیگر خانواده های وابسته 
تســلیت عرض نموده و از درگاه ایزد بخشــنده برای شما عزیزان آرزوی 
صبر و شکیبایی و برای آن عزیز سفرکرده، طلب مغفرت و آرامش ابدی 

داریم.

خانواده های اسدی شکاری و نصیری

بــا انــدوه فــراوان بــه اطــاع مــردم شــریف کرمــان و 
زرنــد مــی رســانیم کــه مراســم تشــییع پیکــر زنــده یاد 
»داریوش مجدزاده خاندانی« وکیل پایه یک 
دادگستری، روز ســه شنبه مورخ 12 آذرماه ساعت 9 صبح 
از محل بهشت زهرای کرمان به سمت روستای سرتخت در 

زرند برگزار می گردد.
در ضمن مراسم ترحیم نیز روز جمعه 15 آذرماه ساعت 14 الی 16 در مسجد طالبی واقع 

در خیابان قرنی کرمان تشکیل خواهد شد.
خانواده مجدزاده خاندانی و دیگر فامیل های وابسته

تسلیت آگهی ترحیم 

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

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان گفت: 
اموال  تخریب  میزان  ترین  اخیر کم  ناآرامی های  در 
کرمان  استان  به  مربوط  کشور  در  عمومی  و  دولتی 

است.
اشاره  با  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  ساالری  دادخدا 
ناآرامی های اخیر، اظهار کرد: حضور همراه با بصیرت 
مردم در صحنه و موضع گیری شایسته و به جای مقام 
عظمای والیت باعث ختم این قائله شد و نقشه های 

دشمنان ابتر ماند.
وی با اشاره به اینکه کرمان که یک استان والیتمدار 
است، همواره در تمامی صحنه ها خوش درخشیده و 
جزو استان هایی بود که در همان اوایل قضیه جمع 
شد، اظهار داشت: در ناآرامی های اخیر کمترین میزان 
تخریب اموال در کشور مربوط به استان کرمان است.

اغتشاش  اصلی  این مطلب که هدف  بیان  با  ساالری 
گران کلیت نظام بود، تصریح کرد: تحرکات این افراد 
کدهای  از  اینکه  کما  بود  شده  ریزی  برنامه  قبل  از 
زیادی که ما به دست آوردیم بیانگر این بوده است که 

برخی از اینها از قبل آموزش دیده بودند و محله های 
هدفمندی را شناسایی کرده بودند لذا در این محله ها 
به دنبال بیشترین تخریب اموال و زیرساخت ها بودند 
موضوع  اما  است  نبوده  بنزین  بحث  نتیجه صرف  در 

بنزین یک زمینه ای را برای مسائل اخیر رقم زد.
وی با اشاره به اینکه قبل از تصمیم باید تدبیری وجود 
داشته باشد و اینکه در زمینه بنزین چه مقدار تدبیر 
شده است باید دیگران اظهار نظر کنند، اظهار کرد: در 
مجموع می توانستیم تمهیدات بهتری داشته باشیم یا 
اینکه بسترسازی برای اقناع عمومی فراهم می شد و 
مردم ما هم باید در جریان مسائل اصلی قرار بگیرند 
چرا که مردم محرم هستند کما اینکه در جمع شدن 

این قائله مردم نقش مهم و پررنگی داشتند.
کرد:  اضافه  کرمان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
مسئوالن، تصمیم گیران و تصمیم سازان به سمت و 
سویی باید حرکت کنند که آینده نگری داشته باشند، 
واقعیت زندگی مردم را در نظر بگیرند و بر این اساس 

تصمیم بگیرند.

دادستان کرمان :

کرمان ،کمترین تخریب اموال عمومی در ناآرامی های اخیر را داشت  

خبر
نماینده اداره کل اطالعات کرمان 

خبر داد:
افزایش ۱۰ تا ۲۵ درصدی 

قیمت کاالها در کرمان
 

نماینده اداره کل اطالعات استان کرمان از افزایش ۱۰ تا ۲۵ درصدی قیمت 
کاالها خبر داد و گفت: افزایش قیمت بنزین نباید بر هزینه های حمل کاال 

اثرگذار باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، نماینده اداره کل اطالعات استان در جلسه تنظیم 
بازار استان با بیان اینکه رصد بازار افزایش ۱۰ تا ۲۵ درصدی قیمت کاالها را 
نشان می دهد، بیان داشت: بخش نظارتی و بازرسان اصناف چه کاری انجام 

می دهند؟
به جایی نخواهد رسید.  باشد کار  به حال خود رها  بازار  اگر  ادامه داد:  وی 
و  داده اند  انجام  کاری  چه  تاکنون  اصناف  بازرسان  و  بازار  نظارتی  بخش 

نتیجه اش کجاست؟
وی افزود: در بحث افزایش نرخ سوخت نباید بازار را به حال خود رها کنیم 

وگرنه کاری از پیش نمی بریم.
نباید  بنزین  قیمت  افزایش  گفت:  کرمان  استان  اطالعات  کل  اداره  نماینده 
بر هزینه های حمل کاال اثرگذار باشد زیرا عده ای از این ماجرا سوءاستفاده 

می کنند.
وی تصریح کرد: گرانی نباید در هیچکدام از اقالم مشاهده شود لذا باید بنا 
را براین بگذاریم که قیمت ها ثابت بمانند ضمن آنکه در عوض گرانی باید به 

ناوگان حمل و نقل که با سوخت بنزین تامین می شوند، کمک کنیم.
وی گفت: در راستای پیشگیری از افزایش قیمت باید بازار را کنترل کنیم و 

نظارت کامل باشد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان خبر داد:
حذف قبوض کاغذی گاز در کرمان

 
قبوض  طرح حذف  اجرای  به  اشاره  با  کرمان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
در  شرکت  این  گفت:  کرمان  استان  در  آذرماه  ابتدای  از  گاز  کاغذی 
و  بستر  استانی،  گاز  با سایر شرکت های  این طرح همزمان  نمودن  اجرایی 
این موضوع  اجرای  زمینه های  توانسته  و  ایجاد کرده  را  زیرساخت های الزم 

را فراهم کند.
»منوچهر فالح« در گفت وگو با ایسنا، در خصوص حذف قبوض کاغذی گاز 
و هم  کاغذی  این طرح هم قبض  اجرای  ابتدای  در  است  مقرر شده  گفت: 

پیامک آن برای مشترکین ارسال خواهد شد.
وی با بیان این مطلب که این موضوع یک طرح ملی بوده که باید در همه 
استان های کشور اجرایی شود، تصریح کرد: هر زمانی که به این نتیجه برسیم 
که همه مشترکین کدپستی و شماره همراه خود را از طریق روش های تعیین 
شده از جمله »ارسال شماره اشتراک به صورت شماره اشتراک*۱ )به ترتیب 
از سمت چپ به راست ( به شماره پیامک ۱۰۰۰۱۹۴ « یا »ارسال شماره 
اشتراک به شماره پیامک ۱۰۰۰۳۴۱۱۹۴ ۳« اعالم کرده و اطالع رسانی به 
صورت کامل انجام شده است، قبوض کاغذی به صورت کامل حذف خواهد 

شد.
مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان بهبود کیفیت و توسعه خدمات الکترونیک 
به مشترکین و صیانت از محیط زیست را از اهداف این طرح برشمرد و عنوان 

کرد: در استان کرمان حدود ۶۴۰ هزار مشترک گاز داریم.
وی با اشاره به اجرای این طرح از ابتدای آذرماه در استان کرمان خاطرنشان 
کرد: این شرکت در اجرایی نمودن این طرح همزمان با سایر شرکت های گاز 
استانی، بستر و زیرساخت های الزم را ایجاد کرده و توانسته زمینه های اجرای 

این موضوع را  فراهم کند.
فالح صرفه جویی و کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت و خدمات به مشترکین، 
سهولت  صورتحساب،  ارسال  در  تسریع  اجتماعی،  مسوولیت های  ایفای 
دسترسی مشترکین به صورتحساب گاز و کاهش زمان توزیع قبوض، پرداخت 
زیست  آلودگی های  کاهش  و  مطالبات  وصول  در  بخشی  سرعت  آنالین، 

محیطی و حفاظت از محیط زیست، را از جمله فواید این طرح برشمرد.

ساماندهی آرامستان فعلی شهر کرمان
و  بهسازی  از  کرمان  شهرداری  آرامستان های  سازمان  مدیریت  سرپرست 

ساماندهی آرامستان فعلی شهر کرمان خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، علی عسکری، 
اینکه  بیان  با  کرمان  شهرداری  آرامستان های  سازمان  مدیریت  سرپرست 
است،  انجام  در حال  فعلی  آرامستان  فضای سبز  بهسازی  و  ترمیم  عملیات 
از جدول گذاری و رنگ آمیزی جداول و دیوار های موجود در این آرامستان 

خبر داد.
او گفت: این مجموعه به نور و روشنایی بیشتری نیاز دارد که در حال پیگیری 

برای رفع مشکل روشنایی آن هستیم و به زودی مرتفع خواهد شد.
ویژه ای  المان  وگفت:  داد  خبر  آرامستان  این  ورودی  میدان  بهسازی  از  او 

متناسب با فضای آرامستان به زودی طراحی و نصب می شود.
عسکری اظهار داشت: برای رفاه حال شهروندان نیمکت، سایه بان و سطل های 

زباله بیشتری در این مجموعه نصب خواهد شد.
او گفت: برای ساماندهی مجموعه آرامستان، قبر ها هم اکنون با ارتفاع کم و 

همسان با کف نصب می شود.
سرپرست مدیریت سازمان آرامستان های شهرداری کرمان اظهار کرد: برای 
جلوگیری از دفن های بدون مجوز نیرو های اجرائیات به صورت ۲۴ ساعته در 

حال گشت زنی در مجموعه آرامستان شهر کرمان هستند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان خبر داد:

چهار  بیمار مبتال به آنفلوانزا در رفسنجان جان باختند
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از بستری ۲۱۰ مورد 
بستری مشکوک به آنفلوانزا طی دو ماهه گذشته خبر داد و گفت: چهار 

بیمار مبتال به آنفلوانزا در رفسنجان جان باختند.
اظهار  خبری  نشست  در  زاده  جمالی  احمد  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
کرد: هر ساله با شروع فصل سرد سال با شیوع آنفلوآنزا در کشور مواجه 
هستیم این ویروس هر یک تا چهار سال تغییرات جزیی در خود ایجاد 

می کند که می تواند باعث اپیدمی شود.
وی بیان کرد: در سال جاری نیز به نظر می آید شاهد اپیدمی و بروز 
همه گیری بیشتری نسبت به سالیان گذشته باشیم ضمن اینکه بیماران 

نیازمند به بستری و مرگ و میر نیز رو به افزایش هستند.
متاسفانه  داد:  ادامه  رفسنجان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
طی دو ماه گذشته ۲۱۰ مورد بستری مشکوک به آنفلوآنزا داشته ایم 
که تعدادی فوت کرده اند که از این تعداد چهار مورد مرگ ثابت شده 

آنفلوآنزا که نوع آن آنفلوآنزای نوع A بوده است.
ویروسی دستگاه  بیماری حاد  آنفلوآنزا یک  اینکه  بیان  با  زاده  جمالی 
تنفسی است، یادآور شد: این بیماری با یک دوره نهفتگی یک تا سه 
روزه ناگهانی شروع می شود و عالئم آن شامل تب، لرز، خستگی، درد 

عضالنی، آبریزش بینی و چشم، بی حالی و بی اشتهایی است.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان رفسنجان با اشاره به تفاوتهای آنفلوآنزا 
با سرماخوردگی، اظهار کرد: عالئم آنفلوآنزا ممکن است با سرماخوردگی 
اشتباه گرفته شود در حالی که در سرماخوردگی عالئم به تدریج شروع 
شده و تب و ضعف عمومی وجود ندارد یا خیلی خفیف است و بیمار 

بدحال نیست. جمالی زاده افزود: این بیماری می تواند افراد در هر گروه 
سنی را مبتال کند، عالئم غالباً پس از سه روز فروکش می کند، هر چند 

که در بعضی افراد عالئم تا بیش از دو هفته نیز طول می کشد.
وی تصریح کرد: آنفلوآنزا عمدتاً یک بیماری خودمحدود شونده است؛ 
می شود.  آغاز  بهبودی  روند  بیماری،  از شروع  روز  از چند  بعد  یعنی 
برخی از بیماران با داشتن عالئم شبه آنفلوآنزا مانند تب باالی ۳۸ درجه 
یا گلودرد باید به پزشک مراجعه نمایند. این بیماران شامل بیمارانی که 
بیماری زمینه ای، بیماری مزمن تنفسی مانند آسم، برونشیت مزمن و... 
بیماران قلبی، بیماران قلبی، بیماران کلیوی، کسانی که تحت شیمی 

درمانی قرار دارند و خانمهای باردار هستند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان عنوان کرد: در سایر 
دچار  اینکه  مگر  کند  نمی  ایجاد  مشکلی  آنفلوآنزا  عالئم شبه  گروهها 
این عالئم شامل کاهش سطح هوشیاری، خلط  عالئم خطر شوند که 
خونی، مشکل واضح تنفسی، تنگی نفس، افزایش تعداد تنفس، دل درد 

و کمبود آب بدن هستند.
جمالی زاده ابراز داشت: بیماری آنفلوآنزا در کسانی که بیماری زمینه 
ای نداشته و باردار نیستند عمدتا بدون مشکل خاصی بهبود پیدا می 
کند و الزم است افرادی که عالئم شبه آنفلوآنزا یا سرماخوردگی را دارند 
از ماسک  اماکن شلوغ اجتناب کرده و در صورت حضور  از حضور در 

استفاده کنند.
بیماران  برای  اقدام  رئیس مرکز بهداشت شهرستان رفسنجان بهترین 
و  فراوان  مایعات  مصرف  کافی،  استراحت  خواب،  را  آنفلوآنزا  به  مبتال 

تغذیه مناسب دانست و گفت: از مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک مگر 
با تجویز پزشک معالج  باید اجتناب شود ولی می تواند از داروهای تب 

بر استفاده کند.
جمالی زاده یادآور شد: شستن دستها به صورت مرتب و کامل با آب و 
صابون )۱۵ تا ۲۰ ثانیه(، اجتناب از دست دادن و روبوسی، عدم تماس 
دستهای آلوده با بینی، دهان و چشم و تزریق واکسن از جمله موارد 

پیشگیری از بیماری آنفلوآنزا به شمار می روند.
تزریق  کرد:  اظهار  رفسنجان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
باالی  افراد  ماهه،   ۵۹ تا   ۶ کودکان  باردار،  زنان  به  آنفلوآنزا  واکسن 
ریوی،  بیماریهای  به  مبتالیان  عروقی،  قلبی  مزمن  بیماران  سال،   ۶۵
قطع  و  مغزی  ضایعات  کبدی،  کلیوی،  مزمن  بیماریهای  به  مبتالیان 

نخاع، بیماری های خونی و دیابت توصیه می شود.
جمالی زاده با بیان اینکه بهترین زمان تزریق واکسن آنفلوآنزا ابتدای 
فصل سرما است، تصریح کرد: با این وجود در افراد پرخطر که در باال 
ذکر شد در هر زمانی از سال در صورتی که دچار بیماری نباشند می 

توان تلقیح واکسن را صورت داد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در پایان تاکید کرد: 
دانشگاه  اختیار  آنفلوآنزا در  به  بیماران مبتال  برای درمان  داروی الزم 
در  و  دارد  قرار  شهرستان  بهداشت  مراکز  و  رفسنجان  پزشکی  علوم 
صورت نیاز بیماران بستری در بیمارستان و با تجویز پزشکان معالج در 
اختیار بیماران قرار خواهد گرفت و در حال حاضر هیچ نگرانی از تامین 

داروی این بیماران وجود ندارد.

ساعت  تا   ۸ ساعت  از  گفت:  کرمان  استان  انتخابات  ستاد  رئیس 
۱۸ شنبه ۱۰ آذرماه ثبت نام ۲۰ نفر به عنوان داوطلب نمایندگی 

مجلس شورای اسالمی از استان کرمان قطعی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، 
محمدصادق بصیری با اعالم این خبر اظهار کرد: ۱۶ نفر از ثبت نام 

کنندگان مرد و چهار نفر زن هستند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان تعداد داوطلبان 

ثبت نام کننده اولین روز در حوزه شهرستان های کرمان و راور را ۹ 
نفر اعالم کرد که سه تن از آنها زن هستند.

