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   نیاز نیست حتما با اعداد و ارقام بازی کنیم تا متوجه شویم که معیشت کارگران در چه وضعیتی است. اعداد و ارقام به شدت نگران کننده است و شکاف بین دستمزد و 
هزینه زندگی کارگران همچون چاه عمیق شده است. در واقع در شرایطی نیستیم که دولت دست روی دست بگذارد و به مردم بگوید جای نگرانی نیست! چرا که زمان، 

زمان عمل است و...
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  پیشنهاد ارائه کاالبرگ الکترونیکی در سال آینده
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روایت »کرمان امروز« از وضعیت 
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 که دردی بر دیگر دردهای قشر آسیب پذیر است؛

مدیرکل راهداری ، حمل و نقل جاده ای استان خبر داد:

تجهیز 41 راهدارخانه 

در طرح زمستانه جاده ای استان
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معرفی ده  کتاب برتر ادبیات داستانی جهان

روزان هم 
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شرکت سیمرغ واحد کرمان در نظر دارد تعداد 
وزن  به  گوشتی  مادر  مرغ  قطعه  حدود 39000 
تقریبی 4 کیلوگرم و 3500 قطعه خروس به وزن 
تقریبی 5 کیلوگرم مزرعه شماره 2 این واحد را 
از طریق مزایده به فروش برساند،  متقاضیان می 
مزایده یک هفته پس  فرم  توانند جهت دریافت 
از تاریخ چاپ آگهی به امور بازرگانی شرکت واقع 
در کرمان ـ خیابان امام خمینی ـ نبش کوچه 27 

مراجعه فرمایند.
تلفن تماس: 4- 32231203

شرکت سیمرغ واحد کرمان 

آگهی مزایده 
آگهی مناقصه عمومی

 یک مرحله ای
 )نوبت اول(

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

متن در صفحه دوم 

آگهي مزایده شماره 98/1/ز
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » محصول کنسانتره سنگ آهن تولیدي خود به میزان یكصد و ده هزار تن 
با عیار Fe : 66%« را بصورت ترم تحویل ex-work انبار کارخانجات تغلیظ شرکت خود، از طریق مزایده عمومي به فروش برساند. لذا 
کلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مزایده به  آدرس الكترونیكي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد  مذکور را از قسمت تامین 
کنندگان و مشتریان )بخش مزایده ها( دانلود نمایند. آنالیز فیزیكي و شیمیایي محصول تولیدي در اسناد موجود مي باشد. مهلت تحویل 
پاکات ساعت 9 الي 14 روز شنبه  مــورخ 98/10/7 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. 

شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار مي باشد.

                                                                               مدیریت قراردادها و معامالت
                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

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

به  عاقلی  انسان  هر  کرد:  بیان  کرمان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
وحدت میان حوزه و دانشگاه واقف است زیرا هم دانشگاه و هم حوزه 
برای این انقالب شهید دادند و از آن دفاع کردند و اگر می خواهند 
انقالب را از پیچ های تاریخی و خطرناک عبور دهند باید این دو قشر 

در کنار هم باشند و با وحدت این امر مهم صورت می گیرد.
خطبه های  در  علیدادی سلیمانی  حسن  والمسلمین  حجت االسالم 
وحدت بخش نماز جمعه کرمان ضمن دعوت همگان به تقوای الهی 
گفت: امروز باید به فکر تقوا باشیم و فردا دیر است چرا که این دنیا 
و در آخرت هم جناحی،  بین می رود  از  و  به سرعت سپری می شود 
... به درد انسان نمی خورد و فقط  دوستی ها، خویشاوندی ها، پول و 

تقوای الهی به داد انسان می رسد.
وی با بیان این مطلب که وعده های خداوند تخلف ناپذیرند و اگر در 

آخرت چیزی خالف وعده خداوند رخ دهد عدل خداوند زیر سوال 
بخششی  و  افتاد  اتفاق  تخلفی  مجازات  در  اگر  کرد:  اظهار  می رود، 
بخشش،  کرم،  زیرا  نیست  شده  گفته  عدالت  خالف  گرفت  صورت 
افراد  است شامل حال  تعالی هر کدام ممکن  تبارک  رحمت خدای 

شود.
نماینده ولی فقیه در استان کرمان با اشاره به اینکه در بهشت هرکس 
به اندازه درجه و مرتبه اش پاداش می گیرد و در آنجا پیری و فرتوتی 
رخ نمی دهد، عنوان کرد: رفتارهایی مانند خونریزی ، استعمار، جنگ 
برسرنفت و ... که رئیس جمهور آمریکا به دنبال آن است در بهشت 
معنا ندارد و همه در صلح بسر می برند و سخنان لغو و بیهوده، تهمت، 

دروغ، بردن آبروی افراد و ... در داراالسالم وجود ندارد.
وی با یادآوری اینکه روز هوانیروز را پشت سر گذاشتیم، اظهار کرد: 
خلبانان هوانیروز با شجاعت از دستاوردهای نظام جمهوری اسالمی 
ایران تحت لوای اسالم و فرامین فرمانده کل قوا مقام معظم رهبری 

انجام وظیفه می کنند.
امام جمعه کرمان با اشاره به اینکه در هفته آینده روز وحدت حوزه و 
دانشگاه است، عنوان کرد: روز شهادت آیت اهلل مفتح، روز وحدت حوزه 
و دانشگاه نام گذاری شده است؛ شهید مفتح هم در دانشگاه و هم در 

حوزه خدمات فراوانی به جامعه علم کشور انجام داد.
وی وحدت میان حوزه و دانشگاه را بسیار مهم دانست و بیان کرد: 
شهید  محور شخصیت  حوزه  در  امروز  که  مهمی  بحث های  از  یکی 
مفتح مورد سوال است وحدت حوزه و دانشگاه است در اینجا سوال 
آن  ضرورت   هم  وحدت؟  چرا  است؟  معنا  چه  به  وحدت  می شود 
اثبات می کند و هم در عمل آن چیزی که  را  و هم دالیلی که آن 
هر  که  است  روشن  و  واضح  آنقدر  کدام  هر  دیده ایم  وحدت  این  از 
اندیشمندی، متفکری و هر انسان آزاده ای به مراتب و موثر بودن این 

وحدت واقف است.

حجت االسالم علیدادی سلیمانی بیان کرد: هر انسان عاقلی به وحدت 
میان حوزه و دانشگاه واقف است زیرا هم دانشگاه و هم حوزه برای 
این انقالب شهید دادند و از آن دفاع کردند و اگر می خواهند انقالب 
را از پیچ های تاریخی و خطرناک عبور دهند باید این دو قشر در کنار 

هم باشند و با وحدت این امر مهم صورت می گیرد.
وی تصریح کرد: برای رد شدن از مشکالت و گردنه های سخت باید 
حوزه و دانشگاه را که هر دو اندیشمند هستند و گفتمان علمی از 
جنس هم دارند در کنار یکدیگر قرار گیرند و برای پیشرفت اسالم هر 

دو قشر باید راه نظریه ها را برای یکدیگر باز کنند.
نماینده ولی فقیه در استان کرمان بیان کرد: این دو مرکز در دنیای 
به  نسبت  هم  و  دارد  تکلیف  انسانیت  و  انسان  به  نسبت  هم  امروز 
و  دانشگاه  بر عهده  نه  تکلیف  این  و  دارند  تکلیف  الهی   دستورات  
نه بر عهده حوزه است بلکه هر دو مکمل هم هستند و در کنار هم 
باید  قرار گیرند و یکدیگر را تکمیل کنند تا این تکلیف بزرگ الهی و 
انسانی یعنی هم خدمت به مردم و هم تالش کردن برای اینکه سطح 

معرفتی جامعه را باال بردن، نیاز به وحدت این دو قشر دارد.
وی با بیان این مطلب که حوزه و دانشگاه تبعیت واحد از مقام معظم 
رهبری دارند، عنوان کرد: حوزه و دانشگاه از این امت به پا خواسته اند 
عزیرانی که در حوزه و دانشگاه تحصیل می کنند هر دو از متن این 
جامعه و امن واحد هستند و هر دو  تابع امامت مسلمین و  رهبری 
جامعه اند امامت مسلمین فرامین و منویاتی دارد که هر دو بخواهند 

به آن جامه عمل بپوشانند، باید در کنار هم قرار گیرند.
دانشگاه  و  حوزه  کرد:  خاطرنشان  علیدادی سلیمانی  حجت االسالم 
دشمن واحد دارند که این دشمنان هر زمان که توانست دانشگاه و 
حوزه را به خون کشیده و بی رحمانه به آنها تاختند و به خاک و خون 
حوزه  در  تاختن  و  یورش  و  تهران  دانشگاه  در  دانشجویان  کشیدن 

علمیه قم از نمونه های بارز این دشمنی است.

نماینده ولی فقیه در استان:

شرط عبور انقالب از پیچ های خطرناک، وحدت حوزه و دانشگاه است

خبر
مدیرکل راهداری ، حمل و نقل 

جاده ای استان خبر داد:
تجهیز 41 راهدارخانه در طرح 

زمستانه جاده ای استان 
 

مدیرکل راهداری ، حمل و نقل جاده ای استان کرمان از تجهیز و فعال شدن 
۴۱راهدارخانه ثابت و سیار این حوزه همزمان با آغاز طرح زمستانی در خطوط 

ارتباطی و جاده ای استان خبر داد.
سید علی حاج سیدعلیخانی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 370نیروی 
با بهره گیری از ۱86 دستگاه خودرو سبک و  راهداری در این راهدارخانه ها 
سنگین در گردنه های اصلی استان به هموطنان و هم استانی ها خدمات رسانی 

می کنند.
استان  در  آسفالته  راه  کیلومتر   300 و  هزار   ۱3 علیخانی  سید  حاج  گفته  به 
وجود دارد که در این زمینه کرمان رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص داده 
کیلومتر  و ۹00  هزار  یک  با  اصفهان  استان  از  بعد  کرمان  استان  همچنین  و 

بیشترین طول بزرگراه را در سطح کشور دارد.
وی با اشاره به اینکه  ۲۵ گردنه برف گیر با طول یک هزار و ۵7 کیلومتر در 
سطح استان کرمان وجود دارد، اظهار کرد : عالوه بر امداد رسانی در راهدارخانه 
استان  این  مواصالتی  محورهای  طول  در  نیز  راهی  خدمات  مجتمع   37  ، ها 
تجهیز شده اند تا در صورت بسته شدن راه، کار خدمات رسانی به هموطنان را 

انجام دهند.
اقدامات  به  اشاره  با  کرمان  استان  جاده ای  نقل  و  حمل  راهداری،  مدیرکل 
راهداری استان کرمان در زمان برف و یخبندان در راستای کمک به مسافرین 
و رانندگان، افزود: ۲۹ هزار تن شن و نمک برای بازگشایی محورهای استان در 
فصل زمستان خریداری شده است که در زمان های یخبندان و برف گرفتگی 

محورهای مواصالتی استان مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به وجود  ۲۲ دوربین نظارتی جهت نظارت گردنه های اصلی استان 
در  نیز  جدید  نظارتی  دوربین  چهار  همچنین  امسال  زمستان   : داشت  اظهار 

محورهای مواصالتی استان کرمان و به ویژه گردنه ها نصب خواهد شد.
حاج سیدعلیخانی به نقاط حادثه خیز استان کرمان و اقدامات انجام گرفته در 
این نقاط شناسایی شده اشاره کرد و گفت : 6۹ نقطه پرحادثه در ۱۵ شهرستان 
در  موثری  نقش  مهم  این  که  حادثه خیزی شده   رفع  امانی  به شکل  استان 

کاهش حوادث جاده ای خواهد داشت .

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان خبر داد:

 آماده باش 500 نجاتگر کرمانی 
 مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان از آماده باش بیش از ۵00 نفر از 
نجاتگران این جمعیت در ۲۴ پایگاه امداد و نجات سراسر استان در رزمایش 

طرح ترافیکی زمستان ۹8 خبر داد.
رضا فالح در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بیش از ۵00 نجاتگر و امدادگر طی 
سال جاری در جاده های پرتردد و پرخطر استان با ارائه خدمات امدادونجات، 
کمک های اولیه و خدمات اجتماعی جهت تسکین آالم آسیب دیدگان در قالب 

طرح ملی امدادو نجات زمستانه به هموطنان خدمت رسانی می کنند. 
وی افزایش آمادگی و توان نیروهای امدادی جهت ارائه خدمات و پاسخگویی 
مطلوب و سریع به حوادث و سوانح احتمالی در ایام زمستان را از اهداف مهم 
این طرح معرفی کرد و تصریح کرد: جمعیت هالل احمر استان کرمان نیز با 
بین شهری )جاده ای و کوهستانی(  امدادونجات  پایگاه  آمادگی کامل در ۲۴ 
در محورهای مواصالتی و کوهستانی در سطح استان آماده خدمت رسانی به 

مصدومان و آسیب دیدگان احتمالی است. 
بکارگیری  با  طرح  این  گفت:  کرمان  استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
نیروهای  و  تجهیزات  نجات،  آمبوالنس، خودروی  امدادی همچون  خودروهای 
عملیاتی در جاده های پرتردد و مبادی ورودی شهرها به منطور اجرای سریع 
عملیات های نجات و امدادرسانی در حوادث جاده ای و سایر حوادث احتمالی 

در محدوه عملیاتی پایگاه ها و پست های اجرا می شود.
وی افزایش تعامل و همکاری با سایر دستگاه ها و نهادهای اجرایی در جهت ارائه 
امدادونجات به حادثه دیدگان، مصدومان، مسافران زمستانی و در راه ماندگان و 
همچنین ایجاد اطمینان خاطر و آرامش فکری مسافرین به خصوص هموطنان 
عزیز استان در طول محورهای مواصالتی استان با حضور نیروهای امدادی را از 

دیگر اهداف این طرح عنوان کرد.
تلفن ۱۱۲ مرکز پیام جمعیت هالل احمر  به صورت ۲۴  افزود: شماره  فالح 

ساعته آماده پاسخگویی به هرگونه حوادث و سوانح می باشد.

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان معرفی شد
االسالم  حجت  کشور،  اسالمی  تبلیغات  سازمان  رییس  سوی  از  حکمی  طی 
کرمان  استان  اسالمی  تبلیغات  جدید  مدیرکل  عنوان  به  حقانی  غالمحسین 

منصوب شد.
به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ،حجت االسالم غالمحسین 
حقانی، پیش از این به عنوان معاونت جوانان و جبهه فرهنگی انقالب اسالمی 
فرهنگی  معاونت  کرمان،  جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نمایندگی  دفتر 
دانشگاه آزاد کیش، مسئولیت ستاد نمازجمعه کیش و مسئول مرکز فرهنگی 

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی مشغول به خدمت بوده است.
عنوان  به   ۹6 سال  در  این  از  پیش  جاللی  علی  حجت االسالم  اساس  براین 
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان کرمان منصوب شده بود که در مرداد امسال 
طی حکمی از سوی رئیس سازمان اوقاف با حفظ سمت، به عنوان مدیر کل 

جدید اوقاف و امور خیریه استان کرمان منصوب شده بود. 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:  

شاخص های فرهنگی استان کرمان باید در تقویم هنری کشور ثبت شوند
و  شهردار  گفت:  کرمان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر 
اعضای این دوره از شورای اسالمی شهر همکاری و نگاه بسیار خوبی 

به اجرای برنامه های مختلف فرهنگی دارند
از  رونمایی  آیین  در  علیزاده  آنالین  کرمان  خبری  پایگاه  گزارش  به 
»ستاره  های  المللی  بین  جشنواره ی  چهارمین  فراخوان  و  پوستر 
صحنه« که با حضور شهردار و جمعی از مدیران شهرداری و اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، هنرمندان و اصحاب رسانه در سالن 
اجتماعات شهرداری کرمان برگزار شد، ادامه داد: با حضور هنرمندان 
، امکان برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی در استان وجود دارد که 

باید از ظرفیت حضور هنرمندان در کرمان استفاده کرد.
وی ضمن تشکر از شهرداری کرمان به خاطر میزبانی این آیین، گفت: 
خوشبختانه شهردار کرمان  اکنون نیز حاضر به حمایت از این رویداد 
بزرگ فرهنگی شده که جا دارد از حمایت های ایشان از برنامه های 

فرهنگی تشکر کنم.
علیزاده تصریح کرد: همانطور که شهردار کرمان تاکید دارند جشنواره 
یک  بلکه  نیست   دولتی  رویداد  یک  های صحنه  ستاره  المللی  بین 
رویداد و اقدام مردمی است و از زوایا و بخش های مختلف از جمله 
به آن  توان  و شادابی می  نشاط  و  اجتماعی، شهروندی  آسیب های 

نگاه کرد.
وی ادامه داد : می توان به جرات گفت بعد از جشنواره فیلم کودک 
که با حضور جمع کثیری از هنرمندان در کرمان برگزار شد ، کمتر 
رویدادی همانند جشنواره بین المللی ستاره های صحنه اتفاق خواهد 
افتاد که این تعداد از هنرمندان شاخص در آن حضور پیدا کنند و در 

سه دوره قبل نیز این حضور دیده شد.
با  کرد:  نشان  کرمان خاطر  اسالمی شهر  ارشاد  و  فرهنگ  مدیر کل 
توجه به ظرفیت موسسات فرهنگی و هنری، برگزاری جشنواره بین 

المللی ستاره های صحنه  یک کار بسیار بزرگ و قابل تقدیر است.
فرهنگی  در حوزه  بسیار خوبی  اقدامات  اخیر  سالهای  در  گفت:  وی 
نیز می  این جشنواره   انجام شده است که  توسط شهرداری کرمان 
تواند در برنامه های ساالنه و تقویم فعالیت های فرهنگی شهرداری 

قرار گیرد.
 وی با تاکید بر اینکه استان کرمان را باید با شاخص های فرهنگی 
در کشور و جهان معرفی کرد، ادامه داد: شاخص های فرهنگی استان 

کرمان باید در تقویم هنری کشور ثبت شوند.
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان تصریح کرد: هیچ 
از  است   انجام شده  و  پیش گرفته  در  در کرمان  رویکرد هنری که 
جایی گرفته نشده است و هرچه اجرا می شود از جمله جشنواره ملی 

شعر رضوی ، جشنواره موسیقی نواحی و جشنواره ستاره های صحنه، 
همگی خاستگاه  شان کرمان بوده است .

