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از دولت  که  انتقادات بسیاری  بیان  کنار  کرمان در  گذشته شهردار  هفته 
که قلب  کرد  گالیه داشت، به نکته ای اشاره  کمبود بودجه دولتی  کرد و از 
گفته است؛  کرمان  کرمانی متعهد و با شرفی را به درد می آورد. شهردار  هر 
کمبود تجهیزات رو به رو هستیم و به دلیل فقدان  کرمان با  در آتش نشانی 
کمک رسانی به ساختمان های مرتفع بسیار سخت و بروز  نرده بان بلند 

حادثه ای نظیر پالسکو بسیار محتمل است
متن کامل درصفحه هشتم
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آگهی مزایده فروش اراضی بنیاد فرهنگی آگهی مزایده
قدس کرمان )نوبت دوم(

به موجب مصوبه مورخه 98/5/13 هیأت امنا بنیاد فرهنگی قدس کرمان و براساس بند 3 ماده 8 و ماده 19 آیین نامه مالی 
و معامالتی بنیاد مذکور این بنیاد در نظر دارد به منظور کمک به توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، آموزش و 
پرورش استان کرمان قطعاتی از اراضی ملکی خود واقع در بلوار کوثر غربی )حسن آباد( را از طریق مزایده به فروش برساند 
از داوطلبین شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید جهت اطالع از شرایط مزایده و بازدید از اراضی مذکور و تحویل اسناد 
مزایده تا تاریخ 98/9/23 در ساعات اداری )8 تا 12 صبح( به دفتر بنیاد واقع در بلوار جمهوری اسالمی کرمان روبروی دانشکده 

فنی )هتل آسمان( مراجعه و یا با تلفن های 32116871 - 6 - 32119475 تماس حاصل نمایند. 
بنیاد فرهنگی قدس 

آگهی مناقصه شماره 21982615آگهی مزایده
موضوع مناقصه: ساخت و نصب مسیرهای دسترسی و پارکینگ های تعمیراتی آسانسورها و جرثقیل های سقفی مجتمع مس سرچشمه 

شرکت ملی صنایع مس ایران در نظر دارد : ساخت و نصب مسیرهای دسترسی و پارکینگ های تعمیراتی آسانسورها و جرثقیل های سقفی مجتمع 
مس سرچشمه را از طریق مناقصه عمومی به انجام برساند. جهت کسب اطالعات بیشتر به سایتهای رسمی شرکت به آدرس های ذیل مراجعه شود.

www.nicico.com       sarcheshmeh.nicico.com       dargah.nicicoportal.com
روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران
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اخبار استان

گواهینامه پایان تحصیالت اینجانب :  مطهره احمدنژاد   فرزند:   اسماعیل   
به شماره شناسنامه : 2980146331  صادره از  کرمان در مقطع  

کاردانی  رشته نقشه کشی معماری  صادره از دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
سما کرمان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی 

استاندار کرمان خواستار رفع مشکالت کارگری شرکت های خودروسازی 
شرکت های  نیاز  مورد  مالی  منابع  تأمین  برای  باید  گفت:  و  شد  بم 
خودروسازی فعال در منطقه ویژه این شهرستان، اقدام عاجلی صورت 
گیرد زیرا بیکاری کارگران این واحدها مشکالت اجتماعی متعددی در 

پی خواهد داشت.

و  کار  تعاون،  وزارت  کار  روابط  معاون  با  دیدار  در  فدائی  محمدجواد 
رفاه اجتماعی افزود: ایجاد اشتغال یکی از دغدغه های جدی دولت در 
کشور و استان کرمان است اما از ابتدای امسال تاکنون از منابع بانکی 

برای ایجاد اشتغال در این استان استفاده نشده است.
کرد:  تصریح  کرمان  در  موجود  معدنی  پتانسیل های  به  اشاره  با  وی 
و  کارگری  ایمنی محیط های  افزایش  برای  را  زمینه  باید  کار  وزارت 
فراهم  استان  این  در  ذغال سنگ  معادن  نوسازی  و  تجهیز  همچنین 

کند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این دیدار 
با اشاره به پتانسیل های استان کرمان در حوزه معادن زغال سنگ در 
کشور گفت: باید به سمت مکانیزه کردن معادن ذغال سنگ در استان 
زیادی  بازدهی  توانیم  نمی  سنتی  شیوه  به  زیرا  کنیم  کرمان حرکت 

داشته باشیم.
دولت  ایجاد  صدد  در  کار  وزارت  در  اینکه  بیان  با  شاکرمی  حاتم 
الکترونیک هستیم تصریح کرد: در حال اجرای سامانه جامع روابط کار 
در کشور هستیم و این سامانه تاکنون در 2 استان تهران و اردبیل اجرا 
شده است و 48 خدمت را به متقاضیان ارائه می کند که با اجرای این 

سامانه، نیازی به حضور کارفرما و کارگر در ادارات کار نیست.
استان  روابط کار در  اندازی سامانه جامع  راه  اهمیت  به  اشاره  با  وی 

کرمان از استاندار کرمان درخواست کرد، در وهله نخست مسئوالن 
و  به عموم جامعه  این سامانه  درباره  رسانی  اطالع  زمینه  استان  این 
بویژه جامعه کارگری را فراهم کنند و در وهله دوم امکانات زیرساختی 

و نرم افزاری الزم برای اجرای این سامانه تأمین شود.
شاکرمی گفت: سرورهای این سامانه در وزارت کار قرار دارد و با راه 
اندازی این سامانه قادر به پیگیری مسائل کارگران در هر نقطه ای از 
کشور هستیم و از طرف دیگر مشکل وجود قراردادهای سفید امضای 

کارگری نیز با اجرای این سامانه برای همیشه از بین می رود.
راه  به  اشاره  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  کار  روابط  معاون 
اندازی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی وزارت کار در هشت 
استان کشور گفت: در استان کار مقدمات راه اندازی این مرکز فراهم 
شده است و با تخصیص بودجه برای فعالیت این مرکز، ظرفیت بسیار 

خوبی برای انجام تحقیقات پیرامون معادن ایجاد می شود.
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
به وجود حدود هشت هزار کارگر  اشاره  با  این دیدار  نیز در  اسالمی 
فعال در معادن ذغال سنگ استان، خواستار حل مشکالت این معادن 
شد و گفت: شرکت ذوب آهن اصفهان با انحصار خرید و قیمت گذاری 
و  شده  سنگ  ذغال  معادن  برای  متعددی  مشکالت  ایجاد  موجب 

جلوگیری از این وضعیت نیز نیاز به پیگیری جدی وزارت کار دارد.

استاندار کرمان  خواستارشد:

رفع مشکالت کارگری شرکت های خودروسازی بم

خبر
درپنجمین روز ثبت نام داوطلبان 

کاندیداتوری مجلس؛
۱۳۷ نفر در استان کرمان

 ثبت نام کرده اند
 

رییس ستاد انتخابات استان کرمان گفت: با احتساب آمار روزهای گذشته و 
همچنین قطعی شدن ثبت نام افراد تا پنجمین روز، جمع شرکت کنندگان 

برای انتخابات مجلس در استان تاکنون به 13۷ نفر رسیده است.
»محمدصادق بصیری« شامگاه 14 آذرماه در جمع خبرنگاران با اشاره به 
آمار ثبت نام کنندگان شرکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی در استان کرمان اظهار کرد: امروز در حوزه های انتخابیه استان 

کرمان 42 مرد و 2 زن ثبت نام کرده اند.
وی با اشاره به اینکه این آمار ثبت نام شدگان قطعی است، افزود: در 
حوزه انتخابیه کرمان و راور 12 مرد و یک زن در حوزه انتخابیه زرند 
انتخابیه سیرجان و بردسیر 4 مرد و یک  و کوهبنان 3 مرد، در حوزه 
زن، در حوزه انتخابیه جیرفت و عنبرآباد 3 مرد و در حوزه انتخابیه بم، 
نام  مجلس  انتخابات  در  شرکت  برای  مرد   3 ریگان  و  نرماشیر  فهرج، 

نویسی کرده اند.
رییس ستاد انتخابات استان کرمان گفت: برای حوزه انتخابیه شهربابک 8 
مرد، حوزه رفسنجان و انار 2 مرد و حوزه انتخابیه کهنوج، فاریاب، رودبار، 
قلعه گنج و منوجان دو مرد و در حوزه انتخابیه بافت، رابر و ارزوئیه 4 مرد 

کاندیدا ثبت نام کرده اند.
تاکنون  کرمان،  استان  در  گذشته  ادوار  نمایندگان  از  ایسنا،  گزارش  به 
»محمدرضا امیری« نماینده مجلس سابق از حوزه انتخابیه کهنوج، فاریاب، 
رودبار و قلعه گنج، »مصطفی رضاحسینی«نماینده سابق مجلس و فرماندار 
نام  ثبت  شهربابک  مجلس  سابق  نماینده  فتاحی«  »حسین  و  شهربابک 
کرده اند ضمن آنکه در حوزه انتخابیه کرمان و راور نیز »زهرا ایرانمنش« 
کمالی پور«  »یحیی  کرمان،  شهر  شورای  سابق  اعضای  بهرامی«  »علی  و 
نماینده فعلی جیرفت و عنبرآباد، »حسین شایق« فرماندار اسبق شهرستان 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  سابق  رییس  توکلی«  منظری  »حمداهلل  دکتر  بم، 
واحد کرمان و »علیرضا پیش بین« نماینده اسبق مردم بافت، رابر و ارزوئیه 
تاکنون از چهره های شاخصی هستند که برای انتخابات یازدهمین دوره 

مجلس شورای اسالمی در استان کرمان ثبت نام کرده اند.

رییس سازمان  صمت استان عنوان کرد:
ضرورت استفاده از توان بسیج 

در پایش و نظارت بازار و قیمت ها  
با  کرمان  استان  تجارت شمال  و  سازمان صنعت،معدن  رییس  ایسنا/کرمان 
بیان اینکه به دنبال این هستیم تا در صنوفی که افزایش قیمت بنزین 
تاثیر مستقیمی بر آنها دارد مصوبه تنظیم بازار برای مدیریت قیمت در 
کاالیی  هیچ  برای  قیمت  افزایش  مجوز  تاکنون  گفت:  گرفته شود  آنها 

داده نشده است.
»مهدی حسینی نژاد« در نشست هماهنگی اجرای طرح همیاری بسیج 
با بازرسین سازمان صمت درپایش و بازرسی بازار در کرمان با بیان اینکه 
است  انجام  در حال  کرمان  استان  در  در حوزه صنعتی  اتفاقات خوبی 
با تولید 10  میلیون تن شمش فوالد در کرمان و تکمیل  اظهار کرد: 

زنجیره آن در استان، کرمان به سمت صنعتی شدن پیش می رود.
وی با بیان اینکه عرضه و تقاضا همیشه بازار را مدیریت کرده است و 
از سوی دیگر افزایش قیمت طال، ارز و بنزین همیشه تاثیر مستقیمی 
بر بازارداشته است گفت: افزایش قیمت بنزین در قیمت 10 صد کاالها 

تاثیر مستقیم و 90 درصد کاالها تاثیر مستقیمی ندارد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به وجود 
انسان های  80 هزار واحد تولیدی و صنفی در کرمان گفت: صنوف ما 
زحمتکشی هستند که همیشه پای نظام بودند اما در این میان ۵ درصد 
افراد سودجویی وجود دارند که به گرانی ها در بازار دامن زده و از شرایط 

ایجاد شده سوءاستفاده می کنند.  
وی با بیان اینکه به دنبال این هستیم تا در صنوفی که افزایش قیمت 
مدیریت  برای  بازار  تنظیم  مصوبه  دارد  آنها  بر  مستقیمی  تاثیر  بنزین 
قیمت در آنها گرفته شود گفت: تاکنون مجوز افزایش قیمت برای هیچ 

کاالیی داده نشده است.  
حسینی نژاد با اشاره به ضرورت استفاده از توان بسیج در پایش و نظارت 
بازار و قیمت ها بیان کرد: برای مقابله با افراد سودجو در بازار از سپاه و 
بسیج اصناف درخواست کمک داریم تا بتوانیم اعتمادی را که زیرساخت 

اصلی نظام است در جامعه افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه نظارت بر بازار را در 11 محور دنبال می کنیم افزود: 
رصد و نظارات بر فروشگاه بزرگ، سردخانه ها و انبارها، شرکت ها پخش، 
توزیعی،  و  تولیدی  واحدهای  کشتارگاه ها،  مایع،  گاز  توزیع  شرکت 

داروهای دامی، بازار، اماکن پر تردد و بنکداران را در برنامه داریم.
براساس این گزارش »علی خواجویی« معاون بازرگانی صنعت، معدن و 
تجارت کرمان نیز در این جلسه با اشاره به لزوم استفاده از توان بسیج 
صنفی  واحدهای  برای  ما  بازرسان  گفت:  افتخاری  بازرسین  و  اصناف 
شناخته شده هستند و نیازمندیم کسانی به صورت ناشناخته به صنوف 

مراجعه کنند.
دل  در  که  می شود  سبب  افتخاری  بازرسان  حضور  اینکه  بیان  با  وی 
متخلفان هراس ایجاد شده به راحتی تخلف نکنند  افزود: بسیج اصناف 
کمک کرده و تخلفات بازار را به ما گزارش کند تا قبل تماس مردم خود 

ما ورود کرده و پیشگیری کنیم.
معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمان با اشاره به اینکه 
رصد اطالعاتی منجر به از بین رفتن زمینه احتکار و دپوی کاال می شود 
با 124 کرمان گرفته  عنوان کرد: روزانه چیزی در حدود 900 تماس 
می شود و مطالبه گری مردم کرمان نسبت به دیگر استان ها کمتر است.

دادستان کرمان خبر داد:

بازداشت مدیر بیمه ای به اتهام اختالس ۲۲۰ میلیارد ریالی قبل از خروج از کشور

با حضور مدیر کل  و معاون استاندار در عرصه های اطراف شهر کرمان صورت گرفت؛

غرس بیش از هشت هزار و پانصد نهال همزمان با استان و سراسر کشور

دادستان عمومی وانقالب مرکز استان کرمان از دستگیری یک مدیر 
بیمه ای در استان کرمان به اتهام اختالس 220 میلیارد ریالی خبر 
از کشور توسط سازمان اطالعات  از خروج  داد و گفت: متهم قبل 

سپاه دستگیر شده است
دادخدا ساالری در تشریح جزییات این خبر اظهار کرد: با ورود به 
موقع دادستانی کرمان و سازمان بازرسی و در راستای جلوگیری از 
خسارت های غیرقابل جبران به صنعت بیمه  تمامی اموال،امالک 
متهم توقیف و حساب های بانکی متهم مسدود و وی قبل از خروج 

از کشور دستگیر شده است.
تمهیدات  با  کرد:  اعالم  کرمان  استان  در  قضایی  ارشد  مقام  این 
بعمل آمده از سوی دستگاه قضائی و شرکت بیمه ای مربوطه، جای 
هیچگونه نگرانی برای بیمه گذاران نیست و تعهدات طبق قرارداد 

انجام خواهد گرفت.
وصول  پی  در  کرد:  اظهار  خبر  این  جزئیات  تشریح  در  ساالری 
اینکه یکی از  بازرسی استان کرمان مبنی بر  اداره کل  گزارشی به 
مدیران بیمه ای وجوه ماخوذه بابت حق بیمه را به حساب شخصی 
خود واریز می نماید،اداره کل بازرسی با اعزام کارشناسان ذی ربط 

رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار داد.
فرد  این  گردید  مشخص  اولیه  تحقیقات  انجام  از  پس  افزود:  وی 
متخلف 220 میلیارد ریال از حق بیمه های دریافتی را به حساب 
شخصی خود واریز و با بخشی از این وجوه اقدام به خردید امالک 

و مستغالت و خرید خودرو در داخل و خارج از کشور نموده است.
ویژه  بازپرس  به  پرونده  بالفاصله  کرد:  عنوان  کرمان  دادستان 
دادسرای عمومی و انقالب مرکز استان ارجاع گردید و با توجه به 
اینکه متهم در حال تدارک خروج از کشور بود با احکام و دستورات 
قضائی نامبرده توسط سازمان اطالعات سپاه استان کرمان دستگیر 

شد.
ساالری خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع امر تحقیقات و 
تکمیل دالیل انجام پذیرفت و در خالل تحقیقات مشخص گردید که 

متهم از قبل اخذ قرارداد با یکی از شرکت های خودروسازی ،مبلغ 
220میلیارد ریال حق بیمه را بجای واریز به حساب شرکت بیمه به 

حساب شخصی خود واریز می نمود است 
با  و  وجوه  این  از  بخشی  با  متهم  اینکه  بیان  با  کرمان  دادستان 
تملک یک  هتل  اجاره  به  اقدام  اهل گرجستان،  همکاری خانمی 
وجوه  از  دیگری  بخش  افزود:متهم  بود  کرده  گرجستان  کشور  در 
بورس  طریق  از  ها  شرکت  سهام  امالک،  خودرو،  خردید  را صرف 

کرده است.
امالک خریداری شده،  توقیف  برای عدم  متهم  بیان کرد:  ساالری 
اسناد اموال و امالک را به نام بستگان و نزدیکان منتقل و معامالت 

را به صورت صوری تنظیم می کرده است.
دادستان کرمان گفت: با تالش های سازمان بازرسی واطالعات سپاه 
تاکنون 6 دستگاه انواع خودروی لوکس و گرانقیمت خارجی از قبیل 
لندکروزر، پرادو، هیوندا و تعدادی ملک گران قیمت در نقاط مختلف 

شهر کرمان توقیف شده است .
این مقام قضایی استان کرمان با اشاره به اینکه در بررسی پرونده 
ها مشاهده می شود که افراد سودجو و مفسدین اقتصادی از طریق 
شگرد خریداری اموالی در خارج از کشور به وسیله پولهای آلوده و 
کثیف صرافی های دارای شعب در خارج از کشور اقدام می کنند، 
خواستار نظارت جدی مسئوالن بانک مرکزی بر فعالیت این صرافی 

ها در خارج از کشور شد.