در  مرد،  چهار  انار  و  رفسنجان  انتخابیه  حوزه  در  بصیری  گفته  به 
حوزه انتخابیه سیرجان و بردسیر دو مرد و یک زن، در حوزه انتخابیه 
انتخابیه زرند و کوهبنان یک مرد و در  جیرفت دو مرد، در حوزه 

حوزه انتخابیه شهربابک یک مرد ثبت نام کردند.
دوره  یازدهمین  نمایندگی  داوطلبان  از  نام  ثبت  بصیری  گفته  به 

انتخابات مجلس شورای اسالمی از دهم آذرماه آغاز و همه روزه از 
ساعت ۸الی ۱۸ ادامه دارد. عالوه بر شش حوزه ای که ۲۰ داوطلب 
امروز در آن ثبت نامشان قطعی شده است در فرمانداری های بم 
)شامل  نرماشیر(، کهنوج  و  ریگان  فهرج،  بم،  )شامل شهرستانهای 
شهرستانهای کهنوج، فاریاب، رودبارجنوب، قلعه گنج و منوجان( و 
بافت )شامل شهرستان های بافت، ارزوئیه و رابر( و ستاد انتخابات 

وزارت کشور نیز ثبت نام از داوطلبان انجام می شود.

کلیه  پمپ های  موتور  خاموشی  از  راور  شهرستان  فرماندار 
چاه های آب کشاورزی شهرستان راور به مدت ۳۰ روز خبر داد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از 
کرمان، اژدری فرماندار شهرستان راور از خاموشی موتور پمپ های 
کلیه چاه های آب کشاورزی شهرستان راور به مدت ۳۰ روز خبر 
شهرستان  منابع  اوضاع  وخامت  تشدید  به  توجه  گفت:با  و  داد 
راور در اثر خشکسالی های چند سال اخیر و بهره برداری های بی 
رویه و همچنین ضرورت حفظ و حراست از منابع آب به عنوان 
شورای  شهرستان،  پایدار  اقتصاد  و  کشاورزی  عامل  اصلی ترین 
حفاظت منابع آب پس از بررسی های کارشناسی و در نظر گرفتن 
کلیه جوانب مصوب نمود که جهت صرفه جویی در مصرف آب، 
موتور پمپ کلیه چاه های آب کشاورزی به مدت ۳۰ روز خاموش 

گردند.
زمان  مناسب ترین  زمان ها  این  که  نکته  این  ذکر  با  اژدری 
آبیاری  به  پسته  نیاز درخت  عدم  در خصوص  کارشناسی شده 
نمایندگان  و  مالکین  تمامی  است  الزم  بنابراین  گفت:  است، 
شورای  مصوبات  اجرای  راستای  در  کشاورزی  آب  چاه های 
حفاظت نسبت به خاموش نمودن موتور پمپ خود در زمان های 
تعیین شده اقدام نمایند. در غیر این صورت برق موتورپمپ چاه 
آن ها  بعهده  آن  عواقب  و  مربوطه  هزینه های  کلیه  و  قطع  آنان 

خواهد بود.
و  گشت  گروه های  شده  گرفته  نظر  در  زمان های  مدت  در 
بازرسی امور منابع آب، بخشداریها، دهیاری ها و شورای اسالمی 

و همچنین تشکل های مردم نهاد بر اجرای دقیق طرح نظارت 
به مراجع ذی  افراد خاطی  نموده و در صورت مشاهده تخلف، 

صالح معرفی و برق موتور پمپ آنان قطع خواهد شد.

در پایان اژدری گفت: با خاموشی موتور پمپ های ۱۳۰ حلقه 
چاه آب کشاورزی فعال به مدت ۳۰ روز، آب در بخش کشاورزی 

صرفه جویی خواهد شد.

رییس ستاد انتخابات استان کرمان خبرداد:

قطعی شدن ثبت نام ۲۰ داوطلب نمایندگی مجلس در استان

خاموشی موتور چاه های کشاورزی در راور

شماره مناقصه : ۶7/۲/۱۰/۹۸ دانشگاه علوم پزشکی کرمان  مرکز آموزشی درمانی شفا  دستگاه مزایده گزار

دریافت اسناد:
الف( سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت 
www.setadiran.ir

ب( پایگاه ملی مناقصات 
http://iets.mporg.ir
)صرفا جهت مشاهده (

 موضوع مزایده واگذاری امور بوفه

۲/۰۴۰/۰۰۰/۰۰۰ برآورد یکساله )ریال(

۲۰۴/۰۰۰/۰۰۰ تضمین شرکت در مزایده )ریال(

 از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت ۸ روز
یکشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱

 دریافت اسناد

تا ساعت ۳۰: ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱  آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در
 سامانه ستاد ایران

از ساعت ۳۰: ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۲  بازگشایی پیشنهادها
ضمنا جلسه توجیهی در ساعت ۰۰: ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۹۸/۹/۲۴ در محل امور اداری بیمارستان شفا برگزار خواهد شد

محل تسلیم فقط پاکت الف )تضمین شرکت در مزایده (: کرمان - ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان )هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده می باشد(. ۶۸۲7۴۲

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(
مزایده واگذاری امور بوفه مرکز آموزشی درمانی شفا

قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

خواستن 
را دیدم خواستم ولی  این جمله  ماشینی  گوشه شیشه عقب 
نشد چند دفعه آن را خواندم و به آن فکر کردم و در ذهنم 
جمله  این  مصداق  که  را  مواردی  و  کرده  سفر  گذشته  به 
بازی می  اسباب  یادم می آید در کودکی  بود مرور کردم. 
خواستم که داشتنش میسر نشد، بزرگتر شدم در دبستان وقتی 
معلم از من در مورد کار آینده ام پرسید کلمه دکتر، مهندس 
را گفتم و آن هم نشد به دوران دبیرستان رسیدم وسیله ای 
برای آمد و شد خواستم آن هم پیرو موارد قبل نشد و االن که 
به سن ازدواج رسیده ام نشدی دیگر به آنها اضافه شد و جمع 
نشده ها آهی شد که از نهادم برآمد. پدر که در کنارم بود 
علت آه کشیدنم را پرسید ماجرا را گفتم و او در جوابم گفت 

خواستن شدن نیست. خواستن توانستن است.

یادداشت مدیرمسئول:

مرثیه اخالق 
در کنار سطل

 اقتصاد
سه روز است که مطالب نرم افزارهای فضای مجازی بر روی 
یک ویدیوی ناراحت کننده متمرکز شده است. ویدیویی که 
قلب را جریحه دار و وجدان خواب را هم بیدار می کند. در 
چند روز اخیر همه افراد موثر در فضای مجازی درباره این 
اتفاق صحبت کردند و از دیدن ویدیویی که یک مرد پریشان 
ابراز  اندازد،  می  زباله  سطل  درون  به  را  کار  کودک  یک 
ناراحتی کردند. البته الفاظ در این چند روز بسیار گوناگون 
بود و عده ای حتی با فحاشی به استقبال آن فرد بی اخالق 
بین  این  در  و  شدند  تقاص  خواهان  دیگر  ای  عده  و  رفتند 
افرادی بودند که این لزوم ترمیم فرهنگی در جامعه را گوشزد 
کردند. نکته ای که در این ایام بی رحم بیش از پیش مهم 
است و باید مورد توجه مردم و مسئوالن قرار بگیرد. این رفتار 
بسیار سطحی است که به یک ویدیو که سمبل بی اخالقی 
مردم یک کشور است اعتراض کنیم و یک فرد را مسئول 
بدانیم. باید در خودمان بنگریم که چگونه به این سطح و رتبه 
رسیدیم که مرگ اخالق را در کنار یک سطل آشغال جشن 
می گیریم و ویدیوی آن را دست به دست می چرخانیم. قبل 
از طرح انتقاد باید ببینیم که خودمان چه کرده ایم!  آن آقای 
بازیگری که حسابهایش با میلیارد مماس است آیا تا به حال 
برای فاصله گرفتن آن کودک از آن سطل کاری انجام داده 
است یا اینکه تنها در این مواقع برای مطرح کردن خودش و 
یا خوش بینانه برای بیان عقیده اش دست به قلم می شود؟ باید 
بدانیم همه مردم در این اتفاق شریک بوده اند و همه ما در به 
وجود آمدن آن فرد پریشان و آن کودک مظلوم موثر بوده 
ایم، پس وقت آن رسیده است که »فرهنگ سازی« و »ترمیم 
فرهنگ« جامعه را از حالت لغت و شعار خارج سازیم و یک 
بار هم که شده است وارد حوزه عمل شویم. درست است که 
فرهنگ سازی به مانند طرح های عمرانی و اقتصادی سریع 
الوصول نیست، اما اگر قرار بر این باشد که این مهم که چند 
دهه پشت گوش انداخته شده است را بازهم نادیده بگیریم، 
یقینا آینده ی کشور از اینکه هست تیره تر خواهد بود. زیرا 
در این ویدیو تنها یکی از هزاران اتفاقی که هر روز در کوچه 
های این شهر رخ می دهد را دیدیم و به جای تمرکز افکار 
بر روی این یک نمونه، باید به فکر تصحیح اوضاع باشیم. به 

امید فردایی بهتر!

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

به قلم محمد 
فتح نجات

سرکش ترین 

طغیان دل 

خود  های  دغدغه  و  نیازها  از  گاهی 
به  نیازها  درواقع  اما  شویم  می  خسته 

انسان شوق زندگی کردن داده و موجب تحرک و تالش 
می شوند. پس سزاوار سرکوب نیستند و انسان به خاطر 
خواسته هایی که دارد نباید مورد شماتت قرار گیرد چرا 
که امیال و آرزوها روشن کننده ی موتور زندگی هستند. 
نوع  و  شود  داده  پاسخ  آنها  به  تا  شوند  می  نیازها حس 
به نمایش می گذارد و  افراد را  نبوغ و توانایی  پاسخ ها 
شکوفایی یا برگریزان پدیدار می گردد. نیازها تا وقتی که 
مایه ی حرکت و پویایی باشند قابل قبول هستند اما وقتی 
تبدیل به حسرت شده باشند و یا تاریخ شان گذشته باشد 
بهتر است که به فراموشی سپرده شوند. چرا که مقاومت 
در برابر تقدیر انسان را از پا درمی آورد. گاهی پافشاری 
فعلی  مهربانی  و  لطف  از  را  انسان  قبلی  های  برخواسته 
می  دست  از  نیز  را  ها  حمایت  برخی  کند.  می  محروم 
از یک جای  تاریخ مصرف داشته و  دهد بعضی آرزوها 
راه باید مسیر را تغییر داد. هر چند که الزم است گاهی در 
برابر احساس خمودگی و عصبانیت مقاومت کرد اما برای 
یک حرکت موفق الزم است که از همه ی احساسات در 
داده  ما دستور حرکت  به  زیرا  استفاده کرد  ایده آل  حد 
و با پوشش نیازهایمان سعی در زیباسازی جهان اطرافمان 
را  نظم جهان  که  هستند  وقتی خوب  تا  ها  کنترل  دارند. 
به  نیاز  همواره  هستی  در چرخه ی  ما  وگرنه  کنند  حفظ 
سوختن و ساختن داریم تا زندگی قابل قبولی داشته باشیم. 
در نهایت مهارکردن بیش از حد نیازها مایه ی جلو افتادن 
رقیبان و دشمنان شده و هیچ کس از ما سودی نخواهد برد 
تا دلخوشی اش باشیم مهار و غلفت را در تعادل نگه دارید.

سرکش ترین طغیان دل را دیده بودی 
گاهی به جای اشک، خون باریده بودی 

می خواهی از دنیا دلت را پس بگیری 
پس تا ابد با هیچ ها جنگیده بودی 

به قلم 
مهناز سعید  سرویس علم و سالمت کرمان امروز

 
آنفلوآنزا یکی از بیماری های ویروسی و تنفسی در فصل 
سرماست که می توان با رعایت نکات بهداشتی و مراقبتی 
در برابر آن واکسینه شد. در این گزارش ۱۰ نکته درباره 

بیماری آنفلوآنزا در فصل سرما را بخوانید.
با  که  باشید  نفری  هزاران  از  یکی  می توانید  شما   .۱
شروع فصول سرد سال، به آنفلوآنزا و سایر بیماری های 
برای  راه ها  بهترین  از  یکی  می شوند.  مبتال  ویروسی 
است.  واکسن  تزریق  بیماری،  این  به  ابتال  از  پیشگیری 
معموال پزشکان توصیه می کنند واکسن آنفلوآنزا تا اواخر 
تابستان تزریق شود اما در هر زمان از فصل سرما تزریق 
راه های  از  یکی  می تواند  و  است  تاثرگذار  واکسن  این 

پیشگیری از این بیماری باشد. 
در نظر داشته باشید، تزریق این واکسن برای افراد باالی 
65 سال، زنان باردار، بیماران مبتال به بیماری های قلبی 
و ریوی، افرادی که به دلیل ابتال به سرطان تحت درمان 
هستند، مبتالیان به نارسایی های کلیه و کبد، افراد مبتال 
به دیابت کنترل نشده و افرادی که از داروهای سرکوب 

کننده سیستم ایمنی استفاده می کنند ضروری است.
۲.  همه گیری آنفلوآنزا هرسال در فصل سرما در تمام 
دنیا از جمله کشور ما شایع می شود و از هفته اول آذرماه 
بیشتر  افزایش است و هر هفته  به  رو  ابتالی آن  موارد 
می شود، اما این روندی معمول و قابل انتظار است و در 
این دوره مردم با رعایت نکات بهداشتی می توانند موارد 
برسد.  حداقل  به  را  آن  و خطرات  بیماری  این  به  ابتال 
بسیاری از مردم تصور می کنند با قرارگیری در معرض 
هوای سرد بیرون از خانه دچار بیماری می شوند و این 
خاصیت  خانه،  در  زیاد  زمان  صرف  که  است  حالی  در 
و  کوتاه  ورزش های  انجام  دارد.  بیشتری  بیمارکنندگی 
حتی پیاده روی ۱5 دقیق های در طول روز خود راهی 

بیمار  از  جلوگیری  و  بدن  ایمنی  سیستم  تقویت  برای 
شدن است.

می تواند  که  است  راه هایی  از  یکی  مناسب  تغذیه   .۳
معرض  در  کمتر  تا  کند،  تقویت  را  بدن  ایمنی  سیستم 
باشیم. مصرف سیر به عنوان  آنفلوآنزا  سرما خوردگی و 
یک آنتی بیوتیک قوی، آجیل ها و دانه ها، لبنیات، ماهی، 
کافئین دار،  نوشیدنی های  مصرف  عدم  و  تلخ  شکالت 
غذاهای چرب، کربوهیدرات ها و ادویه ها باید مورد توجه 

قرار گیرد.
عمومی  بسته  محیط های  باشید،  داشته  نظر  در   .۴
برای  مستعدی  محل  و...  تاکسی  اتوبوس،  مترو،  مانند 
با کسی مواجه شدید که  اگر  رشد میکروب است، پس 

در این محیطها عطسه میکند از او فاصله بگیرید و بعد 
بشویید.  با آب و صابون  را  از آن حتما دست های  خود 
که  است  نکاتی  از  یکی  دست ها  مرتب  شست وشوی 
ابتال به سرماخوردگی و  از  در فصل سرد برای پیگیری 

آنفلوآنزا باید رعایت کنید. 
 5. بخش زیادی از مردم تصور می کنند زمانی که دچار 
بیماری هستند فقط به دلیل استراحت شخصی نباید در 
محل کار حاضر شوند. باید توجه داشت هنگامی که بیمار 
هستید از رفتن به محل کار،مدرسه و ماموریتهای خود 
اجتناب کنید. این کار به جلوگیری از گسترش بیماری 

شما به دیگران کمک می کند.
6. اگر دچار آنفلوآنزا شدید، خوددرمانی نکنید و حتما 

با  افراد  موارد  از  بسیاری  در  کنید.  مراجعه  پزشک  به 
که  کنند  می  تصور  آنفلوانزا  بیماری  عالئم  مشاهده 
دچار عفونت شده اند و آنتی بیوتیک مصرف می کنند، 
درصورتی که ویروس آنفلوانزا نیاز به آنتی بیوتیک ندارد 
عفونت  به  است  ممکن  بیماران  از  جزئی  درصد  فقط  و 
پزشک  تشخیص  درصورت  هم  آن  که  شوند  مبتال  ریه 

برایشان آنتی بیوتیک تجویز می شود.
خواب  فرد  هر  سالمتی  در  اصلی  رازهای  از  یکی   .۷
منظم و به اندازه است. در واقع استراحت سیستم ایمنی 
استراحت  با  که  صورت  بدین  کند.  می  تقویت  را  بدن 
مقابل  در  که  ایمنی  سیستم  )اجزای  اینترلوکین ها 
در  میکنند(  عمل  آنفلوانزا  و  سرماخوردگی  ویروسهای 

جریان خون افزایش می یابند.
۸. بر اساس مطالعات، در افراد سیگاری سرماخوردگی 
و آنفلوآنزا شدیدتر و دفعات آن بیشتر است. دود سیگار 
موجب خشک شدن  میکند،  تضعیف  را  ایمنی  سیستم 
موهای  مژکها  میشود.  مژکها  شدن  فلج  و  بینی  مخاط 
ریه  و  بینی  مخاطی  غشاهای  در  که  هستند  ظریفی 
با حرکت خود موجب خروج ویروس های  قرار دارند و 

سرماخوردگی و آنفلوانزا از بدن می شوند.
۹. یکی از مواردی که سیستم تنفسی ما را ضدعفونی 
این  به  است.  نمک  همراه  به  آب  کردن  غرغره  می کند 
شکل که آب را در گلو نگه دارید، غرغره کنید و از دهان 
خارج کنید. یک مطالعه در کشور آمریکا، نشان می دهد 
که غرغره کردن تا ۴۰ درصد عفونت های تنفسی حاد را 

کاهش می دهد. 
فصل های  همه  برای  واقع  در  توصیه  این  رعایت   .۱۰
سال مهم است اما در فصل سرما در استفاده از وسایل 
تا  دهید.  نشان  خود  از  بیشتری  حساسیت  شخصی 
میتوانید از استفاده چند نفره از لیوان یا سایر ظروف غذا 
خودداری کنید، به خصوص زمانی که عالئم بیماریها را 

در افراد مقابل متوجه شدید.