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اقدامات خوب 
فرهنگی شهرداری کرمان، از نقد غیر منصفانه بعضی از هنرمندان از 
این اقدامات گالیه کرد و گفت: جامعه هنری باید قدر این فرصت و 
باور  یک  و  دیدگاه  یک  نتیجه  اتفاق  این  زیرا  بداند  باید  را  موقعیت 

فرهنگی است.
کرد:  تاکید  کرمان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  مدیرکل 
انسجام درون جامعه فرهنگی باید حفظ شود و اگر زمینه ای فراهم 
شده است از آن حمایت و استفاده کنند تا باعث یاس و دلسردی آن 

مجموعه نشود.
با  اداره کل  این  با توجه به همکاری تنگاتنگ   : علیزاده تصریح کرد 
شهرداری ، مطلع هستم تاکنون هر فردی برای برگزاری برنامه های 
فرهنگی، هنری و قرآنی به شهرداری کرمان مراجعه کرده و گام اول را 
برداشته است، شهرداری از آن حمایت کرده و در کنار آنها بوده است .

این دوره و شهردار کرمان  اگر در شهرداری کرمان در   : افزود  وی 
این  از  باید   ، ایفا می کنند  سهمی در حوزه فرهنگی دارند و نقشی 

اقدامات حمایت و این مجموعه را تشویق کرد .
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان با بیان اینکه  باید 
بر دستان همه شهردارانی که در این مسیر بسیار دشوار حرکت می 
باید   آنها است  ادامه داد: پس اگر نقدی بر عملکرد  ،بوسه زد؛  کنند 

منصفافه باشد و اگر آسیبی است  باید رفع گردد.
علیزاده افزود :در این دوره از شهرداری و شورای شهر بستری برای 
اجرای موسیقی ، تیاتر و برنامه های هنری ، ورزشی و  قرآنی فراهم 
شده است که ما باید در کنار شهرداری قرار گیریم و باعث دلگرمی 
فرهنگی  تقویم  در  بزرگی  های  رویداد  تا  باشیم  شهرداری  شهردارو 

شهرداری رقم بخورد.
زاده  عالم  مهران  اهدای حکم سید  با  مراسم  این  در   : است  گفتنی 
بین  جشنواره  سیاستگذاری  شورای  ریس  عنوان  به  کرمان  شهردار 

المللی ستاره های صحنه معرفی شد.

در  و  تولید  رو نق  در سال  باهنر گفت:  مدیرعامل شرکت مس شهید 
راستای اهداف تبیین شده از سوی رهبر معظم انقالب در حوزه اقتصاد 
مقاومتی و نظر به اهمیت خود کفایی و  استقالل کشور، شرکت صنایع 
مس شهید باهنر کرمان موفق به تولید نهایی لوله های خاص آلیاژی در 

مقیاس مورد نیاز کشور شده است.
به گزارش روابط عمومی صدر تامین، مجید ضیایی، مدیر عامل شرکت 
کشور  کالن  سیاست های  راستای  در  گفت:  باهنر  شهید  مس  صنایع 
در  ارز  خروج  از  جلوگیری  اهمیت  و  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  و 
شرایط حساس کنونی، این شرکت موفق به تولید انواع لوله های خاص 
آلیاژی مورد استفاده در نیروگاه ها، پاالیشگاه ها و صنایع دریایی کشور در 

مقیاسی شده که عمال نیاز کشور از این محصول مرتفع شود.
ضیائی افزود، با تکیه بر دانش و غیرت همکاران سخت کوش و سالها 
تالش کارشناسان و مدیران این مجموعه با همکاری یک شرکت هندی، 
این شرکت با افتخار اعالم می  دارد که انواع آلیاژهای کاپرنیکل، آدمیرال 
کشور  نیاز  مورد  مقیاس  در  مختلف  سایزهای  در  را  براس  آلومینیم  و 

تولید می کنیم.
وی ادامه داد: به حول و قوه الهی، این محصوالت بومی سازی شده اند 
و در برخی از پاالیشگاه ها و نیرو گاه های ایران نیز استفاده شده و مورد 
تایید کارشناسان فنی قرار گرفته است و وزارت صنعت، معدن، تجارت 
نیز تولید انحصاری این محصول را توسط شرکت صنایع مس باهنر اعالم 

کرده است.
وی تصریح کرد: در این شرایط تحریم ایران می تواند عالوه بر رفع نیاز 
داخل، به عنوان تنها عرضه کننده این محصوالت در منطقه، لوله های 
بر  عالوه  می تواند  و  نماید  صادر  کشورها  دیگر  به  را  خاص  آلیاژی 

جلوگیری از خروج ارز، برای کشور ارز آوری نیز داشته باشد.
به  که  است  تخصصی  محصولی  آلیاژی  لوله های  است  ذکر  به  الزم 
پیچیده  فنی  دانش  نیازمند  آن  تولید  بسیار خاص،  فنی  خواص  دلیل 
و  شیرین کن ها  آب  کندانسورها،  در  که  بوده  پیشرفته  ماشین آالت  و 
فراوان  کاربرد  استراتژیک  صنایع  در  خاص  برودتی-حرارتی  تجهیزات 

دارد.

ضیایی، مدیرعامل مس باهنر خبر داد: 

ایران از واردات لوله های آلیاژی بر پایه مس برای نیروگاه ها و پاالیشگاه ها بی نیاز شد

 دستگاه مناقصه گزار دانشگاه علوم پزشکی کرمان

شماره مناقصه : 6۹/۱0/۱0/۹8  الف( امور خدمات عمومی مرکز آموزشی و درمانی
افضلی پور

 موضوع مناقصه

 برآورد یکساله الف( مبلغ برآورد: 8۹/۵0۲/6۴8/۴۲0 ریال
تضمین شرکت در مناقصه الف( مبلغ تضمین: 3/7۵8/0۵۲/۹68 ریال

 نوع تضمین شرکت در مناقصه: واریز نقدی / ضمانتنامه بانکی

الف( سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir به شماره فراخوان 
http://iets.mporg.ir ۲0۹80۹۱0۵۵000006 ب( پایگاه ملی مناقصات

دریافت اسناد:
از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 30: ۱۴ 

روز پنجشنبه مورخ ۹8/۹/۲8

 محل تسلیم فقط پاکت الف: کرمان - ابتدای جاده هفت باغ علوی ، معاونت غذا و دارو ، اداره
 حراست

آخرین مهلت تحویل پیشنهادها: 
ساعت 30: ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۹8/۱0/۹

 جلسه توجیهی در ساعت ۱0 روز سه شنبه مورخ ۹8/۱0/3 در محل امور اداری مرکز آموزشی
.درمانی افضلی پور برگزار خواهد شد

بازگشایی پیشنهادها : 
در ساعت 30: ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۹8/۱0/۱0

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان )هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد(.  ۱0۵۵ م/الف

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(
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رورَوکنخرید؛رشدکودکتانرامختلمیکند

سرویس سالمت کرمان امروز

تازه  برای کودکان  والدین  اولین خرید های  ثابت  پای  امروزه، رورَوک 
متولد شده به شمار می رود. البته این محصول از نظر قدمت سابقه ای 
می دهد  نشان  که  است  دست  در  شواهدی  و  دارد  طوالنی تر  بسیار 

تاریخچه اولین رورَوک های تولید شده به قرن پانزدهم باز می گردد.
با این حال، کارایی و از همه مهم تر فواید علمی رورَوک توسط شمار 
زیادی از متخصصین در سراسر دنیا زیر سوال رفته است به طوری که 
استفاده از آن در برخی کشور های توسعه یافته ممنوع شده است. اما آیا 
واقعا رورَوک باعث ایجاد تداخل در روند رشد جسمانی کودک خواهد 

شد؟
 مطالعات گسترده در تقابل با تاثیرگذاری رورَوک

دکتر Alan Greene متخصص اطفال اطالعات کامل و مفیدی در 
این زمینه ارائه داده است: مشاهده اولین قدم های فرزند برای هر والدی 
به شدت لذت بخش و هیجان انگیز است. رورَوک اختراع شد تا دستیابی 

به چنین رویایی را سریعتر محقق سازد.
حداقل از نظر روانی، کاربرد رورَوک برای کودکان به آن ها احساسی 
آمیخته از شادی و اعتماد به نفس هدیه می دهد. این ابزار گاهی اوقات 
نیز به یاری والدین می شتابد و همچون یک پرستار کودک حرفه ای وارد 

عمل می شود تا ساعت ها آن ها را سرگرم کند.
اما داستان به همین جا ختم نمی شود! بر اساس مطالعات انتشار یافته 
از مجله تکاملی و رفتاری طب اطفال، رورَوک در تعداد زیادی از موارد 
گزارش شده منجر به تاخیر در توسعه فرمان های حرکتی مغز کودکان 
شده است. از طرفی دیگر با استناد به مطالب انتشارات AAP، روروک 

حتی می تواند منجر به اختالل در تکامل ذهنی بچه ها شود.
در  باالیی  محبوبیت  از  روروک ها  هنوز  که  زمانی  و   ۱۹۹۴ سال  در 
کشور  این  مصرفی  کاال های  ایمنی  کمیسیون  بودند،  برخوردار  آمریکا 
اعالم کرد که این محصول بیش از هر کاال های کودکانه دیگری منجر به 

ایجاد جراحت برای رده سنی خردسال شده است.
قابل  مد  پاب  طریق  از  که  مقاله ای  طبق  فیزیکی  آسیب های  انواع 
شکستگی  استخوانی،  شکستگی  سر،  به  ضربه  شامل  است،  دسترسی 
دندان ها، قطع عضو و یا حتی مرگ می شود. هرچند رورَوک های امروزی 

سالمت  بر  آن  متعدد  مضرات  از  نمی توان  هم  باز  اما  هستند،  ایمن تر 
عضالت و استخوان های کودک چشم پوشی کرد.

براساس خبر منتشره در روزنامه نیویورک تایمز، کانادا در سال ۲۰۰۴ 
استفاده از روروک را به طور کلی ممنوع کرد. شاید متعجب شوید، اما 
مالکیت تنها یک رورَوک می تواند منجر به جریمه تا ۱۰۰۰۰۰ دالری 
و یا شش ماه زندان شود. این در حالی است که بر اساس داده های پاب 
مد، همچنان ۷۵ درصد کودکان در بسیاری از کشور ها وابسته به رورَوک 

هستند و تبعات ناشی از آن نیز ادامه دارد.
همانطور که گفته شد استفاده از رورَوک ضمن قرار دادن کودک در 
از مهم ترین مهارت های  معرض حوادث مختلف، فرصت یادگیری یکی 

زندگی را آن هم به صورت "طبیعی" از او می گیرد.
از کتابخانه دیجیتال ساینس دایرکت نشان داده است که  مطالعه ای 
رورَوک با ایجاد تداخل در روند یادگیری ذاتی، منجر به تاخیر در تکامل 
فرمان های حرکتی صادره از مغز کودک برای حداقل چندین ماه خواهد 
شد. به نظر می رسد که این تاخیر دست کم بیش از ۳ روز به ازای هر 

۲۴ ساعت استفاده از رورَوک باشد.
اما قطعا اساسی ترین مشکلی که درباره روروک گزارش شده، تاخیر در 
تکامل ذهنی کودکان است. تست های ویژه ای که از این کودکان به عمل 
آمده است، مسئله فوق را تایید کرده اند. این تاثیر گا ها تا حتی ۱۰ ماه 

پس از توقف استفاده از رورَوک نیز استمرار داشته است.
دکتر Emmi Pikler متخصص اطفال ادامه می دهد: کودکانی که 
به صورت طبیعی بزرگ می شوند و راه رفتن را بدون عجله )اشاره به 
استفاده از رورَوک( می آموزند نه تنها از نظر عضالنی پایدارتر هستند، 

بلکه اعتماد به نفس و قدرت ذهنی بیشتری نیز دارند!
دو  میان  کاملی  بررسی  آمریکا  اطفال  پزشکی  آکادمی  از  مطالعه ای 
بودند  داده است. دسته نخست کودکانی  انجام  از کودکان  اصلی  گروه 
با  دیگر  دسته  و  آموختند  رورَوک  به  وابستگی  بدون  را  رفتن  راه  که 

استفاده از آن.
نتایج نشان دادند که کودکان گروه دوم نه تنها دیرتر به راه افتادند، 
منظور  به  خود  والدین  کمک  نیازمند  طوالنی  زمانی  مدت  برای  بلکه 
حفظ کامل تعادل بودند. علت این مساله نیز از نظر علمی کامال مشخص 
است: رورَوک اجازه تکامل تمامی عضالت الزم برای راه رفتن مستقل 

را نمی دهد.
مانند  حرکاتی  کودکان،  معروف  فیزیوتراپ های  از  یکی  گفته  به 
چهار دست و پا راه رفتن، تالش برای باال کشیدن خود و بلند شدن 
از زمین، همگی برای تقویت عضالت هر کودکی ضروری هستند و 

رورَوک چنین فرصتی را از آن ها سلب می کند.
داینامیک  مجله  در  شده  چاپ  پژوهش های  به  استناد  با   
کایروپراکتیک، حرکت چهار دست و پا فرآیندی فوق العاده پیچیده 
است که استفاده از هر دو نیمکره چپ و راست مغز و در عین حال 

هماهنگی دقیق میان آن ها را طلب می کند.
این هماهنگی، فرد را برای دست یابی به موفقیت های آکادمیک در 
آینده مستعدتر می سازد. بدین ترتیب بهترین روش در جهت کمک 
به فرزندان این است که اجازه دهیم خودشان راه رفتن را بیاموزند و 

ما تنها محیطی ایمن و مناسب در اختیارشان قرار دهیم!
عالوه بر یافته های فوق، اخیرا مطالعه ای دیگر نیز توسط دانشگاه 
کیس وسترن رزرو انجام شده که مضرات تکاملی استفاده از رورَوک 

به وسیله کودکان را تایید کرده است.
دکتر A. Carol Siegel روانشناس و یکی از کارکنان متخصص 
دانشگاه مذکور، مهارت های ذهنی و حرکتی ۱۰۹ نوزاد با رده سنی 
۶ الی ۱۵ ماه را مورد بررسی قرار داد تا از تاثیر مثبت و یا منفی 

رورَوک بر رشد عضالتی- اسکلتی مناسب کودکان آگاه شود.
هرچند نتایج به دست آمده از این پژوهش هنوز به صورت رسمی 
در هیچ مجله ای منتشر نشده، اما دکتر Siegel طی مصاحبه ای 
نظر خود و همچنین بخشی از یافته های مطالعه را گزارش داده است: 
تمامی کودکان شرکت کننده از عملکرد ذهنی استاندارد برخوردار 

بودند، به غیر از کودکانی که تجربه استفاده از رورَوک را داشتند.
وی به منظور تفهیم بهتر موضوع از آزمایشی جالب در دهه ۱۹۶۰ 

دور  و  استفاده  گربه  بچه  چندین  از  تحقیق  این  در  می کند:  یاد 
گردن هر کدام از آن ها به کمک ابزاری مخروطی پوشیده شده بود. 

به گونه ای که امکان مشاهده پا ها حین حرکت وجود نداشت.
جدا  حیوان  از  بند ها  گردن  آزمایش،  اجرای  از  مدتی  گذشت  با 
شدند. بچه گربه ها تا مدتی قادر به هدایت ذهنی اندام های حرکتی 
خود و راه رفتن نبودند. دقیقا همین اتفاق در مورد روروک نیز رخ 
می دهد، به خصوص آن هایی که اجازه نمی دهند کودک پا های خود 
را حین حرکت مشاهده کند؛ بنابراین اگر به هر دلیلی که مجبور 
به خرید رورَوک برای فرزند خود باشیم، بهتر است مدلی را انتخاب 

کنیم که کودک حین حرکت قادر به مشاهده پا های خود باشد.
در ادامه پس از کسب آگاهی کامل پیرامون مضرات رورَوک برای 
کودکان خردسال و شیرخوار، دو محصول دیگر را معرفی خواهیم 
کرد که تاثیری مشابه دارند و بهتر است از خریداری آن ها اجتناب 

شود.
رقابت منفی رورَوک با دو محصول کودکانه دیگر

با  زیر  موارد  که  است  ذکر  به  الزم  محصوالت،  نام  ارائه  از  پیش 
استناد به داده های آکادمی پزشکی اطفال آمریکا گردآوری شده اند.
 تاب های نوسانی با قابلیت اتصال به درب: به دالیل مشابهی که در 
مورد رورَوک نیز گفته شد، تاب های نوسانی کودکانه که به چارچوب 
درب متصل می شوند هم منجر به تاخیر در رشد و تکامل ذهنی- 
فیزیکی خواهند شد، زیرا باعث می شوند که کودکان زمان کمتری را 
به جنب و جوش طبیعی بر سطح زمین بگذرانند و بدین ترتیب قادر 

به توسعه مهارت های حرکتی در زمان مناسب خود نباشند.
عالوه بر این با وارد آوردن استرس و فشار بر ناحیه لگن و ستون 
البته  که  شود  استخوانی  شکلی های  بد  مسبب  می توانند  فقرات، 

درصد باالیی از آن ها به مرور زمان رفع می شوند.
صندلی بچه: گزارش های متعددی از جراحت های جدی به واسطه 
از  بسیاری  در  دارد.  وجود  دنیا  سراسر  در  بچه  از صندلی  استفاده 
موارد کودک پیش از آن که واقعا از نظر عضالنی آماده باشد، داخل 
صندلی های مخصوص بچه ها قرار گرفته و فرمان های حرکتی صادره 
از مغز وی -که همچنان ارتباط کاملی با محیط ندارد- برای مدتی 
نسبتا طوالنی محدود می شود. بنابر این اگرناگزیر شدید که از این 
صندلی ها استفاده کنید، مدت کوتاهی کودک را درون آن قرار دهید.