مراسم  در  کرمان  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  مدیر 
به  و  آذرماه  در چهاردهم  که  کرمان  اطراف شهر  در  نهال  غرس 
مناسبت غرس بیش از چهارده میلیون اصله نهال در کشور صورت 

گرفت ، آن را نوعی بسیج همگانی برای سرسبزی ایران نامید .
و  طبیعی  منابع  کل  اداره  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
آبخیزداری استان کرمان ، در این مراسم که با حضور مدیر کل 

دفتر بازرسی استانداری ، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
از سازمانهای  و جمعی  مقامات مسئول شهرستانی   ، شهرستان 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  مدیر   ، شد  برگزار  نهاد  مردم 
استان کرمان با تبریک والدت حضرت امام حسن عسکری ) ع 
( وقدردانی از همه شرکت کنندگان در این مراسم آنرا اقدامی 
نو در کشور دانست و افزود : پروژه های احیایی سازمان جنگلها 

و  شده  شروع  سال  هر  آذرماه  از  کشور  آبخیزداری  و  مراتع   ،
امسال مقرر گردید در بسیج  پایان می رسد و  به  در اسفندماه 
همگانی و در چارچوب مراسم خاص این مراسم در سراسر کشور 
بطور همزمان اجرا گردد و امروز ما مفتخریم اعالم نمائیم بیش 
از دویست هکتار به عرصه های جنگلی دست کاشت اطراف شهر 

کرمان اضافه خواهد شد .

کشور  دهیاری های  و  شهرداری های  سازمان  حراست  مدیرکل 
گفت: در دو سال اخیر بحث جعل در شهرداری ها خیلی شدت 
گرفته و اخیرا در یکی از شهرداری مراکز یکی از استان ها حدود 
2۵ نفر دستگیر شدند که بیش از یک میلیارد تومان رشوه در این 
حقوق  تومان  میلیارد   400 حدود  و  شده  بدل  و  رد  جعل  بحث 

شهرداری تضییع شده است.
»حمیدرضا موفق« در همایش شهرداران، رؤسا و اعضای شوراهای 
شهر سراسر استان کرمان با اشاره به آسیب شناسی شهرداری های 
کشور اظهار کرد: در بررسی 1000 خبر حوزه حراست شهرداری ها 
و استانداری های کشور، 30 درصد فراوانی اخبار مربوط به تخلفات 

مالی است و در شهرداری ها ارتشاء بیش از اختالس است.
موفق تصریح کرد: یکی از مواردی که در جعل مورد سوءاستفاده 
تعیین  اوراق  این  باید  که  است  قدیمی  های  فرم  گیرد،  می  قرار 

تکلیف شود.
وی با اشاره به اینکه 16 درصد از مسائل شهرداری ها مربوط به 
ترین  بیان کرد: سال 9۷ سخت  است،  معوق  و حقوق  اعتراضات 
سال شهرداری ها بوده و 168 مورد در کشور تجمع داشتیم که 
خوزستان و تهران بیشترین و کرمان کمترین موارد را داشته که 
نشان دهنده مدیریت دوستان ما در استان کرمان است که جای 

تقدیر دارد.
مدیرکل حراست سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: 
14 درصد فراوانی اخبار نیز مربوط به اختالف بین شورا و شهرداری 
بوده که بخشی مربوط به دخالت در امور جاری شهرداری و بخش 
دیگر اختالف نظر و سلیقه است )که این مورد طبیعی است( اما 

موارد بیان شده مربوط به اختالفات شدید است.
و  زمین خواری  به  مربوط  ما  اخبار  فراوانی  افزود: 14 درصد  وی 

تغییر کاربری ها، 13 درصد مربوط به عدم تامین منابع مالی و سه 
درصد مربوط به سفرهای خارجی، قراردادها و سه درصد مربوط به 

فعالیت های انتخاباتی است.
اسفندماه  در  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  به  اشاره  با  موفق 
امسال اظهار کرد: باید مراقبت شود که در ایام انتخابات از امکانات 

شهرداری و شوراها له یا علیه کاندیدای خاصی استفاده نشود.
با اشاره به مسائل اخیر کشور  وی در بخش دیگری از سخنانش 
و افزایش قیمت بنزین گفت: باید توجه شود که در حمل و نقل 

عمومی نباید افزایش کرایه داشته باشیم.
مدیرکل حراست سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اظهار 
کرد: در وقایع اخیر و تخریب هایی که صورت گرفت بعد از سیستم 
بانکی که ۷00 شعبه در سطح کشور تخریب شد، بیشترین خسارت 

در حوزه شهرداری ها بود.

های  فرآورده  و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  مدیرعامل 
کشاورزی کرمان از راه اندازی بازارچه دائمی عرضه تولیدات زنان 

سرپرست خانوار در شهر کرمان خبر داد.
محمود ایرانمنش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چند ماه از 
بازارچه  این سازمان بیشتر نمی گذرد ولی احداث  حضور من در 
از دغدغه های شهردار و  برای زنان سرپرست خانوار یکی  دائمی 
خواسته های مردم کرمان است که در دستور کار قرار گرفته و با 

جدیت پیگیر احداث آن هستیم.

وی ادامه داد: طی نشست های متعدد با شهردار کرمان و بازدید 
سه  منطقه  در  زمینی  سه  منطقه  شهرداری  با  شده  انجام  های 

شهری برای اجرای این پروژه جانمایی شده است.
وی افزود: پس از نهایی شدن زمین این پروژه، اخذ مجوزهای آن 

به زودی انجام خواهد شد.
به  نیاز  بازارچه  این  احداث  برای  اینکه  به  اشاره  با  ایرانمنش 
مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی داریم، افزود: پس از نهایی 
شدن زمین، طی فراخوانی از تمامی سرمایه گذاران متقاضی در این 

امر دعوت به عمل می آید.
وی اظهار کرد: اجرای این پروژه فرصت بسیار خوبی برای سرمایه 
دائمی  بازارچه  کار ساخت چند  ادامه  در  زیرا  بود  گذاران خواهد 

دیگر در سطح شهر کرمان در دستور کار است.
زنان  برای  پایدار  اشتغال  ایجاد  را  اقدام  این  از  هدف  ایرانمنش 
سرپرست خانوار  و ساماندهی آنها در یک مکان مشخص عنوان 
کرد و افزود: در این بازارچه تمامی تولیدات زنان سرپرست خانوار 

شامل صنایع دستی، پوشاک و مواد غذایی عرضه می شود.

مدیرکل حراست سازمان شهرداری های کشور عنوان کرد:

در شهرداری ها ارتشاء بیش از اختالس است

 بازارچه دائمی عرضه تولیدات زنان سرپرست خانوار در کرمان راه اندازی می شود
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

خانه 
پدر می گفت قرار شد خانه ای ساخته شود من هم با کلنگ 
آغازین عاشقانه درگیر ساختن شدم و با این فکر که بهترین 
خانه باشد با دیگر همرهان دست به دست هم دادیم تا خانه را 
بسازیم. من از ابتدا با خاک، گل و خشت آن خانه زمزمه ها 
داشتم من از حال می گفتم و آنها از گذشته و درا ین گیر و 
دار خانه هم ساخته می شد تا روزی همانطور در حال زمزمه 
کردن خانه ساخته و دیوار کشیده شد. من هم در پایان بر در 
خانه و دل خود قفل زدم تا هیچ جنبده ای راه به آنها نداشته 
باشد ولی روز بعد دستی آمد و عین ناباوری و بی خیالی من و 
خانه کلید را گرفت و از آن پس دیگر مرا به خانه راه ندادند.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

شرم کاذب
است  اجتماعی  ملزومات  از  یکی  شرم 
بسیار  آن  در  تعادل  حد  رعایت  که 
بگذرد  حد  از  اگر  زیرا  است  ضروری 
ها محروم  موقعیت  بسیاری  از  را  انسان 

کرده به شکل شرم کاذب درآمده و نوعی عقب ماندگی 
ایجاد می کند. اگر هم که شرمی در کار نباشد حریم های 
شخصی درهم می شکند و حرمت ها پایمال می شوند. 
بیشتری حس شده در  در جوانان دانشجو معموال تعادل 
صورتی که در زنان متاهل شرم کاذب و افسار گسیخته 
مشاهده می شود که متاسفانه این شرم کاذب نسل به نسل 
انتقال یافته و اصول اشتباه تربیتی نیز به آن دامن می زند 
دامنگیر  مشاجرات  و  ها  قتل  ها،  طالق  آن  دنبال  به  که 
اجتماع می شود. نسل های شرمگینی که به آینده ی خود 
تحویل می دهیم جلوه  ای از عقب ماندگی خواهند بود 
و فرصتی برای عزت و بالندگی نخواهند داشت و چنین 
انسان خسته شده و دست  شرایطی موجب می شود که 
از خوشبختی خود بردارد. تفاوت جنسیت ها که یکی از 
بزرگترین مشکالت مدرن است در اثر تلقین شرم کاذب 
به زنان بوده است و جنگ میان زن و مرد را ایجاد کرده 
نیز  جامعه  مرد  و  زن  کشیدن  عذاب  بر  عالوه  که  است 
به باتالق کشیده می شود و مساله ای مانند عدم ادراک 
زن و مرد از یکدیگر به وجود می آید. حس گناه باعث 
شرم کاذب شده و افسردگی باعث می شود که زندگی 
از کنترل خارج گردد. مواظب حد و مرزهای روحمان 

باشیم.
بی تو از جهان می ترسم 
شرم دارم که خودم باشم 

دست هایت را به دست من بسپار 

به قلم 
مهناز سعید 

یادداشتی به قلم مسعود دهش به بهانه کوچ ابدی حقوقدان، ادیب و شاعر کرمانی، داریوش مجدزاده خاندانی: 

ستاره بسوزم به آسمان
بدان  رقصان  شو  جان  و  جسم  بگذار 
و  شور  حالی  چه  اگر  شو/مگریز  جهان 
شر است مردن، چون زین قفس برستی 
صدف  این  مسکن/چون  است  گلشن  در 

شکستی چون گوهر است مردن

اخیر  روزهای  در  کرمانی  ولی  اهلل  نعمت  شاه  شهر 
از  فاضل  شاعری  و  ادیب  حقوقدانی  هجرت  شاهد 
مشرب  خوش  مردی  شد.  ملکوت  عالم  به  ملک  عالم 
اوصاف  واجد  و  اخالقی  فضائل  صاحب  که  خوشنام  و 
حمیده  فراوانی بود که جایش اگر چه امروز در میان 
عزیزان و منسوبین و دوستان و ارادتمندانش خالی است 
اما حالیا که دوستان ملکوتیش را با حضور خویش به 

شور و شعف آورده است.
شنیدن خبر وفات این حقوقدان برجسته برای خیل 
کثیری از مردم کرمان و از جمله حقیر سخت و ناگوار 
به  به دیار کریمان  از سفرهایم  برخی  بود، چرا که در 
مناسبت، از مجالس گرم و محافل بزم ایشان با مرحوم 
پدرم و برخی دوستان مشترک حظی وافر می بردم و از 
ذوق ادبی و دانش حقوقی وی استفاده می کردم و پس 
از مرحوم ابوی نیز همواره از نصایح ارزشمند و کمکهای 
می  بهره  سعید  فقید  آن  منت  بی  و  بزرگوارانه  فکری 
بردم. سخن در وصف همکالسی دوران دانشکده حقوق 
مرحوم پدرم در دانشگاه تهران و رفیق شفیق 50 ساله 
خان  داریوش  جناب  ابوی،  مرحوم  دیرین  دوست  و 

مجدزاده خاندانی است.
مرحوم داریوش مجدزاده در سال 1323  در کرمان 
و در خانواده ای ادیب و حقوق دان و خاندانی اصیل و 
آزادی خواه به دنیا آمد. وی دوران دبستان و دبیرستان 
را در کرمان سپری کرد و پس از اخذ دیپلم در سال 
1342 با رتبه ممتاز وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران 
شد و در سال 1346 از رساله خود با درجه عالی دفاع 
کرد و موفق به اخذ لیسانس حقوق قضایی از دانشگاه 
تهران شد. وی سپس به زادگاه خویش بازگشت و به امر 
وکالت در دادگستری مشغول شد و قریب به 50 سال با 

حساسیت به این امر پرخطیر مشغول بود. 

نیای مرحوم مجدزاده به خاندان درگاه قلی بیگ در 
کرمان می رسد و جد وی احمد مجد االسالم کرمانی 
که مدفون در تخت درگاه قلی بیگ می باشد، همراه با 
ناظم االسالم کرمانی و آیت اهلل حاج میرزا محمد رضا 
کرمانی از چهره های برجسته و از روحانیون روشنفکر 
مجداالسالم  باشند.  می  ایران  مشروطیت  جنبش  در 
شود  می  محسوب  مجدزاده  خاندان  جد  که  کرمانی 
که  بود  ادیب  نگاری  روزنامه  و  سیاسی  ای  نویسنده 
سالها ریاست معارف کرمان را عهده دار بود و نقش وی 
در تاریخ نهضت مشروطیت ایران و خدماتش در تاریخ 
بیداری این مرز و بوم بر هر انسان آزاده و ایران دوستی 

پوشیده نیست.
کتاب شهر خاموشان و دیوان اشعار مجداالسالم همراه 
با بسیاری مکتوبات و دست نوشته هایی که از وی در 
نشانگر  است  مانده  یادگار  به  روزگار  آن  های  روزنامه 
در  مبّرز  مبارز  این  اندیشی  آزاد  و  آزادیخواهی  روحیه 

عصر روشنگری و دوران مشروطه خواهی است.
حقوق  از  دفاع  در  و شجاعت  طلبی  روحیه حق  این 
ارث  به  نیز  فرزندانش  به  کرمانی  مجداالسالم  از  ملت 
پسر  به سومین  توان  فرزندانش می  بین  در  که  رسید 
وی مرحوم بهرام خان مجدزاده اشاره کرد که از اولین 
التحصیالن مدرسه قضایی مرحوم علی اکبر داور  فارغ 
بوده است که بنیان دادگستری نوین را در ایران بنا نهاد. 
مرحوم بهرام مجدزاده هم وکیل دادگستری بود و هم 
وکالت مردم رفسنجان و زرند را در دوره هفدهم مجلس 
در  و شجاعت وی  بود. شهامت  دار  ملی عهده  شورای 
دستگاه  مخالفت  رغم  به  مصدق  محمد  دکتر  از  دفاع 

سلطنتی ستودنی است.
مرحوم  پدرم  منزل  در  که  شبی  در  دارم  خاطر  به 
و  مجدزاده  داریوش  مرحوم  اتفاق  به  دهش  محمد 
آقای  جلیل  مرحوم  و  نژاد  ستوده  دکترعلیرضا  مرحوم 
خدمتگزاران  و  عزیزان  این  همه  یاد  -که  رشیدفرخی 
دیار کریمان گرامی باد- حضور داشتم، جناب مجد زاده 
بهرام  مرحوم  اینکه  و  کردند  می  عمویشان صحبت  از 
به  الوکاله همراه  بابت حق  از  که  خان مجدزاده چکی 
ضمیمه نامه ای که از طرف دکتر محمد مصدق برایشان 

این  بود عودت می دهد و در پشت چک  ارسال شده 
شعر حافظ شیرازی را برای مرحوم دکتر محمد مصدق 

می نویسد:
در طریق عشقبازی امن و آسایش بالست 

 ریش باد آن دل که از زخم تو خواهد مرهمی
از طرف مرحوم بهرام خان مجد  این بیت حافظ که 
برای  الوکاله  حق  چک  عودت  هنگام  به  کرمانی  زاده 
دکتر محمد مصدق پشت نویسی شد خود بهترین ادله 
بر پاکدستی و شهامت و رفاقت و معرفت و مروت ایشان 
می باشد و نیازی به اطاله کالم نیست و به قول اهل 

سخن تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل.
و اما در روزگار اخیر نیز می توان از مرحوم داریوش 
خان  مجد زاده، نوه مرحوم مجد االسالم کرمانی سخن 
و  حقوقی  مسائل  بر  اشراف  نظر  از  که  آورد  میان  به 
شم قضایی و استدالل قانونی در کنار شرافت و وجدان 
باعث  و  کرمان  وکالی  کانون  اعتبار  مایه  پاکدستی  و 

افتخار جامعه وکال و حقوقدانان به حساب می آمد.
آنچه بیان شد و بر قلم حقیر جاری گشت نمونه ای 
از انسانهایی است که شرافت و وجدان خود را با مسائل 
مادی و روابط مالی معامله نکردند و آخرت خود را نه 

فدای دنیای خود کردند و نه فدای دنیای دیگران. 
بی شک نقش خاندان مجداالسالم کرمانی در تاریخ 
حق طلبی و آزادیخواهی این مرز و بوم بر هیچ مورخ 
که  باشد  نیست،  پوشیده  طرفی  بی  محقق  و  منصف 
حق  و  شرافت  با  که  کرمان  دادرسی  و  عدالت  چراغ 
نام  نیک  مردانی  کاری  ریا  و  تظاهر  از  پرهیز  و  طلبی 
راه  فرا  است  شده  برافروخته  و  روشن  اندیش  نیک  و 
روشن  و  حق  از  دفاع  آنها  دغدغه  که  باشد  آیندگانی 
کار  در جهت  باشد  الگویی  و  باشد  می  شدن حقیقت 
آموزان این رشته و وکالی دعاوی دادگستری و افرادی 

که پا در این عرصه گذاشته اند و خواهند گذاشت.
داریوش  مرحوم  از  شعری  با  را  مطلبم  پایان  در 
با یاد و خاطره ایشان نگاشته  مجدزاده که این سطور 
غزلی  استقبال  در  ابیات  این  رسانم.  می  اتمام  به  شد 
قرن ششم  در  ایران  از حکمای  که  خاقانی شروانی  از 
هجری قمری می باشد سروده شده است و در تذکره 

شعرای کرمان به کوشش مرحوم عبداهلل دهش کرمانی 
ثبت و ضبط شده است.

