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جانشین فرمانده پلیس راه استان خبر داد:

 مرگ 3۷ نفر در جاده های کرمان به دست افغانی ِکش ها

صفحه  دوم 

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی :
طرح تجمیع بیمه های تکمیل درمان 
برای واحدهای صنعتی اجرا می شود

متن در صفحه دوم

متن در صفحه هشتم

سرپرست اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خبرداد : 

بررسی پرونده های جاری هیات قانون تعیین تکلیف کرمان

دالیل قلدری دانش آموزان پسر در مدارس
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نگاهی به کتاب 
»روایت  های خاندان

 رستم و تاریخ  نگاری ایرانی«؛

تاریخ از دِل حماسه
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مدیرکل بهزیستی استان :

کمبود مددکاران اجتماعی 

در کرمان پیامدهای 

گواری دارد نا

که البته نشانگر پایان اپیدمی این بیماری نیست؛ کرمان  کاهش تعداد مبتالیان به آنفلوآنزای H1N1 در  روایت »کرمان امروز« از 

متن کامل در صفحه سوم

کم شده ولی هنوز قربانی می گیرد
   نهادهای مسئول در زمینه بیماری های واگیردار در چند هفته اخیر اعالم کردند که میزان ابتال به آنفلوآنزای H1N1 کاهش یافته است و شاید با این اعالم می خواهند اندکی از هیجان و هرج و مرج بهداشتی 
و روانی در جامعه بکاهند. اما متاسفانه هنوز این بیماری جان هم استانی های عزیزمان را می گیرد و تخت های بیمارستان ها بیش از حد نرمال اشغال است، بنابراین باید هنوز درباره این بیماری حساس باشیم و 

مراقبت های الزم را انجام دهیم، زیرا ممکن است موج دوم و سوم این بیماری خطرناک تر از موج اول باشد و....

WWW.KERMANEMROOZ.COM

صفحات ششم و هفتم 

  الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان اصالح شد
 جدیدترین اخبار از کیک های مشکوک

  ابهام زدایی از چگونگی  فوت پرستار کرمانی
  ردپای مادر و پسر در مرگ پیرمرد سه زنه

 کشف ۱۰ هزار لیترسوخت قاچاق از کامیونت یخچال دار

اخبار ایران، جهان و حوادث:

کودکان مبتال به سرطان 

و خانواده هایشان 

در روزهای سخت 

درمان تنها نیستند

 صفحه  هفتم

گزارش »کرمان امروز«
 از تهدید ادامه دار پیش روی 

کشاورزان و لزوم توجه
 بیشتر دولت به این موضوع؛

اعالن خطر وزیر بهداشت

 درباره شیوع افسردگی

وزوز نحس 
مگس 

مدیترانه ای!

بررسی شکاف جنسیتی دستمزد در ایران

روزان هم 
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 شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد امورخدمات پشتيباني ساختمان اداري شرکت شهرکهاي صنعتي استان 
کرمان و امور جاري برخي شهرکها و نواحي صنعتي استان کرمان را از طریق برگزاري مناقصه عمومی, به صورت حجمی 
به  شرکت واجد شرایط واگذار نماید. کليه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران 
و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
-  سپرده شرکت در مناقصه:مبلغ تضمين شرکت در مناقصه 725000000 )هفتصد و بيست و پنج ميليون( 

ریال می باشد.
- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز یکشنبه مورخ 98/10/01 می باشد.

-  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 18:00 روز پنجشنبه مورخ 98/10/05.
-  مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 98/10/16.

-  زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 98/10/17.
-  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه        

)پاکت الف(: کرمان- بلوار شهيد عباسپور)پارادیس(- نبش ميدان عاشورا-  تلفن:034-31272012
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934                      

 دفتر ثبت نام: 88969737 و 021-85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/پروفایل تامين 

کننده/مناقصه گر« موجود است.
شرکت شهرکهای صنعتی کرمان 

آگهی مناقصه شماره 476د97

تبریک

مایه ی نارش است که شایستگی و بایستگی 
جناب آقای محمدرضا عامری
 پاسدار فرهنگ باستانی ایران زمين 

را به ریاست هيات چوگان استان کرمان ، 
شادباش بگویيم . 