فصل آنفلوآنزا رسید؛ چگونه خود را واکسینه کنیم؟

روایت »کرمان امروز« از سهل انگاری گردشگران و نابودی 500 هکتار جنگل در استان کرمان در مدت شش ماه؛

رخت سیاه برتن طبیعت استان

اشاره:
حوادث آتش سوزی ناگواری که  به دلیل عوامل مختلف 
سهل  آن  مسبب  اوقات  بیشتر  دهد  می  رخ  طبیعت  در 
انگاری و نا آگاهی آدم هایی سنگدل و بی احساس نسبت 
به طبیعت است که به وجود آوردن چنین حوادث زیست 
محیطی دل هر فرد مسئولیت پذیر و طبیعت دوستی را به 
درد می آورد و با سهل انگاری رخت سیاهی بر تن طبیعت 

کرمان می پوشانند.
کرمان  توان  کم  های  جنگل  سوزی  آتش  غصه  پر  قصه 
تراژدی تلخی است که هر ساله اتفاق می افتد که به مرگ 
ده ها نوع درخت در این استان منجر می شود. همه ساله 
گرم  با  کرمان  های  دشت  و  مراتع  ها،  جنگل  از  بخشی 
شدن هوا در آتش می سوزند اما در این بین سهل انگاری 

گردشگران هم مزید برعلت می شود.
در این باره مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان 
کرمان گفته است: در شش ماهه نخست امسال 5۷۰ هکتار 
از جنگل ها و مراتع درجه یک استان  به دلیل برافروختن 
کوهستانی  و  ییالقی  مناطق  در  گردشگران  توسط  آتش 
تهیه  زمینه گزارشی  است. در همین  رفته  از دست  استان 

شده که در ادامه  قابل مطالعه است.
آتش غفلت انسان ها بر جان طبیعت

را  طبیعی  منابع  متعدد  عوامل  کنون  تا  کارشناسان 
زود  چرای  درختان،  قطع  ملی،  اراضی  تصرفات  شامل 
رس، خشکسالی و فرسایش آبی و بادی، تخلیه زباله ها و 
پسماندها، خسارت طغیان آفات و امراض و در نهایت آتش 
سوزی به واسطه عوامل طبیعی و انسانی برشمردند چنانکه  
در جنگل های کرمان برای از بین بردن این ثروت تمامی 

این عوامل گویا دست به دست هم دادند.
شمال استان کرمان دارای 6/۲ میلیون هکتار مرتع است 
که هفت درصد مراتع کشور را شامل می شود و بررسی ها 
نشان می دهد که هر سال ۱5 هزار هکتار از مراتع به بیابان 

تبدیل می شود.
طبق اصل 5۰ قانون اساسی در جمهوری اسالمی حفاظت 
محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعدی باید در آن 
حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی 
به  منجر  که  فعالیتی  گونه  هر  رو  این  از  و  شود  می  تلقی 
تخریب یا آلودگی آن شود ممنوع است اما با وجود قوانین 
تخریب  از  توان  نمی  را  افراد  از  ای  عده  ظاهرا  بازدارنده 

بازداشت.
جنگل هایی که سوختند

کرمان گفت:  استان  آبخیزداری  و  منابع طبیعی  مدیرکل 
در شش ماهه نخست امسال 5۷۰ هکتار از جنگل ها و مراتع 
درجه یک استان به دلیل برافروختن آتش توسط گردشگران 

در مناطق ییالقی و کوهستانی استان از دست رفته است.
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل  رجبی زاده  مهدی   
استان کرمان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به 
اینکه حفظ منابع طبیعی، جنگل ها و مراتع استان از وظایف 

منابع طبیعی استان است گفت: رویکرد منایع طبیعی استان 
در حفاظت از این منابع طبیعی و خدادادی آن هم در استان 
خشک و کویری کرمان رویکرد حمایتی، فرهنگی و برخورد 

حفاظتی و مقابله ای است.
مرتعی  یا  و  بوته ای  درختی،  منابع  از  اینکه  عنوان  با  او 
افزود: عشایر،  استفاده می کنند  گروه  دو  استان  در  موجود 
جنگل نشینان و روستائیان ساکن حاشیه جنگل دسته اول 

بهره برداران از این منابع هستند.
محدود  دسترسی  دلیل  به  گروه  این  اینکه  به  اشاره  اوبا 

آن ها به منابع نفت و گاز ناچار هستند که از منابع درختی 
و بوته ای برای تامین سوخت و گرمایش خود استفاده کنند 
این  از  حمایت  با  تا  دارد  وظیفه  کل  اداره  این  کرد:  اظهار 
فراهم  زمینه ای  آن ها  اختیار  در  وسایلی  دادن  قرار  و  گروه 
کند که کمتر از این منابع خدادادی آن هم در استان خشک 

و کویری کرمان استفاده کنند.
محل  از  و  گذشته  سال  دو  در  کرد:  عنوان  زاده  رجبی 
اعتبارات صندوق توسعه ملی حدود هزار و ۷۰۰ خانوار در 
شهرستان های مختلف استان در مناطق ذکر شده به وسایل 
اجاق  و  گازی  تنور  خورشیدی،  آبگرمکن  مانند  گرمایشی 

گازی مجهز شدند.
او با بیان اینکه با اقدامات انجام شده 5 هزار و ۱۰۰ هکتار 
شده  نگه داشته  محفوظ  نظر  این  از  استان  جنگلی  عرصه 
گفت: برآورد ما این است که حدود هزار و ۱۰۰ تن چوبی 
که می توانسته برای سوخت از جنگل استحصال شود حفظ 

شده است.
بهره بردار  که  هستند  دیگرعده ای  گروه  اینکه  بیان  با  او 
به  تفریح  برای  صرفا  و  نیستند  طبیعی  منابع  از  واقعی 
بیان کرد: وظیفه ما در گام نخست  دامن طبیعت می روند 
جلوگیری از بهره برداری این قشر از منابع درختی و بوته ای 

استان برای تامین سوخت است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان با اشاره 
به اینکه توان نیرویی و محافظتی ما برای حفاظت از تمامی 
منابع طبیعی استان محدود است گفت: درخواست ما از هم 
به همراه  دامن طبیعت  به  این است که در سفر  استانی ها 
خود زغال برده و از قطع چوب درختان و بوته های مرتعی 

خودداری کنند.
او تصریح کرد: در شش ماهه نخست امسال 5۷۰ هکتار از 
جنگل ها و مراتع درجه یک استان به سبب برافروختن آتش 
توسط گردشگران در مناطق ییالقی و کوهستانی استان را 

از دست دادیم.
سخن آخر

از منابع  فرهنگ سازی و آموزش های الزم برای صیانت 
طبیعی و محیط زیست مهم ترین راه مقابله با آتش سوزی 
و تخریب محیط زیست است. دعوت از هنرمندان و شاعران 
زیست  محیط  از  حمایت  به  ترغیب  و  تشویق  راستای  در 
از  جارها  نزدن  آتش  به  نسبت   مردم  به  دادن   آگاهی  و 
طریق فضای مجازی می تواند حداقل از میزان درصد این 
قبال  در  ما  همه  که  است  خوب  چه  بکاهد.  ها  خسارت 
طبیعت احساس مسئولیت کنیم و با ناآگاهی بالی طبیعت 
نباشیم و بدانیم که طبیعت به انسان نیاز ندارد بلکه ما انسان 
ها در هر شرایطی به طبیعت و محیط زیست نیازمندیم و 
این زندگی ما است که در گرو حیات و سرزندگی طبیعت 

پیرامون ماست.

   قصه پر غصه آتش سوزی جنگل های کم توان کرمان تراژدی تلخی است که 
هر ساله اتفاق می افتد و به مرگ هزاران درخت در این استان منجر می شود. 
در شش ماهه نخست امسال 570 هکتار از جنگل ها و مراتع درجه یک استان به 
دلیل برافروختن آتش توسط گردشگران در مناطق ییالقی و کوهستانی استان از 
دست رفته است. چنین حوادث زیست محیطی تلخی دل هر فرد مسئولیت پذیر 
و طبیعت دوستی را به درد می آورد و با سهل انگاری مردم و کمبود امکانات در 

این باره رخت سیاه بر تن طبیعت کرمان پوشانده شده است و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی



چهار سه شنبه 12 آذرماه 6/1398  ربیع الثانی 1441/ 3 دسامبر 2019/سال بیست و چهارم شماره 3109
فرهنگ و ادب

نوشتاری درباره کتاب »زنگبار یا دلیل آخر« اثر آلفرد آندرش

سرویس ادبی کرمان امروز

نویسنده ی   )۱۹۸۰-۱۹۱۴( آنِدرش«  "آلفرد   
ایران، کمتر  آلمانی است که متاسفانه در  سرشناس 
 ۷۰ و   ۶۰ دهه  در  آندرش  است.  شده  شناخته 
آن  در  را  آثارش  بیشتر  و  بود  پرکار  بسیار  میالدی 
وی،  ستایش  و  شهرت  عامل  اگرچه  نوشت  سال ها 
بود  »زنگبار«  نام  به  شاهکارش  و  رمان  نخستین 
را شیفته  بسیاری  و  منتشر شد  در سال ۱۹۵۷  که 
خود نمود. منتقدان ادبی، آندرش را از »بنیانگذاران 
و  بُل  »هاینریش  هم رده  و  آلمان«  در  مدرن  ادبیات 

گونترگراس« می دانند.
آندرش در جوانی همزمان با کار در یک کتابفروشی، 
روزنامه نگاری می کرد. با تغییرات ناگهانی در سیاست 
نازی،  رسیدن حزب  قدرت  به  و  آلمان  در   ۳۰ دهه 
آندرش مانند بسیاری دیگر در ابتدا ممنوع القلم شد، 
سپس بازداشت شد و در نهایت سر از »اردوگاه کار 
کمونیست  یک  عنوان  به  آندرش  درآورد.  اجباری« 
حتی در زندان دست از مبارزه برنداشت. او را به زور 
از  و  کرد  فرار  ایتالیا  از جبهه ی  فرستادند،  به جبهه 

از  و  اسیر شد  آمریکایی ها  به دست  بخت مساعدش 
جنگ جان به در برد.

در تاریخ ادبیات، هیچ موضوع و پدیده ای به اندازه ی 
»جنگ« مورد توجه نویسندگان نبوده است. بسیاری 
از آثار مشهور و بزرگ ادبی یا در دوران و بستر جنگ 
روایت می شوند، یا در ترِس از آغاز جنگ، و یا درباره 
در  »زنگبار«  درخشان  داستان  جنگ.  پیامد های 
و هیتلر در  نازی ها  به قدرت رسیدن  ابتدای  شرایط 
یک بندِر کوچکو خلوت به نام »ِرریک« و در بازه یک 
شبانه روز اتفاق می افتد. داستان با مضمونی متفاوت، 
در فرمی خاص و از نگاه سوم شخص روایت می شود.
با چند شخصیت مختلف روبرو هستیم که در طول 
داستان به دلیل »ماجراجویی، ترس و یک مجسمه« 
کشیش  می خورد.  گره  یکدیگر  به  سرنوشت شان 
است  اول  جهانی  جنگ  سرباز  کهنه  که  پروتستانی 
احساس  جهان  در  را  خدا  نازی ها حضوِر  وجوِد  با  و 
میان  که  بدخلق  و  بددهن  ماهی گیر  یک  نمی کند؛ 
است؛  سرگردان  شخصی  زندگی  و  سیاسی  مسائل 
وضعیت  برابر  در  که  ثروتمندی  و  یهودی  دختر 
و  پسر جوان شجاع  است؛  گیج شده  جدید سیاسی 
و  است؛  اندیشی  آزاد  و  کتاب  عشِق  که  کمونیستی 
در نهایت پسر نوجوانی که میل به کشف و جست و 

جو در جهان دارد و تحت تاثیر »هکلبری فین و تام 
سایر« است.

قابل  بسیار  کتاب  اندک،  حجم  وجود  با  "زنگبار« 
توجهی است. فضای اختناق سیاسی در این داستان 
به بهترین وجهی به صورت غیرمستقیم و با استفاده 
از توصیف عناصر محیط طبیعی شکل میگیرد. کمتر 
دیالوگ مستقیم سیاسی در کتاب وجود دارد در حالی 
که موقعیت های پیچیده و سیاسی، همه شخصیت ها 
دختر  و  نوجوان  پسر  حضور  است.  کرده  درگیر  را 
را  داستان  عاطفی  باِر  و  لحن  کتاب،  جای  جای  در 

متناسب می کنند.
شخصیت ها  طراحی  در  ادبی  و  روانشناسانه  وجوه 
بسیار غنی است. مضامین و نماد های متاثر از »کتاب 
مقدس« در داستان بی شمارند. تردید ها در »فعالیت 
سیاسی و تناقض مبارزه با زندگی شخصی« به بهترین 
شکلی در بطن داستان قرار داده شده است. ایجاز و 
خسِت کالم نویسنده، مانع از "توصیفات درخشان و 
"عشق،  است.  نشده  قصار"  مونولوگ های  و  دیالوگ 
انسانی"  پست  و  واال  نیت های  و  ترس  دروغ،  نفرت، 
در درون شخصیت ها لحظه به لحظه تصویر می شود 
و  لمس  کامال  موقعیت ها،  در  را  افراد  تردید های  و 
میتوان  را  داستانی  کمتر  می کنیم.  پنداری  همذات 

یافت که این چنین ملتهب و در عین حال متناسب، 
و  خواندنی  حال  عین  در  و  باشد  بی طرف  و  عمیق 

لذت بخش.
زنگبار، داستانی است لطیف و تاثیرگذار درباره " شکل 

دادن به سرنوشت، وجدان انسانی، لزوم خیرخواهی 
رمان هایی  جمله  از  زنگبار  جباریت".  با  مبارزه  و 
است که با وجود ظاهر ساده اش، باید دقیق و عمیق 
خوانده شود. آن را یک نفس بخوانید و از یک شاهکاِر 

بی مانند ادبی لذت ببرید.
"زنگبار یا دلیل آخر« شاهکاِر آلفرد آندرش با ترجمه 
بی نظیر »سروش حبیبی« توسط نشر ماهی در سال 
۱۳۹۷ به چاپ دوم رسید. این کتاب در ۱۶۰ صفحه 
عالقمندان  دسترس  در  تومان   ۲۱.۰۰۰ قیمت  با  و 

می باشد.
با خود می گفت وقتی بزرگ  " پسر  -از متن کتاب: 
از آن ها باشم. میشود آدم غیر  شدم، می خواهم غیر 
باشد. نمیشود که وضع  یا آن های دیگر  از کنودسن 
همیشه این جور بماند. نمیشود که آدم وقتی بزرگ 
هم شد زبانش جز به همین چند تا اصطالح معمولی 
به چیزی نگردد و هیچ فکر تازه ای توی سرش نباشد. 
نمی شود که آدم بزرگ هم که شد به همین زندگی 
کوفتی  ماهیگیری  این  با  و  باشد  راضی  همیشگی 
که آدم را دق ُکش می کند زندگی کند. آدم باید راه 
اما  این عاقبت گرفتار نشود.  به  تازه ای پیدا کند که 
از  باید  کند،  پیدا  را  راه  این  بتواند  آدم  اینکه  برای 

این ها دور بشود. 

سرویس ادبی کرمان امروز

از ابتدای رواج شعر فارسی تا امروز، شاعران زیادی آمده و رفته اند؛ از 
بعضی ها فقط نامی باقی مانده و از بعضی ها آثار ماندگاری که حتی 

مخاطب جهانی دارد.
از بعضی ها مانند حافظ، حدود ۵۰۰ غزل دست چین شده باقی مانده 
است و بعضی ها آن قدر شعر سروده اند که در نوِع خود یک رکورد به 
این نوشتار، به سراغ شاعرانی رفته ایم که رکورِد  حساب می آید. در 
سرودن شعر فارسی را در دست دارند و باید نامشان در کتاب گینِس 

تاریخ ادبیات فارسی ثبت شود.
عطار نیشابوری

 خالق داستان جذاب »شیخ صنعان« هم یکی از رکوردداراِن سرودن 
شعر است. عطار نیشابوری آثار متعددی به نظم و نثر دارد.