دردا که عمر خویش به ماتم بسوختم  
 با شوق آن دو گیسوی پر خم بسوختم

امید و آرزو و جوانی و شور و حال  
 این جمله را به شعله ای از غم بسوختم

در جستجوی اهل دلی بودم و عبث     
 در آرزوی همدل و همدم بسوختم

می خواستم چو شمع بسوزم بسی و لیک    
 پروانه سان دریغ که یک دم بسوختم

گفتم چنان ستاره بسوزم به آسمان         
 آوخ میان عالم و آدم بسوختم

آذرماه  یازدهم  داریوش مجدزاده در  سرانجام مرحوم 
سال 1398 در سن 75 سالگی دار فانی را وداع گفت و 
جسمش بنا بر وصیت خودش در روستای سرتخت زرند 

به خاک سپرده شد.
روحشان شاد و یادشان گرامی باد.

باقی حق!

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس  بودجه مصوب وآئین نامه رفاهی کارکنان  نسبت به بیمه گروهی مازاد درمان ) تکمیلی( کارکنان 
شهرداری از طریق برگزاری مناقصه عمومی  اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای بیمه واجد صالحیت و واجدشرایط که تجربه و توانایي انجام 
کار را دارند، دعوت بعمل مي آید جهت دریافت اسناد و اطالع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مرکزي 
به آدرس رفسنجان، خیابان تختي یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ 

98/09/30  به دبیرخانه شهرداري مرکزي تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است .
روابط عمومي شهرداري رفسنجان

شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد جهت انجام تعمیرات ابنیه صنعتی و مسکونی، راه های ارتباطی و کلیه تاسیسات ساختمانی مرتبط 
با ابنیه در قالب کارگاه بنایی و جوشکاری در مجتمع مس سرچشمه اقدام به شناسایی پیمانکاران توانمند و دارای صالحیت نماید. لذا 
از شرکت هایی که در زمینه های فوق دارای سابقه کاری مفید می باشند، دعوت به عمل می آید رزومه کاری خود را به صورت فایل 
الکترونیکی به شرح ذیل و حداکثر سه روز تاریخ درج آگهی به آدرس رفسنجان، شهر مس سرچشمه، جنب میدان شهدا، شرکت ارفع 
سازان  کرمان، واحد دفتر فنی ارسال فرمایند و در صورت داشتن هر گونه سوال و یا ابهام با شماره های 34310286- 034 و 34310599 

واحد دفتر فنی تماس حاصل نمایند.
1ـ تصویر گواهی صالحیت پیمانکاری و ایمنی 

2ـ تصویر اساس نامه شرکت 
3ـ مستندات آگهی تاسیس و تغییرات شرکت 

4ـ تصویر نمونه قراردادهای منعقده قبلی مرتبط با زمینه های کاری فوق 
5ـ رضایت نامه از کارفرمایان قبلی 

6ـ در صورت دارا بودن رتبه ابنیه از سازمان برنامه و بودجه تصویر رتبه مذکور 
قابل توجه است اولویت با شرکت هایی است که دارای رتبه ابنیه می باشند و بدیهی است ارائه و تحویل مدارک فوق اولویت و یا حقی برای 

متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
روابط عمومی شرکت ارفع سازان کرمان 

آگهی شناسایی پیمانکار آگهي  مناقصه عمومي )نوبت دوم(
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فرهنگ و ادب

نگاهی به برترین  کتاب های کودک ۲۰۱۹

سرویس ادبی کرمان امروز
 

میالدی،  جدید  سال  آغاز  به  شدن  نزدیک  با 
برترین  از  گوناگونی  فهرست های  مختلف  نشریه های 
در  که  داده اند  ارائه  سال ۲۰۱۹  در  منتشرشده  آثار 
این بین نشریه نیویورک تایمز فهرستی از برترین آثار 

چاپ شده حوزه کودک را معرفی کرده است.
سال  آثار  برترین  معرفی  از  پس  ایسنا،   گزارش  به 
۲۰۱۹ در حوزه رمان،  غیرداستانی  و شعر، نوبت به 
معرفی برترین های حوزه ادبیات کودک می رسد. در 
این گزارش به منتخبی از فهرست برترین کتاب های 
اشاره  نیویورک تایمز  نشریه   ۲۰۱۹ سال  کودک 

می کنیم.

 "پسر خوب" اثر »سرگیو روزیر"
این کتاب که هر صفحه آن شامل دو کلمه می شود، 
بیان  با  که  می کند  روایت  را  پسربچه ای  داستان 
کلماتی همچون » بشین« و »بپر« سعی در آموزش 

این مفاهیم به سگش را دارد.
 "پدر من یک موتور دارد" اثر »ایزابل کوئنتیرو"
را  دختری  لذت بخش  گردش  داستان  کتاب  این  در 
می خوانید که سوار موتور پدرش شده و در این بین 

دوستان و اقوام خود را مالقات می کند.
 "رودخانه" اثر »الیشا کوپر"

نویسنده این اثر سفر خیالی و چندروزه یک زن تنها 
رودخانه،  درباره  حقایقی  »هادسون«،   رودخانه  به 
مناظر و ... را در قالب یک داستان برای خواننده بیان 

می کند.
 "کوچک بودن در شهر" اثر » سیدنی اسمیت"

را  آن  تصویرگری  نویسنده  خود  که   کتاب  این  در 

برعهده داشته، داستان کودکی را می خوانید که با پای 
پیاده و یا گاهی با استفاده از اتوبوس در سطح شهر 
داستان  پایان  تا  خواننده  اما  می گردد،  فردی  دنبال 
نمی تواند تشخیص دهد این کودک به دنبال کیست.

 "ترومن" نوشته »جین ریدلی«  و به تصویرگری 
»لوسی روث کامینس"

روز  برای نخستین  نام » سارا«   به  زمانی که دختری 
مهدکودکش، خانه را ترک می کند،  حیوان خانگی اش 
شجاعانه  اقدام  یک  طی  است  الک پشت  یک  که 

تصمیم می گیرد او را پیدا کند.
اثر  گرین«  خیابان  روی  خاکستری های  "تمام 

»لورا تاکر"
 این کتاب  داستان یک دختر دوازده ساله را در سال 
۱۹۸۱ روایت می کند که چطور یاد می گیرد با رفتن 

پدرش  و افسردگی مادرش کنار بیاید.
"جاسپر ماه ژوئن من« اثر »لورل اسنایدر"

که  می خوانید  را  دختری  داستان  کتاب  این  در 
برادرش را گم کرده و  خودش در جنگلی سرگردان 
آشنا  غیرعادی  دختری  با  بین  این  در  و  می شود 
می شود که به نظر می رسد جادویی باشد. این درحالی 
است که حقیقت ماجرای این دختر غیرعادی بسیار 

غم انگیز است. 
 "دانش آموز جدید«  اثر »جری کرفت"

پسر  یک  گرافیکی  کتاب  این  اصلی  شخصیت 
هنردوست کالس هفتمی است که به عنوان یکی از 
معدود دانش آموزان آفریقایی آمریکایی به یک مدرسه 

خصوصی وارد می شود.
اثر   مکان ها"  سایر  از  بیش  مکان هایی  "در   

»رنی واتسون"
اهل  آمریکایی  آفریقایی  یازده ساله  دختر  یک 
»پورت لند« در سفری به » هارلم« با رازهای خانوادگی 

و تاریخ فرهنگی اش آشنا می شود.

 سرویس ادبی کرمان امروز

بسیاری از آثار عاشقانه و درخشان در تاریخ ادبیات، در 
گونه و ژانِر سیاسی به عنوان بستر و پس زمینه طرح 
نمونه های  بهترین  از  یکی  اند.  بلوغ رسیده  به  و  شده 
میان  در  و  ادبیات  تاریخ  در  سیاسی-رمانتیک  آثار 
کالسیک ها، دکتر ژیواگو اثر بوریس )باریس( پاسترناک 

است.
و  بورژوا  و  هنری  خانواده ای  در   ۱۸۹۰ در  پاسترناک 
و  مشهور  پیانیستی  مادرش  شد،  متولد  ذوق  اهل 
به  تزاری  روسیه  در  بود.  هنر  دانشگاه  استاد  پدرش 
باالی  هزینه  و  پذیرش  ظرفیت  در  محدودیت  دلیل 
به  ورود  به  موفق  زیادی  افراد  دانشگاهی،  تحصیالت 
در  پاسترناک  اقبال  و  بخت  اما  نمی شدند،  دانشگاه 
داشتن خانواده ای مرفه و فرهنگی، این امکان را برایش 

فراهم ساخت.
روسیه  در  ابتدا  بیستم  قرن  دوم  دهه  در  پاسترناک 
رویگردان  فلسفه  از  اما  خواند،  فلسفه  آلمان  بعد ها  و 
شد و به ادبیات و شاعری روی آورد، رشته و حوزه ای 
که بیشتر با طبع هنری و ذوق او سازگاری و تناسب 
داشت. وی پیش از انقالب ۱۹۱۷ با انتشار چند دفتر 

شعر، به شهرتی نسبی دست یافت. در دوران استالینی 
شوروی«  نویسندگان  »کنگره  میالدی،   ۳۰ دهه  و 
معاصر  شاعر  »بزرگترین  رسمی  طور  به  را  پاسترناک 

روس« برشمرد.
ایده  و  طرح   ۱۹۱۵ سال  حدود  از  اگرچه  پاسترناک 
وقایع  اما  داشت،  سر  در  را  ژیواگو  دکتر  رمان  اولیه 
انقالب شورری و جنگ داخلی پس از آن بود که باعث 
شد تا طرح خام پاسترناک، بستر مناسبی برای بسط 
شغل  از  فراغت  از  پس  وی  کند.  پیدا  خود  روایت  و 
خبرنگاری نظامی در جبهه های جنگ دوم بین الملل، 
در سال ۱۹۴۶ خلق شاهکار خود را آغاز کرد که یک 
انجامید. واژه »ژیو« در زبان  دهه نوشتن آن به طول 

روسی به معنای زندگی است.
زندگی  محوریت  با  است  داستانی  ژیواگو  دکتر  رمان 
دستی  و  دارد  ظریفی  و  لطیف  طبع  که  پزشک  یک 
است  مردی  ژیواگو  فلسفیدن.  و  شاعری  در  نیز 
الرا،  عاشق  جمله  از  زن،  دو  به  دلبسته  و  احساساتی 
ژیواگو  سوزناک  احساسات  است؛  انقالبی  یک  همسر 
در  می کند.  برخورد  داخلی  و جنگ   ۱۹۱۷ انقالب  با 
خانواده اش  ژیواگو  انقالب،  از  حاصل  آشفتگی  میان 
پناه  تا در  میبرد  اورال  نقاط دوردسِت  به  از مسکو  را 
تاریخی  حوادث  سیر  طبعا  باشند.  انقالب  طوفان  از 
مسیری  و  کرده  دگرگون  را  ژیواگو  زندگی  کشور،  در 

دراماتیک بر او تحمیل میشود.

به  کتاب  که  است  سیاست  و  عشق  تالقِی  این  در 
یک  لوای  تحت  افراد  شخصی  زندگی  از  "آیینه ای 
تبدیل  انقالبی"  و  متمرکز  و  خواه  تمامیت  حکومت 
میشود، اگرچه در نهایت جنبه های انسانی و اخالقی اثر 
تمایل رژیم فقط  برخالف  پاسترناک  برجسته تر است. 
به موضوعات کارگری و رئالیسم سوسیالیستی محدود 
نمی ماند، کتاب تاثیرات انقالب را بر زندگی ثروتمندان 
به تصویر می کشد. یوری ژیواگو به نوعی خوِد نویسنده 
برابر  با طبع هنری، در  انسان  است که به عنوان یک 
یک رژیم انقالبی و خشن، بخت چندانی ندارد و بسیار 
رژیم  این  برابر  در  او  سالح  تنها  است.  پذیر  آسیب 
نیز  کتاب  بخش های  غنی ترین  به  که  است  »شعر« 

شکل می دهد.
با  آن  ضدیت  و  اثر  حساِس  مضمون  دلیل  به  طبیعتا 
در  آن  انتشار  امکان  شوروی،  در  رسمی  قرائت های 
روسیه شوروی وجود نداشت، کتاب به صورت قاچاقی 
و به سختی به دست ناشری در ایتالیا رسید و انتشار 
آن در سال ۱۹۵۷ همه توجهات را به خود جلب کرد 
تا جایی که آکادمی نوبل در سال ۱۹۵۸ پاسترناک را 
با  بعد ها  اعالم کرد )هرچند  ادبیات  نوبل  برنده جایزه 
انتشار اسناد سازمان سیا مشخص شد که فشار زیادی 
بر آکادمی نوبل آمده تا در اوج جنگ سرد، پاسترناک 

به عنوان برنده معرفی شود.(
جایزه  خود،  تابعیت  لغو  از  ترس  دلیل  به  پاسترناک 

نوبل را نپذیرفت و کمی بعد در سال ۱۹۶۰ درگذشت. 
در نهایت پسرش در سال ۱۹۸۹ به نمایندگی از وی 
جایزه نوبل پدر را دریافت کرد. کتاب باالخره در سال 
به چاپ  فروپاشی در شوروی  از  ۱۹۸۸ و کمی پیش 
مشهور،  کارگردان  لین  دیوید   ۱۹۶۵ سال  در  رسید. 

فیلمی اقتباسی از رمان پاسترناک ساخت که بیشتر بر 
جنبه های عاشقانه داستان تمرکز داشت و در مجموع 
خود  به  را  اسکار  جایزه  پنج  و  بود  قبولی  قابل  اثر 

اختصاص داد.
دکتر ژیواگو، این اثر حماسی و تامل برانگیز که بدون 
شک یکی از مهم ترین آثار قرن بیستم به شمار میرود، 
ترجمه شده  فارسی  به  بار  چند  مختلف  سال های  در 
دست  به  آن  ترجمه  از  صحبت  که  سالهاست  است. 
تاکنون  نسخه  این  اما  می شود،  حبیببی«  »سروش 
منتشر نشده است. در میان نسخه های موجود، ترجمه 
»علی اصغر خبره زاده« نسبتا قابل قبول است. چاپ 
زاده«  با ترجمه »علی اصغر خبره  این کتاب  پانزدهم 
سال  در  است(  گرفته  صورت  فرانسوی  نسخه  از  )که 
۱۳۹۷ توسط نشر نگاه منتشر شده است. این نسخه در 
با قیمت ۱۲۰.۰۰۰ تومان عرضه شده  ۸۴۰ صفحه و 

است.
بر  را  راه  تا  می رفتند  کنار  "رهگذران  کتاب:  متن  از 
می شمردند  را  گل ها  تاج  کنند.  باز  مشایعت کنندگان 
این گروه  به  بر خود صلیب می کشیدند. کنجکاوان  و 
خاک  به  را  کسی  چه  میپرسیدند:  و  میپیوستند 
درست،  »ژیواگو«.  می شندیدند:  جواب  می سپارند؟ 
ثواب دارد برای این مرد دعایی بکنیم، مرد نیست زن 
است، چه فرقی می کند، خدا بیامرزدش، مراسم خوبی 

است! "

سرویس ادبی کرمان امروز

برخی از مهم ترین آثار ادبیات جهان حاصل تخیل 
زندگی  یا شخصا  که  است  نویسنده هایی  ادراک  و 
از  دور  اجبار  به  یا  و  کردند  انتخاب  را  تبعید  در 

زدگاه شان دست به قلم بردند.
 به گزارش همشهری آنالین به نقل از ایسنا، »میالن 
کوندرا« که نویسنده برخی از تحسین شده ترین آثار 
ادبیات داستانی قرن بیستم میالدی است، پس از 
تابعیت  توانست مجددا  تبعید  در  زندگی  ۴۰ سال 
سلب شده کشور زادگاهش، یعنی چک را به دست 

آورد. 
از  فعالیت های سیاسی  به دلیل  او در سال ۱۹۵۰ 
نزد  منفور  چهره ای  به  و  اخراج  کمونیست  حزب 
سیاستمداران آن روزگار بدل شد تا این که در سال 
۱۹۷۵ از چک اسلواکی به فرانسه فرار کرد. در سال 
این  تابعیت  چک اسلواکی  وقت  دولت  نیز   ۱۹۷۹

نویسنده را لغو کرد. 
"کوندرا« دو سال بعد از آن تابعیت فرانسوی گرفت 
از جمله رمان معروف »سبکی  آثارش  و مهم ترین 
تبعید  دوران  همین  در  را  هستی«  تحمل ناپذیر 
نوشت. این رمان موفق که در سال ۱۹۸۴ منتشر 
شد روایتگر داستان زندگی دو مرد، دو زن و یک 
سگ است و نگاهی هنری و روشنگرانه به زندگی 
جامعه چک از بهار پراگ در سال ۱۹۸۶ تا حمله 
شوروی به چک اسلواکی و عواقب پس از آن دارد. 
ادبی  آثار  مهم ترین  از  یکی  عنوان  یه  رمان  این  از 

نوشته شده در تبعید یاد می شود.
 در پی این موضوع نگاهی داریم به برخی دیگر از 

ادبیات جهان که توسط نویسندگانی  آثار برجسته 
نوشته شده که از زادگاه خود جدا افتادند. 