منبع: وب سایت سواد زندگی

یادداشت های 
گاه و بی گاه

صدا
رفته  یاد  از  چه  هر  یادآور  و  زمان  نمایانگر  صدای خروس 
است. بوقلمون با صدای خود همیشه ساز مخالف می زند و از 
اینکه رنگ عوض می کند ناراحت است. صدای گنجشک 
اتحاد و همبستگی را به یاد می آورد و فصل نو را نوید می 
دهد. بلبالن چهچه مستانه و عاشقانه سر می دهند و یک پای 
بزمی شاعرانه را  با صدای خود  قناری  ثابت عاشقی هستند. 
صفا می بخشد و هیچ غزلی بدون صدای قناری سراییده نمی 
شود. طوطیان با صدایشان تقلید را تعلیم می دهند، شیهه اسب 
را تدریس می کند و ضجه آزار دهنده  جوانی و سرکشی 
حمار هم از بار سنگینی است که بر پشت و گرده اش گذاشته 

شده و او باید تحمل کند و دم بر نیاورد.

بهقلممحمدجواد
ایرانمنش

فصل فردا
ولی  پنداری  می  آفتاب  را  آفتاب  تو 
که  توست  از  چشمی  گوشه  آفتاب 
در رگ  است.  را روشن کرده  جهان 
بیدها استواری می آفریند و در چشم 

آب رویشی دوباره می چکاند. سیب های رسیده را در 
دست  نباشی  وقتی  کند.  مهمان  مرا  تا  ریزند  می  سبد 
حرف  برایت  را  ام  دلتنگی  زمستانند.  از  سردتر  هایم 
کس  هیچ  مدیون  تو  کنی.  گریه  من  با  که  زنم  نمی 
توام که  نیز مدیون  نیستی جز خوبی های خودت من 
از  هر شب  تا  ای  داستانم شده  ای.  بارم شده  و  برگ 
شنیدنت به خواب بروم و هر روز برای دوباره شنیدنت 
که  دهم  فرا  گوش  نجوایی  هر  به  برخیزم.  خواب  از 
اما   ام  کرده  سکوت  باشد  میان  در  حرفی  تو  از  شاید 
فراموش نکرده ام و همچنان زخم هایی را که بر پیکره 
ی روحم فرو آمده اند تحمل می کنم تا تو را با دلتنگی 
فراموش  وقت  هیچ  را  هایت  خوبی  ندهم.  آزار  هایم 
نمی کنم وقتی که کاستی های مرا تواضع می پنداری 
و زشتی هایم را با محبت محک می زنی. می دانم که 
فقط با لطف تو جهان زیبا شده است و عشق و محبت 
و بزرگواری پیدا شده است. بهانه هایم را به پای کینه 
توزی نمی گذاری و همین کافی است که برای با تو 
بیاورم و یک عمر دلخوشی ام  زیستن یک عمر دوام 
باشی. عیب هایم را که نادیده می گیری از خطا کردن 
اگر  و  داری  قلبم خانه  میان  در  تو  خجالت می کشم. 
در  همیشه  ولی  است.  خالی  ام  زندگی  در  جایت  چه 
من حضور داری. همیشه می ترسم که از یک جای راه 
خسته شده رهایم کنی. من طاقت دوری ات را ندارم 
ای آفتاب سرپناهم باش. من تکه ای از توام که دغدغه 

ی تکامل دارم.
در چشم هایم چرخ دنیا را بچرخان 

با فکر آبی آرزوها را بچرخان 
من گوشه چشمی از تو می خواهم همین بس

با مهربانی فصل فردا را بچرخان 

بهقلم
مهنازسعید

گزارش»کرمانامروز«ازکوچکشدنسبدمعیشتخانوارهایکارگریکرمانولزومتوجهبهحداقلهایزندگی؛

شکاف عمیق میان دخل و خرج

اشاره:
کاالهای  قیمت  که  امروز  اقتصادی  ویژه  شرایط  در 
اساسی رو به افزایش است دستمزد کارگران با تورم افسار 
گسیخته همخوانی ندارد. در عین حال به همین نسبت 
آنها پیشی گرفته است. هم  از مزد  هزینه های کارگران 
فعلی  وضعیت  با  آیا  که  انتظارند  چشم  کارگران  اینک 
اقتصاد این روزها، سطح دستمزد آنها افزایش می یابد که 
حداقل این افزایش دستمزد کفاف حداقل های معیشت 
آنها را بدهد. از سوی دیگر کارفرمایان نیز نگران هستند 
نتوانند  آنها  که  نباشد  ای  گونه  به  دستمزد  افزایش  که 
پایین  به  سودشان  آنکه  یا  و  کنند  حفظ  را  خود  تولید 

ترین سطح برسد.
کارگران ناراضی اند

اگر نگاهی به معیشت کارگران بیندازیم به یک معادله 
که  می شود  پررنگ  وقتی  معادله  این  رسیم.  می  نابرابر 
و  قرمز  گوشت  قیمت  کرده،  سقوط  ریال  ارزش  ببینیم 
افزایش  تا میزان هشتاد درصد  سایر خورد و خوراک ها 
یافته، لوازم خانگی ۴۰ درصد گران تر شده است و پوشاک 
نیز افزایش ۳۰ درصدی داشته است. همه ی این  رقم ها 
برای طبقه ی مزد بگیر، رگبار مصیبت است. مصیبت  بی 

اماِن فقر و استیصال. این فقر قابل کتمان نیست.
های  بخش  از  یکی  در  که  کرمانی  کارگران  از  یکی 
دفتر  به  ای  نامه  ارسال  با  است  کار  به  مشغول  صنعتی 
روزنامه در این  باره نوشته است:» من به عنوان یک کارگر 
بیشتر  را خیلی  ،فقر  دارم  عائله  پیمانکاری که چهار سر 
این است که  اینها احساس می کنم. نمونه ساده اش  از 
وقتی صد هزار تومان دستم می گیرم و برای خرید میوه 
و سبزی می روم بازار یک پالستیک پر میوه دستم نمی 
دهند. افزایش عجیب و غریب قیمت ها، قدرت خرید ما 
کارگران را نسبت  به سال قبل کم کرده است. خیلی از 
خانواده  اینکه  توانایی  است.  ما حذف شده  زندگی  اقالم 
مان  را  به یک  تفریح سالم ببریم نداریم. مشکالت بسیار 
از  رفته،  باال  درمانی  خدمات  قیمت  طرف  یک  از  است؛ 
طرف دیگر وقتی تغذیه فرزندان ما خوب نباشد، انواع و 
اقسام بیماری ها پیش می آید؛ به هر حال اوضاع به حدی 

رو به خرابی است که دیگر قابل وصف نیست....
هزینه  زندگی کارگران چقدر شده است؟

نتیجه مصوبات  اینکه  بیان  با  کار  کارشناس حوزه  یک 

لزوم  بر  است،  نبوده  کارگران  معیشت  بهبود  دستمزد، 
تعیین  جریان  در  کارگران  زندگی  حداقل های  به  توجه 

دستمزد تاکید کرد.
علیرضا حیدری به خبرگزاری ایسنا گفت: کارگری که 
امروز وارد بازار کار می شود با هزینه های متعدد مسکن، 
و  بهداشت  و  آموزش  ذهاب،  و  ایاب  خوراک،  معیشت، 
سال  پنج  کارگر  اینکه  از  فارغ  و  می شود  مواجه  درمان 
سابقه است یا ۱۰ سال سابقه و وضع اقتصادی او چگونه 
است  باید نیازهای معیشتی و هزینه های زندگی او درنظر 
برعهده  را  تکلیف  این  کار  قانون  ماده ۴۱  و  گرفته شود 

کارفرما گذاشته است.
وی ادامه داد: امسال از نظر من کار بسیار سختی برای 
گروه  عنوان  به  چون  داریم  کارگران  دستمزد  تعیین 
کارگری همواره در بحث مذاکرات باید به مسایل مختلف 

توجه کنیم؛ در غیر این صورت اگر قرار باشد صرفا بحث 
حداقل معیشت و نیازهای کارگران را مطرح کنیم، قاعده 
کلی این است که نباید از سقف سه میلیون و ۷۵۰ هزار 
با  بیاییم، چون  پایین  ریال هم  تومان سال گذشته یک 
اساسی  ارز، مسکن و کاالهای  بازارهای  تغییراتی که در 
ایجاد شده، هزینه های معیشت کارگران به شدت تغییر 

کرده و قطعا افزایش یافته است.
این کارشناس حوزه کار افزود: ترکیب مجموع هزینه های 
را  می کنیم  دنبال  که  معیشتی  کارگر، سبد  یک  زندگی 
پوشش می دهد و در این سبد، اقالم کاالیی وجود دارد که 
اجتناب ناپذیر است و حداقل های یک زندگی است یعنی 
نمی توانیم کمتر از آن را ببینیم.این حداقل ها خودشان را 
با عدد نشان می دهند و جمع نیازهای کارگر و قیمت هایی 

است که در بازار وجود دارد.

به  توجه  لزوم  بر  کار  قانون  اینکه  بیان  با  حیدری 
گفت:  است،  کرده  تاکید  کارگران  زندگی  حداقل های 
این اساس پیش رفته ایم  بر  تاکنون در شورای عالی کار 
وضعیت  و  اقتصادی  لحاظ  به  مالحظات  یکسری  ولی 
کارفرمایی همیشه بوده که باعث شده با یک شکاف درآمد 

هزینه روبه رو شویم.
وی با اشاره به افزایش هزینه سبد معیشت خانوارهای 
درباره  دستمزد  کمیته  قبل  سال  کرد:  اظهار  کارگری، 
هزینه سبد معیشت کارگران به عدد سه میلیون و ۷۵۰ 
هزار تومان رسید و ما در بهترین شرایط آن را تا مرز ۴۵ 
درصد پوشش دادیم. اکنون ضریب پوشش به کمتر از ۳۵ 
وضعیت  که  بگوییم  می توانیم  یعنی  است  رسیده  درصد 
یک کارگر در پایان سال ۹۷ بهتر از پایان سال ۹۸ بود 
لذا مصوبات دستمزدی ما نه تنها شرایط زندگی را برای 
کارگران بهبود نبخشیده بلکه در جریان فرایند تورمی هم 

اوضاع را خرابتر کرده است.
به گفته حیدری، شکاف بین هزینه دستمزد و معیشت 
کارگر در ابتدای سال پنجاه درصد بوده که اکنون به حدود 
هفتاد درصد رسیده و سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومانی که 
به عنوان هزینه سبد معیشت کارگران در سال گذشته به 

تصویب کمیته دستمزد رسید افزایش پیدا کرده است.
اعضای کمیته دستمزد بهمن ماه سال گذشته رقم هزینه 
سبد معیشت خانوارهای کارگری را با استناد به گزارش 
مراجع رسمی آماری و تحقیقات میدانی کمیته های مزد 
اساسی  کاالهای  تورم  محاسبه  و  مختلف  استان های  در 
سبد هزینه کارگران، سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین 

کردند.
سخن آخر

تا  کنیم  بازی  ارقام   و  اعداد  با  حتما  نیست  نیاز 
بدانیم معیشت یک کارگردر چه وضعیتی است. اعداد 
و ارقام به شدت وهمناک است! شکاف بین دستمزد و 
معیشت کارگران همچون چاه عمیقی است به غایت 
ترسناک. برای آنکه به عمق این ماجرا پی ببریم فقط 
با دستمزد یک کارگر برای خرید  به  الزم است که 
اگر  حتی  برویم؛  خود  محله  غذایی  مواد  فروشگاه 
با همه  را یک جا خرج کنیم،  ماهانه مان   دستمزد 
با  غذایی  مواد  هفته  یک  نیاز  اندازه ی  به  پول،  این 

کیفیت نصیب مان نمی شود!
خالءهای  این  که  است  مطرح  پرسش  این  حال 
تردید  بدون  کنند؟  پر  باید  کسانی  چه  را  اقتصادی 
در پاسخ به این پرسش باید گفت این وظیفه دولت 
است که آستین  باال بزند و فکری به حال معیشت 
کارگران داشته باشد. در واقع در شرایطی نیستیم که 
دولت دست  روی دست بگذارد وبه مردم بگوید جای 
نگرانی نیست! چرا که زمان، زمان عمل است و اگر 

غفلت شود... 

    نیاز نیست حتما با اعداد و ارقام بازی کنیم تا متوجه شویم که معیشت کارگران در چه 
وضعیتی است. اعداد و ارقام به شدت نگران کننده است و شکاف بین دستمزد و هزینه 
زندگی کارگران همچون چاه عمیق شده است. در واقع در شرایطی نیستیم که دولت 
دست روی دست بگذارد و به مردم بگوید جای نگرانی نیست! چرا که زمان، زمان عمل 

است و...

گزارش:مهدیهالسادات
میرمهدیحسینی
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عشق یعنی...

عشــق یعنــی  ذره  ذره  التهـــاب
گـم شـدن در سـایه های اضطـراب
درمیـان کوچـه شـب ها بـی سـبب
مست بودن، گریه کردن ، بی شراب
عشــق یعنــی هـر دری را کوفتـن
در بـه در بودن ، ســوالی بی جواب
عشــق یعنــی پا بـه پای التــماس
بشکنــی انـدازه هـا را بـی حسـاب
عشــق یعنــی آخــرش پروانگــی
بال و پــر دادن به جــرم انتخــاب
عشـق یعنـی سهــم مـا از زندگــی
نیست غیر از غوطه خوردن در سراب
تشنگــی در ســاحل آرامـش اسـت
عشق یعنی حسرت یک جرعه خواب
عشق رسـوائیســت ، یـا دیوانگــی
یک قــدم آنســوتر از شهــر شراب
پای را در بنــد کــردن عاشقـیست
عشــق یعنی بنــد را دادن بــه آب

به قلم مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی

فرهنگ و ادب

معرفی ده  کتاب برتر ادبیات داستانی جهان
سرویس فرهنگی- ادبی کرمان امروز

انتخاب  به  جهان  داستانی  ادبیات  برتر  کتاب   ۱۰ با 
واشنگتن پست، گاردین و نیویورک تایمز آشنا شوید.

 در سالی که به طور مداوم اخبار فوری درباره خشونت 
و مرزبندی در جوامع از رسانه ها می شنویم و همگان در 
این فضای خشن در تالشند تا هویت خود را حفظ کنند، 
به تازگی  که  نویسندگانی  و  شده  شناخته  نویسندگان 
به خاطر آثارشان در میان کتابخوان ها شناخته شده اند با 
داستان هایی از عشق متعالی، رویارویی شجاعانه با قدرت 
و اتفاقات تاریخی که نباید آن ها را فراموش کرد، به میانه 
این بحث ها و جدل ها آمده اند و کتاب هایی نگاشته اند که 
ما با مطالعه آن ها بهتر بدانیم که هستیم، که بوده ایم و 

باید تبدیل به چه انسان هایی بشویم.
۲۰۱۹ سال دو تایی ها بوده: ۲ برنده جایزه نوبل، ۲ برنده 
جایزه بوکر، درحالی که مقامات نوبل در سال جاری قول 
داده بودند که در هنگام اعطای جوایز نوبل ادبیات ۲۰۱۸ 
و ۲۰۱۹ نگاهی فراتر از اروپا داشته باشند. هر دوی این 
جایزه ها به ۲ اروپایی داده شد. برنده نوبل ادبیات ۲۰۱۸ 
هانکه  پیتر  و  شد  تعیین  لهستان  از  توکارچوک  اولگا 
میلوسوویچ  اسلوبودان  سیاست های  ستاینده  و  حامی 
بالکان و نسل کشی در صربرنیتسا برنده  در زمان جنگ 

جایزه نوبل ادبیات ۲۰۱۹ شد.
آتوود  مارگارت  میان   ۲۰۱۹ بوکر  جایزه  سو،  ازدیگر 
اواریستو  برناردین  و  »وصیت ها«  کتاب  نگارش  به دلیل 
تقسیم  دیگران«  زن،  »دختر،  کتاب  نگارش  به خاطر 
شد. امسال همچنین نشریات و مجالت، فهرست های به 
نگاشته شده در  برتر  آثار  از  متفاوتی  و  نسبت گوناگون 
سال ۲۰۱۹ منتشر کردند. در ادامه به معرفی ده کتاب 

برتر در زمینه ادبیات جهان می پردازیم.
دختر، زن دیگران

۱۲ فصل، ۱۲ شخصیت

 برناردین اواریستو در سال جاری توانست با کتاب »زن، 
دختر، دیگران« جایزه بوکر ۲۰۱۹ را به طور مشترک با 
تنها یک  این کتاب  از آن خود کند. در  آتوود  مارگارت 
داستان روایت نمی شود؛ در هر فصل از کتاب دختر، زن، 
دیگران، زندگی یکی از این ۱۲ نفر روایت می شود. اگر 
چه به داستان هر یک از این شخصیت ها در یک فصل 
به دلیل  آن ها  زندگی  می شود  پرداخته  جداگانه  به طور 
دیدار های  یا  خانواده  افراد  مشترک،  دوستان  وجود 