عبارتند  منظومش  آثار  و  است  االولیا«  »تذکرة  او  منثور  اثر  تنها 
»مصیبت نامه«،  »منطق الطیر«،  نامه«،  »الهی  »اسرارنامه«،  از: 
»مختارنامه« و دیوان اشعار. مجموع ابیات آثار منظوم عطار به بیش 
از ۹۰ هزار بیت می رسد. عالوه بر این، عطار با سرودن دو هزار و ۲۰۰ 

رباعی، یکی از رکوردداراِن رباعی سرایی هم به شمار می رود.
بیدل دهلوی

بیدل  جز  نیست  کسی  فارسی  شعر  سرودن  رکوردداراِن  از  یکی   
دهلوی، شاعر قرن یازدهم. میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی از شاعران 
بزرگ سبک هندی است که شمار ابیاتش را حدود ۱۰۰ هزار بیت 

تخمین زده اند.

بیدل تنها ۴۰۰۰ بیت شعر در قالب رباعی سروده است، اما به گفته 
استاد شفیعی کدکنی در کتاب »شاعر آینه ها«، همه ابیات این شاعر 
قوی و باکیفیت نیستند و حتی می توان از یک غزل او، تنها یک بیت 

یا یک مصرع را انتخاب کرد و تأثیرگذار دانست.

صائب تبریزی
 یکی دیگر از پرکارترین شاعران ادبیات فارسی، صائب تبریزی، آغازگر 
سبک هندی است؛ شاعِر نازک خیال و پیچیده گویی که تعداد ابیاتش 

را از ۶۰ تا ۱۲۰ هزار اعالم کرده اند.

تعدادی  جز  به  و  است  غزل سرایی  حوزه  در  صائب  فعالیت  عمده 
سروده  غزل  قالب  در  اشعارش  بقیه  کوتاه،  مثنوی  یک  و  قصیده 
شده اند. صائِب پرگو و پرکار، استاِد سرودن به شیوه »اسلوب معادله« 
المثل  ضرب  مردم  زبان  در  ابیاتش  از  بسیاری  که  طوری  به  است؛ 

شده است.
جالل الدین محمد بلخی

 آمار و ارقام کارنامه موالنا، شاعر و عارف قرن هفتم هجری از این قرار 
است: دیوان شمس با چیزی حدود ۳۶ هزار و ۳۶۰ بیت، شامل سه 

هزار و ۲۹۹ غزل، هزار و ۹۸۳ رباعی و ۴۴ ترجیع بند.
عالوه بر این، مثنوی معنوی هم شامل ۲۶ هزار بیت در شش دفتر 
می شود. اگر بخواهیم تعداد ابیات دیوان شمس و مثنوی معنوی را 
جمع بزنیم به عدِد ۶۲ هزار و ۳۶۰ بیت می رسیم که در نوِع خودش 

برای موالنا یک رکورد قابل توجه به حساب می آید.
سحابی استرآبادی

نام  به  است  شاعری  فارسی،  ادبیات  گمنام  نسبتاً  شاعران  از  یکی   
حسن بن محمد سحابی استرآبادی. این شاعر قرن دهم هجری، در 

عیِن گمنامی، رکورِد سرودِن رباعی را در اختیار دارد!
استرآبادی که به »سحابی شوشتری« و »نجفی« هم مشهور است، 
بیدل هم همان طور که پیش  رباعی سروده است.  حدود شش هزار 
سحابی  دارد!  قرار  دوم  رتبه  در  رباعی  هزار  چهار  با  گفتیم  این  از 

استرآبادی دیوان غزلیاتی هم شامل دو هزار و ۸۰۰ بیت شعر دارد.
منبع: روزنامه خراسان

»گینس« در شعر فارسی!

بدین وسیله از کلیه اعضاء سازمان نظام کاردانی ساختمان استان کرمان دعوت 
به عمل می آید در دومین جلسه ی مجمع عمومی عادی ساالنه سازمان حضور 

بهم رسانید.
زمان: پنج شنبه ۱۳۹۸/۹/۱۴ ساعت ۳۰ : ۱۵

مکان: کرمان ـ ابتدای جاده هفت باغ علوی، دانشگاه فنی و حرفه ای استان 
کرمان )شهید چمران(، سالن اجتماعات والیت 

دستور کار مجمع عمومی: 
۱- استماع عملکرد ساالنه هیات مدیره 

۲- بررسی و تصویب ترازنامه ساالنه 
۳- سایر موارد مربوطه 

و   ۰۳۴ ـ   ۳۲۴۷۵۱۰۰ های  تلفن  شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت 
۳۲۴۵۱۱۵۶ـ ۰۳۴ تماس حاصل فرمایید.

هیات مدیره و بازرس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان کرمان 

سازمان نظام کاردانی
ساختمان استان کرمان
به استناد ماده 19 قانون نظام مهندسی و بند الف ماده 11 

آئین نامه تشکالت حرفه ای کاردانهای فنی ساختمان 

www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

به اطالع همکیشان گرامی می رساند که مجمع عمومی ساالنه  نوبت دوم 
انجمن زرتشتیان کرمان گردش ۲۲ در روز پنج شنبه ۲۱ آذرماه ساعت 
۴ پسین در محل آدریان بزرگ کرمان برگزار می گردد بدین وسیله از 

همکیشان گرامی جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.
دستور جلسه: 

۱- تصویب ترازنامه مالی انجمن منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۹۷
۲- ارائه گزارش بازرسین  ۳- ارائه عملکرد هیأت مدیره انجمن زرتشتیان 

کرمان 
۴- تصویب یا رد پیشنهادات هیات مدیره

 ۵- انتخاب، عزل و یا انتخاب مجدد بازرسان 

مجمع عمومی ساالنه نوبت دوم 

قلیان؛نقطه شروع اعتیاد !
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سبک زندگی فوق مایه داری در شبکه ی نمایش خانگی
سرویس فرهنگی- هنری کرمان امروز

کاماًل  دسته  دو  در  ایرانی،  سریال های  حاضر  حال  در   
و  تلویزیونی  سریال های  می شوند:  طبقه بندی  متفاوت 
سریال های شبکه نمایش خانگی. از قضا بیشتر سریال های 

این دو دسته توسط مخاطبان عادی قابل درک نیستند.
بیشتر سریال های تلویزیونی، براساس زندگی قشر سنتی 
قدیمی  خانه های  در  که  افرادی  می شود؛  ساخته  جامعه 
حیاط دار زندگی می کنند، زندگی ساده ای دارند، قانع اند و 
محبت و صمیمیت میان آن ها موج می زند. در نقطه مقابل، 
سریال های شبکه نمایش خانگی قرار دارند؛ سریال هایی که 
در رابطه با زندگی شخصیت های متمول و صاحب قدرت 

ساخته می شود.
این سریال ها زندگی الکچری خانواده هایی را به نمایش 
می گذارند که با مردم عادی جامعه، فاصله زیادی دارند و در 
بیشتر مواقع، حتی توسط آن ها درک هم نمی شوند. خانه های 
ویالیی دوبلکس، ماشین های گرانقیمت، آرایش های اغراق 
شده، لباس ها و زیورآالت مجلل و ... از عناصر ثابت میان این 
سریال هاست. علت فاصله گرفتن سریال های شبکه نمایش 

خانگی از سریال های تلویزیونی چیست؟
کرگدن

کیارشاسدیزاده
سالتولید:۱۳۹۸

 شخصیت های متمول: تابه حال فقط یک قسمت از سریال 
مهارت های  روی  اصلی،  تمرکز  و  شده  توزیع  "کرگدن" 
شخصیت هاست. به طور کامل وارد زندگی تمام شخصیت ها 
نشده ایم. فقط می دانیم رها و کاظی و تا حدودی دانیال، به 

اندازه گیسو ثروتمند نیستند.
چون کاظی در خیابان ساز می زند و می خواند، دانیال از 
اسب ها نگه داری می کند و آرزوی خریدن یک اسب را دارد 
از  هنوز  بخرد.  خانه  مادرش  برای  می خواهد  دلش  رها  و 
ماجرای نوید چیزی نمی دانیم. بیشترین اطالعات مان درباره 
زندگی شخصیت گیسو با بازی هدی زین العابدین است و به 
نظر می رسد بخش مهمی از اتفاق ها هم در رابطه با زندگی 
شخصیت  همین  از  را  تحلیل  فعاًل  بنابراین  باشد،  گیسو 

شروع می کنیم.
کجا زندگی می کند؟ در قسمت اول، گیسو را می بینیم 
که در خانه ویالیی بسیار بزرگی زندگی می کند. او معلم 
خصوصی ورزش دارد و در کنار یک استخر بزرگ، مشغول 
تمرین است. اتاق خصوصی اش شبیه یک سوئیت است و 
وقتی از خانه بیرون می آید با باغی بزرگ و مجلل روبه رو 

می شویم.
مدل ماشین: گیسو یک تویوتا FJ کروز لوکس دارد که 
قیمتش بین ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان است. البته 

برای مسابقه، سوار یک تویوتای های لوکس می شود.
سبک زندگی: همان طور که ذکر شد گیسو برای ورزش 
هم معلم خصوصی دارد، اما وضعیت زندگی خانوادگی اش 
چندان جالب نیست. او در قسمت اول با مادرش قهر است 
و غذا نمی خورد. به او می گوید که هیچ وقت برایش مادری 

نکرده و عامل مشکالتش همین ماجراست.
چالش  در  شرکت  برای  که  است  ثروتمند  آنقدر  گیسو 
تمام  ابتدا می گوید که  ندارد. همان  مالی  انگیزه  آدرنالین 
با  پوشیدنش  لباس  سبک  می دهد.  خیریه  به  را  پولش 
البته این مساله تا حدودی به  دختر های دیگر فرق دارد. 
مهارتش در اتومبیل رانی برمی گردد و اینکه این مهارت روی 
با یک  انداخته است. در قسمت اول  کل زندگی اش سایه 

گرمکن ورزشی و یک کاله از خانه بیرون می رود.
این باره  فعاًل زود است که در  اهمیت ثروت در داستان: 
"آنچه  بخش  در  که  چیزی  براساس  اما  کنیم،  اظهارنظر 
خواهید دید" سریال دیدیم به نظر می رسد، مردی که در 
خانه گیسو با مادرش زندگی می کند، در اتفاق های بعدی 
با  او  مشکوک  تماس های  شاهد  چون  دارد.  نقش  سریال 
فردی هستیم که شاید بی ارتباط به کاراکتر نوید نباشد. به 
احتمال زیاد ثروت گیسو و خانواده اش در ادامه نقش مهمی 

در پیشبرد اتفاق های سریال خواهد داشت.
مانکن

حسینسهیلیزاده
سالتولید:۱۳۹۷و۱۳۹۸

 شخصیت های متمول: در سریال مانکن با سه شخصیت 
اصلی متمول در داستان روبه رو هستیم. کتایون، اخگر و 
افسون. میزان ثروت و قدرت هر سه این شخصیت ها آنقدر 
زیاد است که به عنوان یک مخاطب عادی، تصوری از آن 
نداریم. آن ها عالوه بر اینکه در سطح بسیار باالیی از تمول 
هستند، هر کدام در یک تجارت خیلی عمده و مهم دست 
دارند. عده ای زیر دست شان کار می کنند و با پول می توانند 

قانون را هم دور بزنند.
کجا زندگی می کند؟ کتایون در یک خانه ویالیی بسیار 
شخصیت  واقعی  زندگی  درباره  می کند.  زندگی  مجلل 
اخگر هنوز نمی دانیم، اما با یک زندگی دوگانه از او روبه رو 
متوسط  نسبتاً  خانه ای  در  فرزندانش  و  همسر  هستیم، 
زندگی می کنند، اما زندگی خودش بسیار سطح باالست و 
شرکتی مجلل دارد. افسون، دوست کتایون که اخیراً سعی 
در خانه ای  کاوه شود هم  با شخصیت  رابطه ای  وارد  دارد 
مجلل و بسیار بزرگ زندگی می کند و خودش می گوید که 

ثروتش از کتایون هم بیشتر است.
 S۵۰۰ بنز مدل ماشین: ماشین کتایون، یک مرسدس 
مدل ۲۰۱۲ است که حدود یک و نیم میلیارد تومان قیمت 

دارد.

مد  بزرگ  مجموعه  یک  ریاست  کتایون  زندگی:  سبک 
به صورت  و  می کند  تربیت  مدل  دارد.  برعهده  را  لباس  و 
غیرقانونی به کشور های دیگر صادر می کند. به لحاظ ظاهری 
هم پوششی متفاوت از مردم عادی دارد. هم او و هم افسون 

لباس های گران قیمت می پوشند.
مهمانی ها  این  در  و  است  مجلل  بسیار  مهمانی هایشان 
مدام دارایی شان را به رخ هم می کشند و صمیمیت خاصی 
بدل  و  رد  گرانقیمتی  هدیه های  ندارد.  وجود  بین شان 
می کنند و از قیمت هایی در سریال صحبت به میان می آید 

که مخاطبان عادی جامعه واقعاً انگشت به دهان می مانند.
اهمیت ثروت در داستان: کاوه پسری از یک طبقه معمولی 
جامعه است و قرار بوده با دختری از طبقه فرودست ازدواج 
زندان  به  بدهی  میلیارد  هفت  خاطر  به  پدرش  اما  کند، 
می افتد و مجبور می شود به پیشنهاد ازدواج کتایون جواب 
مثبت بدهد. از طرف دیگر همتا در بدترین شرایط زندگی، 
با شخصیت اخگر روبه رو می شود و مجبور است در دم و 

دستگاه او کار کند.
در واقع داستان اصلی از ورود هر کدام از این شخصیت های 
اصلی به زندگی یکی از شخصیت های متمول شروع می شود 
و از این جهت، ثروت آن ها اهمیت زیادی در پیشبرد داستان 
شخصیت  بودن  ثروتمند  اهمیت  درباره  هنوز  البته  دارد. 

افسون در داستان نمی توانیم مطمئن باشیم.
هیوال

مهرانمدیری
سالتولید:۱۳۹۷

 شخصیت های متمول: ماجرای "هیوال" با تمام سریال های 
به  ساده زیست  با شخصیتی  اینجا  در  می کند.  فرق  قبلی 
شیوه  به  می کند  سعی  که  هستیم  روبه رو  هوشنگ  اسم 
او یک معلم ساده  خانواده اش، مسیر شرافت را طی کند. 
اجاره خانه اش  است که حتی پول خرید دارو های مادر و 

را هم ندارد.
آشنا  شاگردانش  از  یکی  پدر  کامروا،  کامران  با  کم کم 
می شود و نهایتاً خودش مسیری را طی می کند که تبدیل 
هیات مدیره صندوق  رئیس  کامروا  می شود.  هیوال  یک  به 
خاک پای فرهنگیان است که بعد از اختالس میلیاردی از 

صندوق ذخیره فرهنگیان شکل گرفته.
در  همه شان  و  می نشینند  میز  یک  دور  که  آدم هایی 
هیات مدیره شرکت های صوری زیادی حضور دارند. آن ها از 
راه های مختلف بدون هیچ قیدوبندی پولدار می شوند. آنقدر 
محافظه کارانه رفتار می کنند که معموالً دستگیر نمی شوند، 
اما حتی بعد از دستگیری هم راحت از زندان بیرون می آیند.
زندگی  ساده  خانه ای  در  هوشنگ  می کند؟  زندگی  کجا 
یک  کامروا،  خانه  ندارد.  هم  را  اجاره اش  پول  که  می کند 
ویالی دوبلکس بسیار بزرگ با تمام تجهیزات است، اما برای 
اینکه ظاهر امر حفظ شود، کاری کرده که نمای ساختمانش 

از بیرون، یک خانه قدیمی ارزان به نظر برسد.
چراغ  خودش  قول  به  اینکه  برای  کامروا  ماشین:  مدل 
داخل  اما  دارد،  سفید  پژوی  یک  کند،  حرکت  خاموش 
پژو، مثل ماشین های خارجی ساخته شده. هوشنگ ابتدا 
یک پراید زهوار در رفته می خرد، اما بعد از مدتی، کامروا 
یک چری تیگوی ۵ را برای کار های شرکت در اختیارش 

می گذارد که حدوداً ۲۰۰ میلیون قیمت دارد.
سطح  از  فراتر  که  همکارانش  و  کامروا  زندگی:  سبک 

و مزون های  دنبال خرید  دارند. زن ها مدام  ثروت  معمول 
گران و آرایشگاه های درجه یک هستند و این سبک زندگی 

آن ها روی زندگی هوشنگ و خانواده اش هم اثر می گذارد.
را  خانه  وسایل  می خرند،  بزرگی  خیلی  تلویزیون  آن ها 
عوض می کنند و مارچوبه و آب گازدار سر سفره می گذارند. 
همسر و مادر هوشنگ مدام به آرایشگاه و مزون می روند، 
تغییر چهره می دهند و ... در واقع هیوال نمونه بسیار جالبی 