اندیشه سرای فردوسی کرمان

مردم کرمان

   23 سال است 

که واقعیت را در  

»کرمان امروز« می خوانند
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اخبار استان

استاندار کرمان خواستار ورود خیران به بحث حفظ و ارتقا امنیت جامعه  
شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد فدایی در همایش »وقف و امنیت« 
اداره اوقاف  که با حضور جمعی از مسئوالن در محل سالن اجتماعات 
اسالم  مهم  تأکیدات  از  یکی  را  کار خیر  برگزار شد،  کرمان  شهرستان 
برشمرد و گفت: کار خیر ریشه در ذات انسان دارد و بیش از هر چیزی 

قدم نهادن در این مسیر یک کار انسانی است.
خواهانه  خیر  امور  در  خوبی  ظرفیت های  از  کرمان  استان  افزود:  وی 
برخوردار است و با آگاهی به خیران می توانیم امور مربوط به مسائل و 

مشکالت جامعه را مرتفع کنیم.

وی با بیان اینکه امنیت و سالمت بهترین نعمت جامعه هستند، تاکید 
و  سمت  این  به  خیران  که  گیرد  شکل  جامعه  در  شرایطی  باید  کرد: 

کارهای مرتبط با این امور ترغیب شوند.
استاندار کرمان گفت: در شرایطی قرار گرفتیم که به سبب کاهش منابع 
ملی منابع دولت محدود شده و با محدودیت در برخی از نیازهای جامعه 
روبه رو شده ایم و برای جبران برخی از کمبودها به مشارکت های مردمی 

و خیران در برخی از حوزه های اجتماعی نیاز داریم.
و  منابع  از  استفاده  جامعه  امنیت  ارتقا  و  حفظ  بحث  در  افزود:  وی 
مشارکت خیران ضروریست و اهمیت موضوع وقف برای توسعه نظم و 

امنیت عمومی مهم است.

استاندار کرمان:

وقف برای توسعه نظم و امنیت عمومی مهم است

خبر
مدیرکل بهزیستی استان :

کمبود مددکاران اجتماعی در 
کرمان پیامدهای ناگواری دارد

 
اقدامات  از  را  اجتماعی  مسائل  بر  مدیریت  کرمان  استان  بهزیستی  مدیرکل 
مددکاری دانست و گفت: تربیت مددکارانی که بتوانند نقش درستی را در حل 
و فصل مسائل اجتماعی به انجام برسانند، وظیفه ای است که باید به انجام برسد 
و تاکنون نیز کمبود این مددکاران پیامدهای ناگواری داشته و باید این خالء 

تاثر برانگیز جبران شود.
دانشجویان  اجتماعی  مسائل  بررسی  تخصصی  نشست  در  زاده  صادق  عباس 
افزود:  کرمان  استان  فرهنگی   - اجتماعی  کاری  گروه  زیرمجموعه  ها  دانشگاه 
مددکاری رویکردی برای دستیابی به تصمیمات مناسب است و در استانی چون 
کرمان که خیرین هم رویکرد مددکاری دارند، باید دانشگاه هم به این رویکرد 

مجهز شود.
وی با تشریح وظایف گروه کاری  اجتماعی - فرهنگی اظهار کرد: بررسی مسائل 
اجتماعی دانشجویان و استفاده از ظرفیت های مددکاری برای رسیدگی به این 
مسائل ضرورتی است که گروه کاری  اجتماعی - فرهنگی نیز ضمن تایید این 

ضرورت بر بررسی آن تاکید دارد.
مسائل  وضعیت  تشریح  در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجویی  معاون 
اجتماعی دانشجویان در دانشگاه ها اظهار داشت: بر اساس بررسی های انجام 
اولویت  در  است که  دانشجویان ساکن خوابگاه  متوجه  بیشترین مسائل  شده، 
اجتماعی  مسائل  گرفتار  بیشتر  خودگردان  های  خوابگاه  دانشجویان  بندی 