تصادفی با یکدیگر تالقی می کند.
ارتباطات  و  موفقیت  پدرساالری،  سیاست،  فمینیسم، 
این  شخصیت های  زندگی  در  که  هستند  موضوعاتی  از 
از  لبریز  رمان  این  قرار می گیرند.  بررسی  مورد  داستان 
است.  طنزآمیز  لحنی  دربردارنده  و  عاشقانه  احساسات 
این کتاب گفته  اواریستو درباره دالیل نگارش  برناردین 
بریتانیایی  سیاهپوست  زنان  که  قضیه  این  از  من  است: 
به وضوح در ادبیات به چشم نمی آمدند، بسیار احساس 
آنان  زندگی  داستان  می خواستم  من  می کردم.  ناراحتی 
البته  دهم.  شرح  پیری  سنین  تا  نوجوانی  اوان  از  را 
نگاه  به صورت خطی  آنان  زندگی  به مسیر  نمی خواستم 
دارد.  تفسیر »دیگری« وجود  برای  زیادی  راه های  کنم. 
زنان از جهات بسیاری در جامعه به عنوان »دیگران« تلقی 
که  هستند  زنانی  اوقات  از  بسیاری  در  حتی  می شوند، 

دیگر زنان را »دیگری« می دانند.
پلنگ سیاه گرگ قرمز

روایتی افسانه وار از داستانی پر ماجرا
یک  نویسندگی اش  کارنامه  در  که  جیمز  مارلون   
جایزه بوکر نیز به چشم می خورد، با الهام از افسانه های 
آفریقایی آمیخته به وقایع پرتنش میان پادشاهی شمال 
و پادشاهی جنوب که ۲ دولت متخاصم هستند، تالش 
یک گروه از افراد مختلف برای پیدا کردن یک پسربچه 
گمشده را روایت می کند و این روایت را تبدیل به یک 
جریان  در  گروه  این  است.  کرده  خارق العاده  ماجرای 
جست و جو برای یافتن این پسربچه پا به دنیای بی رحم 

درون جنگل های پرپشت و انبوه می گذارند.
داستان  روایت  و  فلش بک  به صورت  داستان  این  طرح 
بدون رعایت ترتیب تاریخی است. محور این داستان بر 
است.  استوار  »جست وجوگر«  نام  به  فرد  یک  شخصیت 
مهارت هایش  به دلیل  که  است  مردی  جست و جوگر 
پیش تر  که  جست وجوگر  است.  شده  شناخته  شکار  در 
قاعده ای برای خود تعیین کرده بود مبنی بر اینکه تنهایی 
کار کند، این بار این قاعده را می شکند و با گروهی که 
بچه  پسر  جست وجوی  به  است  آنان  از  عضوی  خود 

می روند.
در جریان این جست و جو است که او و گروه همراهش 
با حیوانات و افراد عجیبی رودررو می شوند. مارلون جیمز 
قدرت،  محدودیت  واقعیت،  مبانی  نظیر  مفاهیمی  به 
و  وظیفه  ماکیاولیسم،  آرزوها،  زیاده روی های جاه طلبانه، 
افتخار در البه الی سطور این رمان و در فصل های مختلف 

آن اشاره دارد.
مردی که همه چیز را می دید

گذشته در آینده یا آینده در گذشته
حال  در  را  گذشته  آینه،  از  سالنی  مانند  تاریخ  اگر   
به  را  سیاست  دنیای  کنونی  وقایع  اگر  و  می داد  بازتاب 
مثابه یک تصادف تاریخی می توانستیم قلمداد کنیم آنگاه 
رمان »مردی که همه چیز را می دید« اثر دبورا لووی را 
زمانی  منطقه   ۲ در  مردی  معماگونه  داستان  درباره  که 
است که ۲ تصادف رانندگی را نیز تجربه کرده، می توان 
است.  قابل خواندن  ادوار  همه  در  که  کرد  تلقی  رمانی 
ترسیم  رمان  این  در  لووی  که  را  درونی  دنیای  می توان 
کرده فضایی بی ثبات توصیف کرد که آن گذشته و حال 

با یکدیگر همزیستی دارند.
این  ضد قهرمان  یا  قهرمان  سائول   ۸۰ دهه  اواخر  در 
رشته  در  خود  تحصیل  تا  می رود  برلین  به  داستان 
کمونیسم را در کشور های شرق اروپا تکمیل کند. داستان 
این رمان در واقع بر پایه حوادث عجیبی که با محوریت 
۲ تصادفی که در سال هایی ۱۹۸۸ و ۲۰۱۶ برای سائول 
کتاب  این  در  لووی  است.  شده  نگاشته  می دهد،  رخ 
قواعد متعارف روایت داستان را کنار می گذارد تا بتواند 
جایگاه فرد و مجرمیت بشر در طول تاریخ را بررسی کند. 
»مردی که همه چیز را می دید« از سبک داستانی کامال 
نامتعارفی تبعیت می کند و ارزش آن را دارد که این رمان 
 ۲۰۱۹ سال  داستانی  کتاب های  بهترین  فهرست  در  را 

قرار دهیم.
بهشت ها

نیویورک  و  شکسپیر  عصر  در  همزمان  زندگی 
معاصر

 خط زمانی داستان »بهشت ها« هم مشابه خط زمانی 
داستان مردی که همه چیز را می دید، ناپایدار و بی ثبات 
اثر ساندرا نیومن داستان  است. رمان پرمفهوم بهشت ها 
زنی است که وجودی ۲ بخشی دارد. او برخی اوقات از 
با شخصیتی مشابه »شخصیت زن سیاه« که در  خواب 
غزلیات شکسپیر انگلستان دوره رنسانس از وی نام برده 
شده بیدار می شود و گاهی در نیویورک قرن بیست و یکم 
شدن  بدتر  حال  در  روزمره  به صورت  آن  در  اوضاع  که 
است. کیت که رئیس یک کمپانی در نیویورک است در 
یک مهمانی با بن آشنا می شود و این دو عاشق یکدیگر 

می شوند.
آن ها در حال آغاز ایجاد یک رابطه نامزدی هستند، اما 
دنیای خیاالت خود سیر  در  بیشتر  که  است  زنی  کیت 
می کند. او برخی از مواقع موقع برخاستن از خواب خود 
را در نقش امیلیا یا همان زن سیاه غزلیات شکسپیر در 
داستان  وجه  تنها  این  البته  می یابد.   ۱۵۹۳ سال  لندن 
در  امیلیا  نقش  در  کیت  که  اقداماتی  بلکه  نیست، 
انگلستان دوره رنسانس انجام می دهد، باعث تغییر مسیر 
نیویورک ۴۰۰ سال  در  زندگی کیت  و حتی  تاریخ  کل 
بعد نیز می شود. این خیاالت و اوهام سرانجام این تفکر 
را  دنیا  است  قرار  او  که  ایجاد می کند  در ذهن کیت  را 

نجات دهد.
خانه هلندی

داستان خانوادگی درباره میراث از دست رفته
سیریل  پاچت،  آن  اثر  هلندی«  »خانه  داستان  در   
کانروی یک مرد خود ساخته دارای مستغالت ملکی زیاد، 
در  النا  همسرش  کردن  سورپرایز  به منظور  را  خانه  این 
سال ۱۹۴۶ خرید. دنی و مائوو، فرزندان سیریل و النا نیز 
در این خانه متولد شدند. النا از این خانه بدش می آید و 
زمانی که دنی ۳ ساله و مائوو ۱۰ ساله می شود، او خانواده 
هندوستان  به  فقرا  با  کار  برای  و  می کند  ترک  را  خود 
توسط  پدرشان،  درگذشت  از  پس  مائوو  و  دنی  می رود. 
انداخته  بیرون  هلندی  خانه  از  مادرخوانده شان  آندره آ، 

می شوند.
این دو خواهر و برادر پس از خروج از این خانه کسی 
برای دنی  مائوو موفق می شود  ندارند.  به جز یکدیگر  را 
یک بورس تامین هزینه دانشگاهی در دانشکده پزشکی 
پزشکی  دانشکده  از  دنی  کند.  فراهم  کلمبیا  دانشگاه 
فراغ التحصیل می شود. این روایت زندگی این دو خواهر 
پریانی  داستان  یک  هلندی  خانه  است.  دهه   ۵ برای 
تاریک درباره ۲ نفر است که نمی توانند بر گذشته خود 
با  خود  زندگی  مسیر  در  اینکه  وجود  با  و  شوند  چیره 
موفقیت هایی روبه رو می شوند، اما تنها زمانی که همدیگر 

دو  این  که  زمانی  می کنند  آرامش  احساس  می بینند  را 
ناگزیر می شوند با افرادی که آنان را ترک کرده اند دوباره 
همیشه  خواهری  و  لوس  برادری  رابطه  شوند،  روبه رو 
مراقب و محافظ، برای نخستین بار به طور جدی محک 

می خورد.
زمین در حال ناپدیدشدن

داستانی از ترس و نگرانی زنانه
 در نخستین فصل این کتاب که نخستین رمان جولیا 
فیلیپس نیز محسوب می شود، ۲ دختر جوان کامچاتکایی 
)شبه جزیره ای در منتهی الیه جنوب شرقی روسیه( ناپدید 
می شوند. این دو دختر یکی ۱۲ ساله و دیگری ۱۱ ساله 
بی نتیجه  زمینه  این  در  نیز  پلیس  تحقیقات  هستند. 
را  شگفت زدگی  و  شوک  از  موجی  واقعه  این  می ماند. 
این جامعه در  ایجاد می کند. در  آنان  در دهکده زادگاه 
هم تنیده، هر فردی با این واقعه به نحوی دست به گریبان 

است.
در ادامه این رمان به داستان زنانی پرداخته می شود که 
ناپدید شدن این دختران تأثیر منفی روی آنان گذاشته 
کتاب  این  کردن  توصیف  عالی  با  تایمز  نیویورک  است. 
به عنوان نخستین رمان یک نویسنده می نویسد: هدف از 
به دلیل  جامعه  یک  کردن  متحد  داستان ها  این  نگارش 
رمان  یک  نویسنده  البته  که  نیست  تراژدی  یک  وقوع 
دارای مضمون داستانی متعارف تر چنین هدفی را برای 
خود تعریف می کرد. در واقع هدف از نگارش این کتاب 
نشان دادن آسیب های روحی و روانی، شخصی، فرهنگی 
و احساسی است که به هر زن کامچاتکایی به دلیل ناپدید 
شدن این دو دختر وارد شده است. در مجموع می توان 
داستان  یک  ناپدید شدن«  حال  در  »زمین  رمان  گفت 
و  ضعف ها  زنان،  درونی  زندگی  به  که  است  چندوجهی 

شکنندگی آنان، آرزو ها و رویاهایشان می پردازد.
غریبه ها و پسرعمو ها

تالش برای حفظ نظم اجتماعی
و  غریبه ها  »درباره  کتاب  در  کوهن  هیگر  لیه   
که  می کند  روایت  را  خانواده ای  داستان  پسرعموها« 
میزبانی سایر اعضای خانواده را در یک عروسی بی نظم و 
ترتیب بر عهده دارند. در واقع یک داستان سرگرم کننده 
درباره خانواده، فرهنگ، حافظه و جامعه است. بنی والتر 
راندل جانکشن  نام  به  مانند  روستا  در یک شهرکوچک 
خود را آماده می کنند که عروسی دختر بزرگشان سلم 
را برگزار کنند. یک مراسم ازدواج می تواند اتفاق خیلی 
خوشایندی باشد که در خانه دوست داشتنی شان برگزار 

می شود.
به  جدید  خانواده  یک  دارند.  راز  یک  بنی  و  والتر  اما 
راندل جانکشن آمده و با اقداماتش ثبات و نظم اجتماعی 
در این شهر کوچک را تهدید می کند. در نتیجه بنی و 
والتر با وضعیتی جدید مواجه می شوند. در این وضعیت 
تا  این خانواده مقابله کنند  اقدامات  با  باید  ناگزیر  آن ها 
بتوانند هارمونی و نظم و هماهنگی در شهر کوچکشان 
بنی  خانواده  عضو  مسن ترین  گالد  عمه  کنند.  حفظ  را 
راه  از  حالی  در  عروسی  مراسم  در  برای شرکت  والتر  و 
که  ترسناکی  اتفاق  درباره  که خاطرات گذشته  می رسد 
برای وی در دوران کودکی در راندل جانکشن رخ داده 
ادامه  در  گالد  عمه  می دهد.  آزار  را  ذهنش  همچنان 
روایتی از جزئیات این حوادث و نقشی که خود وی ایفا 

کرده ارائه می دهد.
مدرسه توپکا

توپکاروایتی غیرمستقیم از زندگی بن لرنر

 نام بن لرنر با نگارش کتاب »مدرسه توپکا« در بسیاری 
است.  گرفته  جای  سال  برتر  کتاب   ۱۰ فهرست های  از 
عناصر  از  مملو  لرنر  بن  آثار  سایر  مانند  نیز  کتاب  این 
خود زندگینامه ای است. نام شخصیت اصلی مدرسه توپکا، 
که سومین رمان بن لرنر محسوب می شود، آدام گوردون 
ایستگاه  از  »خروج  کتاب  راوی  نام  مانند  درست  است، 
آتوچا« )اثر قبلی بن لرنر(. لرنر در داستان مدرسه توپکا 
میان خشونت مردان جوان سفیدپوست با اوضاع سیاسی 

در کشورش ارتباط مستقیمی می بیند.
یک  به  واقع  در  آمده  کتاب  عنوان  در  که  مدرسه  نام 
توپکا  در  که  پیشرو  روانشناسان  از  جامعه ای  یا  بنیاد 
گوردون،  آدام  مادر  و  پدر  دارد.  اشاره  می کنند،  زندگی 
شخصیت اصلی داستان عضو این بنیاد هستند و هر یک 
دو فصل از این کتاب هشت فصلی را روایت می کنند. در 
دنیای واقعی هاریت مادر واقعی بن لرنر هم یک روانکاو 
دارد.  عضویت  منینگر  بنیاد  در  که  است  شده  شناخته 
در کتاب مدرسه توپکا مادر و پدر آدام، جین و جاناتان 
تروپکا هستند در زندگی  بنیاد  اینکه عضو  با وجود  نیز 
از سؤاالتی که  خود احساس خوشحالی نمی کنند. یکی 
را به  آیا ما خود  این است که  در کتاب مطرح می شود 
خود  بیشتر  شناخت  صورت  در  می شناسیم،  خوبی  آن 

همچنان نسبت به یکدیگر رفتار خشنی بروز می دادیم؟
برف روب خود را از روی استخوان مردگان بران

نامه هایی از پیرزن راوی مرگ های اسرار آمیز
برنده  و  ادبی  بوکر  جایزه  برنده  که  توکارچوک  اولگا   
جایزه نوبل ادبیات در سال ۲۰۱۸ شده و کتاب »گریزها« 
اثر وی به تازگی توسط فریبا ارجمند به فارسی برگردانده 
روی  از  را  خود  »برف روب  کتاب  با  بار  این  است،  شده 
برتر  کتاب   ۱۰ فهرست  در  بران«  مردگان  استخوان 
در  توکارچوک  قرار گرفته.  تایم  مجله  نگاه  از   ۲۰۱۹
ذهن  بران،  مردگان  استخوان  روی  از  را  خود  برف روب 
لهستانی  زن  داستان  بر  را  خود  خیال برانگیز  و  خالق 
شصت و چند ساله ای به نام ژانینا متمرکز کرده که عالقه 

ماورایی )آن جهانی( به حیوانات دارد.
لهستانی  روستایی  در  گوشه گیر  پیرزنی  که  ژانینا 
شاعر  بلیک،  ویلیام  آثار  ترجمه  با  را  خود  اوقات  است، 
از  مراقبت  و  نجومی  پیچیده  ترسیم جداول  و  انگلیسی 
خانه همسایگان ثروتمند خود می گذراند. ذهن او ظاهرا 
بر حال متمرکز است، اما در واقع او بیشتر ذهن خود را 
بر ابدیت متمرکز کرده است. این ویژگی از او یک راوی 
از مرگ های اسرار آمیزی که  برای روایت تعدادی  خوب 
در دهکده اش رخ داده ساخته است. او به پاسگاه پلیس 
دهکده نامه هایی می نویسد و در این نامه ها شرح می دهد 
که به دلیل کار هایی که ما اغلب بدون فکر کردن درباره 
حال  در  دنیا  سراسر  در  خشونت  می دهیم  انجام  آن ها 

گسترش است.
آرشیو بچه های گمشده

آینه ای تمام نما از دنیای امروزی
 

این سومین کتاب والریا لویسیی، نویسنده مکزیکی و 
نخستین کتاب وی به زبان انگلیسی است. او در این 
کتاب به بحران بزرگی که در حال حاضر کودکان 
که  کودکانی  بحران  می پردازد.  هستند،  آن  دچار 
از مرز ها گذر می کنند و حین گذر از مرز ها جان 
خود را از دست می دهند یا دستگیر می شوندو یا 
به همراه مراقبان خود از آمریکا دیپورت می شوند. 
فرزندشان که  و ۲  زوج  بر یک  رمان  این  داستان 
نامی از آن ها در کتاب به میان نمی آید. این زوج به 
همراه فرزندانشان در حال انجام سفری از نیویورک 
به مرز مکزیک هستند. این دو زوج در حال انجام 
تحقیقات مستقل قوم نگارانه هستند و زندگی شان 
تا  است  تالش  در  زن  است.  فروپاشی  آستانه  در 
به یک زن مکزیکی مهاجر کمک کند فرزندش را 
زمان تالش وی  این زن مکزیکی در  فرزند  بیابد. 