را از پدیده تازه به دوران رسیدگی به نمایش می گذارد.
سریال  در  مدیری  مهران  داستان:  در  ثروت  اهمیت 
"هیوال"، زندگی هیوال هایی را به تصویر کشیده است که در 
جامعه حضور دارند و بخش مهمی از ثروت جامعه رامیان 
خودشان دست به دست می کنند. حاال در این میان، افرادی 
هم هستند که با وجود تمام شرافتی که دارند کم کم به این 

سمت و سو کشیده می شوند.
نهنگآبی

فریدونجیرانی
سالتولید:۱۳۹۷

ورود  با  آبی"،  "نهنگ  داستان  متمول:  شخصیت های   
زیادی  مهارت  که  دانشجویی  جوان  آرمین،  شخصیت 
شروع  ساختمانی  یک شرکت  به  دارد  کامپیوتر  حوزه  در 
می شود. تمام اعضای این شرکت از رئیس شرکت گرفته تا 
تک تک اعضای هیات مدیره، همگی افرادی ثروتمند هستند. 
از آنجایی که داستان در رابطه با تک تک این شخصیت ها 
اتفاق می افتد ما مدام با زندگی الکچری این جماعت روبه رو 

هستیم.
کجا زندگی می کند؟ بهمن به عنوان رئیس شعبه، نادر به 
عنوان رئیس هیات مدیره شرکت مادر و مروارید به عنوان 
همسر نادر و یکی از اعضای هیات مدیره شرکت مادر، در 

خانه هایی مجلل، ویالیی و دوبلکس زندگی می کنند.
دست  هم  مدتی  که  بهمن  ماشین  مدل  ماشین:  مدل 
آناهیتا نامزدش بود، هوندا آکورد ۲۰۱۴ است که قیمتی 
حدود ۴۰۰ میلیون تومان دارد. مروارید یک میتسوبیشی 
ASX مدل ۲۰۱۵ دارد که قیمتش حدوداً ۳۵۰ میلیون 

تومان است.
باشید،  دیده  را  آبی"  "نهنگ  سریال  اگر  زندگی:  سبک 
درباره اش صحبت  که  شرکتی  اعضای  که  می دانید  حتماً 
افراد خوش لباس و همیشه  به لحاظ ظاهری،  شد همگی 
اتو کشیده ای هستند. مهمانی های مجلل دعوت می شوند 
و حتی جلسات داخل شرکت شان هم به لحاظ پذیرایی و 

تشکر از کارکنان با سایر شرکت ها متفاوت است.
خوراکی های الکچری داخل یخچال های شان دارند و به 
رستوران های شیک و گران می روند. به طور کلی دغدغه 
باالدست شرکت  افراد  اصلی شان هک کردن سیستم های 
از دالیل  انجام می دهند. یکی  است و معامالت میلیاردی 
درستی  به  که شخصیت ها  بود  این  سریال  موفقیت  عدم 
شکل نگرفته بودند، سبک زندگی و سطح دغدغه های آن ها 
توانایی  مخاطبان  که  بود  باور  غیرقابل  و  ناملموس  آنقدر 

درک موقعیت آن ها را نداشتند.
از این نظر می توان "نهنگ آبی" را یکی از ضعیف ترین آثار 
کارنامه فریدون جیرانی به حساب آورد؛ سریالی که با وجود 

ستاره هایی که داشت، آنطور که باید دیده نشد.
اهمیت ثروت در داستان: ژاله و آرمین تنها افرادی هستند 
اینکه  از  بعد  هم  آرمین  البته  دارند.  معمولی  زندگی  که 

استخدام  شبکه  امنیت  مسئول  عنوان  به  شرکت  این  در 
شد  ذکر  که  همانطور  می کند.  تغییر  زندگی اش  می شود، 
در هک  باالیی  توانایی  و  است   IT امور  متخصص  آرمین 
بهره گیری  اصلی  داستان  اصاًل  دارد.  کامپیوتر ها  کردن 
مهره های  کردن سیستم  برای هک  آرمین  مهارت  این  از 
اصلی شرکت است. طبیعی است که این مهره ها همگی باید 
متمول باشند و داستان در غیر این صورت شکل نمی گیرد.

رقصرویشیشه
مهدیگلستانه

سالتولید:۱۳۹۷
اولین  رادان،  بهرام  بازی  با  یغما  متمول:   شخصیت های 
او  می شناسیم.  سریال  در  که  است  متمولی  شخصیت 
خانه نشین  بوده،  محبوبی  بازیگر  که  را  رعنا  همسرش 
می کند و در شب تولد او مفقوداالثر می شود که تازه متوجه 
می شویم ورشکسته شده است. ادریس، نامزد قبلی رعنا هم 
جزو شخصیت های متمول است. او که پول های شخصیت 
ثروتمند دیگری به نام میرخان را به حساب های شخصی 

خود واریز کرده، از دست او می گریزد و ...
کاماًل  زندگی  شخصیت ها  تمام  می کند؟  زندگی  کجا 
الکچری دارند و در خانه هایی بسیار مجلل زندگی می کنند.
یک  یغما،  یعنی  سریال  اصلی  شخصیت  ماشین:  مدل 
BMW ۵۲۸ مدل ۲۰۱۶ دارد که قیمت آن حدود یک 
میلیارد و ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیون تومان است. در همان قسمت 
مدل   ۷۱۸ باکستر  پورشه  یک  همسرش  تولد  برای  اول 

۲۰۱۷ می خرد که قیمت آن هم دو میلیارد تومان است.
سبک زندگی: بعد از توزیع چند قسمت از سریال "رقص 
شد.  منتشر  آن  درباره  زیادی  انتقاد های  شیشه"،  روی 
اکثر منتقدان معتقد بودند، سریال با ضعف های ساختاری 
زیادی روبه روست و به نظر می رسد مهدی گلستانه تصمیم 
داشته با طراحی صحنه، گریم و فیلمبرداری و استفاده از 
عناصر یک زندگی الکچری فقط اثری شیک مقابل روی 

مخاطبانش بگذارد.
برخی نوشته بودند در این سریال بهرام رادان و مهتاب 
کرامتی را با چشمان سبز و لباس های رنگی گرانقیمت، سوار 
بر ماشین های کروک و در خانه هایی قصرمانند می بینیم، 
محتوای  با  جذاب،  بصری  جلوه های  این  تمام  از  فارغ  اما 
مهمی روبه رو نمی شویم، حتی مزون لباسی که در سریال 
مردم  معمولی  مزون های  مانند  هم  می شود  داده  نمایش 
واقع  در  و عجیب!  متفاوتند  کاماًل  قیمت ها  نیست.  عادی 
می توانیم بگوییم، "رقص روی شیشه" یکی از الکچری ترین 

سریال های شبکه نمایش خانگی است.
اهمیت ثروت در داستان: واقعیت امر این است که مفهوم 
است.  مجلل  زندگی  و  ثروت  تقبیح  در  داستان،  مرکزی 
الکچری  زندگی های  نمایش  با  داشته  قصد  کارگردان 
مشکالت این طبقه را به نقد بکشد، اما آنقدر سطحی به این 
مسئله وارد شده که نه تن ها هدفش محقق نشده که نتیجه 

عکس هم در پی داشته.
بیشتر مخاطبانی که برای خرید هر قسمت از این سریال، 
۱۰ هزار تومان پرداخته اند وقتی با ماشین پورشه سفید و 
لباس های گران قیمت و خانه های دوبلکس مجلل  و  قرمز 
فضایی  درگیر  می کنند  احساس  فقط  می شوند،  روبه رو 
نامانوس شده اند و چندان توجهی به مفاهیم ارزشی مد نظر 

کارگردان ندارند.

ممنوعه
امیرپورکیان

سالتولید:۱۳۹۷
 شخصیت های متمول: در ممنوعه سامی با بازی میالد 
کی مرام، پسر یک مرد ثروتمند به اسم اویس تجنگی است. 
او با اصرار پدر با دختر یک مرد ثروتمند به اسم ترانه ازدواج 
از طرف دیگر،  ازدواج پشیمان است.  این  از  کرده و حاال 
نام خسرو  به  مردی  مورد عالقه سامی، خواهرزاده  دختر 
است که برای تجنگی کار می کند. خودش نمایشگاه ماشین 

دارد و ثروتمند است.
کجا زندگی می کند؟ اویس تجنگی خانه ویالیی خیلی 
بزرگی دارد و همیشه دوتا بادیگارد همراهی اش می کنند. 
زندگی خسرو هم با اینکه به اندازه تجنگی مجلل نیست، اما 
به اندازه خودش مرفه است و نشانه ای از زندگی در سطح 

باالی جامعه است.
سامی بعد از جداشدن از ترانه، از خودش خانه ای ندارد و 
در آپارتمانی همراه مادرش زندگی می کند. اما خانه ای که 
پیش تر همراه ترانه در آن زندگی می کرده، یک خانه ویالیی 

تریبلکس بوده.
که  دارد   BMWX۴ ماشین  یک  سامی  ماشین:  مدل 
میلیارد  یک  باالی  قیمتش  و  است   ۲۰۱۶ مدل  احتماال 
است. ماشین جنگی، یک مرسدس سفارشی S۵۰۰ است 
با حدود قیمت دو تا دو و نیم میلیارد تومان. خسرو که 
اپتیمای ۲۰۱۵  یک  سوار  دارد  کمتری  ثروت  سایرین  از 

می شود که آن هم احتماالً ۵۰۰ میلیون تومان است.
سبک زندگی: به طور کلی از ابتدای سریال با چند جوان 
روبه رو هستیم که سبک زندگی و بازی ها و سرگرمی هایشان 
با مردم عادی جامعه فرق دارد. خود سامی از ترانه جدا شده 
و حاال ترانه هم از آنجایی که پدر ترانه با پدر سامی شریک 
بوده اند، حاال بعد از مرگ پدرش می خواهد شراکتش را با 

پدر او به هم بزند.
مجبور  را  سامی  شراکت،  خوردن  بهم  ترس  از  تجنگی 
می کند نزد ترانه برگردد و برای همین هم در رابطه میان او 
و برکه سنگ می اندازد. از طرف دیگر خسرو، با ترفندهایی، 
و  بگیرند  نزول  پول  تا  می فرستاد  تجنگی  نزد  را  جوان ها 
وقتی نمی توانستند پول را پس دهند، مال و اموال شان را 
مصادره می کرد. همسر خسرو هم که به او بدبین بود، با زنی 

وارد مذاکره شد تا همسرش را به دام بیندازد و ...
اصلی  اتفاق های  کلی  به طور  داستان  در  ثروت:  اهمیت 
شده  طراحی  طوری  همگی  سریال،  داستان های  خرده  و 
بودند که فقط در شرایطی امکان پذیر می شدند که در بستر 
زندگی افراد ثروتمند باشند. از آنجایی که ممنوعه بر اساس 
الگوی سریال های ترکیه ای ساخته شده بود و عناصر این 
سریال ها مانند نزول و خیانت و اعتیاد و شک به همسر و... 

در آن وجود داشت، سریال مخاطب زیادی به دست آورد.
عاشقانه

منوچهرهادی
سالتولید:۱۳۹۵و۱۳۹۶

سریال  اصلی  شخصیت های  متمول:  شخصیت های   
"عاشقانه"، سهیل و رضا هستند که در یک شرکت تبلیغاتی 
کار می کنند. سهیل همسری ثروتمند دارد و در خانه ای 
سطح باال زندگی می کند. رضا با اینکه از پدرش قهر کرده 
از سطح  باز هم  اما  و زندگی اش چندان الکچری نیست، 
قرار است  باالتر است. آن ها  متوسط زندگی مردم جامعه 
برای ساخت فیلم عروسی یک مرد مسن با دختر جوان، به 
شمال بروند. دامادی ثروتمند که دختر جوان صرفاً به خاطر 

ثروت، قصد ازدواج با او را دارد.
آپارتمان  یک  در  پگاه  و  سهیل  می کند؟  زندگی  کجا 
شیک در یکی از خیابان های باالی شهر خانه دارند و یک 
و  است  معمولی تر  ویالی مجلل هم در شمال. خانه رضا 
گیسو، پیمان و ریحانه هم به لحاظ ظاهری، در خانه هایی 

معمولی تر زندگی می کنند.
که  است   E۲۰۰ بنز داماد مسن،  ماشین  ماشین:  مدل 
دو میلیارد یا دو میلیارد و دویست، سیصد تومان می ارزد، 
بین  آن  قیمت  که  دارد   ۲۰۱۲ کروز  تویوتا  یک  سهیل 
۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد است. رضا که سطح زندگی 
معمولی تری دارد هم ماشین چندان معمولی ندارد. او سوار 
یک هیوندا سانتافه ۲۰۱۶ می شود که حدوداً ۵۰۰ میلیون 
تومان می ارزد. از همه ارزان تر ماشین پیمان است. او مجرد 
است و کاروبار خیلی خوبی هم ندارد، اما سوار یک پاژن ۹۰ 
می شود که ۱۵۰ میلیون تومان می ارزد. ماشین گیسو هم 

یک هیوندا i۲۰ آلبالویی است.
سبک زندگی: با اینکه غیر از داماد مسن و سهیل و پگاه، 
سایرین به عنوان طبقه متوسط معرفی می شوند، اما به طور 
کلی زندگی شان مشابه مردم عادی نیست. سهیل و رضا 
به  یا همگی  دارند  کراوات  در خانه هم  مواقع  اکثر  حتی 
رستوران های شیک می روند. سهیل و پگاه یک سگ دارند 
که او را به مهدکودک می برند و بخش مهمی از ثروت شان 
در اختیار اوست. حتی پیمان هم جوانی است که دغدغه 
مسابقه سرعت با ماشین دارد. صورتش را خالکوبی کرده و 

تیپ های عجیب می زند.
اهمیت ثروت در داستان: اتفاق های سریال می توانست در 
هر خانواده ای رخ دهد. اختالف خانوادگی، پیدا شدن یک 
خواهر بعد از چند سال و ایجاد شک و شبهه بعد از ورود 
یک زن جدید در جمع خانواده، مسائلی نیستند که لزوماً در 
میان طبقات باالی جامعه دیده شوند، اما خب در عاشقانه 

این بستر برای روایت آن در نظر گرفته شده است.

منبع: روزنامه هفت صبح
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احتمال افزایش وام 

خرید مسکن تا ۳۰۰میلیون
دبیرکانون سراسری انبوه سازان از ارائه پیشنهاد افزایش وام 
خرید مسکن به ۳۰۰ میلیون با بازپرداخت ۲۰ ساله به دولت 
به  افزایش  پیشنهاد  هم  وام ساخت  گفت: برای  و  داد  خبر 

۲۵۰ میلیون تومان را داده ایم.
فرشید پورحاجت در واکنش به اظهارات مدیر امور اعتباری 
بانک مسکن درباره پرداخت وام 17۰ میلیون تومانی ساخت 
مسکن، اظهار کرد: وام ساخت در بازار مسکن این وام موضوع 
جدیدی نیست و بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار وام 
ساخت سازندگان حرفه ای در صورت استفاده از فناوری های 

نوین 17۰ میلیون تومان با سود 18 درصدی است.
در  تسهیالتی  سقف  افزایش  هیچ  این که  بر  تاکید  با  وی 
حوزه ساخت و ساز خارج از چارچوب مصوبات شورای پول 
و اعتبار روی نداده است،  ادامه داد:  با توجه به نگاه دولت، 
وام  پرداخت  برای  تفاوت هایی  مسکن  بانک  و  راه  وزارت 
در  عادی  اشخاص  و  حرفه ای  سازندگان  به  مسکن  ساخت 

نظر گرفته شده است.
وی با یادآوری این که در حال حاضر بانک مسکن با معرفی 
انجمن های انبوه سازی سراسر کشور تا سقف 17۰ میلیون 
تومان وام را به سازندگان حرفه ای پرداخت می کند،  افزود: وام 
ساخت برای افرادی که تخصص و صالحیتی در ساخت و 

ساز ندارند نیز 8۰ میلیون تومان است.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان با تاکید بر این که وام خرید 
و ساخت مسکن در شرایط کنونی کارایی خود را هم برای 
خریداران و هم برای سازندگان از دست داده است، گفت: در 
حال مکاتبه با دولت برای افزایش سقف وام خرید به ۳۰۰ 

میلیون تومان و وام ساخت به ۲۵۰ میلیون تومان است.
پورحاجت با اشاره به این که انبوه سازان زمان بازپرداخت این 
به  توجه  با  کرد:  اضافه  داده اند،  پیشنهاد  را ۲۰ سال  وام ها 
افزایش بیش از 1۰۰ درصدی قیمت مسکن در سال 97 و 
کارایی  عمال  و خرید  کنونی ساخت  وام های  امسال،  اوایل 
برای سازندگان و مردم ندارند و باید مورد بازنگری قرار بگیرند.
وی تاکید کرد:  پیشنهادات مربوط به افزایش سقف وام خرید 
و ساخت مسکن را به دولت ارائه داده ایم، واقعیت آن است 
که بانک ها هیچ گاه از پرداخت تسهیالت متضرر نمی شوند.