هستند .
محسن بارانی با بیان اینکه از ۶ هزار و ۵۰۰ دانشجوی مشغول به تحصیل ۲ 
هزار و ۵۰۰ نفرشان ساکن خوابگاه هستند اظهار داشت: شرایط خانوادگی و 
های  آسیب  شیوع  و  بروز  در  اصلی  عامل  دو  تحصیلی  و  درسی  های  سختی 
دانشگاه  بنابراین   . گیرند  می  قرار  معرض  در  دانشجویان  که  است  اجتماعی 
به  گوناگون  خدمات  ارائه  به  نسبت  روان  سالمت  همتایاران  تیم  تشکیل  با  

دانشجویان اقدام کرده است .
محسن شمسی رئیس دانشگاه جامع علمی -  کاربردی  مهارت آموزی برای 
گروه های مختلف به ویژه دانشجویان را ضروری دانست و یاد آور شد شناسایی 
مسائل اجتماعی که دانشجویان دچار آن هستند از طریق روش های مددکاری 
می تواند تعریف درستی از مساله این گروه برای برنامه ریزی های بعدی ارائه 

کند.
همه  اینکه  بیان  با  کرمان  استانداری  اجتماعی  امور  مدیرکل  پور  موسی  زهرا 
پیشنهادات مطرح شده در گروه های تخصصی کوچک تر قابل بررسی است ، 
گفت : از دانشگاهها انتظار داریم با ارزیابی هایی که انجام می دهند ، مشخص 

کنند آسیب یا مسئله ای که دانشجویان با آن روبه رو هستند ، کدام است .
وی جدا شدن دانشگاه از جامعه را  شایسته ندانست و گفت :  مدیران و اساتید 
دانشگاه باید ورود دانشجویان را به متن جامعه فراهم کنند تا درک درستی از 

واقعیات اجتماعی پیدا کنند .
بندی  اولویت  و  شناسایی  باالدستی؛  اسناد  به  توجه  تخصصی  جلسه  این  در 
به طور  از ظرفیت مددکاری  استفاده  مسائل اجتماعی موجود در دانشگاه ها، 
مهمترین  از  دانشجویان  اجتماعی  نشاط  های  زمینه  کردن  فراهم  گسترده، 
مسائل  بررسی  خاص   کارگروهی  تشکیل  و   شد  طرح  که  بود  پیشنهاداتی 

اجتماعی دانشجویان مورد توافق قرار گرفت.

سهمیه سوخت به وانت بار های فعال 
مستلزم دریافت مجوز

معاون راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کرمان گفت: رانندگان وانت بار های 
فعال در جاده های برون شهری برای دریافت سهمیه سوخت موظفند نسبت به 

اخذ مجوز فعالیت خود اقدام کنند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، مهدی 
ونقل جاده ای  راهداری و حمل  اداره کل  ونقل  صیفوری، معاون حمل 
رانندگان  و  ناوگان  ساماندهی  طرح  راستای  در  گفت:  کرمان  استان 
وانت بار برای فعالیت در بخش حمل ونقل عمومی جاده ای و بر اساس 
تصمیمات متخذه درخصوص تخصیص سوخت ناوگان وانت بار بر اساس 
ناوگان  سوخت،  عملکردی  سهمیه  دریافت  برای  پس  این  از  پیمایش، 
مذکور بایستی نسبت به اخذ مدارک و اسناد حمل شامل کارت هوشمند 
اقدام  بارنامه جهت حمل محموالت  و  فعالیت(  )مجوز  ناوگان  و  راننده 

کنند.
صیفوری افزود: کلیه رانندگان و مالکان وانت بار بایستی با مراجعه به 
اداراه کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان و یا مراکز مجاز صدور 
کارت هوشمند در استان محل سکونت خود نسبت به ثبت نام و اخذ 

مدارک مجوز فعالیت اقدام کنند، تا از مزایای فوق بهره مند شوند .
فاقد  ناوگان  و  رانندگان  امسال  ماه  پنجم دی  تاریخ  از  کرد:  تصریح  او 
مدارک مذکور که در جاده های بین شهری تردد می کنند براساس قوانین 

و مقررات مربوطه توسط پلیس راه اعمال قانون خواهند شد.