"ارنست همینگوی« که به عنوان خبرنگار خارجی 
رفته  فرانسه  به  استار«  »تورنتو  هفته نامه  سوی  از 
میزبان شد که  بود آن قدر مجذوب فرهنگ کشور 
این خود- دوران  در  و  آن شد  از  بخشی  نیز  خود 

تبعیدی توانست رمان معروف »خورشید همچنان 
از  بخش هایی  در  بنویسد.  پاریس  در  را  می دمد« 
به  رفتن  رابرت،  است: »گوش کن  آمده  رمان  این 
همه  من  نمی کند.  ایجاد  تفاوتی  هیچ  دیگر  کشور 

این ها را امتحان کرده ام و نمی توانی با تغییر مکان 
از جایی به جای دیگر از خودت فرار کنی و این هیچ 
فایده ای ندارد.« رمان »خورشید همچان می دمد« 
یکی از پرفروش ترین و مهم ترین آثار این نویسنده 
برنده نوبل ادبیات است و داستان آن درباره گروهی 
به  تبعیدشده  انگلیسی  و  آمریکایی  نویسندگان  از 
گاوبازی  فستیوال  تماشای  برای  که  است  فرانسه 

پامپلونا به اسپانیا سفر می کنند. 
مطرح  نمایش نامه نویس  و  شاعر  وایلد«  "اسکار   
در  دادگاهی  در  اخالقی  مسائل  سبب  به  ایرلندی 

انگلستان محکوم شد و به زندان رفت، اما در سال 
۱۸۹۷ بریتانیا را به عنوان یک فرد تبعیدی به مقصد 
فرانسه ترک کرد و نام مستعار »سباستین ملموث« 
را برای خود برگزید. او در پاریس نمایشنامه »اهمیت 
که  کرد  منتشر  نامش  ذکر  بدون  را  بودن«  جدی 
نمایشنامه  نویسنده  »از   بود  نوشته  آن  جلد  روی 
او(. »اسکار  بادبزن خانم ویندیرمیر« )از دیگر آثار 
وایلد« پس از این نمایشنامه تحسین شده اقرار کرد 
این نمایشنامه را بسیار دوست دارد و پرده اول آن 
را مبتکرانه، پرده دوم آن را زیبا و پرده سوم آن را 
به شکلی فریبنده ای هوشمندانه توصیف کرد و در 
تبدیل  او  نمایشنامه   محبوب ترین  به  اثر  این  ادامه 

شد. 
ادبیات  بزرگ  شاعر   و  نویسنده  هوگو«  "ویکتور   
فرانسه در ابتدا به سبب مخالفت شدید با امپراتوری 
و  بلژیک  از  آن  از  پس  و  فرانسه  از  سوم  ناپلئون 
فرانسه  نرماندی  ساحل  نزدیک  )در  جرزی  جزیره 
که در کنترل بریتانیاست( اخراج شد. »هوگو« در 
نامه ای که در فاصله ۲۶ مایلی از زادگاهش نوشته 
آورده است: »تبعید نه تنها من را از فرانسه بلکه از 
این کره خاکی نیز جدا کرد«. اما سرانجام در سال 
نام  به  مجاور  در جزیره ای  ۱۸۵۵ »ویکتور هوگو« 
»گرنزی« آزادی مورد نظر را یافت و این جا بود که 
مجددا نگارش رمان رهاشده »بینوایان« را در کنار 
از  جلد  چند  و  دریا«  »رنجبران  دیگر چون  آثاری 
»بینوایان«  رمان  کرد.  آغاز  »تامالت«  شعر  کتاب 
دستمایه  تاکنون  منتشر شده،  در سال ۱۸۶۲  که 
نمایش های  همچنین  و  سریال ها  فیلم ها،  ساخت 
موزیکال فراوانی شده است و از آثار برجسته ادبیات 

فرانسه و جهان محسوب می شود.

 "دانته آلیگیری« شاعر نامدار ایتالیایی که یکی 
از شش حکمران شهر فلورانس ایتالیا بود در زمان 
قدرت خود چندین نفر از رقیبان خود را تبعید کرد، 
اما در نهایت خودش نیز در ژانویه ۱۳۰۲ میالدی 
پاپ  مقابل  در  روم  امپراتوری  از  به سبب حمایت 
برکنار شد و در صورتی که دوباره به شهر فلورانس 
بازمی گشت مجازات او سوختن در آتش بود. او در 
طول ۲۰ سال سرگردانی در ایتالیا، توانست سه گانه 
الهی« را تکمیل کند و حتی بخش  شعر »کمدی 
پایانی شعرهایش با نام »بهشت« را به مصیبت های 
به  هیچ گاه  او  داد.  اختصاص  تبعید  در  زندگی 
زمانی که مجازات مرگ  بازنگشت؛ حتی  فلورانس 
برای او به حصر خانگی کاهش یافت. سرانجام شهر 
فلورانس در سال ۲۰۰۸ میالدی سابقه کیفری او را 
پاک کرد؛ کاری که البته ۷۰۰ سال دیر انجام شد.

دیدگاه های  آن که  سبب  به  نردوا«  "پابلو   
نداشت  طرفدار  شیلی  در  چندان  مارکسیستی اش 
و در طول  به مکزیک رفت  در یک خود-تبعیدی 
شعر  مجموعه  بود  کشور  این  در  که  سالی  سه 
»سروده های همگانی« را در ۱۵ هزار سطر سرود 
پرداخت.  التین  آمریکای  تاریخ  مرور  به  آن  در  و 
»نرودا« به شیلی بازگشت و در سال ۱۹۷۱ برنده 
جایزه نوبل ادبیات شد، اما دو سال بعد و در جریان 
کودتای ۱۹۷۳ دوباره ناگزیر به خروج از زادگاهش 
شد و سفیران مکزیک و سوئد به او پیشنهاد زندگی 
در این کشورها را دادند. زمانی که نیروهای نظامی 
محل  جست وجوی  مشغول  پینوشه«  »آگوستو 
سکونت او بودند، »نرودا« به طعنه گفت: تنها یک 
چیز این جا برای شما خطرناک است و آن »شعر« 

است.

نگاهی به کتاب »دکتر ژیواگو« اثر بوریس پاسترناک

نویسندگانی که در تبعید خوش درخشیدند  
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خوشنویسی و نقش اسالم در پیشرفت آن

دانستنی های جالب درباره بین النهرین باستان

 سرویس هنری کرمان امروز

هنرهای موجود در خط عربی و آرایشهای آن مقوله ای 
شناخته شده در کشورهای اسالمی است. این هنرها بخش 
مهمی از میراث زنده مسلمانان را در برمی گیرد. میراثی که 
وابسته به دگرگونیهای فرهنگی و زبان رایج در آن سرزمین 
است و خط عربی در حفظ این میراث که تکیه گاه اصلی در 

پیوستگی مسلمانان است، نقش اساسی دارد.
خوشنویسی به عنوان یک هنر، به جهت هماهنگ شدنش 
شده  متمایز  زبانها  سایر  در  خطاطی  هنر  از  پیشرفتها  با 
است. از اینروست که دارای انواع متعدد و گونه های فراوانی 
گردیده و پیوند محکمی میان انواع و مواد مختلف آن پدیدار 
شده است. از اینجاست که ما خط عربی را گاهی نرم و رام 
می بینم که زیبا و موسیقیایی نگاشته می شود و گاهی 
استوار و موزون که بر صفحه کاغذ جاری می گردد. اما در 
هر دو حال به خواننده یا بیننده احساس زیبایی شناختی 
خاصی می دهد که آن را در میان دیگر هنرهای زیبا همانند 
نقاشی، پیکرتراشی، کنده کاری و عکاسی جایگاه خاصی در 

سطح جهان می بخشد.
نداشته  یکباره  پیشرفتی  مانند سایر هنرها  خوشنویسی 
است، بلکه همچون زبان در بستر زمان رشد کرده و شکل 
گرفته است. استوارترین روایات و آراء گویای آن است که 
یعنی  عرب  انباط  به  )منسوب  نبطی  خط  از  عربی  خط 
در   )1(  » از »حوران  قلمرویی  میالد  از  پیش  که  کسانی 
شرق تا خلیج عقبه و فلسطین در غرب داشته اند( گرفته 
شده است و پیدایش خط کوفی آغاز نخستین مرحله تطور 
خط نبطی است و خط عربی معاصر نتیجه تطور خط کوفی 
که  باستانی  های  سنگنوشته  که  است  مطلبی  این  است. 
بتدریج در جاهای مختلف کشف شده است، بر آن گواهی 

می دهد.
حقیقت آن است که اسالم نقش بزرگی در پیشرفت خط 
عربی و هنرهای نگارشی آن بازی کرده است زیرا در روزگار 
ظهور اسالم بی سوادی در سراسر حجاز فراگیر بود و جز 
اندکی از مردم نوشتن نمی دانستند. این بدان سبب بود که 
اساسا عرب بر حافظه خود تکیه داشت و به کمک حافظه 
به نقل سینه به سینه اخبار و اشعار و حکم و امثال همت 

می گماشت.
دستور پیامبر گرامی اسالم به اسرای جنگ بدر که در برابر 
رهایی خود، هر کدام از آنان به ده کودک مسلمان نوشتن 
خط  نام  به  خطی  انتشار  برای  گردید  سرآغازی  بیاموزد، 
»حیری « یا »انباری « که خود برگرفته از خط »نبطی« بود 

و پیشتر از طریق تجارت به سرزمین حجاز راه یافته بود...

مسلمانان در آغاز به دو شکل می نوشتند: »تقویرلین « 
که در مراسالت و نوشتارهای معمولی رایج بوده و »بسط 
یابس « که برای نقاشی و تزیین محرابها و درهای مساجد 
و دیوارهای ساختمانها و همچنین نگارش قرآن استعمال 

داشت. )2(
و  شد  بنا  کوفه  خطاب  عمربن  دستور  به  که  هنگامی 
انبار به آنجا کوچ کردند و خط  بازماندگان اهالی حیره و 
متداول مسلمانان در میان ایشان رواج پیدا کرد، در بهبودی 
و پیشرفت خط کوشیدند و در آن مهارت یافتند. به همین 
سبب بعدا آن خط به نام »خط کوفی « -منسوب به کوفه 

- نامیده شد.
در دوره بعد ابواالسود دوئلی حرکات حروف را به شکل 
نقطه هایی که در قسمتهای مختلف حروف قرار می گرفت 
به خط عربی اضافه کرد تا از اشتباه در خواندن، جلوگیری 
عباسی،  دولت  اوایل  و  اموی  دولت  اواخر  در  کند. سپس 
خط وارد مرحله جدیدی از پیشرفت شد و روشهای نوین 
با  به خاطر هماهنگی  آمد. خوشنویسان  پدید  کوفی  غیر 
حرکت طبیعی دست به سوی آسان نگاری روی آوردند و 
بدین ترتیب زوایایی که پیشتر در خط کوفی وجود داشت 
کاهش یافت. این گام، فرصتی بود برای آغاز عصری جدید 

در خوشنویسی.
به حروف  نقطه  عربی،  پیشرفت خط  از  در مرحله سوم 
اضافه شد. این کار به سبب بیم از اشتباه خواندن کلمات به 
هت یکسان بودن شکل بعضی از حروف بود، اما در عصر این 
تحول، مشکل تازه ای بروز کرد و آن ترس از اختالط نقاط 
مربوط به حرکت حروف با نقاط حروف بود که این خود 
موجب به وجود آمدن مرحله چهارمی در پیشرفت وتحول 
خط عربی گردید چرا که خلیل بن احمد نقطه های مربوط 
به حرکات حروف را به صورت حروف کوچکی که بر باالی 
حروف اصلی )حروف کلمه( قرار داده می شد، تبدیل کرد و 
این چیزی است که اکنون هم بدان عمل می شود. البته با 

اضافه شدن عالمتهای نقطه گذاری بدان.
نبود.  اعراب  تالش  به  منحصر  تنها  عربی  پیشرفت خط 
متحول  در  بودند  گرویده  اسالم  به  که  ملتهایی  بیشتر 
ساختن خط عربی سهیم بودند. از سوی دیگر این امر که 
به  پرستیدند،  می  بت  پیشتر  اندکی  که  را  مردمی  اسالم 
سمت نقاشی و پیکر تراشی تشویق نمی کرد و از طرفی 
زیبایی و هنر نیاز و ضروری جامعه بود، موجب پیشرفت 
به سوی هنرهای  خط عربی شد زیرا هنرمندان مسلمان 
آوردند که خط  نگارشی و معماری و هنرهای دیگر روی 

عربی وجه مشترک بزرگ آنها بود.
که  آنجا  تا  یافت  تکامل  و  توسعه  عباسی  دوره  در  خط 

به بیست نوع رسید. »ابن مقله " وزیر، شش نوع را از آن 
تعلیق،  نسخ،  ثلث،  از:  بودند  عبارت  که  آورد  بیرون  میان 
اندازه پرداز  ریحان، محقق و رقاع. »ابن مقله « نخستین 
حروف عربی و واضع مقیاسها و اندازه ها و قاعده های اصلی 
حروف به صورت نقطه ها بود تا حروف به استواری و درستی 

نگاشته شود.
سپس »ابن البواب « به دنبال او آن قواعد را کاملتر ساخت. 
گفتنی است که دیگر خطاطان مسلمان که خود و اندیشه 
بودند،  را در راه خطاطی و پیشرفت آن، وقف کرده  خود 
در این امر مشارکت داشتند، ضمن این که طبیعت خود 
حروف و شیوه پیوستنشان به یکدیگر و کشش و حرکت 
پذیری آنها نیز ایشان را در این تکامل مساعدت می نمود. 
آنان آثاری در نهایت زیبایی از جهت گونه سازی و آفرینش 
برای ما به جا گذاشته اند و خط را به صورت و روشهایی که 

امروزه می بینیم رسانده اند.
خط عربی در زیبایی خود بر یک سلسله قواعد خاصی که 
برخاسته از تناسب میان خط و نقطه می باشد، متکی است 
و این طبیعت نیکو را به همه هنرهای زیبای اسالمی که 
از بنیان دلربای آن برگرفته شده اند، به عاریت بخشیده و 
آنها را چنان به صورت پیشرفته ای شناسانده است که هیچ 
خط یا هنر دیگری به آن دلربایی نمایان نساخته است. تاثیر 
خط در هنرهای عربی بروشنی پیداست زیرا دیگر هنرهای 
مختلف اسالمی از اشکال خط به سبب ویژگیهای آشکار 
گرایش به زیبایی در آن، بهره می گرفتند تا جایی که در 
استفاده های هنری آن، خواندنش مشکل می گردید چرا که 

برای یک هدف هنری محض به کار می رفت.
خط به لحاظ ارزش زینتی اش به اروپا انتقال یافت و در 
برخی از ساختمانها و کنیسه ها مورد استفاده قرار گرفت; 
مانند درگاه کنیسه »ورتبورگ « در آلمان. این ویژگی از 
قرن هشتم میالدی در سرزمینهای زیادی از جمله جزیره 
نیز  بالکان  و  فرانسه  اسپانیا، غرب  ایتالیا،  کانادا،  سیسیل، 

انتشار یافت.
مشخص است که سرشت نیکوی خط عربی نظر هنرمندان 
تاثیر آن در  ترتیب  بدین  و  به خود جلب کرد  را  اروپایی 
هنرهای گوناگون اروپایی مانند هنرهای پیش از رمانتیک 
و  گشت  پدیدار  بیداری،  دوره  هنر  و  رومی  و  رمانتیک  و 
بعدها نیز ادامه یافت. نوشته هایی به خط عربی بر پیراهن 
حضرت مسیح در تابلوی »رستاخیز الزاروس « اثر »جیوتو« 
اهل فلورانس و در دیگر آثار وی و بر آستینها و کناره های 
پیراهن حضرت مریم در کارهای »فراانجلیکو« و »فرالیبولبی 
« نمودار است. در رساله ای که »بیزانلر« هنرمند ایتالیایی 
از خود به جای گذاشته و در آن به بررسی برخی از نقاشیها 
پرداخته است، صفحه ای است که بر آن نوشته ای به خط 
»جنتیلی  که  گونه  همان  شود.  می  دیده  عربی  به  نسخ 
داویریانو« در تزیین شمشیر یکی از شخصیتهای تابلو خود 
به نام »بزرگداشت زرتشت « از خط عربی استفاده کرده 
است. همچنین »ویروکیو« استاد »لئوناردو داوینچی « با 
خط عربی قسمتهایی از پیکره برنزی داود را که اثر خود 
اوست، تزیین نموده است و قالیچه »هولباین « با آرایشهایی 
برگرفته از خط کوفی هم اکنون نگهداری می شود. در قرن 

حاضر هم رگه هایی از خط عربی را در آثار هنرمند آلمانی 
»بول کلی « و همچنین »جورج هوفر« می بینیم.