وی یادآور شد: در پیشنهادی که کتبا به دولت ارائه خواهد 
شد پیشنهاد داده ایم بعد از پروسه تولید مسکن، وام ساخت 

به صورت فروش اقساطی به خریداران منتقل شود.

دفن رفیق قدیمی در باغچه خانه
فردی که دوستش را کشته و در باغچه خانه اش دفن کرده 

بود، دستگیر شد.
در تاریخ بیست و سوم شهریور امسال فردی با مراجعه به 
دادسرا از فقدان برادر ۶8 ساله اش به نام داود خبر داد که در 
برای رسیدگی تخصصی  و  تشکیل  پرونده ای  راستا  همین 
با  نیز شاکی  راستا  ارجاع شد. در همین  پلیس آگاهی  به 
حضور در پایگاه به کارآگاهان گفت: برادرم اعتیاد شدیدی به 
مصرف موادمخدر دارد و اکثر اوقات در ماشینش می خوابید، 
نیامده و چون  این بار حدود سه ماه است که به منزل  اما 
غیبتش طوالنی شده، تصمیم به اعالم مفقودی اش گرفتیم. 
با  فقدان  عنوان  تحت  پرونده  شاکی  حرفهای  به  توجه  با 
ظن به جنایت برای رسیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهان 
اداره یازدهم معاونت مبارزه با جرائم جنایی قرار گرفت و در 
دستور  ثبت  به  اقدام  کارآگاهان  تحقیقات،  گام  نخستین 
توقیف خودروی فرد مفقودی کردند که در تاریخ ۲7شهریور 

این خودرو توسط پلیس کاشان کشف و ضبط شد.
در  کارآگاهان  پارکینگ،  به  انتقالش  و  خودرو  توقیف  با 
بررسی خودرو مکشوفه و انجام اقدامات پلیسی و بهره گیری 
مجرمان  سوابق  بررسی  و  جرم  کشف  علمی  روش های  از 
سابقه دار و حرفه ای، موفق به شناسایی هویت فردی به نام 
مجید ۴۵ساله مجرد و ساکن زنجان شدند که با هماهنگی 
مقام قضایی به محل سکونت این فرد رفته اما متوجه شدند 
که مجید محل سکونت خود را ترک کرده است. همچنین 
در جریان تحقیقات بیشتر مشخص شد مجید به یکی از 

شهرهای جنوبی کشور در استان هرمزگان رفته است.
در ادامه کارآگاهان با تجمیع اطالعات به دست آمده و پایش 
اطالعات، متوجه شدند که مجید در فقدان داود نقش داشته 
این  در  جنایت  مورد  در  آنان  نیز شک  راستا  همین  در  و 
پرونده بیشتر شد. در همین راستا نیز بالفاصله با هماهنگی 
مقام قضایی به هرمزگان رفتند و با انجام اقدامات پلیسی 
مخفیگاه این فرد در یکی از روستاهای هرمزگان شناسایی و 

در تاریخ چهارم آذر ماه او را دستگیر کردند.
با دستگیری متهم و انتقالش به مقر انتظامی، او در همان 
سالها  از  گفت:  و  کرد  اعتراف  داود  قتل  به  اولیه  اعترافات 
پیش با داود دوست بودم و در روز حادثه به همراه هم به 
منزل ما آمدیم. پس از مصرف مواد مخدر با توجه به اینکه 
داشتم خواستم  از وی طلب  تومان  میلیون  مبلغ سه  من 
که بدهی خود را پس بدهد اما داود شروع به سرو صدا و 
فحاشی کرد و وقتی به خانواده ام ناسزا گفت عصبانی و با او 
درگیر شدم. در حین درگیری با شیء سنگینی که در اتاق 
بود چند ضربه به سرش زدم و او به زمین افتاد. بعد از چند 
لحظه متوجه شدم فوت کرده و برای خالص شدن از دست 
جنازه تنها فکری که به ذهنم رسید این بود که جسد داود را 
در باغچه منزلمان دفن کنم که به سرعت نقشه ام را عملی 
کردم و با کندن گودالی به عمق نیم متر جسد داود را دفن 
کردم. پس از آن با خودرو داود شبانه راهی کاشان شدم اما 
از ترس شناسایی شدن توسط پلیس، خودرو مقتول را در 

کاشان رها کردم و به هرمزگان آمدم.
روستای  به  کارآگاهان  متهم،  اظهارات  به  توجه  با  ادامه  در 
محل جنایت مراجعه و پس از حفر محل اعالمی از سوی 

قاتل، جسد داود کشف و به تهران منتقل شد.
این  تایید  با  بزرگ  تهران  آگاهی  پلیس  اطالع رسانی  مرکز 
خبر اعالم کرد: با توجه به اقرار صریح مجید به قتل داود 
و کشف جسد مقتول، متهم با دستور بازپرس شعبه ششم 
دادسرای ناحیه ۲7 جنائی تهران برای تحقیقات تکمیلی و 
با توجه به تغییر عنوان پرونده از فقدان به قتل در اختیار 

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

مقام معظم رهبری: 
 اگر توان مدیریتی ندارید، مسئولیت نپذیرید

احتمال ابطال پروانه ی پزشکاِن فراری از کارت خوان

پلیس با خواِب عروس، سارقان را پیدا کرد!

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی ، با شرح 
روایتی درباره توصیه پیامبر اعظم)ص( خطاب به جناب 
افراد  برخی  بی محابای  ثبت نام  به  انتقاد  ضمن  ابوذر، 
هر  مسئولّیتی،  هر  کردند:  تاکید  مجلس،  انتخابات  در 
ِسَمتی، هر توانایی ای، در کنارش یک مسئولّیتی دارد، 
آن  میتوانید  آیا  که  دید  باید  دارد.  وجود  تعّهدی  یک 
بزرگی  درِس  خیلی  این  نه؟  یا  بدهید  انجام  را  تعّهد 

است.
  متن کامل سخنان حضرت آیت اهلل خامنه ای در جلسه 

درس خارج فقه ایشان به شرح زیر است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
سّیدنا  علی  الّسالم  و  الّصالة  و  العالمین  رّب  الحمدهلل 
محّمد و آله الّطاهرین و لعنة اهلل علی اعدائهم اجمعین.

َعن اَبی َذرٍّ )َسالُم اهلّل َعلَیِه( اَنَّ النَّبیَّ )َصلَّی اهلّل َعلَیِه َو 
آلِِه( قاَل یا اَبا َذرٍّ اِنّی اُِحّب لََک ما اُِحّب لَِنفسی اِنّی اَراَک 

ََّینَّ ماَل یَتیم.)1( َضعیفاً َفال تَُؤمََّرنَّ َعلیٰ اِثَنیِن َو ال تََول
قاَل یا اَبا َذرٍّ اِنّی اُِحّب لََک ما اُِحّب لَِنفسی

خود جناب ابی ذر این توصیه ی پیغمبر به خودش را ذکر 
میکند؛ برای ماها هم درس است، درس بسیار بزرگی 
است. حضرت به او فرمود من هر چه برای خودم دوست 

چیزی  آن  یعنی  میدارم؛  دوست  هم  تو  برای  میدارم، 
از روی کمال محّبت است؛  به تو بگویم،  که میخواهم 
چون انسان به خودش کمال محّبت را دارد. خب حاال 

آن حرفی که حضرت میخواهد به ابی ذر بزند چیست؟
اِنّی اَراَک َضعیفا

من جنابعالی را در مدیریّت، ضعیف میبینم. خیلی آدم 
خوبی هستی، مجاهد فی سبیل اهلّل، ُرک گو، و آسمان بر 
راست گوتر از او سایه نیفکنده، زمین راست گوتر از او را 
بر خودش حمل نکرده؛ اینها همه به جای خود محفوظ، 

اّما شما آدم ضعیفی هستی.
َفال تَُؤمََّرنَّ َعلیٰ اِثَنین

نفر  دو  بر  باش  مواظب  هستی،  ضعیفی  آدم  که  حاال 
که  هم  آن ضعفی  است  پیدا  یعنی  نکنی!  ریاست  هم 
تو  یعنی  است؛  مدیریّت  در  ضعف  فرمودند،  حضرت 
آدمی هستی که مدیریّت نداری؛ اگر چنانچه بر دو نفر 
به  را  آنها  کار  نمیتوانی  کردی،  پیدا  ریاست  بیشتر  یا 
-حاال  ما  است.  ماها  برای  درس  این،  برسانی.  سامان 
به مجّرد  این جوری هستیم-  نه؛ بعضی مان  همه ی ما 
اینکه یک مسندی، یک جایی، یا خالی میشود یا ممکن 
آنجا!  برویم  میدوزیم که  فوراً چشم  بشود،  است خالی 
خب شما اّول نگاه کن ببین میتوانی یا نمیتوانی. حاال 
گفتند  است،  مجلس  انتخابات  برای  اسم نویسی  بحث 

شروع شده، همین طور بدون محابا میروند!
دارد؛  سؤال  آنجا  آنجا،  بروی  میخواهی  که  شما  خب 
کنارش  میدهد،  شما  و  من  به  خدا  که  توانایی ای  این 
در  میکنم،  عرض  که  ]مطلبی[  این  هست.  مسئولّیت 

هم  شما  است.  بیشتر  همه  از  حقیر  این  خود  مورد 
دارند،  مسئولّیتی  که  کسانی  آن  یعنی  جور؛  همین 
توانایی ای،  هر  ِسَمتی،  هر  مسئولّیتی،  هر  همین جور. 
در کنارش یک مسئولّیتی دارد، یک تعّهدی وجود دارد. 
میتوانید آن تعّهد را انجام بدهید یا نه؟ این خیلی درِس 

بزرگی است.
ََّینَّ ماَل یَتیم َو ال تََول

باب  از  نه  نگیر.  به عهده  را هم شما  یتیمی  هیچ مال 
مثاًل  نکرده  خدای  که  دارد  وجود  این  احتمال  اینکه 
ایشان دست درازی میکند به مال یتیم. خب مقام ابی ذر 
مقام عصمت  نزدیک  است،  این حرفها  از  باالتر  خیلی 
است مقام او؛ پس این احتمال در او نیست. علّت اینکه 
این است که  تولّیت مال یتیم را قبول نکن،  میگویند 
می آیند  دیگران  بدهی؛  او  به  را  یتیم  حّق  نمیتوانی 
دست درازی میکنند، جنابعالی هم آدم ضعیفی هستی، 
نظام  برجستگی های  نمیتوانی.  و  نداری  را  الزم  تدبیر 
اسالمی و نظام ارزشهای اسالمی اینها است؛ یعنی در 
اّول، من و شما خودمان مسئولیم که ببینیم  درجه ی 
نمیتوانیم؟  نکنیم؟ میتوانیم؟  بکنیم؟  را قبول  این کار 

این بسیار مسئله ی مهّمی است.
1( امالی طوسی، مجلس سیزدهم، ص ۳8۴؛ »از ابوذر 
روایت است که رسول خدا )صلّی اهلّل علیه و آله( فرمود: 
تو  برای  میدارم  برای خود دوست  آنچه  ابوذر! من  ای 
نیز دوست میدارم؛ همانا تو را ناتوان میبینم، پس هیچ 
گاه به دو نفر امر نکن و به هیچ وجه عهده دار مال یتیم 

مباش.«

عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه فرار 
مالیاتی در جامعه پزشکی زیاد است، گفت: پروانه نظام 
پزشکی پزشکانی که تا حاال کارت خوان نصب نکرده اند 
به  مجبور  پزشکان  صورت  این  در  کرد.  باطل  باید  را 

تمکین از قانون می شوند.
مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو  خادمی  اهلل  هدایت 
با فرارهای مالیاتی  لزوم مقابله  شورای اسالمی درباره 
در کشور گفت: درآمدهای مالیاتی قابلیت تامین بخش 
زیادی از بودجه کشور را دارند. درحال حاضر اتکاء بر 

درآمدهای نفتی مشکالت زیادی را برای کشور ایجاد 
باید  سریع تر  هرچه  متولی  دستگاه های  است.  کرده 
فرارهای  با  مقابله  و  مالیاتی  چتر  گسترش  به  نسبت 

مالیاتی اقدام کنند.
خادمی ضمن انتقاد از عدم استقبال پزشکان از نصب 
ارائه  آمارهای  براساس  داشت:  اظهار  کارت خوان، 
خود  مطب های  در  پزشکان  درصد   ۳۰ از  کمتر  شده 
کارت خوان نصب کرده اند. گزارش های هم داریم مبنی 
بر اینکه در مطب ها به بیماران گفته می شود، پرداخت 

حق ویزیت با کارت خوان 7۰ هزار تومان و نقدی ۶۰ 
هزار تومان است.

وی ادامه داد: فرار مالیاتی در جامعه پزشکی زیاد است. 
وقتی پزشکان کشور این طور باشند، نمی توان امیدی 
به توسعه کشور داشت. نظارت بیشتری در این خصوص 
الزم است. پزشکان هم از بیمارستان و هم از مطب های 

شخصی خود درآمدزایی می کنند.
الزام پزشکان  برای  اینکه سازوکارهای  بیان  با  خادمی 
به  گفت:  شود،  گذاشته  باید  کارت خوان  نصب  به 

اعتقاد بنده پروانه نظام پزشکی پزشکانی که تا حاال 
این  در  کرد.  باطل  باید  را  نکرده اند  نصب  کارت خوان 

صورت پزشکان مجبور به تمکین از قانون می شوند.
وی با بیان اینکه میزان معافیت های مالیاتی در کشور 
را باید کاهش داد، گفت: متاسفانه شاهد معافیت های 
مالیاتی فراوان، تحت عناوین مختلف در کشور هستیم. 
معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 
و برخی صنایع لبنی و پروتئینی ازجمله آن ها هستند. 

این معافیت ها به معنی هدر دادن منابع کشور است.

روزنامه ایران نوشت: چندی پیش مرد جوانی 
اداره پلیس رفت و از سرقت خانه پدری اش  به 
خبر داد و گفت پدرم چند روز قبل فوت کرد 
به  دفن  برای  را  جسدش  او  وصیت  طبق  و 
برگزاری مراسم تدفین  از  بعد  بردیم.  شهرستان 
اما به محض ورود به خانه  به تهران برگشتیم، 
پدرم، با به هم ریختگی وسایل و سرقت طالها، 

سکه ها و وسایل با ارزش او روبه رو شدیم.
با شکایت مرد جوان تحقیقات آغاز شد. درحالی 
دستگیری  و  شناسایی  به دنبال  کارآگاهان  که 
سارقان خانه پیرمرد بودند، مرد جوان بار دیگر به 
آن ها مراجعه کرد و گفت: در این چند روز پدرم 
مشخصات  و  آمده  عروسمان  خواب  به  چندبار 

فرنگیس  که  اول  روز  است.  گفته  را  سارقان 
همسر برادرم این موضوع را برای ما تعریف کرد 

باور نکردیم، اما این خواب ها تکرار شد.
او گفته  به  را  او گفت پدرم مشخصات سارقان 
است. از طرفی سرنخی در اختیار او قرار داده که 
به ما ثابت شد حرف هایش درست است. پدرم 
در خواب گفته بود که سارقان پیچ گوشتی شان 
اتاق  به  وقتی  اتاق خواب جا گذاشته اند.  در  را 
افتاده  رفتیم زیر تخت پدرم یک پیچ گوشتی 
بود. ما به آن دست نزدیم تا شما را در جریان 

قرار دهیم.
پلیس  برای  جوان،  مرد  صحبت های  اینکه  با 
عجیب و باورنکردنی بود، اما مأموران راهی خانه 

پیدا کردند. در  را  پیچ گوشتی  و  پیرمرد شده 
را  پیچ گوشتی  انگشت روی  اثر  نخستین گام 
مورد بررسی قرار دادند. اما عجیب این بود که 
اثر انگشت نیمه بود و کارآگاهان پلیس احتمال 

دادند انگشت سارق نصفه باشد.
به  توجه  با  فرنگیس  بررسی ها  ادامه  در 
پرداخت.  از متهم  نگاری  به چهره  خواب هایش 
با  پلیس  پرونده  به  رسیدگی  ادامه  در  اما 
تمام  در  که  شد  روبه رو  مشابهی  شکایت های 
رخ  درگذشته  تازه  افراد  خانه  از  سرقت ها  آن ها 
به  تدفین  مراسم  برای  خانه  اهالی  و  بود  داده 
شهرستان رفته بودند. این موضوع حکایت از آن 

داشت که سرقت ها سریالی است.

در ادامه بررسی ها، کارآگاهان متوجه شدند که 
چند روز قبل مرد جوانی به اتهام سرقت لوازم 
بازداشت شده و در زندان به سر  داخل خودرو 
انگشت  که  بود  این  توجه  نکته جالب  می برد. 
این درحالی  بود.  نیمه  نیز  سبابه سارق جوان 
بود که اثر انگشت به دست آمده با اثر انگشتی 

که روی پیچ گوشتی بود شباهت داشت.
شد.  منتقل  دادسرا  به  امیر  به نام  جوان  مرد 
متهم که خود را در برابر مدارک پلیسی می دید 
همراه  به  خانه ها  از  سریالی  سرقت های  به 
دوستش و زن جوانی اعتراف کرد. قاضی دستور 
بازداشت دو همدست فراری مرد جوان را صادر 

کرد.