برای عبور از مرز ناپدید شده است.
خشم  ایجاد  خواننده  در  هم  رمان  این  خواندن 
در  را  دلسوزانه ای  حالت  هم  و  می کند  نفرت  و 
این  تا  که  است  کتاب  کدام  برمی انگیزاند.  وی 
حد احساسات متضادی را در خواننده خود ایجاد 
در  را  لویسیی  والریا  توانایی  واقع  در  این  کند؟ 
نگارش رمان نشان می دهد. رمان »آرشیو بچه های 
گمشده« در فهرست نامزد های جایزه بوکر و جایزه 
زنان برای برترین رمان داستانی سال ۲۰۱۹ قرار 

گرفته بود.
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اهدای خون سالم، اهدای زندگی 

روزانه خوانی

راز و نهان تسبیحات اربعه چیست؟
سرویس دین و مذهب کرمان امروز

بودن تسبیحات  راز چهار بخش  بیان  در حدیثی که در 
آمده گفته شده است چهار بخش بودن، واقعیتی خارجی 
است که عرش خداوند و آنچه پایین تر قرار دارد همه بدان 
اند، زیرا در سبب چهارگوشه بودن کعبه و  یافته  انتظام 
بنای آن بر چهار دیوار آمده است که: "بیت المعمور" در 
آسمان دارای چهار گوشه است به علت این که عرش الهی 

چهار ضلع و چهار جهت دارد. 
بر  است  برگزیده شود الزم  تسبیحات  قرائت،  برای  "اگر 
کسی که راه کشف راز را می پوید و قصد دارد رازمند گردد 
بودن  راز چهار بخش  بیان  به حدیثی که در  توجه کند 
تسبیحات آمده و گفته شده است که چهار بخش بودن، 
واقعیتی خارجی است که عرش خداوند و آنچه پایین تر قرار 
دارد همه بدان انتظام یافته اند، زیرا در سبب چهارگوشه 
بودن کعبه و بنای آن بر چهار دیوار آمده است که: "بیت 
المعمور" در آسمان دارای چهار گوشه است به علت این 
که عرش الهی چهار ضلع و چهار جهت دارد و چهار ضلعی 
بودن عرش بدان سبب است که تسبیح چهار تاست؛ یعنی 
"سبحان اهلل، والحمد هلل، و ال اله ااّل اهلل، و اهلل اکبر". آنچه 
از این تعلیل استفاده می شود این است که تسبیح جامِع 
حمد، تهلیل و تکبیر دارای وجودی خارجی و اثری عینی 
است و بر عرش الهی که- اوامر و نواهی از آنجا برخاسته – 
پیشی دارد و سبب شده که عرش همانند آن شکل بگیرد. 
برای هر یک از ضلع های عرش حکمی ویژه است گرچه 
همه اضالع آن به عنوان عرش، وجود جمعی واحدی دارند 

که شکاف و گسستگی در بین آن نیست. "
نماز، اگر سیر عروجی انسان به سمت یکتایی و یکدلی با 
پروردگار باشد که هست در آن صورت این سیر معنوی 
اما  باشد.  نهانی  راز های  بدون  نمی تواند  روحانی  عروج  و 
از دیر باز تاکنون علما و اندیشمندان شیعی کوشیده اند 
با استناد به منبع وحیانی و روایی در رمز و راز های این 
عروج روحانی دقیق شوند. آنچه در ادامه می آید برگرفته 
از مکتوب "راز های نماز" آیت اهلل جوادی آملی فیلسوف و 

مفسر بزرگ قرآن کریم است.
آیات نخستین سوره حدید، چون شامل  و  توحید  سوره 
ضابطه الهی مصونیت از هر مغالطه ای است وسیله ای است 
برای رسیدن به اسرار نماز و شهود آن؛ زیرا چنان که گفته 
شده معارفی که از طریق مفاهیم حصولی به دست می آیند 

بذر کشف و شهود های حضوری هستند.
برای هیچ کس روا نیست با مفاد این دو سوره مخالفت 
کند و یا از آن تخلف ورزد و یا آن را پشت سر اندازد، زیرا 
مخالفت با آن به منزله شکستن قرآنی است که هیچ شک 
و ریب در آن راه ندارد پس کسی که مخالف محتوای این 
دو سوره است در حقیقت در شک و تردید خود رفت و 
برگشت می کند، چون هرکس با چیزی که شک برنمی 
دارد مخالفت ورزد سخت در شک است، اما کسی که از آن 
تخلف ورزد و واپس ماند در واقع قاصر، تفریط گر و وامانده 
است و بسی روشن است آن کس که از حق واماند نابود 
می گردد و آن کس که بر قرآن پیشی گیرد یعنی کسی که 
خود را پیشوای قرآن قرار دهد و قرآن را پشت سر اندازد 
تجاوز کار و افراط گر است و بدیهی است که پیشی گیرنده 

بر حق و حقیقت از دین خارج شده است.
بدان  سوره  دو  این  که  کند  سیر  راهی  در  که  اما کسی 
هدایت می کنند امید است به نهان و راز آن دو نایل گردد 
لباس  و  شکل  به  یافته  تجلی  خارجی  وجود  همان  که 
سوره است، چون کسی که مالزم حق باشد الجرم به حق 

می رسد.
نسبت هر موجود امکانی به مقدار پیوند او با خدا است

چون  است:،  آمده  معراج  نصوص  برخی  در  دانست  باید 
خداوند پیامبرش صلی اهلل علیه و آله و سلّم را به معراج برد 
به او وحی فرمود: یا محّمد! در قرائت رکعت اول، شناسنامه 
َمد  و نسب پروردگارت را بخوان: ُقل ُهَو اهللُ اََحد * اهلَلُ الصَّ
* لَم یَلِد َو لَم یُولَد * َو لَم یَُکن لَُه ُکُفوا اََحد" و در قرائت 
رکعت دوم "اِنّا اَنَزلناه ... " را بخوان که این سوره، شناسنامه 

تو و اهل بیت تو تا روز قیامت است.
از این حدیث استفاده می شود که شاخصه هر موجود و 
آنچه هر موجودی به آن منسوب می شود، همان هستی 

عنوان های  اما  اوست.  مخصوص  وجودی  کمال  و  ویژه 
هیچ  ء  شی  ذات  به  که  عارضی  نسبت های  و  اعتباری 
گونه ارتباطی ندارد، در هستی ویژه او نیز دخالت نخواهد 
داشت؛ بنابراین چیزی که برای پروردگار، شایستگی نسبت 
و شاخصه بودن دارد همان رتبه یکتایی ذات و صمدیّت 
صرف است که از آن به "هوهویّت" مطلقه و مرحله غیب 
نقص،  به  هرچه  رتبه  رو  این  از  می کنند؛  تعبیر  الغیوبی 
کاستی، کمبودی و نقص برگردد مرتفع و مسلوب است 
و آنچه شایستگی نسبت و شاخصه بودن برای پیامبر و 
اهل بیت او علیهم السالم دارد - یعنی نسبت انسان کامل 
و نسبت جانشینی فراگیر و جامع- عبارت از این است که 
قلب او فرودگاه وحی و جایگاه فرشتگانی است که درباره 
تشریع یا غیر آن بر خصوص رسول خدا صلّی اهلل علیه و 
اله و سلّم نازل می شوند و نیز بر غیر پیامبر در مورد آنچه 

به غیر تشریع برمی گردد فرود می آیند.
پیوند  مقدار  به  امکانی  موجود  هر  نسبت  که  این  غرض 
او با یکتای بی نیازی است که همه ماسوا به او منسوب 

می شوند.
انسان کامل دِر شهر حقیقت است

در قوس نزول گاهی ترتیب برعکس قوس صعود است، زیرا 
کسی که قصد باال رفتن به جانب خداوند را دارد در رکعت 
اول نسبت و شناسنامه اهل بیت علیهم السالم یعنی "انّا 
انزلناه ... " را می خواند و نسبت پروردگار یعنی "قل هو 
اهلل احد ... " را در رکعت دوم قرائت می کند، زیرا پروردگار 
متعال شهر حق و حقیقت است و انسان کامل دِر آن شهر 

به شمار می آید.
این مطلب از دعا های تکبیر های آغازین نماز نیز استفاده 
می شود چنان که قبال بدان اشاره شد. همچنین فقراتی از 
زیارت جامعه، چون " ... َمن اَراد اهلل بَدأ بُِکم" و نیز روایتی 
الفقیه"  یحضره  "من ال  کتاب  در  سّره  قّدس  که صدوق 

آورده مؤیّد این سخن است.
سخن در قوس نزول گرچه همین است که به نگارش آمد، 
زیرا خداوند متعال اوِل هر چیزی است آری اول بودن هر 
چیز به اول بودن خداوند و آخر بودن هر چیز به آخر بودن 

خداوند متعال است، زیرا قانون بر این است که هر "ما 
و  بالعرض  وجوداتشان  که  امکانی  موجودات   - بالعرض" 
المجاز است- باید ب "ما بالذات" - وجود و هستی خداوند 
الحّق است - منتهی گردد، ولی خداوند  و  بالحقیقه  که 
متعال اولی است که هیچ چیز پیش از او نبوده و آخری 

است که هیچ چیز پس از او نیست.
راز  تسبیحات اربعه

قرائت در غیر رکعت های اول و دوم- یعنی رکعت سوم و 
چهارم- می تواند فاتحه الکتاب باشد چنان که جایز است 
تسبیحات اربعه خوانده شود یعنی "سبحان اهلل، والحمد 
هلل، و ال اله ااّل اهلل، و اهلل اکبر"، اما درباره این که آیا قرائت 
فراوانی  یا تسبیحات؟ نصوص  افضل است  الکتاب  فاتحه 
وجود دارد و در برخی از آن ها بین امام و مأموم تفصیل 

داده شده است.
به هر حال اگر برای قرائت، تسبیحات برگزیده شود الزم 
را می پوید و قصد دارد  راز  راه کشف  بر کسی که  است 
رازمند گردد توجه کند به حدیثی که در بیان راز چهار 
بخش بودن تسبیحات آمده و گفته شده است که چهار 
و  واقعیتی خارجی است که عرش خداوند  بودن،  بخش 
آنچه پایین تر قرار دارد همه بدان انتظام یافته اند، زیرا در 
سبب چهارگوشه بودن کعبه و بنای آن بر چهار دیوار آمده 
گوشه  دارای چهار  آسمان  در  المعمور"  "بیت  که:  است 
است به علت این که عرش الهی چهار ضلع و چهار جهت 
دارد و چهار ضلعی بودن عرش بدان سبب است که تسبیح 
چهار تاست؛ یعنی "سبحان اهلل، والحمد هلل، و ال اله ااّل اهلل، 

و اهلل اکبر"
آنچه از این تعلیل استفاده می شود این است که تسبیح 
جامِع حمد، تهلیل و تکبیر دارای وجودی خارجی و اثری 
آنجا  از  نواهی  و  اوامر  که-  الهی  عرش  بر  و  است  عینی 
برخاسته – پیشی دارد و سبب شده که عرش همانند آن 
شکل بگیرد. برای هر یک از ضلع های عرش حکمی ویژه 
است گرچه همه اضالع آن به عنوان عرش، وجود جمعی 

واحدی دارند که شکاف و گسستگی در بین آن نیست.
منبع:خبرگزاری شبستان

تعریف فرهنگ بسیجی
که  است   شده  ارائه  متعدد  تعاریف  فرهنگ  مورد  در 
حوزه  این  پژوهشگران  های  پژوهش  به  توجه  با   - ما 
- آن ها را در چند دسته بزرگ جای می دهیم. مهم 
شمارشی،  ارزشی،  تعاریف  از  اند  عبارت  ها  این  ترین 
تاریخی، هنجاری، روان شناختی، ساختاری وتکوینی. 
)جمشیدی،١٣٧٣: صص ٩٠-٩٣، بدیع، ١٣٧٦: صص 

١٩-٢٣، آشوری،١٣٥٧ و...(
در تعاریف ارزشی، بر جایگاه، اهمیت و ارزش فرهنگ 
یا  تعاریف شمارشی  در  است. در حالی که  تکیه شده 
توصیفی عناصر و اجزای تشکیل دهنده فرهنگ چونان 
دانش، هنر، بینش، رسوم و... مورد توجه قرار می گیرند. 
عنوان  به  فرهنگ  تاریخی  روند  بر  تاریخی  تعاریف  در 
میراث اجتماعی تأکید می شود )آشوری، ١٣٥٧: صص 
٤٤-٤٨( ولی در تعاریف هنجاری فرهنگ به عنوان راه، 
تعاریف   )٥٣ )همان:  است.  عنایت  مورد  رویه  و  روش 
و  سازواری  وسیله  عنوان  به  را  فرهنگ  روان شناختی 
دهند.  قرار می  نظر  مورد  زندگی  یا طرح  مسائل  حل 
مثابه یک  به  فرهنگ  یا ساختاری  تعاریف ساختی  در 
نظام یا سازمان و پیکره مورد توجه است و در تعاریف 
تکوینی فرهنگ چونان یک فرآورده یا ساخته ارتباطی 
شود.  می  دیده  انسانی  محصول  و  بشری  اجتماع 

)صالحی امیری، ١٣٨٦: صص ٣٤-٣٥(
این که شایع  ارزشی و شمارشی در عین  نوع  تعاریف 
و  هستند  شکننده  ولی  هستند  ها  تعریف  نوع  ترین 
قرار  توجه  مورد  میتوانند  کمتر  فرهنگ  تبیین  برای 
تعریف  که  است  پژوهشگرانی  جمله  از  تایلر  گیرند. 
برتران  عقیده  به  کند.  می  ارائه  فرهنگ  از  شمارشی 
اجتماعی  تکرارشونده عمل  تولیدات  به  بدیع »او فقط 
اشاره دارد و هیچ توجیه نظری در مورد اصل پیوستگی 
ارائه  هاست  آن  بخش  اتحاد  که   )Coherence(

نمیدهد.«)بدیع، ١٣٧٦: ٢٠(
و  فرهنگ  عناصر  و  اجزا  پیوستگی  اصل  که  حالی  در 
پیوستگی زمانی آن برای تبیین اهمیت بیشتری دارد. 
عنوان  به  را  فرهنگ  ما  بحث  این  در  همین جهت  به 

مجموعه ای از عناصر مورد توجه قرار نمی دهیم.

پیوستگی  اصل  چند  هر  نیز  تاریخی  نوع  تعاریف  در 
و  اجتماعی«  میراث  »روند  عنوان  به  فرهنگ  زمانی 
p:١٩٣٦,Linton(مورد   .٧٣٢( ها«  ارزش  »انتقال 
تحول  نحوه  و  فرهنگ  ایجاد  ولی شرایط  است  عنایت 
و بازتولید آن مهم تر است و این موضوع یعنی ایجاد 
فرهنگ، تحول، بازتولید و جامعه پذیری برای شناخت 

فرهنگ بسیجی بیشتر مورد توجه است.
در فرهنگ به مفهوم هنجاری دو اصل مورد توجه است 
که در تبیین فرهنگ بسیجی برای ما حائز اهمیت است:
های  پدیده  میان  در  معنویات  و  مذهب  جایگاه   -١

فرهنگی و اجزای یک نظام فرهنگی.
٢- رابطه کارکردی میان کنش اجتماعی و فرهنگ.

فاقد  که  است  این  تعریفات  نوع  این  بر  وارد  ایراد 
تحلیل  به  مثال  برای  لذا  و  هستند  نظری  توجیهات 
تمایل  و  نمیپردازند  فرهنگی  امر  و  معنوی  امر  روابط 
به توصیف تجربه گرایانه دارند. )جمشیدی،١٣٨٢: ص 

)٣٠٣
ابعاد  و  فرد  بر  چند  هر  نیز  شناختی  روان  تعاریف  در 

شخصیتی او تأکید می شود ولی در مورد ارتباط فرد و 
جامع یا سطوح عوامل پیوستگی بین الگوهای مختلف 
نمی  قرار  ما  اختیار  در  را  فرهنگ حل مسائل، چیزی 
فاقد  بتوان  را شاید  فرهنگ  به  نگرش ساختاری  دهد. 
معایب انواع تعاریف باال دانست زیرا در این نوع نگرش، 
کلوک  بیان  به  است.  زندگی  الگوی  و  نظام  فرهنگ 
هوهن و کلی فرهنگ می تواند به: »نظامی تعریف شود 
که به لحاظ تاریخی از الگوهای ضمنی یا آشکار زندگی 
شکل گرفته و میتواند وجه اشتراک همه یا بخشی از 
)Kluckhohn,١٩٤٥:p.٩٨( گیرد.«  قرار  گروه  یک 
عنوان  به  فرهنگ  به  نگاه  به  توجه  با  تکوینی  نگرش 
جمعی«  رفتارهای  »تمامی  یا  بشری  جامعه  محصول 
)١٣٧.p:١٩٤٥,Carr(که در قالب شبکه ای نظام وار 
از اندیشه ها یا سمبل ها تحقق می یابد. به نکته ای 
جدید می رسیم و آن وجود نوعی شیوه ارتباطی است 
که تمامی سازندگان فرهنگ را با هم یکی می سازد و 
فراتر  آن  دهنده  تشکیل  اجزای  و  آشکار  رفتارهای  از 
می  معنادار  نظامی  به  تبدیل  فرهنگ  لذا  و  رود  می 

گردد. بدین معنا که فرهنگ تار و پود و بنیان رفتارهای 
معنادار آدمیان را تشکیل می دهد.