و  دیرباز خط  از  پیکرتراشان  که  نیست  موجب شگفتی 
حجم، زمینه و رنگ، سایه و نور و محلهای برخورد سطوح را 
به عنوان عناصری در شکل سازی هنری خود مورد استفاده 
قرار می دهند. روشن است که همه اینها در هنر خط عربی 
که دارای چنان ویژگیهایی است که بدان فرصت تعبیر از 
حرکت و حجم را می دهد، فراوان وجود دارد نه فقط به 
این معنی که یک متحرک مادی است بلکه به این معنی 
که هنری است زیبا که نتیجه اش حرکت درونی و ذاتی 
است و خط را بدور از مضامینش در شکوه زیبایی آن، به 

رقص وامی دارد.
از میان دو روش اصلی خط، منحنی و هندسی که هر 
کدام زیبایی خاص خود را دارند، هنرمند قادر به خلق نوعی 
از هماهنگی موسیقیایی است که نتیجه تضاد میان اجزای 
سیاه و سفید یا رنگهای مختلف است; اضافه بر احساسی 
ملموس از جهت ظرافت و گستردگی و آنچه )نظیر احساس 
بینایی به سبب نرمی و سختی( موجب تحقق آن می شود 
و همچنین تکامل هنری ناشی از گستردگی هماهنگیهای 
موسیقیایی همراه با ایجاد یکپارچگی در کار هنری به عنوان 
یک مجموعه. سایر ویژگیهای آن مخالفت با طبیعت و انتزاع 
موضوع و مضمون پردازی است که به هنرمند آزادی الزم را 
برای صورت پردازی می دهد. همین مشخصات به استفاده 
از آن از طرف هنرمندان صورت پرداز و حالت پرداز بر مواد 
خام گوناگون مانند فلزات، سفال، چوب، سنگ، مرمر، گچ، 

شیشه و پارچه عالوه بر انواع کاغذ، کمک کرده است.
پی نوشتها

1 - نام کوهی در جنوب دمشق بود و اینک نام استانی 
است در سوریه.

از خط  گونه  دو  مبسوط  یا  بسط  و  مقور  یا  تقویر   -  2
حیری بودند که بعدا خط کوفی نامیده شدند. مقور مانند 
خط نسخ بود که استعمال همیشگی داشت و در نوشتن 
آن نیاز به درنگ و آهستگی نبود از این رو خط تدوین یا 
خط تحریر یا خط مخفف یا خط لین یا خط مقور یا خط 
مدور نامیده شد. خط مبسوط خط سختی بود که بر قبرها 
و مناره ها و گنبدها و معموال به صورت کنده کاری بر روی 
سنگ یا مرمر یا گچ یا چوب نوشته می شد. این خط که 
تذکاری، حاد الزوایا، جاف و یابس نیز نامیده می شود تا 
- شکل  نسخ  که خط  هنگامی  یعنی  هجری  قرن ششم 
استفاده های  در  به جهت سادگی   - مقور  پیشرفته خط 
روزانه رواج بیشتری یافت، در جهان اسالم سیادت داشت.

سرویس تاریخی کرمان امروز

»مهد  و  حاصلخیز«  »هالل  عنوان  به  که  بین النهرین، 
تمدن« هم شناخته می شود، بین رود های دجله و فرات قرار 
گرفته است. خود بین النهرین به معنای »بین دو رودخانه« 
است. امروزه این سرزمین در کشور عراق قرار دارد. اما هزاران 

سال پیش بین النهرین زادگاه اولین تمدن بشری بود.
منطقه  این  در  که  بابلی ها  نهایت  در  و  اَِکدیان  سومر، 
بودند.  زمان  آن  در  مردم جهان  پیشرفته ترین  می زیستند، 
برخی از کشف ها، اختراعات و ایده های آن ها هزاران سال 
جلوتر از زمان خود بود. در این جا با دانستنی های جالبی 

درباره بین النهرین آشنا می شوید.
آن ها نوشتن را اختراع کردند

طی چند هزار سال گذشته، بشر تریلیون ها تریلیون کلمه 
نوشته است. اما اولین کلمات در بین النهرین باستان نوشته 
شدند. سیستم نوشتاری که حدود ۵۰۰۰ سال پیش توسط 
می شناسیم  میخی«  نام »خط  با  را  شد  اختراع  سومری ها 
و تصور می شود که این کهن ترین سیستم نوشتاری جهان 

باشد.
بود،  غنی  منابع  از  بسیاری  نظر  از  النهرین  بین  هرچند 
اما منابع چوب زیادی نداشت. این کمبود برای مورخان و 
باستان شناسان یک شانس بزرگ به حساب می آید. از آنجا 
که به خاطر کم بودن منابع چوب، آن را برای تولید کاغذ 
جهت نوشتن هدر نمی دادند. اهالی بین النهرین باستان از 
لوح های گلی استفاده می کردند که به دالیلی بدیهی در برابر 

گذر زمان بسیار مقاوم تر هستند.
رمزگشایی خط میخی اصال آسان نیست، اما تعداد کمی از 
دانشمندان امروزی، سال ها از عمر خود را به تسلط بر خط 
میخی اختصاص داده اند. هرچند بسیاری از لوح های کشف 
شده توسط باستان شناسان به موضوعات پیش  پا افتاده ای 
ثابت  آن ها  از  برخی  اما  دارند،  اشاره  غالت  محاسبه  مثل 
می کنند که سومری ها بسیار پیشرفته تر از آن چیزی بودند 

که قبال تصور می کردیم.
جالب است بدانید اخیرا کشف شده که سومریان باستان 
می توانستند حرکت سیارات را دقیقا پیش بینی کنند. این 
حدود 2۰۰۰ سال قبل از این بود که کسی بتواند این کار 
را انجام دهد. چیزی حدود نیم میلیون شیء با خط میخی 
در این منطقه کشف شده و تا کنون فقط بخش کوچکی 
بیشتری در  احتماال شگفتی های  اند.  از آن ها ترجمه شده 

انتظار ماست.
آن ها تقریبا در تاریخ گم شدند

دانستنی های جالب درباره بین النهرین باستان
بابل را فتح  از میالد، کوروش کبیر شهر  ۵۳۹ سال قبل 
کرد و سرزمین بین النهرین جزء امپراتوری بزرگ و قدرتمند 

پارس شد.
تمدن های باستانی بین النهرین هرگز دوباره طلوع نکردند، 

اما بخشی از میراث آن ها زنده ماند. مثال، دلیل اینکه ساعت ها 
و دقیقه ها به شصت قسمت تقسیم شده اند به ریاضیات بین 
النهرین باستان برمی گردد. اسطوره ها و افسانه ها هم از بین 
رفتند اما با تمدن های دیگر آمیخته شدند، مثال بسیاری از 
خدایان و الهه های یونانی شباهت چشمگیری به خدایان بین 

النهرین دارند.
اما، چیز های زیادی هم کامال از بین رفت. مثل زبان های 
بین النهرین که کامال ناپدید شدند. آن ها هیچ ارتباطی به 
سایر زبان های موجود ندارند و هزاران سال هیچکس آن ها 

را نمی فهمید.
تا اوایل دهه 1۸۰۰ که باستان شناسان شروع به رمزگشایی 
خاورمیانه  در  که  کنند  بی شماری  باستانی  گلی  لوح های 
کشف شده بودند، نمی دانستیم تمدن بین النهرین چقدر مهم 

و شگفت انگیز بوده است.
آن ها خدایان خطرناکی را می پرستیدند

آورده  روی  مذهبی  اعتقاد  نوعی  به  تاریخ  در  تمدنی  هر 
و  اسالم  مثل  توحیدی  مذاهب  مدرن،  دنیای  در  است. 
النهرین  بین  مردم  اما  هستند،  ادیان  رایج ترین  مسیحیت، 

باستان معتقد بودند هزاران خدا وجود دارد.
این خدایان چهره های دور و ناآشنایی نبودند. مردم بین 
النهرین معتقد بودند که بشر توسط خدایان ساخته شده تا 
در مدیریت زمین به آن ها یاری و کمک برساند. برخی از این 
خدایان آرام و مهربان بودند، اما برخی خطرناک و غیرقابل 
خدای   ،)Erra( ارا  کردن  ناراحت  مثال  بودند.  بینی  پیش 
جنگ و قحطی حماقت به حساب می آمد، چون معتقد بودند 
ارا آن قدر بداخالق است که سعی کرده بشر را کال از روی 
زمین محو کند. صرفا به این خاطر که پرسروصدا بوده است!

کاهنان از سنین کم آموزش می دیدند و تصور بر این بود 
که آن ها توانایی کنترل خواست خدایان را دارند. به همین 
دلیل آن ها را بهترین دفاع دربرابر خدایانی می دانستند که 
این  بیندازند.  راه  سیل  یا  خشکسالی  قحطی،  بود  ممکن 
محترم ترین  و  قدرتمندترین  جزء  مذهبی  شخصیت های 
افراد جامعه بودند. کاهنان عالی رتبه به اندازه پادشاهان نفوذ 

داشتند.
آن ها اولین نظریه موسیقی را ایجاد کردند

در زمانی که اروپا هنوز پیشرفت چندانی بعد از عصر حجر 
نکرده بود، بین النهرین در حال شکوفایی بود. سومری ها از 
طریق تکنیک های آبیاری پیشرفته قدم هایی در راستای رام 
کردن طبیعت برداشته بودند و مسیر های تجاری آن ها به 

طول هزاران کیلومتر کشیده شده بود.
زندگی فقط یک مبارزه ناگزیر برای بقا نبود. انسان ها اوقات 
فراغتی برای تفریح داشتند و هنر و موسیقی بخش های مهم 

جامعه بودند.
سومری ها طبل هایی با پوست حیوانات و ساز های بادی با 
استفاده از شاخ و استخوان می ساختند. همچنین ساز های 
نمونه کشف  قدیمی ترین  می نواختند. چنگ سومری  زهی 

شده از خانواده این ساز ها است.
حدس  می توانستیم  فقط  ما  پیش  سال  چند  همین  تا 
اما  است.  داشته  چه صدایی  سومری ها  موسیقی  که  بزنیم 
کشف های اخیر از احتماال قدیمی ترین نُت موسیقی جهان 
پرده برداشتند که مبتنی بر یک مقیاس ۷ نُتی بوده است. 
باستان  یونانیان  که  بود  زمانی  از  پیش  سال  هزار  دو  این 
مقیاس موسیقی ۸ نتی را که پایه و اساس موسیقی غربی 

امروز است، ایجاد کنند.
یک لوح میخی دیگر پیدا شده که حاوی موسیقی یک سرود 
۳۴۰۰ ساله است. این قدیمی ترین قطعه موسیقی نوشته شده 
تا کنون است. این قطعه توسط موسیقیدانان امروزی بازسازی 

شده و بعد از هزاران سال می تواند باز هم آن را شنید.
رهبران  اولین  از  یکی  اکد  پادشاه  بزرگ،  سارگن 

نظامی بزرگ جهان بود
هرچند بیشتر مردم سومر عقاید مشابه و فرهنگ مشترکی 
داشتند، اما سومر یک موجودیت یکپارچه نبود. بلکه تمدنی 
متشکل از تعداد زیادی ایالت شهر های مستقل بود. هر یک 
از آن ها توسط یک رهبر مذهبی، یک شاه یا در حداقل یک 
مورد، یک ملکه اداره می شدند. گاهی اوقات آن ها متحد و 

گاهی در جنگ بودند.
سرانجام 2۳۰۰ سال قبل از میالد، زمانی که سارگن بزرگ 
برای اولین بار کل بین النهرین را فتح و تمام این سرزمین 

تحت حکومت یک نفر قرار گرفت، این روند هم تغییر کرد.
به نظر  اما  تاریخ است،  بزرگ  نظامی  اولین رهبر  سارگن 
می رسد از فرش به عرش رسیده باشد. طبق زندگینامه او 
که فقط بخش هایی از آن  کشف شده، او یک فرزند نامشروع 
بوده است. با این وجود، ثابت کرد که نیروی بزرگی دارد که 

می توان روی آن حساب کرد.
او با کمک یک ارتش ۵۰۰۰ نفری ده ها شهر را فتح کرد 
و آن ها را جزء امپراتوری اکدیان کرد. این اولین امپراتوری 
واقعی تاریخ بود و به سرعت گسترش یافت تا به کوه های 
ترکیه و حتی جزیره قبرس رسید. سارگن در هنر سیاست 

هم به همان اندازه مهارت داشت و با انتساب زیرکانه دخترش 
به عنوان کاهن اعظم، قدرت و اعتبار خود را با اراده خدایان 

همسو کرد.
از  تغییرات آب و هوایی  با  اکدیان  امپراتوری  شاید 

بین رفته باشد
زمانی که سارگن بزرگ زنده بود، امپراتوری اکدیان رونق 
داشت. اما اولین امپراتوری تاریخ زیاد دوام نیاورد. صد سال 

پس از مرگ سارگن، این امپراتوری از هم پاشید.
نمی دانیم.  زیادی  امپراتوری چیز  این  مورد سقوط  در  ما 
تصور می شد که جنگ و بی ثباتی سیاسی، عامل آن باشند. 
اما شواهد جدید نشان می دهد که تغییرات آب و هوایی هم 

نقش مهمی داشته است.
بیشتر غذا های امپراتوری در مناطق شمالی حاصلخیز تولید 
می شدند، اما شواهد باستان شناسی نشان می دهد که این 
متروک شدند.  پیش  ناگهانی ۴2۰۰ سال  طور  به  زمین ها 
این را می توان با شواهد نمونه های هسته ای دریایی مرتبط 
دانست که نشان می دهد این منطقه دچار خشکسالی بزرگی 

در این دوران شده است.
چیزی که باعث این تغییر آب و هوایی شده، دقیقا مشخص 
نیست، اما به نظر می رسد این ضربه ای بود که امپراتوری اکد 
نتوانست از پس آن برآید. البته این پایان بین النهرین نبود و 
بعد از آن امپراتوری بابل به وجود آمد که یکی از قدرت های 

بزرگ دنیای باستان شد.
قوانین آن ها به طرز شگفت انگیزی پیشرفته بود

جوامع فقط وقتی کار می کنند که به قانون عمل کنند و 
متخلفان در خطر مجازات قرار داشته باشند. مانند بسیاری 
موارد دیگر، قدیمی ترین قوانین نوشته شناخته شده در قرن 
21 پیش از میالد و توسط سومری ها بوده است. البته، یک 
دستور  به  که  بود  حمورابی  قانون  مشهورتر،  قانونی  متن 

حمورابی، پادشاه بابل نوشته شد.
قوانین مندرج در این متن به طرز جالبی بسیار پیشرفته 
هستند، هدف اعالم شده آ ها حفاظت از ضعیف دربرابر قوی 

بود. این قانون حداقل دستمزد کارگران را تعیین می کرد و 
اصل بی گناهی تا زمان اثبات جرم را به وجود آورد.

کسانی که از قوانین سرپیچی کنند باید در انتظار مجازات 
سختی باشند. دزد ها و قاتالن کشته می شوند و طبق یک 
درآورد،  را  دیگری  مرد  چشمان  مردی  »اگر  دیگر:  قانون 
چشمانش را باید درآورند. این بعد ها به عنوان قاعده »چشم 

در برابر چشم« شناخته شد.
اثبات جرایمی مثل جادوگری سخت تر بود و گناهکار یا 
بی گناه بودن در این مورد از طریق آزمایش مشخص می شد. 
اگر متهم از آزمایش جان سالم به در می برد و بی گناهی او در 

برابر خدایان اثبات می شد، مدعی به جای او کشته می شد.
شاید باغ های معلق بابل اصال وجود نداشته باشند

قانون حمورابی مشهورترین میراث امپراتوری بابل نیست. 
از  یکی  که  است  بابل  معلق  باغ های  به  متعلق  امتیاز  این 
گفته  می آیند.  حساب  به  باستان  دنیای  هفتگانه  عجایب 
می شود باغ های معلق بابل توسط بزرگترین حاکم آن، بخت 
النصر دوم و به عنوان هدیه به همسرش ساخته شده بود که 

از وطن سرسبز خود را دور شده بود.
و  بوده  و درختچه  بوته  از درخت،  باغ ها شبیه کوهی  این 
بهترین شاهکار های  از  یکی  به عنوان  را  آن  منابع مختلفی 
که  جاست  این  مشکل  اند.  کرده  توصیف  جهان  مهندسی 
اثبات آن ها بسیار دشوار است. طبق بیشتر منابع، این باغ ها 
باید جایی در نزدیکی رود فرات باشند، اما با وجود تحقیقات 
گسترده باستان شناسی، هیچکس نتوانسته آن ها را پیدا کند.