خبر

تاکنون  معاون درمان وزیر بهداشت در سمنان گفت: 
۴ هزار نفر به علت ابتال به آنفوالنزال در کشور بستری 

شده اند.
گفت:  بهداشت  وزیر  درمان  معاون  بابایی  جان  قاسم 
در  پیش  سال های  از  زودتر  هفته  سه  امسال  آنفلوآنزا 
ایران شیوع پیدا کرد و تاکنون چهار هزار نفر به دلیل 
این بیماری بستری شده اند و بیشتر آن ها پس از گذر 
برطرف  مشکالتشان  شده  تعیین  و  خاص  زمانی  دوره 

شده است.
جان بابایی با بیان اینکه سرمای زودرس امسال سبب 
درمان  راه  تنها  گفت:  شد  بیماری  این  زودتر  شیوع 

آنفوالنزا، استراحت و مصرف مایعات است، اما در موارد 
خاص به دارو نیاز می شود که در دسترس همگانی قرار 

دارد.
تامین  درباره  کرد:  تاکید  بهداشت  وزیر  درمان  معاون 
اگر  نداریم  نگرانی  کشور  در  آنفوالنزا  داروی  توزیع  و 
بود، در برخی شهرستان ها  از کمبود دارو  نیز  گزارشی 

اعالم شد که این کمبود هم رفع شده است.
کشور  اورژانس های  تمام  کرد:  تاکید  بابایی  جان 
فضای  و  دارند  آمادگی  آنفوالنزا  بیماری  با  مقابله  برای 
جداگانه ای هم در بیمارستان ها برای بیماران آنفلوآنزایی 

در نظر گرفته شده است.

کارشناسی  دوره های  آزمون  در  نام  ثبت  تاریخ 
ارشد ناپیوسته سال 1۳99 و بیست و پنجمین 

دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور اعالم شد.
متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی 
علمی  المپیاد  و   1۳99 سال  ناپیوسته  ارشد 
دانشجویی کشور می توانند از شنبه 1۶ آذر 98 

تا دوشنبه ۲۵ آذر 98 با مراجعه به سایت سازمان 
سنجش در این آزمون ثبت نام کنند.

و  گرفته شده  نظر  در  مهلت  در  باید  متقاضیان 
ثبت  راهنمای  دفترچه  دقیق  مطالعه  از  پس 
پایگاه  روی  بر  ثبت نام  شروع  با  )همزمان  نام 
اطالع رسانی سازمان سنجش قرار خواهد گرفت( 

نیاز  مورد  اطالعات  و  مدارک  کردن  فراهم  و 
پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش   به  ثبت نام 
 www.sanjesh.org آموزش کشور به نشانی
اقدام  به ثبت نام آزمون مذکور  مراجعه و نسبت 

کنند.
اطالعیه تکمیلی سازمان سنجش درباره جزئیات 

سال  ناپیوسته  ارشد  کارشناسی  آزمون  ثبت نام 
سایت  در   98 آذرماه   1۶ شنبه  روز  در   1۳99

سازمان سنجش منتشر خواهد شد.
آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1۳99 در 
روزهای ۲8 و ۲9 فروردین ماه سال 1۳99 برگزار 

می شود.

بستری شدن ۴۰۰۰ بیمار آنفلوآنزا در کشور

آغاز ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد از ۱۶ آذر



سه شنبه 12 آذرماه 6/1398  ربیع الثانی 1441/ 3 دسامبر 2019/سال بیست و چهارم شماره 3109هفت ورزش، حوادث

برگزاری المپیاد ورزشی 

درون مدرسه ای در انار
به منظور ایجاد شور و نشاط در بین دانش آموزان و ارتقاء سطح جسمی 
و حرفه ای آنها در ورزش، المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در آموزشگاه 

شهیدان قدیری انارکی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، المپیاد 
ورزشی درون مدرسه ای با هدف ایجاد شور و نشاط در بین دانش آموزان، 
مسابقات  برگزاری  و  ورزش  در  آن ها  حرفه ای  و  جسمی  سطح  ارتقاء 
و  آموزش  مسئوالن  حضور  با  مدرسه ای  درون  ورزشی  المپیاد  ورزشی، 

پرورش انار در آموزشگاه شهیدان قدیری انارکی برگزار شد.
از  ورزش  انجام  و  سرود  رزمی،  هنر های  ای،  زورخانه  ورزش  اجرای 

برنامه های جانبی این المپیاد بود.
در ادامه دانش آموزان به منظور شرکت در ورزش های بدمینتون، شنا، 
تنیس، فوتسال، هندبال و والیبال پس از رژه، با هم به رقابت پرداختند.

ورزشی  مکمل  برنامه  یک  عنوان  به  مدرسه ای  درون  ورزشی  المپیاد 
ایجاد  برای  و  دانش آموزان  ورزشی  فعالیت های  میزان  افزایش  هدف  با 
فرصتی برای مشارکت گروهی و یادگیری مهارت های اجتماعی و زندگی 

اجرا می شود.

کشف تریاک و هالکت 

دو شرور در کرمان
فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۱۵۵ کیلو و ۶۰۰ گرم تریاک در 
عملیات ماموران یگان تکاوری ۱۱۴ قرارگاه عملیاتی ابوذر و هالکت ۲ 

شرور مسلح خبر داد.
سردار  جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
یگان  ماموران  گفت:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  ناظری   عبدالرضا 
تکاوری ۱۱۴ قرارگاه عملیاتی ابوذر با انجام کار اطالعاتی از عبور محموله   

موادمخدر از استان ها جنوبی به کرمان مطلع شدند.
او افزود: در این رابطه ۴ اکیپ از ماموران این یگان پس از هماهنگی با 
مقام قضائی به حوالی رودخانه شورگز اعزام و پس از گذشت ساعاتی ۳ 
دستگاه موتورسیکلت حامل مواد مخدر با ۶ نفر قاچاقچی وارد کمین 

نیرو ها شدند.
فرمانده انتظامی استان بیان کرد: اشرار به محض اطالع از حضور نیرو ها 
به سمت ماموران شلیک کردند که با حجم آتش سنگین نیرو ها مواجه 

شدند.
او  با اشاره به سنگینی عملیات و تالش مجاهدانه ماموران افزود:در این 
عملیات ۲ شرور مسلح به هالکت رسیدند و ۲ دستگاه موتورسیکلت 

توقیف و مقادیری سالح و مهمات کشف شد.
سردار ناظری ضمن اشاره به کشف ۱۵۵ کیلو و ۶۰۰ گرم تریاک در این 
عملیات تصریح کرد: بقیه اشرار با توجه به تاریکی هوا و پوشش گیاهی 

منطقه متواری که تالش پلیس برای دستگیری آن ها ادامه دارد.

سارقان ۱۸۰۰ کیلوگرم پسته 

در شهربابک دستگیر شدند
 فرمانده انتظامی شهرستان شهربابک گفت: هزار و ۸۰۰ کیلوگرم پسته 
در راستای چند فقره سرقت در این شهرستان کشف و سارقان این 

پرونده نیز دستگیر شدند.
سرهنگ محسن صیفوری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: طی 
ماه های مهر و آبان سال جاری شاهد سرقت های خشن به ویژه از 

ترمینال های ضبط پسته در  شهربابک بودیم.
رابط   ۲ و  مال خر  رابطه چهار سارق، ۲  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
فعالیت می  تیمی  به صورت  دستگیر شدند تصریح کرد: سارقان 
کردند که با پوشاندن سر و چهره خود و نقاب زدن، وارد ترمینال 
های ضبط پسته، انبارها و یا منازل می شدند و توسل به زور اقدام 

به سرقت اموال مردم می کردند.
در  که  و وحشتی  ترس  دلیل  به  داشت:  اظهار  سرهنگ صیفوری 
منطقه خاتون آباد و رباط از توابع شهربابک ایجاد شده بود، پرونده 
این  آگاهی  پلیس  کار  دستور  در  ویژه  صورت  به  پسته  سرقت 

شهرستان قرار گرفت.
وی به توقیف سه دستگاه خودرو پژو در این رابطه اشاره کرد و یادآور 
افغانستان  بیگانه  اتباع  از  که  باند  این  قبل  روز  چهار  شد: حدود 

هستند شناسایی و در یک عملیات منسجم دستگیر شدند. 
فرمانده انتظامی شهربابک با اشاره به اینکه سارقان مقداری از پسته 
های مسروقه را فروخته اند، خاطرنشان کرد: مال خرها قبول کرده 

اند که خسارت مال باختگان را پرداخت کنند.
وی از دستگیری ۲ فرد ایرانی در پرونده سرقت پسته در شهربابک 
خبر داد و گفت: علت دستگیری این افراد خرید سیم کارت تلفن 
بوده  افاغنه  اختیار  در  آن  و گذاشتن  نام خود  به  و خودرو  همراه 

است.
سرهنگ صیفوری همچنین از چند فقره سرقت از مدارس شهربابک 
خبر داد و افزود: در پی وقوع سرقت دوربین ها، سیم های کابل 
از مدارس و  متصل به تیر چراغ برق و کابل سیستم کامپیوتری 
نیز برخی اقالم خرد داخل منزل نظیر دستگاه جوش، دریل و غیره، 

سارق با بررسی های پلیس آگاهی شهربابک دستگیر شد.
وی با بیان اینکه سارق به ۶ مورد سرقت اغراق کرده است، اظهار 
اموال مسروقه کشف و پرونده تحویل مراجع قضایی شده  داشت: 

است.
از  پیشگیری  خصوص  در  شهربابک  شهرستان  انتظامی  فرمانده 

سرقت احشام که در اواخر پاییز و زمستان نیز هشدار داد.
وی از نصب ردیاب GPS بر روی خودروهای شهرستان در آینده 
الکترونیک(  ای نزدیک خبر داد و افزود: سامانه مها )مرکز هشدار 
نیز بزودی در شهربابک راه اندازی می شود که هر منزل و مرکزی 
می تواند به این سامانه متصل شود و از این طریق از دستبرد در 

امان خواهند بود.

آسیا  فوتبال  سال  مرد  انتخاب  برای  اصلی  معیار 
تعداد بازی هایی است که بازیکن به عنوان بهترین 
بیرانوند سال گذشته  و  انتخاب شده  زمین  بازیکن 
امسال چنین  ولی  داشت  آمار خوبی  این حیث  از 

شرایطی ندارد.
لیگ  از  پرسپولیس  زودهنگام  حذف  به  توجه  با   
عنوان  به  بیرانوند  انتخاب  عدم  و  آسیا  قهرمانان 
او  تیم،  این  دیدارهای  در  زمین  بازیکن  بهترین 
امتیاز باالیی کسب نکرده در حالی که سال گذشته 
آمار  و  بود  شده  زمین  بازیکن  بهترین  بار  چهار  او 

درخشانی از این نظر داشت.
فیفا  نظر  زیر  ملی  های  بازی   Afc سیستم  در 
بازی های ملی  از آن  امتیاز را دارد و پس  باالترین 
آسیا  باشگاهی  های  بازی  سپس  و   Afc نظر  زیر 
قرار دارند که مجموع آن ها امتیاز بازیکن می شود 

بیشترین  شده  زمین  بازیکن  بهترین  که  کسی  و 
امتیاز را می گیرد.

اگر بیرانوند در بازی سال گذشته ایران و پرتغال در 
شانس  شد  می  زمین  بازیکن  بهترین  جهانی  جام 
باالیی برای دوره قبل داشت ولی در آن بازی رونالدو 

بهترین بازیکن زمین شد!
و  شود  نمی  محدود  امتیازات  این  به  ماجرا  البته 
جوایز  اهدای  برای  خاصی  بندی  تقسیم  هرسال 
با  موئزعلی  بازیکنی چون  هم  امسال  و  دارد  وجود 
وجود عملکرد درخشانی که در جام ملت های آسیا 
داشت، در بین سه نفر نهایی قرار ندارد یا بازیکنان 
لیست  در  هم  شدند  آسیا  قهرمان  که  الهالل  تیم 
برنده  درباره  ناظمی  مازیار  و صحبت های  نیستند 
نشدن بیرانوند هم احتماال با توجه به همین معیار 

امتیازدهی Afc است.

شانس بیرانوند چقدر است؟
خبر

تیم فوتبال مس کرمان در حضور هواداران خود به یک 
پیروزی شیرین دیگر در این فصل از رقابت های لیگ یک 
دست یافت تا عیار محبوبیت و اقتدار این فصل خود در 
رقابت های لیگ یک بیشتر از پیش کند و با اعتماد به 

نفس هرچه بیشتر به بازی های آینده چشم بدوزد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ این تیم یک بار 
دیگر امیدها را در شهر به خود زنده کرده است و حاال 
نام مس باردیگر با غرور و افتخار بر لب های کرمانی ها 

جاری است و این تازه شروع یک پروژه مهم برای آن می 
باشد که باید به یک جشن صعود بزرگ ختم شود. ساعت 
بسیار بد بازی در روز شنبه ساعت ۱۴ سبب شده بود که 
بسیاری از هواداران مس را که دانش آموزان و دانشجویان 
تشکیل می دهند نتوانند برای تماشای این بازی خود را 
به ورزشگاه برسانند.پیش از شروع بازی به مناسبت اولین 
سالگرد درگذشت آقای حاج جعفری رئیس سابق هیات 

فوتبال کرمان یک دقیقه سکوت در ورزشگاه اعالم شد.

دلیل  به  زمینی  نیروی  تیم  سرمربی  روانخواه  امید 
نمی  و  کرد  دنبال  روی سکو  از  را  بازی  این  محرومیت 

توانست برروی نیمکت تیم خود بنشیند.
پخش مستقیم این بازی مس همراه با بحث کارشناسی 
بازی  این  از  بیشتری  اطالعات  تا  بود  استانی  شبکه  از 

مخابره شود.
در  مجلس  در  کرمان  مردم  نماینده  زاهدی  دکتر  آقای 
بازی را  تا  بازی در ورزشگاه حاضر شدند  این  نیمه دوم 

از نزدیک مشاهده کنند. ایشان در پایان بازی به همراه 
مدیریت باشگاه مس در رختکن تیم نیز حاضر شدند 

و به بازیکنان این تیم خسته نباشید و تبریک گفتند.
در پایان این بازی جشن مشترک تیم مس و هواداران این 
تیم که برای کرمانی ها یک عادت جذاب و لذت بخش 
تشویق  و  شد  برپا  باهنر  ورزشگاه  در  بازهم  است  شده 
ایسلندی مشترک با فریاد مس یک بار دیگر در ورزشگاه 

طنین انداز شد.

به  آذر جاری  تا ۱۴  قهرمانی کشور۱۱  وودبال  مسابقات 
رئیس  فرازمند،  محسن  می شود.  برگزار  کرمان  میزبانی 
هیات گلف استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه 
گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان 

مسابقات وودبال قهرمانی کشور در ۲ بخش آقایان و بانوان 
استان های  از  تیم  قالب ۹  در  ورزشکار  نفر  با حضور ۹۰ 
کرمان، تهران، گلستان، همدان، قم، فارس، سمنان و اردبیل 

به میزبانی کرمان برگزار می شود.

او افزود: این رقابت ها ۱۱ تا ۱۴ آذر جاری در خیابان مدیریت، 
پارک شهید فرح رو برگزار می شود. فرازمند با اعالم اینکه 
کشوریست،  رقابت های  در  کرمان  میزبانی  نخستین  این 
تصریح کرد: مراسم افتتاحیه مسابقات ساعت ۸ صبح ۱۱ 

آذر جاری در محل پارک شهید فرح رو انجام شد. او وودبال 
را ورزش خانوادگی دانست که از ۵ سال تا کهنسالی بازی 
می شود. فرازمند از عموم مردم برای آشنایی با ورزش زیبا و 

مفرح وودبال دعوت به عمل آورد.

تیم فوتسال  قلو   نجمه و نرگس کریمی خواهران دو 
بانوان  فوتسال  ملی  تیم  اردوی  به  دختران مس کرمان 

کشورمان دعوت شدند.
 به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ خواهران دو قلو 
تیم فوتسال دختران مس کرمان که در رقابت های این 
فصل لیگ برتر درخش قابل توجهی داشتند و بسیاری از 
گل های این فصل دختران مس با همکاری و تیزهوشی 
آن ها به ثمر رسیده است، در کنار سایر دعوت شدگان به 
اردوی تیم ملی خود را در این تمرینات محک می زنند.

هفته  دوشنبه  تا  جمعه  روز  از  کریمی  نرگس  و  نجمه 
آینده در تهران زیر نظر مربیان تیم ملی تمرینات خود 
سر  پشت  آسیا  قهرمانی  مسابقات  در  حضور  برای  را 

خواهند گذاشت.
این  های  رقابت  در  کرمان  مس  دختران  فوتسال  تیم 
فصل لیگ برتر فوتسال بانوان ایران، با جمعی از دختران 
جوان کرمانی از جمله خواهران دو قلو کریمی به دنبال 
ساخت آینده ای درخشان در دل فوتسال دختران کرمان 

می باشد.