تعریف ما از فرهنگ بسیجی در اینجا، ترکیبی از تعاریف 
ساختاری و تکوینی است. بنابراین آنگاه که می گوییم 
الگوهای  از  فرهنگ بسیجی به نظامی توجه داریم که 
خاص و آشکار زندگی بسیجی و روند بسیج شکل گرفته 
است و وجه اشتراک تمام بسیجیان راستین در طول 
تاریخ می باشد و این نظام خود عبارت است از کنش 
های اجتماعی نشئت گرفته از شیوه ارتباطی که تمامی 
بسیجیان را با هم متحد و یکی ساخته و می تواند در 
رفتارهای  از  فراگیرتر  و  تر  انتزاعی  مراتب  به  سطحی 

صریح افراد بسیجی قرار گیرد.
فراگیر،  و  انتزاعی  معنادار  روابط  با  پیچیده  نظام  این 
و  اوضاع  در  که  است  رفتارهایی  از  تر  گسترده  بسیار 
یکدیگر  مخالف  یا  یکدیگر  مکمل  یا  مختلف  احوال 

میباشند و رویه ظاهری فرهنگ را تشکیل می دهند.
پس در تعریف مورد نظر خود از فرهنگ تشخیص به دو 

اصل مهم توجه داریم:
١- فرهنگ بسیجی یک نظام خاص و گسترده فرهنگی 
است که از الگوهای خاصی شکل گرفته که وجه اشتراک 
بسیجیان در سرتاسر تاریخ بشر و در همه جوامع است.
٢ - فرهنگ بسیجی نظامی است فراتر از این الگوها و 
نظامی  لذا خود  بسیجی،  و جوامع  افراد  رفتارهای  نیز 
معنادار و ارتباطی است. )جمشیدی،١٣٨٢: ص ٣٠٤( 
و بر این اساس »فرهنگ بسیجی، نظامی از اندیشه ها 
ها  آن  میان  ارتباط  و  ها  آن  میان  ارتباط  و  معانی  و 
الگوها و رفتارها و کنش هاست. انسان ها از طریق  با 
می  برقرار  ارتباط  یکدیگر  با  معانی  و  ها  اندیشه  این 
سازند و طرز نگرش و شیوه های زندگانی خود را توسعه 
می بخشند.« به بیان ماری بالک، فرهنگ را: »چونان 
نظامی از معانی در نظر بگیریم که وجه اشتراک اعضای 
گروهی است که آن را در تعامل با یکدیگر به کار می 

گیرند.« )بدیع، ١٣٧٦: ص ٢٤(
در فرهنگ بسیجی تعامل فکری و عقالنی، تعاملی که 
اختیار شکل میگیرد وجود دارد و  و  بر مبنای آگاهی 
این تعامل معنادار، نظامی فرهنگی و معنادار را به وجود 

میآورد. عکس این سخن نیز صحیح است یعنی وجود 
تعامالت  و  به کنش ها  نظام فرهنگی عقلی و معنادار 
بسیجیان معنا میدهد و به بیان ماکس وبر آدمیان: »به 
مثابه موجو داتی متمدن و صاحب اراده و دارای توان 
به  دادن  معنی  و  دنیا  مقابل  در  موضع  آگاهانه  اتخاذ 
آن« می باشند. از اینجا می رسیم به همان معنایی که 
از مفهوم بسیجی بیان کردیم یعنی حرکتی عاقالنه و 
مبتنی بر اختیار و آگاهی که از سوی موجودات مسئول 
اراده و توان صورت می گیرد لذا این حرکت  و دارای 

معنا دارد و به همه چیز دیگر نیز معنا می دهد.
آگاهی  و  اراده  از  برخاسته  فرهنگی  چنین 
جامعه«  »روان  دورکیم  تعبیر  به  و  است  جمعی 
و  دهد  می  تشکیل  )٤٦.p;١٩٧٣,Durkhiem(را 
و  گیرد  می  قرار  فرهنگ  این  مرکز  در  مکتب  و  دین 
با  مرتبط  اعمال  و  باورها  از  محکم  »نظامی  به  تبدیل 
مقدسات« میشود که در »یک اجتماع اخالقی واحد« 

تجلی می یابد.
بدین سان در فرهنگ بسیجی عقل و دین بر یکدیگر 
فرهنگی خواهد  فرهنگ حاصل،  و  گردند  می  منطبق 
بود عقلی و در عین حال دینی زیرا هر دو بنیان واحدی 

به نام »فطرت« دارند.
»تعامل«،  را  بسیجی  فرهنگ  ارکان  کلی  طور  به 
»معناداری«، »باور اصولی«، »هم زبانی« و »همدلی« 
قابلیت  فرهنگ  نوع  این  بنابراین  و  میدهد  تشکیل 
انطباق کامل با فرهنگ اسالمی را میتواند داشته باشد. 
ایران  فرهنگ  و  هستند  فطری  و  انسانی  دو،  هر  زیرا 
اسالمی - به تعبیر امام خمینی )ره(- نیز جز این نمی 

باشد:
»استادان عزیز باید خود این اعتقاد را بیابند که تنها 
و  کشور  بخش  نجات  که  است  اسالمی  ایران  فرهنگ 
ملتمان می باشد.«)امام خمینی، ١٣٦١ به بعد: ج ١٧، 
ص ٣٥( و یا: »به فرهنگ غنی ایران اسالمی تکیه کنید 

و مطمئن باشید که پیروزی از آن شماست.«)همان(

ادامه دارد...

گنجینه معارف
تفکر و فرهنگ بسیجی در اندیشه امام خمینی )ره(

بخش پنجم
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ماجرای رابطه نامشروع 

و زنی که با همکاری دو مرد، 

شوهرش را کشت
به  بود،  کشانده  قتلگاه  به  را  شوهرش  مرد  دو  همدستی  با  که  زنی 
25سال حبس محکوم شد. این در حالی است که همدستانش یکی به 

قصاص و دیگری به حبس محکوم شدند.
روزنامه شرق نوشت: مردی فروردین سال گذشته به مأموران پلیس گزارش 
داد برادرش به نام هوشنگ گم شده است. او گفت: برادرم برای رفتن به 
سر کار از خانه خارج شد و دیگر برنگشت. همسرش می گوید از او خبری 

ندارد و نمی داند چه اتفاقی افتاده است.
تحقیقات مأموران نشان داد مرد جوان روز حادثه اصال سر کار نرفته است. 
این در حالی بود که مسئوالن یک سایت زباله شهرداری به پلیس گزارش 
دادند جسد مردی جوان را پیدا کرده اند. بررسی های مأموران نشان داد 

جسد متعلق به هوشنگ است.
به این ترتیب تحقیقات برای مشخص شدن علت قتل این مرد آغاز و نرگس، 
روز ها  از  بعد  او  شد.  بازداشت  مظنون  اولین  به عنوان  هوشنگ،  همسر 
سکوت وقتی مأموران از تلفن همراهش متن پیامک های عاشقانه به یک 
مرد را پیدا کردند، مجبور به اعتراف شد و گفت: با همدستی دو مرد نقشه 

قتل شوهرش را کشیده و آن ها هوشنگ را به قتل رسانده اند.
سینا  و  محسن  نام های  به  مرد  دو  شوهرم  قتل  عامالن  گفت:  زن  این 
هستند. سینا دوست من بود و برای اینکه شوهرم را به قتل برساند از 
من کمک گرفت. من به خاطر رفتار های تند شوهرم او را دوست نداشتم و 

به همین خاطر هم به سینا نزدیک شدم.
با اعتراف این زن، دو مرد جوان بازداشت شدند.

سینا به قتل هوشنگ اعتراف کرد و گفت: من و محسن هر دو هوشنگ 
را کشتیم، البته قصد ما این بود که او را فقط کتک بزنیم، اما هنگام 

کتک زدن، من با سنگ چند ضربه به سرش زدم که باعث مرگش شد.
محسن گفته های سینا را رد کرد و مدعی شد در قتل نقشی نداشته و 
فقط در ربودن مقتول همکاری کرده است. پرونده با پایان جلسات بازجویی 
و صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال 

شد و متهمان پای میز محاکمه رفتند.
در ابتدای جلسه محاکمه، اولیای دم درخواست صدور حکم قصاص کردند 

و گفتند حاضر به گذشت نیستند.
زمانی که نوبت به متهمان رسید، ابتدا سینا در جایگاه قرار گرفت. او گفت: 
مدتی قبل از حادثه با نرگس آشنا شدم. اول فکر می کردم او مجرد است، 
خیلی عاشقش شده بودم و می خواستم با او ازدواج کنم. وقتی صحبت 

ازدواج پیش آمد، به من گفت: متأهل است.
از شنیدن این حرف خیلی ناراحت شدم. از اینکه به من دروغ گفته بود 
عصبی شده بودم. به او گفتم نباید به من دروغ می گفته. می خواستم 
رابطه ام را با او قطع کنم، اما وقتی حرف هایش را درباره همسرش شنیدم 
خیلی ناراحت شدم و تصمیم گرفتم به نرگس کمک کنم. نرگس به من 
گفت: شوهرش به شدت کتکش می زند و تحقیرش می کند. می گفت: در 
برابر هر خواسته اش از سوی او تحقیر می شود و همین هم باعث شده تا 

دیگر دوستش نداشته باشد، به همین خاطر هم به سراغ من آمد.
از  من  بدهیم.  گوشمالی  را  هوشنگ  گرفتیم  تصمیم  داد:  ادامه  متهم 
یکی از دوستانم کمک خواستم. قرار شد طبق نقشه، شب حادثه نرگس 
خودش را به مریضی بزند و از شوهرش بخواهد تا او را به دکتر ببرد. سر 
ساعت، ما سر خیابان خانه نرگس حاضر شدیم. وقتی که او و شوهرش سر 

خیابان آمدند، به عنوان مسافرکش مقابل پای آن ها توقف کردیم.
هوشنگ مقاومت کرد و سوار نشد، اما من به زور او را سوار ماشین کردم، 
بعد دهان و دست وپایش را بستم. سپس نرگس به خانه برگشت. بعد از 
آن او را به نزدیکی سایت شهرداری در خاتون آباد بردیم و در آنجا حسابی 
کتکش زدیم، بعد من و محسن هر دو با واردآوردن ضربات سنگ بر سر 
داشتیم کتکش  نبود،  او  البته قصدمان کشتن  را کشتیم،  او  هوشنگ 

می زدیم که یک باره متوجه شدیم او مرده است.
وقتی نوبت به محسن رسید، او گفته های دوستش را رد کرد و مدعی 
شد هیچ ضربه ای با سنگ به سر مقتول نزده و فقط در بستن دست وپای 
مقتول نقش داشته است. نرگس نیز رابطه نامشروع را قبول کرد، اما مدعی 
شد در قتل و طراحی نقشه برای کشتن شوهرش نقشی نداشته است. 
قضات در پایان جلسه دادگاه وارد شور شدند و سینا را به اتهام قتل به 
قصاص و به اتهام آدم ربایی به ۱5 سال حبس و به اتهام رابطه نامشروع 
به صد ضربه شالق محکوم کردند. نرگس نیز به اتهام معاونت در قتل به 
۱5 سال حبس، به اتهام معاونت در آد م ربایی به ۱۰ سال حبس و به خاطر 

رابطه نامشروع به صد ضربه شالق محکوم شد.
همچنین محسن نیز در معاونت در قتل و آدم ربایی مجرم شناخته و به 
۳۰ سال حبس محکوم شد. رأی صادره مورد اعتراض متهمان قرار گرفت، 
اما شعبه 2۶ دیوان عالی کشور بعد از بررسی دقیق پرونده، رأی صادره را 
مورد تأیید قرار داد. به این ترتیب پرونده برای گذراندن مراحل اجرای حکم 

به دادسرای جنایی تهران ارسال شد.

ترفند عجیب زن جوان

 برای طالق گرفتن!
زنی برای اینکه بتواند از شوهرش طالق بگیرد، دو تقلب عجیب انجام داد؛ اول 
برادر خودش را به جای شوهرش معرفی و وکالت نامه طالق را دریافت کرد. 

سپس خواهرش را برای آزمایش بارداری به پزشکی قانونی فرستاد.
علیه  را  تهران رفت و شکایتی  به دادسرای عمومی  قبل  مردی چندی 
همسرش مطرح کرد. او گفت: من و همسرم سال ۹۰ با هم ازدواج کردیم، 
اما به تازگی اختالفاتی داشتیم تا اینکه او زمانی که من ایران نبودم، طالق 
گرفت. وقتی موضوع را بررسی کردم، فهمیدم زنم با وکالت نامه ای از من 

کار های قانونی طالق را انجام داده است.
از  بعد  بازپرس  بودم.  نداده  او  به  وکالت نامه ای  من چنین  که  حالی  در 
در  را  وکالت نامه  و  کرد  را شروع  تحقیقاتی  مرد  این  شنیدن حرف های 
بررسی کند.  را  امضا ها  نمونه  تا  داد  قرار  کارشناس خط شناسی  اختیار 
کارشناس اول نظر داد امضا ها با هم مطابقت دارند و وکالت نامه درست 
است. شاکی به این نظر اعتراض کرد و سپس کار به هیات های کارشناسی 
سه و سپس پنج نفر کشیده و در نهایت اعالم شد امضای این مرد جعل 
شده است. بازپرس در جریان تحقیقات به برادرزن شاکی مشکوک شد و 
نمونه خط او با نمونه ای که روی وکالت نامه وجود داشت و نوشته شده بود 
اصل با سند برابر است، مطابقت داده شد. در این مرحله کارشناسان اعالم 
کردند این دو خط یکسان است. این گونه برادرزن شاکی تحت بازجویی 
قرار گرفت و به جعل اعتراف کرد. او گفت: من خودم را به جای دامادمان 
معرفی کردم و در محضر به خواهرم برای طالق وکالت تام االختیار دادم تا 
بتواند کارهایش را سریع پیگیری کند. بازپرس در ادامه بررسی های خود به 
نکته دیگری نیز پی برد و فهمید زمانی که زن جوان برای انجام آزمایش 
بارداری به پزشکی قانونی رفته، درست همان زمانی است که او در ایران 
حضور نداشت و به سفر خارجی رفته بود. به این ترتیب در این باره نیز 
تحقیقاتی انجام و مشخص شد این زن خواهرش را برای انجام آزمایش 
به پزشکی قانونی فرستاده بود. با روشدن شدن این ماجرا ها پرونده وارد 

مرحله ای تازه شد و تحقیقات در این باره همچنان ادامه دارد.

پیشنهاد ارائه کاالبرگ الکترونیکی در سال آینده
اشاره  با  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
به توزیع ۳۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی ناشی از 
سال  دولت  است  بهتر  گفت:   بنزینی،  یارانه  توزیع 
فعال کند و مجلس  را  الکترونیکی  آینده کاالبرگ 
بودجه  الیحه  در  را  مهم  این  است  تالش  در  نیز 

بگنجاند.
کاالهای  توزیع  درخصوص  الهوتی  بائوج  مهرداد   
اظهار کرد:  الکترونیکی،  از طریق کاالبرگ  اساسی 
از آنجا که توزیع یارانه نفتی موجب تزریق ۳۶ هزار 

میلیارد تومان نقدینگی به جامعه شده، بهتر است 
فعال  را  الکترونیکی  آینده کاالبرگ  دولت در سال 
در  را  مهم  این  است  تالش  در  نیز  مجلس  و  کند 
الیحه بودجه بگنجاند چراکه یارانه معیشتی روش 
مردم  به  البته  است  مردم  از  حمایت  برای  غلطی 
وعده این یارانه داده شده به همین دلیل باید آن را 

در قالب بهتر و با روش مناسب تر اجرا کرد.
وی با تاکید بر حفظ ارز 42۰۰ تومانی برای تامین 
کاالهای اساسی مانند دارو، افزود: بخشی از افزایش 

قیمت ها ناشی از عدم نظارت مناسب و دقیق بر بازار 
کاالهای  تامین  برای  تومانی   42۰۰ ارز  زیرا  است 
اساسی تخصیص داده شده اما متاسفانه این ارز به 
دست مصرف کنندگان واقعی نمی رسد و در مرحله 
از مسیر اصلی منحرف شده و جیب دالالن  توزیع 

را پر می  کند.
وی افزود: در قانون بودجه سال ۹8 فروش نفت در 
نظر  و در  روز پیش بینی  بشکه در  میلیون  حد ۱.5 
گرفته شده بود و در عمل این اتفاق نیفتاد و همین 

امر باعث شده تا ارز موردنظر برای اعطای کاالبرگ 
الکترونیک به نیازمندان تامین شده باشد و با توجه 
به اینکه ارز موردنیاز تامین نشد، شاید دولت امکان 

اجرای این بخش از قانون بودجه را ندارد. 
خانه  به  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
کوپن  توزیع  زیرساخت  کردن  فراهم  گفت:  ملت 
دارد،  نیاز  دستگاه ها  تمامی  تالش  به  الکترونیک 
چراکه اطالعات جامعی نیاز است و باید ارتباط بین 

دستگاهی برقرار شود تا به درستی اجرایی شود.

خبر

جعلی  شرکت  یک  اعضای  از  نفر  پنج  پلیس 
نفر   8۰ از  خودرو،  اقساطی  فروش  بهانه  به  که 
از شهروندان ۳۰ میلیارد ریال کالهبرداری کرده  

بودند را دستگیر کرد.
روز دوم شهریور ماه سال جاری شکایتی با عنوان 
از  خودرو  اقساطی  فروش  طریق  از  کالهبرداری 
به  تخصصی  رسیدگی  منظور  به  قضائی  مرجع 
شد  داده  تحویل  آگاهی  پلیس  چهاردهم  اداره 
مشابه  پرونده های  نیز  زمان  مدت  همین  در  و 

دیگری به این معاونت تحویل داده شد.
قرار  کار  دستور  در  موضوع  این  به  رسیدگی 
سوی  از  شده  انجام  بررسی های  طی  و  گرفت 
به  شرکت  سه  اعضای  که  شد  مشخص  پلیس 
از  را  مبالغی  اقساطی  خودروهای  فروش  بهانه 
اما زمانی که  تعدادی مالباخته دریافت کرده اند؛ 
خودروها  است  رسیده  فرا  خودرو  تحویل  تاریخ 

دفتر  کردن  تعطیل  از  پس  و  نداده اند  تحویل  را 
شرکت متواری شده اند.