آگهي تجدید مناقصه عمومي
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)تجدید مناقصه(  اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای بیمه 
واجد صالحیت و واجدشــرایط که تجربه و توانایي انجام کار را دارند، دعوت بعمل مي آید جهت دریافت اســناد و اطالع 
از شــرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شــهرداري مرکزي به آدرس رفسنجان، خیابان تختي یا به 
نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ 98/1۰/14  به دبیرخانه 

شهرداري مرکزي تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است .
روابط عمومي شهرداري رفسنجان

جانشین فرمانده پلیس راه استان کرمان گفت: طی امسال حدود ۳۷ 
نفر در حوادث رانندگی افغانی ِکش ها در جاده های این استان جان 
باخته اند. سرهنگ علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به 
مخاطرات تردد وسایل نقلیه ای که اقدام به جابجایی اتباع افغانستانی 
امسال  ابتدای  از  کرد:  اظهار  می کنند،  کرمان  استان  در  مجوز  بدون 
حدود ۳۷ نفر به صورت مستقیم در حوادث رانندگی افغانی ِکش ها در 

جاده های استان کرمان جان خود را از دست داده اند.
وی با اشاره به برخورد جدی پلیس با افغانی ِکش ها، گفت: در یکسری 
از تصادفات کارشناسان سر صحنه می روند اما اثری از افغانی ِکش ها 
نیست و شاید علت خروج از جاده برخی از این خودروها تردد افغانی 

ِکش هاست.
جانشین فرمانده پلیس راه استان کرمان گفت: این قبیل خودروها با 

سرعت باال و چراغ خاموش در جاده ها تردد می کنند و در مواردی که 
منجر به تصادف می شود اقدام به فرار می کنند.

وی همچنین در خصوص آمار تردد بعد از اصالح و گرانی قیمت بنزین 
اظهار کرد: تردد در سطح کالن بر اساس اعالم مسئوالن در روزهای 
چنین  اما  است  شده  کمتر  شهرها  و  جاده ها  در  طرح  این  ابتدایی 

وضعیتی در استان کرمان دیده نمی شود.

سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری 
و صنایع دستی استان کرمان از فروش ۳ میلیارد ریالی صنایع دستی 
توانمندی های استان کرمان در شهر تبریز خبر  اولین نمایشگاه  در 

داد.
کاظم حسین زاده به حضور فعال هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی 
در اولین نمایشگاه توانمندی های استان کرمان در تبریز که از تاریخ 
شد،  برگزار  شهر  این  المللی  بین  نمایشگاه  محل  در  آذر   ۲9 تا   ۲۵
نمایشگاه محصوالت صنایع دستی چون  این  اظهار کرد: در  و  اشاره 
شهربابک،  قیمتی  نیمه  و  قیمتی  های  سنگ  کرمان،  حصیرجنوب 
گلیم شیریکی پیچ سیرجان و پته کرمان، رفسنجان، زرند و جیرفت  

بیشترین فروش را داشتند.
وی با بیان اینکه در نمایشگاه مذکور 8 غرفه با مساحت 1۶۰ مترمربع 
افزود:  شد،  داده  اختصاص  کرمان  استان  صنعتگران  و  هنرمندان  به 
صنایع  حوزه  های  قابلیت  معرفی  نمایشگاه  این  در  شرکت  از  هدف 
دستی این استان به ویژه شهر سیرجان) شهر جهانی گلیم( به مردم 

شهر تبریز )شهرجهانی فرش( بود که به خوبی انجام گرفت.
حسین زاده بیان کرد:پته دوزی، حصیربافی، تراش سنگ های قیمتی 
پته  بافی،  پارچه،گلیم  روی  دوزی، چاپ  تیکه  قیمتی، چهل  نیمه  و 
دوزی و غیره از رشته های هنری بود که در این نمایشگاه به معرض 

نمایش درآمد.

سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری 
و صنایع دستی استان کرمان به برگزاری هرچه بیشتر نمایشگاههای 
این  برگزاری  تاکید کرد و گفت:  استان های مختلف کشور  ملی در 
گونه نمایشگاه ها عالوه بر معرفی و بازاریابی محصوالت صنایع دستی 

به تعامل بیشتر هنرمندان و صنعتگران کمک می کند.
در  دستی  صنایع  حوزه  گذاران  سرمایه  حضور  به  زاده  حسین 
برگزاری  کنار  در  باید  کرد:  خاطرنشان  و  اشاره  ملی  نمایشگاههای 
نمایشگاه های صنایع دستی زمینه حضور سرمایه گذاران این حوزه 
نیز فراهم شود تا آنها از نزدیک با محصوالت صنایع دستی هر استان 

آشنا شوند و بازار فروش این اقالم رونق بیشتری پیدا کند.

جانشین فرمانده پلیس راه استان خبر داد:

 مرگ ۳۷ نفر در جاده های کرمان به دست افغانی ِکش ها

سرپرست معاونت صنایع دستی استان خبرداد:

فروش سه میلیارد ریالی صنایع دستی کرمان در شهر جهانی فرش

سرپرست اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان از بررسی نهایی 
باقی مانده هیات قانون تعیین تکلیف متعلق به سال  تمام پرونده های 

گذشته این استان طی ماه آینده خبر داد.
عباس ملکی در بازدید سرزده از اداره ثبت اسناد و امالک منطقه )۲( 
تمام  برای سنددار کردن  قانونگذار  اینکه  به  اشاره  با  شهرستان کرمان 
امالک و مستغالت تسهیالتی همچون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند را مصوب کرده است افزود: تا پایان 
دی ماه تمام پرونده های واصله تا پایان سال 1۳9۷ که وارد دبیرخانه 
هیات قانون تعیین تکلیف شده اند و به صورت جاری می باشند بررسی 

نهایی و مختومه می شود.
وی دلیل مختومه نشدن بیشتر این پرونده ها را در نبود پیگیری و رفع 
نقص از سوی متقاضیان و عدم وجود شرایط تعیین شده در قانون تعیین 

تکلیف همچون نبود اعیانی و ساختمان بر روی اراضی فاقد سند دانست.
سرپرست اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان خاطر نشان کرد: 
در راستای تثبیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در هشت 
ماهه نخست سال جاری چهار هزار و ۲۲۰ سند مالکیت از طریق هیات 
قانون تعیین تکلیف صادر شده که از این تعداد 8۳۵ مربوط به اداره ثبت 

اسناد و امالک منطقه ۲ کرمان است.  
وی با اشاره به اینکه بازدیدهای سرزده از ادارات ثبتی می تواند نقش 
ارزنده ای در ارتقاء کیفیت خدمت رسانی به مردم ایفا کند اظهار کرد: 
وظیفه ما حفظ حقوق مالکانه مردم و دولت است و مسئوالن و کارکنان 
ادارات ثبت باید با تسریع و تسهیل و افزایش دقت در ارائه خدمات ثبتی 

رضایتمندی ارباب رجوع را بیش از پیش افزایش دهند.
ملکی با بیان اینکه اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ۲ شهرستان کرمان 

جزء شلوغ ترین ادارات از حیث میزان مراجعه مردم برای اخذ خدمات 
ثبتی است گفت: برخورد مناسب با ارباب رجوع و افزایش میزان سعه 
صدر و رعایت قانونمندی مهمترین اولویت کاری کارکنان این اداره است.

وی در ادامه بازدید از بخش های مختلف اداره ثبت منطقه ۲ شهرستان 
کرمان ضمن شنیدن صحبت ها و مشکالت ارباب رجوعان به راهنمایی 
های آنان پرداخت و دستورات الزم در راستای تسریع در روند رسیدگی 

به پرونده ها را صادر نمود.
انتهای این بازدید سرزده رئیس واحد ثبتی منطقه دو ضمن  در 
ارائه گزارش اجمالی از نحوه عملکرد اداره تحت امر به بیان مسایل 
و  اسناد  ثبت  کل  اداره  سرپرست  و  پرداخت  موجود  مشکالت  و 
را  مشکالت  این  حل  برای  الزم  دستورات  کرمان  استان  امالک 

صادر کرد.