حاشیه های بازی مس و نیروی زمینی ؛ 
عیار مس این فصل روز به روز بیشتر از دیروز

کرمان میزبان مسابقات وودبال قهرمانی کشورشد

خواهران دو قلو دختران فوتسال مس در اردوی تیم ملی
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سرویس اجتماعی کرمان امروز

و  حقوق  درباره  امروز«  »کرمان  روزنامه  در  همواره  ما 
موضوع  این  نوشت.  خواهیم  و  نوشته  کودکان  معضالت 
بسیار مهم اجتماعی البته در کل کشور و در بین مردم و 
مسئوالن همیشه از اهمیتی ویژه برخوردار بوده و هست و 
به همین دلیل هر سال در کرمان همایشی با عنوان حقوق 
همه  از  مسئوالن  همه  تقریبا  که  شود  می  برگزار  کودک 
نهادها و ارگان های فعال در حوزه کودکان استان در این 
ارائه آمار می کنند،  کنفرانس شرکت می کنند و نه تنها 
بلکه پیشنهاداتی نیز برای بهبود اوضاع زندگی نسل آینده 
این سرزمین مطرح می شود. چنین جلساتی بسیار مفید 
است و در این اوضاع فعلی نور امید است. متنی که در ادامه 
خواهید خواند گزارشی کوتاه از این کنفرانس مفصل است؛

اوضاع در کرمان خوب نیست
در  کرمان  استانداری  خانواده  و  بانوان  امور  مدیرکل 
کرمان  استان  در  کودک  حقوق  کنفرانس  هفدهمین 
نمایندگانی  و  جامعه  در  کودک  حقوق  سفیران  گفت: 
اجتماعی،  های  اورژانس  مسئوالن  وکال،  حقوقدانان،  از 
آموزش و پرورش، مهدهای کودک، ائمه جماعات، سازمان 
های  دستگاه  و  کودک  حقوق  در  فعال  نهاد  مردم  های 
متولی به این همایش دعوت شده اند تا درباره معضالت 
کودکان هم اندیشی شود. الزم به ذکر است که تمام ابعاد 
لذا  انسانی در دوران کودکی شکل می گیرد  زندگی هر 
است  خانواده  حقوق  در  بحث  مهمترین  کودک  حقوق 
رشد  زمینه  در  را  حمایتی  رسالت  ترین  اصلی  والدین  و 
کودکان بر عهده دارند. کرمان به عنوان وسیع ترین استان 
کشور با ۲۳ شهرستان است که ۳۰ درصد جمعیت این 
استان را کودکان تشکیل می دهند و با تشکیل چهار کار 
برنامه  و  ها  طرح  ها  شهرستان  و  کرمان  مرکز  در  گروه 
های متعددی را برای رفع مشکالت و حمایت از کودکان 
اول  که  مشکالتی  است.  کرده  اجرا  خانواده  محوریت  با 
خانواده ها را دچار آسیب می کند و بعد از آن کودکان 
موجود  مشکالت  بر  نباید  دهد.  می  قرار  تهاجم  مورد  را 
در حوزه کودک سرپوش بگذاریم ما به عنوان مطالبه گر 
امر حقوق کودک و  و متولیان  از همه مدیران مسئوالن 
خواهیم  می  دهند  می  انجام  بزرگی  کارهای  که  خیرین 
با همت جهادی اقدام کنند. متاسفانه به رغم تالش های 
انجام شده حجم آسیب ها در حوزه کودکان و نوجوانان در 
استان کرمان زیاد است و اصلی ترین چالش، فقر اقتصادی 
و تنگناهای مالی آسیب پیش روی کودکان در این استان 
دوران  به  نسبت  والدین  آگاهی  بودن سطح  پایین  است. 
از  بازمانده  کودکان  تعداد  افزون  روز  افزایش  و  کودکی 
تحصیل یکی از موارد تضییع حقوق کودکان است و افزون 
بر ۶ هزار کودک بازمانده از تحصیل وجود دارد و اگر به 
این مهم توجه نشود آسیب های بعدی به دنبال خواهد 

آمد .
فعالیت های مردم نهاد

حمایت  نهاد  مردم  های  سازمان  مسئول  امامی،  آناهیتا 
از حقوق کودک نیز در این کنفرانس بر ضرورت فرهنگ 
و  کرد  اشاره  موضوع کودک  به  نگاه جامعه  تغییر  سازی 

گفت: سرمایه گذاری بر روی کودکان با سود ۱۷۰ درصد 
انجام شده در آمریکا است.  نتیجه تحقیقات  این  است و 
ضرورت آموزش و فرهنگ سازی از ۲ جنبه اهمیت فوق 
العاده ای دارد و نشان می دهد شرایط خانوادگی در تغییر 
شرایط جامعه موثر است. باید از خود بپرسیم که خانواده 
های بی کیفیت و بدسرپرست و فقیر چقدر می توانند در 
اینجا  باشد؟  تاثیرگذار  کودکان  کیفیت  بی  تربیت  و  رشد 
در  شد.  خواهد  مشخص  نهاد  مردم  های  سازمان  نقش 
می  کار  کودکان  زمینه  در  نهاد  مردم  سازمان  کرمان سه 
کنند که آمار اندکی است و نیاز به برنامه ریزی جدی تری 
دارد. وی تصریح کرد: با توجه به کمبود این »ان جی او«ها 
همراهی و همکاری در زمینه کار کردن برای کودکان در 
مردم،  شود  می  درخواست  لذا  ندارد  وجود  کرمان  استان 

خیرین و مسئوالن به این نکته توجه داشته باشند.
 به اندازه قانون ها اقدام نداشته ایم

مدیرکل بهزیستی استان کرمان با اشاره به اینکه کودک 
آزاری عالوه بر تضییع حقوق کودکان، احساسات افراد را 
جریحه دار می کند گفت: راهکارهایی برای مقابله با این 
موضوع وجود دارد. اگر دغدغه دفاع از حقوق کودکان و 
پیشگیری از کودک آزاری برای ما به عنوان یک شهروند 
وجود دارد باید به همان منوال تالش کنیم و در این راستا 
که  ناگواری  اخبار  از  بسیاری  شود.  اندیشیده  راهکاری 
است  ممکن  اما  بوده  پیشگیری  قابل  کنیم  می  دریافت 
برخی آسیب ها غیرقابل انکار باشد اما می توان با برنامه 
ریزی و استفاده صحیح از امکانات موجود شرایط را تعدیل 
کرد و آسیب ها را کاهش داد. باید باقابلیت های موجود 
ظرفیت  بر  مبتنی  بومی  ریزی  برنامه  و  افزایی  هم  با  و 
 ۲ ما  گرفت.  را  مشکالت  از  بسیاری  جلوی  موجود  های 
زنان  حوزه  در  خشونت  و  آزاری  کودک  بخش  در  خالء 
داریم و ممکن است خالء های قانونی نیز در این زمینه 
داشته باشیم اما به اندازه قانون ها و ماموریت های تعریف 
شده برای دستگاه های اجرایی مختلف اقدام در این حوزه 

نداشته ایم.
صادق زاده تاکید کرد: نکته ای که کمتر به آن توجه شده 
در  متخصص  نیروی  تربیت  راستای  در  ما  که  است  این 
خروجی  زمانی  اما  ایم  کرده  ورود  کمتر  اجتماعی  حوزه 
را رصد می کنیم می بینیم خروجی در این بخش اندک 
است لذا باید نیروهای متخصص تری را در حوزه اجتماعی 
کودکان و بانوان تربیت کنیم. باید تمام ظرفیت ها را یکجا 
و مراکز مشخصی را ایجاد کنیم لذا به شکل پایلوت مراکز 
آموزش مهارت های زندگی در کرمان راه اندازی شده که 

نتایج قابل قبولی در جمعیت محدود هدف داشته است.
۶ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل

کنفرانس  این  در  نیز  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
هزار   ۳۸۰ از  بیش  گفت:  و  کرد  اشاره  مهمی  نکات  به 
پیش  و  دبستان  مقطع  در  استان  این  آموزان  دانش  نفر 
دبستانی تحصیل می کنند و از آمار ۶ هزار و ۶۰۵ دانش 
آموز بازمانده از تحصیل، بیش از هزار نفر شناسایی شده و 
بیش از چهار هزار نفر شناسایی نشده اند. حدود ۶۵۰ هزار 
دانش آموز در استان کرمان در هفت هزار و ۷۷۰ واحد 
آموزشی و ۳۰ هزار کالس درس در حال تحصیل هستند. 
ازدواج  درمان،  سخت  های  بیماری  مهاجرت،  مالی،  فقر 
در  تحصیل  از  بازماندن  دالیل  جمله  از  والدین   فوت  و 
دانش آموزان است و والدین که مانع تحصیل فرزندانشان 
شدند ۳۲ مورد بوده که به دستگاه قضا معرفی شده اند.  

البته نارسایی جسمی، والدین با تحصیالت پایین، تعصبات 
فرهنگی از دیگر دالیل بازماندن از تحصیل دانش اموزان 
در استان کرمان است و شناسایی این کودکان از طریق 
همکاری ارگان های ذی ربط، جستجوی خانه به خانه از 
مفید  بسیار  ها  دهیاری  و  بخشداری  و  فرمانداری  طریق 

است.
معضل تعدد قوانین

استاندار کرمان در این نشست با بیان اینکه ایران در سال 
۷۲ به کنوانسیون حمایت از حقوق کودک پیوسته است 
سخنان خود را اینگونه آغاز کرد: یکی از مشکالت ما تعدد 
ها و  قوانین در موضوع تحقق حقوق کودک در دستگاه 
موجب  گاهی  متعدد  قوانین  است.  مختلف  های  سازمان 
شود  می  کودکان  احقاق حقوق  در  تناقض  و  سردرگمی 
و اگر این مشکل رفع شود می توان بهتر به وظایف خود 
وظایف  مختلف  های  دستگاه  کنیم.  عمل  حوزه  این  در 
مختلفی را در زمینه احقاق حقوق کودکان برعهده دارند و 
امیدواریم در انبوه قوانین آن چیزی را که به نفع کودکان 
رو  پیش  های  برنامه  با  خدا  امید  به  دهیم.  انجام  است 
بتوانیم از  حجم  آسیب ها در حوزه کودکان و نوجوانان 

در این استان بکاهیم و به شرایط مطلوبی برسیم.
 افزایش جرائم

رئیس کل دادگستری استان کرمان هشدار داد: طبق آمار 
های موجود،ارتکاب جرائم توسط کودکان افزایش داشته 
و به عبارتی میانگین سن بزهکاران کاهش یافته که این 
و  اجتماعی  نادرست  های  سیاست  از  تواند  می  موضوع 
تربیتی نشات گرفته باشد. با توجه به گستره جغرافیایی 
و  جرائم  کاهش  به  کمک  منظور  به   ، کرمان  استان 
نوجوانان  و  کودکان  رو  پیش  های  آسیب  از  جلوگیری 
استان  این  جنوب  در  وتربیت  اصالح  کانون  یک  احداث 
ضرورت دارد. طی قرون اخیر جامعه بشری ، پیشرفت ها 
، اختراعات و اکتشافات ، علمی، صنعتی ،فنی و اقتصادی 

طرف  از  اجتماعی  و  انسانی  علوم  رشد  و  طرف   یک  از 
دیگر ، جامعه بشری را دست خوش تحوالت گسترده ای 
ها،  پیشرفت  و  تحوالت  این  ی  سایه  در  و  است  نموده 
ارزش های فنی و تخصصی جدیدی در جوامع ظهور پیدا 
کرد. کودکان به عنوان یکی از ضعیف ترین اعضای جامعه 
انسانی به طور خاص ، شایسته توجه و حمایت خاص و 

مستمر می باشند.
موحد افزود:به موجب ماده ۲۸۵ در معیت دادگاه اطفال 
و نوجوانان و در محل آن، شعبه ای از دادسرای عمومی 
به سرپرستی  نوجوانان  ویژه  دادسرای  عنوان  با  انقالب  و 
یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، 
تشکیل می شود. تحقیقات مقدماتی جرایم افراد ۱۵تا ۱۸ 
سال به جز جرایم موضوع مواد )۳۰۶( و )۳۴۰( این قانون 
که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می گیرد، در 
این دادسرا به عمل می آید. همچنین به موجب ماده ۲۸۸ 
و  اطفال  دادگاه  شعبه  چند  یا  یک  قضایی  حوزه  هر  در 
نوجوانان تشکیل می شود . دادرسی تمامی جرایم اطفال 
به عالوه  گیرد  های تخصصی صورت می  دادگاه  این  در 
اینکه تحقیقات راجع به جرایم اطفال زیر ۱۸ سال تمام 
بیشتر  در  انجام می گیرد.  دادگاه  در  به صورت مستقیم 
به  رسیدگی  متولی  رسمی  های  سازمان  دنیا  کشورهای 
می  انجام  واقعی  صورت  به  را  خود  وظایف  اطفال  امور 
به  رسمی  نهادهای  این  که  است  الزم  بنابراین  دهند. 
صورت دقیق برنامه ریزی های کوتاه مدت ، میان مدت 
و بلند مدتی را در زمینه  اتخاذ سازوکارهای حمایتی در 

حوزه اطفال اتخاذ کنند .
مقابله امنیتی جواب نمی دهد

دبیر  و  دادگستری  الملل  بین  امور  و  بشر  حقوق  معاون 
احقاق  بر  تاکید  با  کودک  کنوانسیون حقوق  ملی  مرجع 
حقوق کودک گفت: باید آسیب های اجتماعی تهدیدکننده 
کودکان را با نگاه اجتماعی مدیریت کرد گرچه در حوزه 

بر  است.  الزم  نیز  امنیتی  و  سیاسی  رویکرد  نیز  هایی 
اساس قانون مدنی، از زمان تولد تا ۱۸ سالگی به عنوان 
دوران کودکی نامگذاری شده و بیش از ۲۳ میلیون نفر 
از جمعیت کشور ما و ۲ میلیارد نفر از جمعیت جهان را 
افراد زیر ۱۸ سال یا کودکان تشکیل می دهند و زمانی 
از حقوق کودک سخن می گوییم از مجموعه عظیمی از 
سرمایه های اجتماعی سخن به میان می آید که نیازمند 
کم سن  که  آن جهت  از  کودکان  هستند.  ویژه  خدمات 
هستند برای زندگی بهتر نیازمند خرد جمعی هستند تا 
آسیب هایی که آنها را تهدید می کند کاهش پیدا کند و 
حمایت از حقوق آنها باید با نگاه ویژه باشد. همه باید در 
راستای احقاق حقوق کودکان گام بردارند و خانواده نیز 
اگر  آنها است عدول کنند.  بر عهده  از وظایفی که  نباید 
والدین به کودک خود تعدی کنند در برابر جامعه و مردم 
مسئول هستند و هیچ کس نمی تواند از این خط قرمز 
عبور کند. مصالح عالیه کودکان را باید رعایت کرد لذا اگر 
از این خط عبور کنیم باید پاسخگو باشیم و در بسیاری 
از موارد قانون گذار برای افراد حتی والدین در این بخش 
جرم انگاری کرده است. یکی از چالش های استان کرمان 
روزمره  و  عادی  مسائل  در  بنابراین  است   آزاری  کودک 
که عادی می باشد  باید توجه کرد حقوق کودکان نقض 
تربیت  و  شایسته  نام  آسایش،  حق  کودکان  زیرا   نشود 
درست دارند و والدین باید رسالت خود را بشناسند به آن 
عمل کنند. مصالح عالیه کودکان یعنی اینکه از هیچ حق 
کودک نباید عدول کنیم یعنی هر چه به حقوق کودک 
در  اجرا  مرحله  به  را  آن  و  بشناسیم  باید  است  مربوط 
بیاوریم. متاسفانه ما در این عرصه قانون کم نداریم و هر 
جا ما کوتاهی کنیم مسئولیت داریم و باید پاسخگو باشیم 
نظر گرفتن  با در  را  آموزشی  بهترین موارد  باید  اینکه  و 
مسائل دینی برای کودکان به مرحله اجرا در بیاوریم یک 

تکلیف است.

گزارشی از برگزاری هفدهمین کنفرانس حقوق کودک در استان کرمان:

بر معضالت حوزه کودکان سرپوش نگذاریم

دوم
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روابط عمومی شرکت صنایع مس شهیدباهنر 

آگهی دعوت به همکاری 
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ردیف حداقل تحصیالت الزم رشته عنوان شغل جنسیت توضیحات

 متولدین سال ۷۲ و به بعد
 فرم تکمیل شده پرسشنامه

 کارت پایان خدمت یا معافیت غیرپزشکی
 ارائه کامل رزومه کاری و درج مشخصات

تعمیرکار مرد ۱ دیپلم و فوق دیپلم مکانیک