تا  داشت  ادامه  زمینه  این  در  پلیس  تحقیقات 
اینکه مشخص شد اعضای این سه شرکت یکسان 
ثبت   و  مختلف  عنوان های  انتخاب  با  که  هستند 
از  کشور  امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان  در  آن ها 

شهروندان کالهبرداری کرده اند.
این  در  مجرمان  که  موضوع  این  اثبات  از  پس 
کارآگاهان  داده اند  انجام  کالهبرداری  زمینه 
چند  طی  و  کردند  شناسایی  را  آن ها  مخفیگاه 
این  اعضای  از  نفر  پنج  هر  هماهنگ  عملیات 
شرکت ها را با مشخصات بیتا و ناهید که 28 ساله 
حامد  و  4۰ساله  حمید  ۳۰ساله،  حسام  و  بودند 
۳۶ساله دستگیر و به اداه چهاردهم پلیس آگاهی 

تهران منتقل کردند.
پس از انتقال متهمان به پلیس آگاهی حسام که 

مدیر عامل شرکت محسوب می شد، در تشریح 
پلیس گفت  به  و شگرد کالهبرداری خود  شیوه 
که ایده این اقدام را از یکی از دوستانش گرفته 
کالهبرداری  جرم  به  حاضر  حال  در  او  خود  که 
در زندان است. او درباره شیوه کارشان نیز گفت 
اینترنتی  از طریق درج آگاهی در سایت های  که 
واسطه فروش و با ارائه وعده فروش فوری خودرو 
همچنین  می دادند.  فریب  را  شهروندان  اقساطی 
ثبت  می توانند  شهروندان  اینکه  اعالم  با  آن ها 
شدن شرکت ها را استعالم کنند، اعتماد مشتریان 

را جلب می کردند.
از اخذ مبالغی  نیز گفت که پس  ادامه  متهم در 
از ۱8 میلیون تا ۶۰میلیون تومان زمانی را برای 
که  زمانی  اما  اند  می کرده  اعالم  خودرو  تحویل 
مختلف  بهانه های  به  می رسید  فرا  تحویل  موعد 
کار را به تعویق می انداختند تا جایی که مشتری 

منصرف  خودرو  خرید  از  سرگردانی،  دلیل  به 
از  درصدی  کسر  با  کالهبرداران  و  شده  می 
به مشتریان خود  را  داری  مبلغ، چک های مدت 
آمده،  دست  به  مبلغ  با  نیز  ادامه  در  می دادند. 

بدهی مشتری های قبلی را پرداخت می کردیم.
از  دریافتی  مبالغ  با  صورت  همین  به  افراد  این 
اما  می کردند  کالهبرداری  نیز  دیگر  شهروندان 
پس از اینکه شهروندان متوجه می شدند از آن ها 
کالهبرداری شده،   این افراد دفتر خود را تخلیه 

می کردند و متواری می شدند.
شرکت  سه  نام  پوشش  تحت  تاکنون  متهمان 
ریال  ۳۰میلیارد  بر  بالغ  شهروندان  از  8۰نفر  از 
نیز هر 5 متهم  کالهبرداری کرده اند. هم اکنون 
بازپرس  دستور  با  تکمیلی  تحقیقات  انجام  برای 
شعبه ۳دادسرای ناحیه ۱8 تهران در اختیار اداره 

۱4 پلیس آگاهی پایتخت قرار دارند.

ساله  دو  کینه  امتداد  نوشت:  خراسان  روزنامه 
چپ«  »نگاه  خاطر  به  که  افغانی  جوان  چند 
آغاز شده بود در حالی سپیده دم روز سه شنبه 
بار  که چندین  گره خورد  دار  به طناب  گذشته 
نزاع و درگیری آن ها در نهایت جنایت مسلحانه 

خیابانی را در مشهد رقم زد.
ساعت ۱۹ و 5۰ دقیقه بیست و چهارم فروردین 
خبر  و  درآمد  صدا  به   ۱۱۰ پلیس  تلفن   ،۹۶
انتظامی  نیرو های  سیم  بی  در  هولناک  جنایتی 
سه  که  بود  آن  بیانگر  اولیه  تحقیقات  پیچید. 
جوان موتورسوار، یکی از مشتریان آرایشگاه را در 
خیابان حر ۱۳ هدف گلوله قرار داده اند و سپس 
با شمشیر به پیکر نیمه جان او حمله ور شده اند. 
دقایقی بعد با تایید مرگ »مجتبی. غ« 2۱ ساله 
منتقل  نژاد  هاشمی  شهید  درمانی  مرکز  به  که 

شده بود، پرونده جنایی شکل گرفت.
از  ویژه ای  دستورات  با صدور  بعد  ساعت  چند   
از  گروهی  نژاد  احمدی  اکبر  علی  قاضی  سوی 
کارآگاهان وارد عمل شدند و نعیم جوان 28 ساله 
را دستگیر کردند. این جوان به صراحت شلیک 
گلوله را پذیرفت و گفت: از حدود دو سال قبل 
کینه قدیمی بین ما و مقتول و برادرش به خاطر 
»نگاه چپ« به وجود آمده بود، آن زمان درگیری 
ما به خاطر »نگاه بیخودی« آغاز شد و چندین 

بار به کتک کاری و حتی شلیک گلوله انجامید.
به  را  پایش  روی  جراحت  آثار  که  حالی  در  او 

یک  کرد: حدود  اضافه  می داد،  نشان  کارآگاهان 
ما  هموطن  که  برادرش  و  مجتبی  قبل  سال 
مرا  شکاری  سالح  از  گلوله  شلیک  با  هستند، 
هم  درگیری ها  از  دیگر  یکی  در  کردند.  مجروح 
مجتبی با شمشیر به سر برادرم حبیب زد که ما 

هم شکایت کردیم.
افزود:  اعترافاتش  ادامه  در  ساله   28 جوان  این 
با  ما  تر ها  بزرگ  وساطت  و  دخالت  با  اگرچه 
یکدیگر آشتی کرده بودیم، اما این کینه قدیمی 
برادرانم  و  این که من  تا  بود  ور  همچنان شعله 
فرد  یک  از  و  دادیم  تومان  هزار   2۰ هرکدام 
هزار   ۱۰۰ مبلغ  به  شکاری  سالح  هموطن مان 

تومان خریدیم تا از مجتبی زهرچشم بگیریم!
او در خیابان حر ۱۳ حضور  امروز که فهمیدیم 
و  برداشتیم  را  شمشیر  و  اسلحه  بالفاصله  دارد، 
رفتیم.  مجتبی  تعقیب  به  موتوسیکلت  بر  سوار 
او مقابل آرایشگاه به  وقتی موتورسیکلت آپاچی 
چشم مان خورد بالفاصله در محل توقف کردیم 

که ناگهان او از آرایشگاه بیرون آمد.
در این هنگام من اسلحه را برداشتم و به سوی او 
شلیک کردم سپس برادرم با شمشیر به او حمله 
خراسان  گزارش  کردیم.  فرار  محل  از  و  شد  ور 
ویژه ای  عملیاتی  گروه  بعد  ساعتی  است:  حاکی 
موفق شدند دو متهم فراری 2۷ و 25 ساله دیگر 
را که حبیب و رحیم نام دارند در تور اطالعاتی 

خود گرفتار کنند.

بنا بر این گزارش به دنبال تکمیل تحقیقات در 
دادسرای عمومی و انقالب مشهد و بازسازی صحنه 
جرم، این پرونده جنایی با صدور کیفرخواست به 
شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی 
ارسال شد و بدین ترتیب سه متهم که به خاطر 
یک کینه دو ساله، حادثه وحشتناکی را رقم زده 

بودند، پای میز محاکمه ایستادند.
در جلسات دادگاه که به ریاست قاضی مصطفی 
شجاع  محمد  قاضی  مستشاری  با  و  بنده ای 
پورفدکی برگزار شد، متهمان درحالی به دفاع از 
خود پرداختند که »نعیم- ن« )متهم به جنایت 
مسلحانه( نتوانست با ضد و نقیض گویی هایش، 
ماجرای قتل را به بیراهه بکشاند و در نهایت به 

صراحت ارتکاب این قتل را پذیرفت.
قضات  که  بود  گونه  این  خراسان،  گزارش  بنابر 
به  قضایی،  مشورت  از  پس  دادگاه  تجربه  با 
اتفاق متهم ردیف اول را به جرم قتل عمد مرد 
دیگر  و  نفس  قصاص  به  غ(  )مجتبی-  مسلمان 

متهمان مرتبط با این پرونده جنایی را به تحمل 
زندان های طویل المدت محکوم کردند، اما این 
رای با اعتراض وکیل مدافع متهمان روبه رو شد

بیشتر  بررسی  مورد  کشور  عالی  دیوان  در  و 
چهارم  شعبه  قضات  حال  عین  در  گرفت.  قرار 
دیوان عالی کشور نیز پس از مطالعه دقیق اوراق 
و  کردند  تایید  را  دادگاه  از  صادره  رای  پرونده، 
شنبه  سه  دم  سپیده  ن«  »نعیم-  ترتیب  بدین 
گذشته، با فراهم شدن مقدمات اجرای حکم در 
در  و  رفت  دار  چوبه  پای  مشهد  مرکزی  زندان 
اجرای احکام دادسرای عمومی و  حضور قضات 
انقالب مشهد و دیگر مسئوالن ذی ربط در حالی 
مقتول  خانواده  که  شد  آویخته  مجازات  دار  به 
حاضر به گذشت نشدند و این گونه امتداد »نگاه 
چپ« به چوبه دار گره خورد تا شاید این ماجرا 
خاطر  به  که  باشد  جوانانی  برای  عبرتی  درس 
غرور و قدرت نمایی دست به سالح سرد و گرم 
می برند و به عاقبت این حوادث تلخ نمی اندیشند!

کالهبرداری از ۸۰ متقاضی خرید اقساطی خودرو

امتداد »نگاه چپ« به چوبه دار گره خورد



یکشنبه 24 آذرماه 18/1398  ربیع الثانی 1441/ 15 دسامبر 2019/سال بیست و چهارم شماره 3117هفت ورزش، حوادث

برگزاری مسابقات هاپکیدو 
و والیبال در انار

شهید   ۱۳۰ بزرگداشت  و  فرهنگی  هفته  گرامیداشت  مناسبت  به 
با  والیبال  رقابت های  و  هاپکیدو  مسابقه  سومین  انار،  شهرستان 

حضور عالقه مندان به این رشته ها برگزار شد.
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
 ۱۳۰ بزرگداشت  و  فرهنگی  هفته  گرامیداشت  مناسبت  به  کرمان، 
ورزشی  سالن  در  هاپکیدو  مسابقه  سومین  انار،  شهرستان  شهید 

شهید سلیمانی انار برگزار شد.
در این دوره از مسابقات، ۱۴۰ نفر رزمی کار از ۴ باشگاه در قالب ۴ 
تیم شامل تیم لوله پولیکا، تیم باشگاه شهرداری، تیم محمد رسول 
استایل دفاع شخصی، مبارزه،  اهلل و تیم مبارزان )موی تای( در ۵ 

حرکات نمایشی، سالح سرد و گراپلینگ به رقابت پرداختند.
پولیکا  لوله  تیم  و  اهلل  رسول  محمد  شهرداری،  تیم های  درپایان 

عناوین اول تا سوم رقابت ها را از آن خود کردند.
در مراسم اختتامیه ی این مسابقات، از تعدادی از خانواده شهدا نیز 

تجلیل شد.
تیم  شد،  برگزار  دوستانه  صورت  به  که  نیز  والیبال  رقابت های  در 
پارادیس به مصاف تیم شهید کریمی این شهرستان رفت که در این 

دیدار تیم شهید کریمی عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

بیسکویت مسموم پنج کودک را در 

رفسنجان راهی بیمارستان کرد
 

رفسنجان  ابیطالب)ع(  ابن  علی  بیمارستان  عمومی  روابط  مسئول 
که  شهرستان  این  در  کودک  پنج  پنجشنبه  شامگاه  گفت: 
بیسکویت مسموم مصرف کرده بودند به علت مسمومیت راهی 

بیمارستان شدند.
محمدحسین مقدم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: شخصی 
در مزارستان الهیجان از توابع رفسنجان اقدام به توزیع خیرات 
و  برداشته  ها  بیسکویت  این  از  کودک   ۵ که  کرده  بیسکویت 

خورده اند.
وی تصریح کرد: مادر یکی از ۲ کودک وقتی متوجه وجود قرصی 
در البالی بیسکویت می شود با اورژانس تماس گرفته و اورژانس 
هم به آنها اعالم کرده که فورا کودکان به بیمارستان اعزام شو ند.
مقدم بیان کرد: این خانم وقتی متوجه این موضوع شده به یکی 
از اقوام خود که ۳ کودک آنها نیز در مزارستان بودند اطالع داده و 

آنها نیز کودکان خود را به اورژانس بیمارستان آوردند.
وی ادامه داد: خوشبختانه این ۵ کودک به صورت سرپایی مداوا 

شدند و در حال حاضر حال عمومی آنها مساعد است.
رفسنجان  ابیطالب  ابن  علی  بیمارستان  روابط عمومی  مسئول 
خاطرنشان کرد: این قرص به آزمایشگاه بیمارستان جهت تحقیق 

و بررسی  بیشتر موضوع ارسال شده است .
براساس این گزارش نیز  رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر 
مرکز حوادث و فوریت های پزشکی کرمان از مسمومیت هفت 
به دلیل مصرف کیک و کلوچه حاوی  کودک در استان کرمان 

نوعی قرص خبر داده بود.
سید محمد صابری گفته بود که  سه کودک مسموم شده در 
بیمارستان  به  کرمان  شهر  در  کودک  چهار  و  بافت  شهرستان 
درمانی  مراکز  به  قرص  حاوی  کیک  مصرف  از  بعد  پور  افضلی 

مراجعه کردند.
را کودکان  استان کرمان  در  موارد مسموم شده  اظهار کرد:  وی 
و  آلودگی  خواب  با  بیشتر  افراد  این  و  دهند  می  تشکیل 

مسمومیت خفیف به مراکز درمانی مراجعه کرده اند.
کرد:  تصریح  کرمان  پزشکی  های  فوریت  و  حوادث  مرکز  مدیر 
اقدامات  انجام  از  بعد  قرص  حاوی  کیک  با  مسموم شده  موارد 
ترخیص  بیمارستان  از  مساعد  عمومی  با حال  سرپایی  درمانی 

شدند.
وی تاکید کرد: کیک و کلوچه هایی که توسط والدین کودکان 
به مراکز درمانی آورده شده با برندهای مختلف و باز بوده و نمی 

توان در این مورد نظر داد.
از  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی  و  حوادث  مدیر   
مواد  اینگونه  از  استفاده  از  قبل  کرد  درخواست  همشهریان 
خوراکی بسته بندی شده، از سالمت کامل محصول و محتویات 

بسته بندی شده آن، اطمینان حاصل کنند. 
مواد  کننده  عرضه  مراکز  و  ها  فروشگاه  صاحبان  به  صابری  
آشامیدنی  و  مواد خوراکی   : کرد  توصیه  آشامیدنی،  و  خوراکی 
را مستقیماً از کارخانجات و نمایندگی های مجاز و شرکت های 

توزیع کننده معتبر، تأمین و عرضه کنند.
رئیس اورژانس و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان در 
کارشناسان  همچنین  و  دارو  و  غذا  حوزه  بازرسان  افزود؛  ادامه 
بهداشت محیط دانشگاه های علوم پزشکی استان، ضمن بازدید 
از کارخانجات و مراکز عرضه کننده مواد خوراکی، بر روند تولید 
گروههای  و  داشته  کامل  نظارت  خوراکی  محصوالت  توزیع  و 

مربوطه، تدابیر  الزم را در این زمینه به عمل می آورند.

سوپر   ۹۸ فصل  آغاز  از  کرمانی  کا های  کاراته 
لیگ کاراته کشور در قالب تیم های پاس ناجا و 

ویزاکامفورت شیراز خوش درخشیده اند.
هادی نخعی، رئیس کمیته اطالع رسانی و روابط 
عمومی هیئت کاراته استان کرمان در گفت و گو 
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با 
جوان از کرمان، به عضویت کاراته کا های کرمانی 
در تیم های پاس ناجا و ویزاکامفورت شیراز اشاره 
کاراته  لیگ  آغاز فصل ۹۸ سوپر  از  و گفت:  کرد 
کشور تاکنون به ویژه در هفته دوم این رقابت ها 
برگزار شد،  تهران  افراسیابی  سالن شهید  در  که 

خوش درخشیدند.
کاتای  تیم  رقابت ها  این  یک  گروه  در  افزود:  او 
کرمان متشکل از علیرضا ابوالحسنی، حمید رضا 
پوراعما و عباس حیاتی فر به مربی گری مصطفی 
پورجاللی که در قالب تیم پاس ناجا به رقابت می 

در  امتیازات خود  کامل  به کسب  موفق  پردازند، 
هفته دوم شدند و به عنوان صدر نشین گروه خود 

به مرحله بعد صعود کردند.
نخعی تصریح کرد: مصطفی پورجاللی، همچنین 
از  از رقابت ها  به عنوان مربی برتر کاتا این هفته 
جمهوری  کاراته  فدراسیون  لیگ  سازمان  طرف 

اسالمی ایران معرفی شد.
از  متشکل  کرمان  کاتای  دیگر  تیم  کرد:  بیان  او 
پویا  و  شجاعی  مهدی  محمد  رضایی،  مهدی 
در  دانشور  مسعود  استاد  مربیگری  به  حبیبی 
قالب تیم ویزاکامفورت شیراز بر روی تاتامی رفتند 
و موفق به شکست کامل حریفان خود در هفته 
دوم شدند. نخعی افزود: حسین صالحی پور دیگر 
کاراته کا کرمانی در تیم کومیته پاس ناجا نقش 
آفرینی می کند که در هفته دوم رقابت ها توانست 

۶ بر ۲ از سد حریف خود عبور کند.