یک نظریه هم این است که شاید آن ها هرگز وجود نداشته 
اند، مخصوصا اینکه هیچ متن بابلی معاصری به این باغ ها 
اشاره نکرده است. یک احتمال دیگر هم این است که شاید 
آن ها اصال در بابل نبودند و این همه مدت جای اشتباهی را 

به دنبال آن ها می گشتیم.
نظریه های عجیبی درباره بین النهرین باستان وجود دارد

هنوز چیزهای زیادی هست که درباره تمدن های باستانی 
بین النهرین نمی دانیم و برخی تالش کرده اند این جاهای 

خالی را با تئوری های عجیب پر کنند.
این  در  هم  فنجان  کاظم  عراق،  نقل  و  وزیر حمل  حتی 
عمل شرکت کرده است. او بدون اینکه برای ارائه مدرک به 
خودش زحمت بدهد، ادعا کرد که سومری های باستان اولین 
فرودگاه جهان را ۷۰۰۰ سال پیش ساختند و این فرودگاه ها 
به عنوان پایگاهی برای اکتشاف فضایی به کار می رفتند و 

سومری ها حتی از پلوتو هم دیدن کرده اند.
می دهند  توضیح  که  شده  کشف  میخی  خط  لوح های 
خدایان بین النهرین باستان از آسمان فرود می آیند. برخی 
هم معتقدند این تصور آن ها نبوده بلکه یک واقعه تاریخی 
واقعی است! طبق این نظریه که نتوانسته دانشمندان جدی 
و متفکر را به خود جلب کند، خدایان بین النهرین باستان 
نژادی از آدم فضایی های شبه انسان بودند که هزاران سال 

پیش از آسمان روی زمین فرود می آمدند..
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جنایت  تگزاسِی 

مرِد نقاب دار
چهارشنبه   ۱۹:۳۰ حدود  ساعت  نوشت:  خراسان  روزنامه 
به مشهد  از دوسال قبل  گذشته، جوان ۲۵ ساله ای که 
مهاجرت کرده بود، از منزل مسکونی اش واقع در خیابان 
شهید فکوری ۱۱ بیرون آمد تا از فروشگاه مواد غذایی آن 

سوی خیابان در کوچه شقایق ۱۰ خرید کند.
مغازه  درون  داشت  نام  ش«   – »مرتضی  که  جوان  این 
پاکت شیر  یک  همراه  به  زمینی  مقداری سیب  و  رفت 
پاستوریزه خرید و سپس عازم منزلش شد. او درحالی که 
با کلید درحیاط را باز می کرد، ناگهان فردی از پشت سر 
صدا زد، بایست! بایست! به محض این که جوان ۲۵ ساله 
به سوی صدا برگشت چشمش به مردنقاب داری افتاد که 
او را با سالح وینچستر هدف گرفته بود، اما او فرصت هیچ 
تاریکی شب  در  گلوله  و سفیر  نیافت  را  العملی  عکس 

فضا را پرکرد و گلوله بر سینه اش نشست!
است، در همین حال جوان ۲۵ ساله  گزارش ها حاکی 
غرق خون بر زمین افتاد و مهاجم نقاب دار سوار بر پژوی 
او  سفیدرنگی شد که همدست اش پشت فرمان منتظر 
از صحنه جنایت، مجروح  فرار مهاجمان  با  بود.  نشسته 
این حادثه نیز بر اثر عوارض ناشی از اصابت گلوله جان 
سپرد و بدین ترتیب معمای پیچیده جنایی دیگری روی 

میز قاضی ویژه قتل عمد مشهد گشوده شد.
دقایقی بعد با حضور قاضی کاظم میرزایی در محل وقوع 
حادثه و صدور دستورات محرمانه از سوی وی، تحقیقات 
خراسان  آگاهی  پلیس  جنایی  اداره  کارآگاهان  گسترده 
رضوی برای افشای این جنایت آغاز شد. در همین حال با 
دستور قاضی شعبه ۲۱۱ ویژه جنایی دادسرای عمومی و 
انقالب مشهد، جسد مقتول نیز به پزشکی قانونی انتقال 

یافت.

سرقت یک میلیاردی خواستگار 

از دختر تاجر
و  طال ها  سرقت  از  و  گرفت  تماس  پلیس  با  میانسالی  مرد 
دالر های داخل خانه اش خبر داد و گفت: در کار خرید و فروش 
فرش هستم و چند روز قبل برای معامله ای به یکی از شهر های 
شمالی کشور رفته بودم. وقتی به خانه برگشتم شوکه شدم. 
همسرم بیهوش روی زمین افتاده بود و از دخترم نیز خبری 
معالجش گفت:  پزشک  بردم.  بیمارستان  به  را  نبود. همسرم 
می داد.  از دست  را  جانش  بودید  آورده  را  او  دیرتر  کمی  اگر 
علت بیهوشی او مسمومیت عنوان شد، ابتدا تصور می کردیم 
همسرم دست به خودکشی زده است. اما زمانی که به هوش 

آمد راز این ماجرا را برمال کرد.
ادامه گفت: من و همسرم بچه دار نمی شدیم.  تاجر در  مرد 
سال ها قبل دختری را به فرزندخواندگی قبول کردیم. نازنین 
بعد از چند سال فهمید که فرزند واقعی ما نیست، اما مشکلی 
که  گفت  حادثه  شب  درباره  همسرم  نداشت.  موضوع  این  با 
نازنین به میهمانی رفته بود و بعد از بازگشت مقداری کیک 
آورد و گفت: کیک تولد دوستش است. اما بعد از خوردن کیک 

بیهوش شد.
زمانی که همسرم از بیمارستان ترخیص شد و او را به خانه 
آوردیم تازه متوجه شدم که تعدادی فرش قیمتی و طال ها و 
دالرهایم که حدود یک میلیارد تومان ارزش داشت به سرقت 

رفته است.
این درحالی است که در این مدت از نازنین خبری ندارم و هر 
چه با تلفن همراهش تماس می گیرم خاموش است. مطمئنم 
او را  دزدی کار دختر خوانده ام است و از شما می خواهم که 

پیدا کنید.
درحالی که تحقیقات برای یافتن رد و سرنخی از نازنین ادامه 
شدند  متوجه  پایتخت  پلیس  مأموران  بعد  روز  چند  داشت، 
که نازنین به سفارت ایران در ترکیه رفته و با کمک آن ها به 
ایران بازگشته است. بدین ترتیب تحقیقات از دختر جوان آغاز 
شد و او گفت: چند ماه قبل در فیس بوک با مرد ۴۰ ساله ای 
به نام کوروش آشنا شدم. کوروش چهره خوبی داشت و مدعی 
بود که وضع مالی خوبی هم دارد. بعد از مدتی او به من ابراز 
عالقه کرد. حتی به خواستگاری ام آمد، اما پدرم با این ازدواج 
مخالفت کرد. پدرم در تحقیقات متوجه شده بود کوروش یک 
بار ازدواج کرده، اما از همسر اولش جدا شده است. از طرفی 
فهمید کوروش سابقه کیفری داشته و به اتهام جعل در زندان 

بوده است.
پدرم به هیچ عنوان حاضر نشد ما ازدواج کنیم، اما من عاشق 
کوروش شده بودم. او که عالقه مرا به خودش دید می گفت: تو 
دختر خوانده این خانواده هستی و برای همین هم هست که 

دل شان نمی خواهد خوشبخت شوی.
در  شرکت  بهانه  به  کوروش  پیشنهاد  با  گفت:  جوان  دختر 
بیهوشی  داروی  آن  داخل  و  کرده  تهیه  کیکی  تولد،  جشن 
ریختیم. بعد از اینکه مادرم کیک را خورد و بیهوش شد در 
طال ها  تمام  و  شد  وارد  او  و  کردم  باز  کوروش  برای  را  خانه 
یکی  خانه  در  روزی  چند  کردیم.  سرقت  را  پدرم  دالر های  و 
از کشور خارج  از دوستان کوروش ماندیم و درنهایت قاچاقی 
پیش  استرالیا  به  مرا  می خواهد  می گفت:  کوروش  شدیم. 

خانواده اش ببرد.
سوم  روز  بودیم  هتل  در  روزی  دو  و  رفتیم  ترکیه  به  هم  با 
اقوامش  از  یکی  سراغ  به  می خواهد  اینکه  بهانه  به  کوروش 
در ترکیه برود مرا ترک کرد و دیگر برنگشت. من که نه پولی 
داشتم و نه آشنایی برای کمک درمانده شده بودم تا اینکه یک 
ایرانی را دیدم و به من پیشنهاد داد که حتماً به سفارت ایران 

در ترکیه بروم و خودم را معرفی کنم.
برگردانده  ایران  به  آن ها  کمک  با  و  رفتم  سفارت  به  هم  من 

شدم.
دستگیری  برای  تحقیقات  ساله   ۱۷ دختر  اظهارات  به دنبال 

کوروش ادامه دارد.

وزارت بهداشت:   روند ابتال به آنفلوانزا نزولی شد

قاچاق زنان پاکستانی به چین به بهانه ازدواج

معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه بیماری 
دارد،  کشور  در  نزولی  روند  حاضر  حال  در  آنفلوانزا 
این  شدن  فروکش  شاهد  آینده  هفته   ۲ تا  افزود: 

بیماری در کشور خواهیم بود.
کرد:  نشان  خاطر  مشهد  در  رئیسی  علیرضا  دکتر 

آنفلوآنزای فصلی هر سال همگام با فصل پاییز با سرد 
اما  نیست  جدیدی  چیز  و  می یابد  شیوع  هوا  شدن 
امسال زودتر از هر سال و در مهر ماه آغاز شد و از 
 H۱N۱ سوی دیگر سویه غالب آن مهاجم تر و از نوع

بوده است که شدت و مرگ و میر بیشتری دارد.

کشورهای  در  اکنون  آنفلوآنزا  بیماری  گفت:  وی 
کویت،  بحرین،  عمان،  شامل  فارس  خلیج  حاشیه 
پاکستان  و  افغانستان  کشورهای  و  عربستان  امارات، 

همه گیری دارد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت مهم ترین گام مبارزه 
فردی  بهداشت  رعایت  و  آموزش  را  بیماری  این  با 
دانست و افزود: تعطیلی مدارس به دلیل آنفلوآنزا کار 

درستی نیست و به هیچ وجه توصیه نمی شود.
وی ادامه داد: هم اکنون هیچ کمبودی از نظر داروی 
در  و  نداریم  آن  واکسن  و  )تامیفلو(  آنفلوآنزا  درمان 
حال حاضر یک میلیون ذخیره داروی این بیماری در 
کشور موجود است اما به دلیل امکان ایجاد مقاومت 

دارویی باید با احتیاط مصرف شود.
برای  فقط  آنفلوآنزا  واکسن  اینکه  بیان  با  رئیسی 
بیماری های مزمن  به  مبتال  و  پذیر  گروه های آسیب 
و زمینه ای توصیه می شود، گفت: این در حالی است 
که تزریق این واکسن تا ۴۲ درصد موارد موثر است 
و در ۵۸ درصد موارد تاثیر چندانی در پیشگیری از 

بیماری آنفلوآنزا ندارد.
افراد  تمام  گفت:  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 

فوت  شده اخیر بر اثر آنفلوآنزا پیش از ابتال به این 
با آن دچار بیماری های زمینه ای  بیماری و همزمان 
جمعیتی  و  سنی  درگروه های  همچنین  و  بوده  نیز 

آسیب پذیر قرار داشته اند.
بنابر اعالم وزارت بهداشت، رئیسی افزود: تاکنون ۵۶ 
کرده اند  فوت  کشور  در  آنفلوآنزا  به  ابتال  اثر  بر  نفر 
که همه آنها بیماری های زمینه ای مانند بیماری های 
و  سرطانی  ایمنی،  سیستم  نقص  قلبی،  تنفسی، 

کلیوی داشته اند.
وی ادامه داد: در این راستا ۱۹ نفر طی ۲ هفته پیش 
این  ابتدای همه گیری  از  نیز  نفر  باختند و ۳۷  جان 
بیماری در کشور یعنی از مهر ماه تا دو هفته اخیر 

جان خود را از دست دادند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: بیشترین مرگ 
و میر بیماری آنفلوآنزا در کشور مربوط به استان های 
و  آذربایجان شرقی است  و  مازندران، کرمان  تهران، 
میزان مرگ و میر در خراسان رضوی در این ارتباط 

۱۲ نفر بوده است.
نیز  را  کشور  در  آنفلوآنزا  به  مبتالیان  تعداد  رئیسی 

چهار هزار و ۲۰۰ نفر اعالم کرد.

برای  خود  تحقیقات  در  پاکستان  پلیس  کارآگاهان 
انهدام شبکه های قاچاق انسان، فهرستی از اسامی ۶۲۹ 
به عنوان  آورده اند که  به دست  پاکستانی  و زن  دختر 
عروس به مردان چینی منتقل شده اند. در این فهرست 
آمار و مشخصات زنانی که از سال ۲۰۱۸ قاچاق شده 
بودند، آورده شده است که این اطالعات شامل شماره 
ملی عروس ها، نام های همسران چینی و تاریخ ازدواج 

آن ها است.
این پرونده، بزرگ ترین پرونده قاچاق است که تاکنون 
شناسایی و منهدم شده است، هرچند به خاطر مسایل 
کاهش  پرونده  پیگیری  سرعت  کشور،  دو  دیپلماتیک 

یافته است.
در دادگاه اکتبر این پرونده که در »فیصل آباد« پاکستان 
برگزار شد، ۳۱ متهم چینی از اتهام قاچاق تبرئه شدند.
به گفته یک مقام دادگاه و بازپرس پلیس، بسیاری از 
ابتدا با پلیس در این مورد صحبت کرده  زنانی که در 
از شهادت در دادگاه خودداری کردند، چرا که  بودند، 
ضمن  بودند.  شده  تطمیع  یا  گرفته  قرار  تهدید  مورد 
اینکه این دو مقام دادگاه و پلیس به دلیل ترس از توبیخ 
و تنها به شرط گمنام ماندن حاضر به ارائه اطالعات به 

خبرنگاران شده اند.
دختران  این  از  بسیاری  به  که  اجتماعی  فعال  یک 
به  قاچاق  باندهای  از  را  آنها  و  کرده  کمک  پاکستانی 

چین نجات داده است، مدعی شده که دولت پاکستان 
به دنبال کوتاه و مختومه کردن تحقیقات است.

این در حالیست که تاکنون هیچ واکنش رسمی از سوی 
پاکستان  خارجه  امور  وزارت  و  کشور  وزارت  مقامات 
در باره این پرونده صورت نگرفته است اما وزارت امور 
دولت  دو  که  کرده  اعالم  بیانیه ای  در  چین  خارجه 
چین و پاکستان با رعایت قوانین و مقررات از تشکیل 
داوطلبانه  صورت  به  خود  مردم  بین  شاد  خانواده های 
حمایت می کنند اما در عین حال با هر اقدام و شخصی 
که نقشی در ازدواج غیرقانونی دارد، با قاطعیت برخورد 

می کنند و سیاست تحمل صفر دارند.
اقلیت  که  داده  نشان  متحد  ملل  سازمان  تحقیقات 
مذهبی مسیحی پاکستان که از اقشار فقیر نیز هستند، 
اصلی ترین هدف های دالالن اند؛ بسیاری از این دختران 
فروخته شده پاکستانی در چین رها شده و مورد آزار و 
شده  روسپی گری  به  مجبور  یا  و  می گیرند  قرار  اذیت 
بازگشت  خواستار  و  گرفته  تماس  پاکستان  با  اغلب  و 

می شوند.
است  این  بر  اعتقاد  ارشد،  مقامات  از  یکی  گفته  به 
۶۲۹ دختری که در این فهرست نامشان آمده، توسط 
اکثریت  شده اند.  فروخته  دامادها  به  خانواده هایشان 
قریب به اتفاق این ازدواج ها در سال ۲۰۱۸ میالدی و تا 

آوریل سال ۲۰۱۹ میالدی صورت گرفته اند.

فهرست،  این  تهیه  زمان  از  که  نیست  مشخص  هنوز 
شمار بیشتری از زنان و دختران قاچاق شده اند یا خیر 
ادامه  این تجارت پرسود  این مقام،  اما طبق گفته های 
دارد. کارگزاران چینی و پاکستانی بین ۴ میلیون تا ۱۰ 
میلیون روپیه معادل ۲۵ هزار تا ۶۵ هزار دالر از داماد 
می گیرند اما فقط حدود ۲۰۰ هزار روپیه معادل ۱۵۰۰ 

دالر به خانواده عروس داده می شود.
قاچاق  زمینه  در  تجربه  سال ها  با  مسئول  مقام  این 
که  زنانی  از  بسیاری  کرد:  اظهار  پاکستان،  در  انسان 
اجباری،  باروری  از  می کردند  صحبت  کارآگاهان  با 
موارد  برخی  در  و  و جنسی  استفاده های جسمی  سوء 
روسپی گری خبر داده اند. هم چنین اگر چه هیچ مدرکی 
دال بر این ادعا ارائه داده نشده اما یکی از گزارش های 
این پرونده حاکی از برداشتن برخی از اعضای بدن این 

دختران فرستاده  شده به چین است.
در ماه سپتامبر ، آژانس تحقیقاتی پاکستان گزارشی را 
با عنوان »پرونده های ازدواج جعلی چینی« به نخست 
گزارش جزئیات  این  در  کرد.  ارسال  عمران خان  وزیر 
پرونده های ثبت شده علیه ۵۲ تبعه چینی و ۲۰ تن از 
همکاران پاکستانی آن ها آورده شده بود. در این پرونده 
۳۱ چینی مظنون به قاچاق انسان بودند که بعدتر در 

دادگاه تبرئه شدند.
این گزارش ها حاکی از این بود که دو دفتر ازدواج در 

شهر »الهور« با این پرونده در ارتباط اند. بعد از این 
ارائه شد که  نیز به دادگاه  تبرئه ها پرونده های دیگری 
 ۲۱ دست کم  و  پاکستانی  چندین  دستگیری  موجب 
چینی شد، هر چند متهمان چینی به قید وثیقه آزاد 

شده و پاکستان را ترک کرده اند.
پاکستان  که  می گویند  بشر  حقوق  کارکنان  و  فعاالن 
سعی کرده است قاچاق عروس ها را مسکوت نگه دارد 
تا روابط اقتصادی فزاینده پاکستان با چین را به خطر 

نیاندازد.
تقاضا برای عروس های خارجی در چین با توجه به این 
که حدود ۳۴ میلیون مرد بیشتر از زن دارد، زیاد است. 
گزارشی که این ماه دیده بان حقوق بشر منتشر کرد با 
اثبات قاچاق عروس از میانمار به چین، رواج این شیوه 
را تایید کرد. بر اساس این گزارش، پاکستان، کامبوج، 
ویتنام،  و  شمالی  کره  نپال،  میانمار،  الئوس،  اندونزی، 
همگی به کشورهای مبدأ برای این تجارت بی رحمانه 

تبدیل شده اند.
مدیر  میل،  دیلی  روزنامه  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
کمپین عفو بین الملل برای آسیای جنوبی اظهار داشته 
که پاکستان نباید اجازه دهد روابط نزدیک خود با چین 
علیه  بشر  نقض حقوق  از  پوشی  برای چشم  دلیلی  به 
شهروندان خود یا در سوء استفاده از زنانی که به عنوان 

عروس فروخته می شوند، تبدیل شود.

خبر

با اجرای سهمیه بندی بنزین، خودروهای دوگانه سوز در 
مقایسه با نمونه های تک سوز، هشت تا ۱۰ میلیون تومان 

بیشتر قیمتگذاری می شوند.
این است که  از  ایرنا حاکی  بررسی های میدانی خبرنگار 
قیمت خودروهایی از جمله وانت نیسان، سمند، پژو ۴۰۵ 
و پژو پارس دوگانه سوز، از مدل های مشابهی که تک سوز 
هستند، در وهله اول با تقاضای بیشتری مواجهند و سپس 
قیمتگذاری  بیشتر  تومان  میلیون   ۱۰ تا  هشت  حدود 

می شوند.
قیمت خودروهای دوگانه سوز در شرایطی روند افزایشی 
پیدا کرده که نبود تجهیزات و گرانی آنها باعث شده است 

خودروهای بنزینی پشت درهای مراکز فنی مجاز بمانند.
آن،  به  نسبت  بازار  اقبال  و  این خودروها  قیمت  افزایش 
که  است  روشن  شد؛  آغاز  بنزین  سهمیه بندی  اجرای  با 
افزایش قیمت یک سوخت،   مشتریان را به سمت استفاده 
افزایش  را  تقاضا  و  می کند  هدایت  سوخت ها  سایر  از 

می دهد.
از چهارشنبه  قیمت خودرو  دوگانه سوز،  بجز خودروهای 
هفته گذشته تاکنون تغییر محسوسی نداشته و خرید و 

فروش نیز به حداقل خود رسیده است.
در محصوالت سایپا، پراید ۱۱۱ به ۵۲ میلیون تومان، پراید 
دار  تیبا صندوق  تومان،  میلیون  تا ۴۸.۸  به ۴۸.۵   ۱۳۱
رینگ فوالدی ۵۴ ملیون تومان، تیبا صندوق دار رینگ 
آلومینیومی ۵۷ میلیون تومان، تیبا ۲ هاچ بک با رینگ 
آلومینیومی ۶۱.۵ تا ۶۲ میلیون تومان و ساینا ۶۲ میلیون 

تومان قیمت خوردند.

 GLX  ۴۰۵ پژو  نیز  خودرو  ایران  محصوالت  گروه  در 
میلیون تومان، پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز ۸۸.۵ میلیون 
پژو  تومان،  میلیون  تیپ ۲ ساده ۸۶.۵  پژو ۲۰۶  تومان، 
۲۰۶ تیپ ۵ ساده ۱۰۲ میلیون تومان، پژو V۸ ۲۰۶ به 
تا ۱۰۱  بین ۱۰۰  ساده  پارس  پژو  تومان،  میلیون   ۱۰۲
میلیون تومان، سمند LX به ۸۱.۵ میلیون تومان، سمند 
EF۷ بین ۹۳ تا ۹۴ میلیون تومان و نوع دوگانه سوز آن 

۱۱۳ میلیون تومان قیمتگذاری شدند.
به گفته کارشناسان، مشتری در بازار نیست و تقاضا برای 
خرید خودرو کم است، با این حال در طول هفته عده ای با 
قیمت های غیرواقعی در سایت ها و فضای مجازی به دنبال 

شلوغ کاری بودند.
یک  شاهد  بنزین  بندی  سهمیه  از  پس  آنان،  اعتقاد  به 
هیجان کاذب در بازار بودیم که افزایش قیمت پنج تا ۱۰ 
میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی، ۳۰ تا ۴۰ میلیون 
تومانی  میلیون  تا ۸۰  و ۴۰  مونتاژی  تومانی خودروهای 
خودروهای خارجی را رقم زد، اما قیمت ها پس از آن ثابت 

مانده است.
به  خودروسازان  فروش  برنامه های  می گویند  کارشناسان 
ویژه پراید در روز گذشته و سمند و پژو پارس در هفته 

گذشته بر کاهش قیمت ها تاثیرگذار خواهد بود.
نمایشگاه داران  اتحادیه  به گفته »سعید موتمنی«  رئیس 
موج  از  متاثر  و  هفته های گذشته  در  که  آنهایی  خودرو، 
افزایش قیمت ها، ناشی از سهمیه بندی بنزین، خودروی 
خود را فروختند، بُرد کردند، اما آنهایی که جا ماندند، باید 

صبر کنند.

تقاضای  و  خودروسازان  عرضه  اکنون  گفت:  ایرنا  به  وی 
مشتریان کم است، اما افرادی که در خودرو سرمایه گذاری 
کرده اند با شیطنت و شلوغ کاری قیمت های باالتری مطالبه 

می کنند تا خودرویشان را به هر ترتیب ممکن بفروشند.
برپایه این گزارش، در گروه مونتاژی ها هر دستگاه سراتوی 
شرکتی سایپا ۳۱۸ میلیون تومان، جک S۵ بین ۲۹۳ تا 
تومان،  میلیون  به ۳۰۵   S۷ هایما تومان،  میلیون   ۲۹۴
هایما S۵ به ۲۸۱ میلیون تومان، مزدا ۳ به ۳۹۸ میلیون 
تومان و سیتروئن C۳ بسته به آپشن و مدل بین ۳۸۵ تا 

۴۰۵ میلیون تومان قیمتگذاری شدند.
در بین این خودروها فقط پژو ۲۰۰۸ توانست رشد قیمتی 
کارشناسان  کند.  تجربه  تومانی  میلیون  پنج  تا  چهار 
می گویند از آنجایی که قدرت خرید در شهرستان ها کم 

تهرانی ها  به  را  خودرو  این  شهرستانی  مشتریان  است، 
فروخته اند و چون تعداد کمی از آن موجود است، ارزش 

پیدا کرده است.
قیمت  از  حاکی  نیز  خارجی  خودروهای  بازار  در  گشتی 
۷۱۰ میلیون تومانی رنو تلیسمان، ۶۸۰ تا ۶۹۰ میلیون 
النترا،  تومانی  میلیون  اوتلندر، ۴۹۰  میتسوبیشی  تومانی 
۴۸۵ میلیون تومانی سراتوی کره ای، ۸۶۰ میلیون تومانی 
تومانی رنگ مشکی  میلیون  سانتافه سفید رنگ و ۸۷۰ 

آن است.
کارشناسان می گویند: شرایط رکود بازار به گونه ای است 
که خریدار واقعی خودرو دست باالیی در چانه زنی دارد، 
خودروهای  برای  مشتریان  مراجعات  کمترین  همچنین 

خارجی با قیمت باالی ۴۰۰ میلیون تومان است.

قیمت خودرو های دوگانه سوز ۱۰ میلیون گران تر شد
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قضاوت دو کوبل داوری کرمان 

در مسابقات لیگ برتر هندبال

دو کوبل داوری آقایان و بانوان استان کرمان، هفته های ششم و نهم لیگ 
برتر را قضاوت کردند.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، از 
کوبل  دو  ایران  اسالمی  هندبال جمهوری  فدراسیون  داوران  کمیته  سوی 
داوری از استان کرمان برای قضاوت هفته ششم لیگ برتر هندبال بانوان و 

هفته نهم لیگ برتر آقایان انتخاب شدند.
براین اساس در لیگ برتر بانوان، روز جمعه ۱۵ آذر جاری، شیما پناهنده و 
حمیده علی نقی بازی تیم های فوالدمبارکه سپاهان و نفت وگاز گچساران 

را قضاوت کردند.
در لیگ برتر آقایان نیز، محمدجواد ساعدی و مصطفی پاک عقیده دیدار 

دو تیم زغال سنگ طبس و ذوب آهن اصفهان را سوت زدند.

کالهبرداری اینترنتی با طراحی 

اپلیکیشن های دوست یاب
رئیس پلیس فتا استان کرمان از دستگیری فردی که اقدام به کالهبرداری 
اینترنتی به روش فیشینگ با طراحی اپلیکیشن های جعلی دوست یابی 

کرده بود، خبر داد.
سرهنگ  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش  به 
پی شکایت  در  کرمان گفت:  استان  فتای  پلیس  رییس  یادگارنژاد،  امین 
به صورت  بانکی  از حساب  برداشت غیرمجاز  بر  مبنی  از شهروندان  یکی 
اینترنتی در خواست رسیدگی به شکوایه خود را داشت که پرونده به صورت 

ویژه در دست بررسی کارشناسان قرار گرفت.
او افزود: طی بررسی و تحقیقات صورت گرفته، مشخص شد شاکی در یکی 
از شبکه های اجتماعی با آپ های تحت عنوان دوست یابی مواجه و پس 
به درگاه های پرداخت جعلی  برنامه  فعال سازی  دانلود و نصب، جهت  از 
هدایت شده که با وارد کردن اطالعات کارت بانکی با پیغام خطا روبه رو شده 

و ظرف مدت کوتاهی از حساب وی برداشت انجام شده است.
و  شاکی  سوی  از  شده  ارائه  مستندات  به  توجه  با  کرد:  بیان  یادگارنژاد 
همچنین اقدامات فنی و پلیسی متهم مورد شناسایی قرار گرفت و طی 
یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر و تحویل مراجع قضایی 

شد.
این مقام انتظامی به شهروندان توصیه کرد: حفظ و نگهداری کارت بانکی و 
اطالعات آن یک ضرورت است، کاربران به هیچ وجه اطالعات شخصی خود 
را در اختیار دیگران قرار ندهند و در هنگام خرید های اینترنتی و پرداخت 
وجه از طریق درگاه های بانکی به اصالت و جعلی نبودن این درگاه ها دقت 
کامل را داشته باشند همچنین کاربران مراقب باشند به هر برنامه ای که 
در فضای مجازی تبلیغ می شود اعتماد نکنند، زیرا افراد سودجو و فرصت 

طلب از طریق این نرم افزار ها، اقدام به کالهبرداری از آن ها می کنند.
 www.cyberpolice.ir او بیان کرد : سایت پلیس فتا به آدرس الکترونیکی
آماده دریافت گزارش های مردمی بوده و همچنین کاربران گرامی می توانند آخرین 

اخبار حوادث و رویداد های سایبری را از این سایت دریافت کنند.

کشف بیش از ۳۱۸کیلو تریاک 

در بردسیر
فرمانده انتظامی شهرستان بردسیر گفت: طی سه عملیات جداگانه ۳۱۸ 
کیلو گرم تریاک از ۴ دستگاه خودرو توقیف و تعداد ۵ متهم دستگیر و به 

مقام قضایی معرفی شدند.
سرهنگ  جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
۳۱۸کیلو  مقدار  گفت:   بردسیر  شهرستان  انتظامی  فرمانده  غضنفری، 
تریاک  طی سه عملیات جداگانه با تالش پلیس مبارزه با مواد مخدر و 
کالنتری نگار کشف شد که در این عملیات ها۴ دستگاه خودرو توقیف و 

تعداد ۵ متهم دستگیر و به مقام قضایی معرفی شدند.
سرهنگ غضنفری بیان کرد: مبارزه با پدیده شوم موادمخدر با جدیت از 
سوی پلیس دنبال می شود که شهروندان نیز می توانند با انعکاس موارد 
مشکوک به پلیس با شماره های ۱۱۰ و ۱۲۸ یاریگر خادمان نظم و امنیت 

باشند.

مسابقات وودبال قهرمانی کشور ـ انتخابی تیم ملی 
در کرمان با قهرمانی میزبان در هر دو بخش آقایان و 

بانوان پایان یافت.
جمهوری  گلف  فدراسیون  رئیس  عزیزی،  حمید 
اسالمی ایران در حاشیه  مراسم اختتامیه این رقابت 
ها که در هتل پارس کرمان برگزار شد، در گفت و گو 
با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 

از کرمان، گفت: در این مسابقات شاهد کیفیت فنی 
بسیار خوبی از بازیکنان بودیم.

 او با اعالم اینکه برگزیدگان و منتخبان این مسابقات 
ابراز  داد،  خواهند  شکل  را  وودبال  ملی  تیم  شاکله 
امیدواری کرد: با برگزاری اردو های ملی، تیم منتخب 
ایران را برای حضور در بازی های ساحلی آسیا در ۲۰۲۰ 

چین آماده کنیم.

عزیزی افزود: هیات گلف استان کرمان، اخیراً جهش 
بسیار خوبی در رشته های گوناگون زیر نظر فدراسیون 
گلف داشته و جایگاه این هیات در رشته وودبال در 

کشور بهبود پیدا کرده و تقویت شده است.
 او با اعالم اینکه رشته ورزشی وودبال در ۱۵ استان 
را  بسیار خوبی  جایگاه  دنیا  در  و  است  فعال  کشور 
همچنین  و  آسیا  رئیسی  نایب  کرد:  تصریح  داریم، 
این رشته ورزشی داریم که  را در  المللی  بین  داوران 
سال گذشته فینال مسابقات آسیایی را قضاوت کردند.  
محمد مهدی سعیدی، نایب رئیس فدراسیون آسیایی 
وودبال نیز در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های 
وضعیت  گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
ایران طی پنج سال اخیر رشد نسبتاً خوبی  وودبال 

داشته که باید زیرساخت های آن احداث شود.
 او به حمایت مسئوالن از این رشته ورزشی اشاره کرد 
و افزود: به دلیل سطح مدال آوری این رشته و ارزش و 
اهمیتی که این رشته ورزشی در شورای ملی المپیک 

آسیا دارد، نیازمند توجه ویژه تر مسئوالن ورزشیست.
کرمان  استان  گلف  هیئت  رئیس  فرازمند،  محسن 
هم در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه 

وودبال  مسابقات  گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
قهرمانی کشور در رده سنی آزاد در ۲ بخش آقایان 
از  تیم   ۹ قالب  در  ورزشکار   ۹۰ حضور  با  بانوان  و 
استان های کرمان، تهران، گلستان، همدان، قم، فارس، 
سمنان و اردبیل به میزبانی کرمان به مدت سه روز در 

پارک شهید فرح رو برگزارشد.
 او افزود: در پایان این رقابت ها، در بخش تیمی آقایان، 
تیم های کرمان، سمنان و گلستان بر سکو های اول تا 

سوم ایستادند.
فرازمند تصریح کرد: در بخش تیمی بانوان نیز کرمان 
تیم های  و  داد  اختصاص  خود  به  را  قهرمانی  عنوان 
قرار  سوم  و  دوم  جایگاه های  در  نیز  فارس  و  تهران 

گرفتند.
 او به نتایج بخش انفرادی این رقابت ها اشاره کرد و 
بیان داشت: در بخش انفرادی آقایان، محمد کریمی 
فخر، مرتضی دامغانی و رضا عزیز زاده هر سه از کرمان 

به مقام های اول تا سوم دست یافتند.
نسرین  نیز  بانوان  انفرادی  بخش  در  افزود:  فرازمند 
عبداللهی از کرمان، فاطمه محمدی از قم و ام البنین 

شیخ حسینی از کرمان اول تا سوم شدند.

کرمان قهرمان مسابقات وودبال قهرمانی کشورشد
خبر

تیم  فعلی  بازیکن  نیافتن ۵  انتشار خبر حضور  از  پس 
گل گهر سیرجان در تمرینات اخیر، سرمربی این تیم کنار 

گذاشتن این ۵ بازیکن را تایید کرد.
گو  و  گفت  در  سیرجان  گهر  گل  فوتبال  تیم  سرمربی 
برتر  لیگ  نیم فصل  به  بودن  نزدیک  به  اشاره  با  ایسنا  با 
انتقاالت بازیکنان، گفت: نیم  فوتبال کشور و زمان نقل و 

فصل آخرین و بهترین فرصتی است که می شود برای تیم 
کارهای اساسی کرد و مسلما تیم را ترمیم می کنیم.