پیروزی پیاپی کرمانی ها در سوپر لیگ کاراته کشور
خبر

دوازدهم  هفته  رقابت های  چارچوب  در 
تیم  ایران،  مردان  بسکتبال  برتر  لیگ 
تهران  زمینی  نیروی  سد  از  کرمان  مس 
استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به  گذشت. 
هفته  در  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  های 
بسکتبال  برتر  لیگ  رقابت های  دوازدهم 
مردان ایران، تیم مس کرمان در استادیوم 
آزادی به مصاف تیم نیروی زمینی تهران 

رفت.

 این دیدار با نتیجه ی ۸۰ بر ۷۶ به نفع 
مس کرمان پایان یافت.

 پیش از این بازی تیم مس کرمان در قعر 
جایگاه  برد،  این  با  و  داشت  قرار  جدول 

مس قطعاً ارتقاء می یابد.
 صنعت مس کرمان در بازی بعدی خود، 
روز دوشنبه ۲۵ آذر جاری بازی در سالن 
صنعت  آویژه  مقابل  کرمان  نصراللهی 

مشهد به میدان می رود.

تیم   ۵ از  یکی  مشهد  صنعت  آویژه   
و  بازیکنان  از  که  است  کشور  قدرتمند 
کار  و همین  مربی خارجی سود می برد 

بازیکنان مس را سخت تر می کند.
مشهد  صنعت  آویژه  بسکتبال  تیم   
جدید  فصل  در  قدرتمند  حضوری  برای 
لیگ بسکتبال ایران، بازیکنانی از جمله 
»کارین ِهنری« بازیکن ۳۱ ساله آمریکایی 

را به خدمت گرفته است.

از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان کشور تیم 
بود  آویسا خوزستان  تیم  میزبان  شهرداری سیرجان 

که با برتری بانوان سیرجان خاتمه یافت.
در این مسابقه که در زمین چمن ورزشگاه امام علی 

با  سیرجان  بانوان  فوتبال  تیم  شد   برگزار  سیرجان 
هفت گل تیم میهمان را درهم کوبید و تیم آویسا 
تیم  دروازه  به  را  گل  یک  توانست  فقط  خوزستان 

میزبان وارد کند. 

گل های شهرداری سیرجان را افسانه چتر نور با ۴ 
گل ، شبنم بهشت با ۲ گل و سهیال نظام آبادی با 
یک گل به دروازه حریف وارد کردند و تک گل آویسا 
خوزستان را هم الهام اسفاری به دروازه سیرجانی ها 

به ثمر رساند.
جدول  پنجم  رده  در  ها  سیرجانی  نتیجه  این  با 
هستند و شانس صعودشان بیشتر شد تا بتوانند در 

آینده صعود داشته باشند.

برد شیرین بسکتبالیست های کرمانی در لیگ برتر 

پیروزی پرگل تیم فوتبال بانوان سیرجان مقابل آویسا خوزستان

دختر  نوجوانان  هندبال  مسابقات  سوم  مرحله 
نایب  با  کرمان  در  کشور  شش  و  پنج  مناطق 
قهرمانی تیم طالی اردیبهشت جیرفت پایان یافت.

باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
مسابقات  سوم  دور  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 

هندبال نوجوانان دختر مناطق ۵ و ۶ کشور به مدت 
سه روز به میزبانی کرمان در سالن تجلی این شهر 

برگزار شد.
اصفهان،  سپاهان  تیم های  حضور  با  رقابت ها  این 
و  زرند  فوالد  یزد،  بافق  آهن  اصفهان، سنگ  هیات 

طالی اردیبهشت جیرفت پیگیری شد.
در پایان این رقابت ها، تیم هندبال دختران سپاهان 
را  قهرمانی  و جام  مقام نخست رسید  به  اصفهان 
به خانه برد. تیم هندبال دختران طالی اردیبهشت 
نایب قهرمانی دست یافت و  جیرفت نیز به مقام 

تیم دختران هیات هندبال اصفهان هم در جایگاه 
سوم قرار گرفت.

دختر  نوجوانان  هندبال  مسابقات  سوم  مرحله 
مناطق پنج و شش کشور ۲۰ تا ۲۲ آذر جاری به 

میزبانی کرمان برگزار شد.

استان  فوتبال  برتر  لیگ  قهرمانی  مدعیان  جدال 
کرمان با پیروزی تیم خیریه مشیز مقابل شهرداری 

بروات به پایان رسید.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
رقابت های  چارچوب  در  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
یادواره  کرمان،  استان  فوتبال  برتر  لیگ  دهم  هفته 
شهدای عرصه نظم و امنیت، تیم شقایق شهربابک 
ریگان  شهرداری  تیم  مصاف  به  تختی  ورزشگاه  در 
رفت و در پایان با نتیجه دو بر یک مغلوب میهمان 

خود شد.
تک گل شقایق در این دیدار را ایمان غالمی به ثمر 

رساند.
تیم  نیز  رقابت ها  این  قهرمانی  مدعیان  جدال  در   
به مصاف  خیریه مشیز کرماِن صدرنشین در خانه 
تیم شهرداری برواِت دوم جدولی رفت که این دیدار 
با نتیجه دو بر یک به سود خیریه مشیز کرمان به 

پایان رسید.
فوتبال  برتر  لیگ  دهم  هفته  رقابت های  پایان  در 

امنیت،  و  نظم  عرصه  یادواره شهدای  کرمان  استان 
و  شهربابک  شقایق  کرمان،  مشیز  خیریه  تیم های 
امتیاز   ۱۶ و   ۱۸  ،۲۶ با  ترتیب  به  بروات  شهرداری 
رتبه های اول تا سوم جدول رده بندی مسابقات را به 

خود اختصاص داده اند.
 دقیانوس جیرفت، شهرداری نجف شهر سیرجان با 
۸ امتیاز در رده های دهم و یازدهم و شهدای سیریز 
زرند نیز همچنان قعرنشین لیگ برتر فوتبال استان 

کرمان هستند.
نتایج مسابقات هفته دهم لیگ برتر فوتبال استان 
بدین  امنیت،  و  نظم  عرصه  شهدای  یادواره  کرمان 

شرح است:
شهید زحمتکشان جیرفت - شهرداری کرمان ناتمام

آبی پوشان کهنوج ۱ -دقیانوس جیرفت ۰
شقایق شهر بابک -۱ شهرداری ریگان ۲

شهرداری نجف شهر ۱ - منتخب عنبرآباد ۱
شهدای سیریز زرند ۰ - سالله نرماشیر ۰

خیریه مشیز کرمان ۲ - شهرداری بروات ۱

در پایان مسابقات هندبال مناطق ۵ و ۶ کشور؛ طالی اردیبهشت نقره ای شد

خیریه مشیز کرمان پیروز جدال باال نشینان شد
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بسیار خاطراتی هستند که دیگر این روزها معنی ندارد، 
مثل خاطرات بخاری های نفتی و اجاق گازهای کپسولی 
که دیگر این روزها مردم کرمان به دلیل وجود گازشهری 
از آن یادی نمی کنند. هنوز صدای انداختن کپسول مایع 
از باالی وانت شرکت گاز در گوشم است که اعالم حضور 
ماموران تحویل کپسول بود. به سرعت کپسولهای خالی 
را روی زمین می خواباندیم و با پا آنها را قل می دادیم 
تا به وانت مذکور برسیم. پس از دریافت کپسول پُر شده 
همین کار را در مسیر خانه انجام می دادیم. آن لحظه از 
روز همه بچه های هم سن ما توی کوچه حاضر بودند و 
با هم مالقات داشتیم و سخنی کوتاه و پس از آن راهی 
تلخ  من خیلی  برای  شاید  این خاطره  می شدیم.  خانه 
نباشد اما برای افراد کهنسال که به سختی باید کپسول 
را قطع و وصل می کردند لحظه تلخی بود. شاید تصور 
مردم بر این باشد که دیگر کسی خبر از آن کپسولها و 
آن دغدغه ها نداشته باشد، اما متاسفانه باید اعالم کنیم 
که چنین نیست و هنوز عده ای از مردم عمدتا از قشر 

آسیب پذیر جامعه با این موضوع درگیر هستند.
هفته گذشته یکی از رستوران داران بین راهی کرمان 
با دفتر روزنامه تماس گرفت و از معضل کمبود سیلندر 
گاز مایع طرح گالیه کرد و گفت: »لطفا خبرنگار خود را 
به محل تحویل این کپسولها بفرستید تا متوجه شوید؛ 

مردمی که در محدوده گاز رسانی نیستند با چه معضلی 
این روزها رو به رو هستند. من که امروز با هزار بدبختی 
شما  با  که  االن  همین  اما  کردم  دریافت  را  خود  سهم 
صحبت می کنم مردم جلوی درب محل توزیع در صف 
مسئوالن  با  ها  بعضی  و حتی  اند  ایستاده  های طوالنی 

درگیر شده اند!« 
در این باره با یکی از مسئوالن در شرکت پخش فراورده 
های نفتی تماس تلفنی برقرار کردیم که ایشان گفت:»ما 
هیچ مشکلی در زمینه تامین این سوخت نداریم و این 
در  اگر  و  است  شده  تامین  کنندگان  توزیع  برای  ماده 
زمینه توزیع مشکلی هست -که البته به ما چیزی گزارش 
صنعت،  اداره  در  مربوطه  مسئوالن  از  باید  است-  نشده 

معدن و تجارت سوال شود.«
این  به  مربوط  مسئوالن  با  تماس  به  موفق  متاسفانه 
موضوع در اداره صمت نشدیم و در هیات تحریریه این 
اطالعات  همین  با  متن  این  که  شد  این  بر  قرار  نشریه 
ها  ارگان  تمامی  در  مربوط  مسئوالن  از  و  شود  منتشر 
باره  این  بخواهیم که در  این موضوع  با  ادارات درگیر  و 
هرچه سریع تر چاره ای اندیشیده شود و در این اوضاع 
اقتصادی نابسامان که رفاه و آسایش مردم را تحت تاثیر 
قرار داده، متذکر شویم که این وضعیت قوز باال قوز است 
ندارد  وجود  ها  کوتاهی  این  برای  مهلتی  دیگر  امروز  و 
که حداقل حقوق  مردم  رفع مشکالت  زمینه  در  باید  و 
ایشان است تمام تالش را به کار گیریم تا خدایی ناکرده 
انگ خیانت بر پیشانی مان بدچشمی نکند. به امید روزی 
های  صف  در  را  خود  ارزشمند  وقت  کرمانی  هیچ  که 

طوالنی هدر ندهد!

سرویس علم و دانش کرمان امروز

 حدود صد سال پیش تمام مردم سیاره زمین 
می توانستند تنها با خارج شدن از خانه های شان 
منظره ای باشکوه از آسمان شب را نظاره کنند. 
در  نوجوان  و  کودک  میلیون ها  اما  امروزه، 
آسمان  طبیعی  منظره ی  هیچ گاه  دنیا  سرتاسر 
شب را ندیده اند و تجربه ی دیدن نوار راه شیری 
را نداشته اند. این تنها یکی از اثرات پدیده ای با 
اخیر  سال های  در  که  است  نوری  آلودگی  نام 

منظره آسمان شب را تغییر داده است.
به زندگی و  تنها  اما  نوری،  آلودگی  تاثیرات   
حرفه ی عالقه مندان به آسمان شب و منجمان 
محدود نمی شود. پژوهش هایی که در سال های 
اخیر انجام شده نشان می دهد که آلودگی نوری 
و  گیاهان  سالمت  روی  که  تاثیری  بر  عالوه 
تهدیدی  می تواند  می گذارد  مختلف  جانوران 

جدی برای سالمتی انسان نیز باشد.
آلودگی نوری چیست؟

در  شک  بدون  ایران  کالن شهر های  مردم 
وجود  تمام  با  را  هوا  آلودگی  اخیر  سال های 
حس کرده اند! از سویی دیگر متاسفانه در برخی 
مواجه  نیز  آب  آلودگی  با  کشورمان  نواحی  از 
کمی  بسیار  افراد  میان  این  در  اما  هستیم. 
هستند که از وجود معضلی با نام آلودگی نوری 

خبر داشته باشند.

 آلودگی نوری در واقع با استفاده ی نامناسب 
ایجاد می شود. شکی  نور  از  اندازه  از  یا بیش  و 
شهر ها  نورپردازی  کنونی  دوران  در  که  نیست 
در شب به بخشی جدانشدنی از زندگی تبدیل 
که  می کند  توجه  کسی  کمتر  اما  است.  شده 
تنها  و  استفاده می شود  درستی  به  نور  این  آیا 
بر  عالوه  که  این  یا  می کند  روشن  را  زمین 
باعث روشنایی آسمان  اطراف  روشنایی محیط 

نیز می شود.
واقعیت این است که بسیار از منابع نوری در شب 
مشکالت متعددی دارند. برخی از منابع نوری بیش 
از آن چه که باید نور تولید می کنند. گاهی نیز تنها 
آن چه که باید روشن نمی شود و بخش قابل توجهی از 
نور به آسمان می رود. در برخی از موارد نیز نور هایی 
به  نیازی  واقع  در  که  می گیرند  قرار  استفاده  مورد 

وجودشان نیست.
تمام این ها باعث اتالف انرژی می شود که خود یکی 
از دالیل افزایش بی مورد هزینه ها است. اما مشکالت 
ختم  جا  این  به  نوری  آلودگی  اثرات  و  آمده  پیش 
نوری  آلودگی  که  گفت  باید  متاسفانه  و  نمی شود 
حتی  و  گیاهان  جانوران،  زندگی  در  تاثیراتی جدی 

ما انسان ها دارد.
این در حالی است که طبق آخرین پژوهش ها بیش 
زندگی  مکان هایی  در  دنیا  مردم  درصد  هشتاد  از 
مصنوعی  نور های  با  شب شان  آسمان  که  می کنند 
روشن شده است. این آمار برای ایاالت متحده آمریکا 

و کشور های اروپایی به ۹۹ درصد می رسد!
حیواناتی که گمراه و گیج می شوند

آلودگی  می دهد  نشان  پژوهشگران  مطالعات 
مثل  حیوانات،  رفتار های  از  برخی  در  نوری 
الگو های مهاجرت و عادت های مربوط به خواب 
و بیداری، تاثیرگذار است. به طور مثال آلودگی 
و  دریایی  الک پشت های  می شود  باعث  نوری 
نور  کمک  با  که  پرندگان  گونه های  از  برخی 

ماه جهت یابی می کنند گیج شوند و راه خود را 
این  اتفاقی که گاهی منجر به مرگ  گم کنند. 

جانوران می شود.
 از سویی دیگر حشرات بسیار زیادی جذب نور 
می شوند و گاهی جان خود را از دست می دهند. 
حشراتی که یکی از منابع غذایی اصلی پرندگان 
هستند و به این ترتیب روی زندگی پرنده ها نیز 

تاثیر می گذارند.

برخی از پژوهش ها حتی نشان دادند که منابع 
نور مصنوعی قوی روی زندگی موجوداتی که در 

دریا زیست می کنند نیز تاثیرگذار است.
مردمی که خواب راحتی ندارند

نور های مصنوعی باعث به هم خوردن چرخه 
مالتونین  می شود.  نیز  انسان ها  بدن  طبیعی 
ترشح  بدن  در  تاریکی  در  که  است  هورمونی 
بیداری  و  خواب  چرخه  تنظیم  به  و  می شود 

کمک می کند. با افزایش نور های مصنوعی در 
شب، اما تولید این هورمون کاهش پیدا می کند. 
استرس،  سردرد،  خستگی،  باعث  که  اتفاقی 

اضطراب و مشکالتی دیگر می شود.
نشانه هایی  حتی  جدید  پژوهش های  در 
و  بین کاهش سطح مالتونین  ارتباط  بر  مبنی 
برخی سرطان ها نیز مشاهده شده است. نتایج 
پژوهش ها تا حدی نگران کننده بود که انجمن 
واکنش  به  وادار  را   )AMA( آمریکا  پزشکی 
کنترل  برای  تالش ها  از  اکنون   AMA کرد. 
آلودگی نوری و پژوهش هایی که در این زمینه 

انجام می شود حمایت می کند.
چه می توان کرد؟

آلودگی  کنترل  ماجرای  از  زیادی  بخش 
شهری  مدیریت  مسئوالن  و  دولت ها  به  نوری 
می توانند  هم  شهروندان  اما  می شود.  مربوط 
از  بیرون  محیط های  در  که  نور هایی  کنترل  با 
خانه استفاده می کنند در کاهش آلودگی نوری 
سهیم باشند. استفاده از المپ هایی که با کمک 
می شوند  خاموش  و  روشن  تایمر  یا  و  سنسور 
یکی از راهکارهاست. از سوی دیگر با گذاشتن 
تابش  از  مانع  می توان  المپ ها  روی  سرپوش 
نهایت  در  شد.  آسمان  سمت  به  نور  مستقیم 
شدن  تبدیل  و  شهروندان  اطالعات  افزایش  با 
باید منتظر  آلودگی نوری به معضلی اجتماعی 

واکنش دولتمردان نیز بود.

روایت »کرمان امروز« از وضعیت توزیع سیلندر گاز مایع در استان کرمان که دردی بر دیگر دردهای قشر آسیب پذیر است؛

قوز باال قوز !

آلودگی نوری چیست و چه تاثیراتی بر زندگی موجودات زنده می گذارد؟

به قلم 
محمد فتح نجات