و  است  پر  بازیکنان گل گهر  لیست  افزود:  مجید جاللی 
برای اینکه بتوانیم با بازیکن جدید قرارداد ببندیم ناچاریم 
برای خالی شدن جایگاه ها در لیست، عذر چند بازیکن را 
بخواهیم. وی ادامه داد:  »مهدی زبیدی«، »پیمان نامور«، 

»پدرام قاضی زاده«، »فرشاد بیابانی« و »شاهین عباسیان« 
۵ بازیکنی هستند که به آنها اعالم شده نتوانسته اند آنطور 
که الزم است به تیم کمک کنند و می توانند برای پیوستن 
به تیم های دیگر اقدام کنند. جاللی ادامه داد: برای ترکیب 
استفاده  هم  گهر  گل  پایه  های  تیم  از  تیم  های  لیست 
خواهم کرد و حتی بازی های تیم جوانان گل گهر را هم 

از نزدیک دیده ام. با وجود اینکه سرپرست تیم گل گهر از 
حضور احتمالی گادوین منشا بازیکن سابق تیم های فوتبال 
استقالل و پرسپولیس به عنوان یکی از بازیکن جدید گل 
نمی  کرد:  اظهار  اما جاللی  بود،  داده  گهر سیرجان خبر 
قطعی  چیز  هیچ  هنوز  ببرم چون  را  بازیکنانی  نام  توانم 

نیست و مذاکره جدی صورت نگرفته است.

در  کرمانی  یاب  توان  تیرانداز  منشاءزاده،  سینا  علی 
پنجمین دوره مسابقات رنکینگ قهرمانی کشور که به 
میزبانی بندرعباس برگزار شد، عنوان قهرمانی رقابت ها 

را تصاحب کرد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
پنجم  مرحله  کشوری  آزاد  مسابقات  کرمان،  از  جوان 
رنکینگ خارج از سالن در بخش کامپوند آقایان با فاصله 
۵۰ متر با حضور بیش از ۶۰ شرکت کننده از سراسر 

کشور به میزبانی بندرعباس برگزار شد.
تیرانداز  رقابت ها، علی سینا منشاءزاده  این  پایان  در 

توان یاب کرمانی عنوان قهرمانی را بدست آورد.
بر این اساس علی سینا منشاء زاده که در این مسابقات 

با ورزشکاران سالم رقابت کرد، موفق به کسب عنوان 
نخست و قهرمانی این مسابقات شد.

جبرییل عبادی از قزوین و رسول امین زاده از تهران 
موفق به کسب عنوان دوم و سوم این مسابقات شدند.

سر  پشت  با  پایانی  رقابت  در  منشأزاده  سینا  علی 
و  جانبازان  ملی  تیم  مربی  عبادی  گذاشتن جبرییل 
این  قهرمانی  عنوان  کسب  به  موفق  ایران  معلولین 

مسابقات شد.
روز جمعه نیز این رقابت ها در بخش ریکرو با فاصله ۷۰ 
متر و با حضور بیش از ۱۰۰ شرکت کننده خانم و آقا در 
ورزشگاه تختی بندرعباس پیگیری شد. نفرات برتر این 

رقابت ها راهی اردوی تیم ملی می شوند.

به  باشگاه وطن شهرستان زرند در رامسر  بانوان  تیم 
دست  کشور  آل  فور  ژیم  لیگ  مسابقات  سوم  مقام 

یافت. 
زهرا مهدیزاده، مربی تیم وطن شهرستان زرند در گفت 
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و 

لیگ  مسابقات  دوره  دومین  گفت:  کرمان،  از  جوان 
"ژیمناستیک   ،)Gym for all( کشور  آل  فور  ژیم 
برای همه" با حضور ۶۵ تیم از ۱۵ استان به میزبانی 

مازندران، شهر رامسر برگزار شد.
به  زرند  شهرستان  وطن  باشگاه  بانوان  تیم  افزود:  او 

نمایندگی از استان کرمان با ترکیب هستی مهدیزاده، 
میبنا کارگر، فائزه اکبرزاده، مرجان یزدان پناه، هلنا پور 
نازنین  کارگر،  مبینا  عبدالهی،  ریحانه  خانی،  حسن 
رقیه حبیبی، فاطمه زعیم باشی و فاطمه اکبرزاده به 

مربیگری زهرا مهدیزاده در این رقابت ها حضور یافت.

بسیار  مسابقات  این  سطح  اینکه  اعالم  با  مهدیزاده 
باال بود، تصریح کرد: در پایان این رقابت ها، نوجوانان 
زرندی بعد از تیم های خانه ژیمناستیک اهواز و البرز 
در جایگاه سوم کشور قرار گرفتند. او بیان کرد: برای 
اولین بار در استان کرمان بود که این مقام کسب شد.

رئیس هیات فوتبال استان کرمان از برنامه ریزی 
بخش  در  کوهبنان  فوتسال  توسعه  برای  هدفمند 

های آقایان و بانوان خبر داد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان  ، علی قرایی، رئیس هیات فوتبال 
استان کرمان در آیین افتتاح نخستین دوره لیگ 
فوتسال دانش آموزی در شهرستان کوهبنان با اعالم 
برنامه های  کوهبنان  فوتسال  توسعه  برای  اینکه 
در  هدفمند  ریزی  برنامه  از  داریم،  مدنظر  خاصی 

بخش های آقایان و بانوان خبر داد.

نصیبم  را  توفیق  این  شاکرم  را  خداوند  افزود:  او   
کرد در راستای توسعه متوازن فوتبال استان امروز 

خدمت شما ورزشکاران کوهبنانی باشم.
قرایی با اعالم اینکه از زمانی که میرزاخانی عهده دار 
مسئولیت هیات کوهبنان شده، فوتبال شهرستان 
جان گرفته و اقدامات بسیار خوبی از وی به ویژه در 
بحث فوتسال شاهد بودیم، تصریح کرد: امروز شاهد 
نمونه عینی این کار بزرگیم که در جای جای این 

استان جایش خالی است.
او بیان کرد: مسابقات فوتسال رده های سنی آن هم 

این شهرستان، تضمین کننده  به صورت لیگ در 
آینده فوتسال کوهبنان خواهد بود.

رئیس هیات فوتبال استان کرمان گفت: مسابقات 
تا  است  فرصتی  لیگ  صورت  به  آموزی  دانش 
کوران  در  گرفتن  قرار  با  ما  نونهاالن  و  نوجوانان 
و  بیفزایند  فوتسال خود  فنی  ارتقای  به  مسابقات 

کسب تجربه کنند.
 قرایی از آمادگی هیات فوتبال استان برای توسعه 
این  در  افزود:  و  داد  خبر  شهرستان  این  فوتسال 
در  ویژه  به  را  کوششمان  و  تالش  نهایت  زمینه 

در  نهایت کوهبنان  در  تا  آموزش می کنیم  بحث 
سال های آینده حرف های زیادی برای گفتن داشته 

باشد.
او گریزی به فوتسال بانوان در این شهرستان زد و 
ابراز خرسندی کرد که یکی از سهمیه های فوتسال 
بانوان برای شرکت در لیگ دسته دوم کشور به این 

شهرستان داده شده است.
حمایت  با  تیم  این  کرد:  امیدواری  ابراز  قرایی 
با  استان،  پشتیبانی هیئت  و  مسئوالن شهرستان 

موفقیت در این مسابقات شرکت کند.

سرمربی گل گهر سیرجان کنار گذاشتن ۵ بازیکن از تیم را تایید کرد

منشاءزاده قهرمان مسابقات تیراندازی رنکینگ کشوری شد

بانوان زرندی بر سکوی سوم لیگ ژیم فور آل کشورایستادند

رئیس هیات فوتبال کرمان عنوان کرد؛
آمادگی هیات فوتبال کرمان برای توسعه فوتسال کوهبنان
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   هفته گذشته شهردار كرمان در كنار بیان انتقادات بسیاری كه از 
دولت كرد و از كمبود بودجه دولتی گالیه داشت، به نکته ای اشاره كرد 
كه قلب هر كرمانی متعهد و با شرفی را به درد می آورد. شهردار 
كرمان گفته است؛ در آتش نشانی كرمان با كمبود تجهیزات رو به رو 
هستیم و به دلیل فقدان نرد بان بلند كمک رسانی به ساختمان های 

مرتفع بسیار سخت و بروز حادثه ای نظیر پالسکو بسیار محتمل است

به قلم 
محمد فتح نجات

روایت »کرمان امروز« از ادعای شهردار کرمان مبنی بر کمبود تجهیزات آتش نشانی در کرمان و نبود نرد بان بلند؛

کرمانیان ساکن ساختمان های مرتفع خواهند سوخت!

سرویس علم و زندگی کرمان امروز 

به  مغذی  غذایی  رژیم  و  سالم  زندگی  سبک 
وزن  وحفظ  واگیردار  غیر  ازبیماری های  پیشگیری 
می کند.  زیادی  کمک  کودکان  قدی  رشد  به  سالم 
هورمون رشد مسئول افزایش قد کودکان است واگر 
ژنتیک  به  زیادی  حد  تا  قد  کوتاهی  یا  بلندی  چه 
این  دارد که  اما روش هایی هم وجود  است،  مربوط 

رشد را تسهیل می کند.
قد  رشد  به  مغذی  مواد  و  هورمون ها  از  بعضی   

کودکان کمک زیادی می کند از جمله:
مالتونین

مالتونین  است.  نیاز  مالتونین  به  قد  رشد  برای 
تنظیم  به  که  است  مغز  در  صنوبری  غده  هورمون 
چرخه خواب و بیداری کمک می کند. مالتونین باعث 
می شود تا بهتر بخوابید و بدن بتواند هورمون رشد 

ترشح کند. مواد غذایی غنی ازمالتونین شامل: آلبالو، 
انگور،  فرنگی،  گوجه  چوبه،  مار  ذرت،  زمینی،  بادام 
انار، زیتون، کلم بروکلی، خیار، برنج، جو و جو دوسر 

است.
آرژنین

آرژنین یکی از ۲۰ اسید آمینه اصلی است که سبب 
افزایش هورمون رشد می شود. تحقیقات اخیر نشان 
می دهد، بدن انسان روزانه به ۱۵-۲۰ گرم از این نوع 
اسید آمینه نیاز دارد. سینه بوقلمون دارای بیشترین 
سینه(  هر  ازای  به  گرم   ۱۶ )میزان  آرژنین  مقدار 
است. گوشت قرمز، مرغ، دانه کدو تنبل، سویا و بادام 

زمینی هم از دسته مواد غذایی حاوی آرژنین است.
پروتئین

 برای رشد مناسب قد، بدن به پروتئین نیاز دارد. 
تشکیل  در  کلیدی  نقش  پروتئین  آمینه  اسید های 
دارند.  استخوان ها  و  ماهیچه ها  مانند  بدن  بافت های 
گوشت گاو تغذیه شده با چمن، مرغ و تخم مرغ غنی 
در  بدن  به  می تواند  امگا ۳  اسید های چرب  با  شده 

تأمین پروتئین مورد نیاز کمک کند.

D ویتامین
دارای فواید و مزایای فراوانی است از جمله کمک 
مواد  بدن.  عملکرد  بهبود  و  استخوانی  استحکام  به 
غنی  شیر  سالمون،  ماهی  ماهی،  تن  مانند  غذایی 
شده، جگر، گوشت گاو، پنیر و زرده تخم مرغ دارای 
ممکن  ویتامین  این  کمبود  هستند.   D ویتامین 
به طور  نرمی استخوان در فرد منجر شود.  به  است 
کلی مصرف ویتامین D برای افزایش قد کودکان و 

نوجوانان بسیار مفید و ضروری است.
منیزیم

تیره،  شکالت  شامل  منیزیم  از  غنی  غذایی  مواد 
آجیل، سالمون و حبوبات مانند عدس است. منیزیم 
کمک  قلب  ضربان  تنظیم  و  خون  فشار  تنظیم  به 

می کند.
C ویتامین

ویتامین C از جمله ویتامین هایی است که در حفظ 
است.  مفید  قد  شدن  بلندتر  و  استخوان ها  سالمت 
فیبری  بخش  که  کالژن  تأمین  در  غذایی  ماده  این 
است.  موثر  می دهد  تشکیل  را  غضروف  و  استخوان 

نمی توانند  که  هستند  پستاندارانی  تنها  انسان ها 
ویتامین C را سنتز کنند بنابراین باید غذا های غنی 
از ویتامین C را مصرف کنند این ماده مغذی درمواد 
آناناس،  فرنگی،  توت  هندوانه،  پرتقال،  مانند  غذایی 

نخودچی وجود دارد.
آهن

هموگلوبین  دهنده  تشکیل  اجزای  از  یکی  آهن   
خون  در  اکسیژن  انتقال  هموگلوبین  وظیفه  است. 
است در نتیجه کاهش میزان آهن در خون می تواند 
سبب کمبود اکسیژن و همچنین کم خونی ناشی از 
قد  می خواهیدفرزندتان  اگر  شود.  بدن  در  آهن  فقر 
به  بدنش  نیاز  است  بهتر  پس  باشد،  داشته  بلندی 

اکسیژن را به خوبی تامین کنید.
قبل از مصرف مکمل آهن بهتر است که در ابتدا با 
پزشک خود مشورت کنید. باید در کنار این مکمل یا 
مواد غذایی حاوی این ماده معدنی مرکبات مصرف 
شود. مواد غذایی غنی از آهن شامل اسفناج، جگر، 
حبوبات، گوشت قرمز و کینوآ برای افزایش قد مفید 

است.

در  گذشته  پنجشنبه  روز  کرمان  شهردار 
شهر  شوراهای  و  رؤسا  شهرداران،  همایش 
سراسر استان کرمان به بیان معضالتی پرداخت 
بار  اسف  مندی  دغدغه  کرمانی  هر  برای  که 
این همایش گفت:  زاده در  است. مهران عالم 
دولت به رغم اینکه شعار واگذاری تصدی گری 
شود  نمی  راضی  جاهایی  در  اما  دهد،  می  را 
باشد.  خودش  اختیار  در  منابع  خواهد  می  و 
کمبود  ها،  استان  مراکز  های  چالش  از  یکی 
امکانات آتش نشانی است و در کرمان نردبان 
آتش  اگر  و  نداریم  بلند  های  ساختمان  برای 
بود.  خواهد  پالسکو  شبیه  بدهد،  رخ  سوزی 
از  کمتر  کرمان  در  ما  که  است  ذکر  به  الزم 
داریم. شهرداری ها  بودجه دولتی  یک درصد 
در صف اول خدمت رسانی هستند و در حوزه 
های مختلف کار می کنند و دولت اگر بخواهد 
این سنگر اول را تضعیف کند، بیشترین ضربه 

را خودش می خورد.
آتش  تجهیزات  زمینه  در  سازی  شفاف  این 
نشانی در کرمان از سوی شهردار کرمان بسیار 
تلخ  اینقدر  معضل  این  وجود  اما  است،  خوب 
کرمان  کرمانی  هر  قلب  که  است  بار  اسف  و 
شاهد  امروزه  آورد.  می  درد  به  را  دوستی 
ایجاد  دلیل  به  کرمان  شهر  در  که  هستیم 
کمربند سبز و جلوگیری از گسترش افقی شهر 

کرمان، بیشتر فعاالن عرصه ساخت و ساز رو به 
ساخت ساختمان های بلند با تعداد طبقه های 
ناپذیر  البته بخشی اجتناب  بیشتر هستند که 
سازمان  بین  این  در  است.  مدرن  زندگی  از 
حافظ  باید  شهر  هر  در  نشانی  آتش  های 
زیاد  ارتفاع  در  باشند حتی  مردم  مال  و  جان 
و برای انجام صحیح حفاظت نیاز به تجهیزات 
ابزار هم  تهیه  زمینه  دارند. در  مناسب  ابزار  و 

را  ها  شهرداری  و  باشد  مددرسان  باید  دولت 
باره کمک کند. درباره شهرهای دیگر  این  در 
اطالع دقیقی نداریم، اما امروز شهردار کرمان 
کرمانیانی  است؛  کرده  بیان  شفاف  صورت  به 
که در ساختمان های بلند زندگی می کنند به 
واسطه بروز آتش سوزی ممکن است به راحتی 
جان خود را از دست بدهند. البته این نکته هم 
جالب است که چرا سازمان شهرداری کرمان از 

از ساخت  بلند قبل  سازندگان ساختمان های 
هزینه ای گزاف دریافت می کند در حالی که 
را  ها  ساختمان  این  به  رسانی  کمک  توانایی 
ندارد. این موضوع بحث ما نیست، اما شهردار 

کرمان باید به این سوال نیز پاسخ دهد. 
بالین  بر  سر  درحالی  باید  امشب  اینکه  از 
خواب بگذاریم که می دانیم حدود ۲۰ درصد 
هستند  مرگ  معرض  در  کرمان  جمعیت  از 

حس بسیار بدی دارم و از سویی دیگر رسالت 
روزنامه نگاری اجازه نمی دهد که سکوت کنم 
روزنامه  که  کنم  می  بیان  تریبون  این  از  و 
با  مرتبط  دولتی  مسئوالن  از  امروز«  »کرمان 
این نقصان می خواهد که نسبت به این ادعای 
برطرف  تا  و  باشند  پاسخگو  کرمان  شهردار 
خواهیم  پیگیری  همچنان  نقصان  این  نشدن 

کرد.

افزایش قد کودکان با مواد مغذی 