مجید غفاری مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان گفت:طی 
همکاری با خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان  و بازدید های 
صورت گرفته از واحد های صنعتی متوجه این موضوع شدیم که واحد 
های صنعتی خصوصا کوچک توانایی دریافت بیمه تکمیل درمان ویژه 

کارکنان و کارگران خود را به علت باال بودن هزینه های آن ندارند در 
ادامه طی بررسی های صورت گرفته توانستیم راه حل مناسبی برای آن 
بیابیم. وی در ادامه افزود: راه مناسب آن تجمیع بیمه های واحد های 
صنعتی است که بواسطه آن می توانند از امکان دریافت بیمه تکمیل 

درمان با قیمت رقابتی با خدمات مناسب بدون دوره انتظار  در پوشش 
های درمانی و… بهرمند شوند که هزینه های آن ها را به مقدار قابل 
توجهی کاهش خواهد داد و این فرصت بسیار مناسبی است تا واحد 

های صنعتی از این طرح کمال استفاده را ببرند .

جشنواره  اول  نفر  کرمانی  نوجوان  قصه گوی 
بین المللی قصه گویی شد.

باشگاه خبرنگاران  استان های  به گزارش گروه 
روابط عمومی  اعالم  به  بنا  کرمان،و  از  جوان 

منصوری  مریم  کرمان،  استان  کانون  اداره کل 
اول بخش  نفر  نوجوان کانون زرند عنوان  عضو 
جشنواره  دومین  و  بیست  پسران  و  دختران 

بین المللی قصه گویی را از آن خود کرد.

آئین پایانی این جشنواره  در مرکز آفرینش های 
فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان برگزار و طی آن از قصه گویان برگزیده 

در بخش های مختلف قدردانی شد.

سرپرست اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خبرداد : 

بررسی پرونده های جاری هیات قانون تعیین تکلیف کرمان

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی :
طرح تجمیع بیمه های تکمیل درمان برای واحدهای صنعتی اجرا می شود

درخشش کودک کرمانی در جشنواره بین المللی قصه گویی

نیاز  بر  به اطالع می رساند، شرکت تولیدی معدنی مدوار در نظر دارد برخی اقالم مازاد  بدین وسیله 
اتصاالت  برقی،  وسایل  انواع  رولیک،  بلبرینگ،  صنعتی،  قطعات  جمله  از  را  خود  مرکزی  انبار 
می  عمل  به  دعوت  شرایط  واجد  متقاضیان  از  لذا  برساند.  فروش  به  مزایده  طریق  از  را   ... و  لوله 
شرایط  از  اطالع  و  مزایده  در  شرکت  اسناد  دریافت  جهت   98/10/11 تاریخ  تا  حداکثر  آید 
جاری  حساب  به  واریز  کارشناسی  قیمت  از  درصد   5 مبلغ  به  واریزی  فیش  داشتن  دست  در  با 
به  مدوار  معدنی  تولیدی  شرکت  نام  به  سرچشمه  مس  شعبه  ملی  بانک   105902502008  شماره 
آدرس رفسنجان شهر مس سرچشمه خیابان نسرین 2 پالک 13 دفتر مرکزی مراجعه نمایند و یا با شماره 

های 56 - 34312764 - 034 با آقای احمدی تماس حاصل فرمایید.
شایان به ذکر است به کلیه آیتم ها هزینه آگهی و مالیات برارزش افزوده اضافه می گردد.

آگهی مزایده شماره ۳92 ص 98 نوبت اول
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قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !

آگهی صدور سند مالکیت 
مورخ   1102/23786 شماره  درخواست  طبق  احتراما 
مرحوم  ورثه  از  احد  رباطی  نظری  سکینه  خانم   98/9/18
مالک  محمدی  ماشاهلل  مرحوم  ورثه  محمدی  اله  امان 
ششدانگ پالک 563 فرعی از 3982اصلی بخش 2 کرمان مورد ثبت 057266 
-1102/21376 بشماره  وارده  مشروحه  موجب  به  که   89 دفتر   470 صفحه 
ارائه  از  و  باشد  می  ورثه  از  احد  نزد  مالکیت  سند  نموده  اعالم   98/8/27 
قانون  نامه  باستناد تبصره سه اصالحی ماده 120 آئین  لذا  آن خودداری نموده 
ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر با وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان 
کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
تسلیم نمایند واال پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت سهم االرث 

خواهانها اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 98/10/3

1389م/الف
محمود مهدی زاده 
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان 

روایت »کرمان امروز« از کاهش تعداد مبتالیان به آنفلوآنزای H1N1 در کرمان که البته نشانگر پایان اپیدمی این بیماری نیست؛

کم شده ولی هنوز قربانی می گیرد

چندی پیش دانشگاه علوم پزشکی کرمان اعالم کرد که موج 
اول آنفلونزای »اچ یک ان یک« به پایان رسیده است تا اندکی 
اجتماعی  های  بررسی  اما  شود،  کاسته  اجتماعی  التهاب  از 
خبرنگاران ما نشان می دهد که هنوز تخت های بیمارستان 
افضلی پور بیش از حد عادی اشغال است و هنوز خبر فوت 
براثر این بیماری گزارش می شود. به عنوان مثال می توان به 
فوت پرستار بردسیری اشاره کرد که چندی پیش رخ داد و 
مجددا موجب نگرانی شد. در این باره به یک نکته مهم اشاره 
نهادهای  از سوی  اجتماعی  آن بحث کنترل هیجان  و  کنم 
مرتبط با این موضوع است. متاسفانه زمانی که نهادی مانند 
دانشگاه علوم پزشکی متوجه می شود که التهاب در جامعه 
داروها  برخی  کاهش  و  رویه  بی  مصرف  باعث  است  ممکن 
در داروخانه ها شود و یا به مانند سال 94 مافیای ماسک و 
دستکش راه بیفتد، بر خود وظیفه می داند که با رصد جامعه 

اعالم کند که موج کاهش یافته و یا اینکه تمام شده است. در 
حالی که این بیماری سیل یا زلزله نیست که ناگهان بیاید 
های  بیمارستان  در  هنوز  بیماری  این  شود.  تمام  ناگهان  و 
یکی  گذشته  هفته  همین  و  گیرد  می  را  مردم  جان  استان 
از آشنایان بنده حقیر به دلیل ابتال به این بیماری جان خود 
را از دست داد و یکی دیگر از اقوام ما مشکل حاد ریوی پیدا 
کرد. پس مردم باید آگاه باشند که یک بیماری با این درجه 
ابتال و خطرناکی در چند هفته کارش با مردم تمام نمی شود و 
حداقل سه ماه جامعه را درگیر می سازد. آنفلونزا هنوز در خانه 
های کرمانی ها وجود دارد و هنوز شاهد مرگ و میر هستیم 
و مردم باید در این زمینه حساس بمانند. زیرا اگر قرار بر این 
باشد که آداب معاشرت به حالت قبلی برگردد و مراقبت ها 
کم شود یقینا موج دوم این بیماری با قدرتی مضاعف برخواهد 
گشت. این قانون بیماری های اپیدمیک است که همواره با 
سه موج جامعه را درگیر می کند. بنابراین باید هوشیار باشیم 
تا مبادا در مدت سه ماه آینده عزیزی را از دست بدهیم و 
خانواده ای داغدار شود. آگاه باشیم که این بیماری ریشه کن 
نشده است و هر روز خبر فوت بیماران مبتال به آن به گوش 

می رسد. به امید فردایی بهتر!

بیماری  زمینه  در  مسئول  نهادهای     
های واگیردار در چند هفته اخیر اعالم 
آنفلوآنزای  به  ابتال  میزان  که  کردند 
با  شاید  و  است  یافته  کاهش   H1N1
این اعالم می خواهند اندکی از هیجان و 
هرج و مرج بهداشتی و روانی در جامعه 
بیماری  این  هنوز  متاسفانه  اما  بکاهند. 
می  را  عزیزمان  های  استانی  هم  جان 
بیش  ها  بیمارستان  های  تخت  و  گیرد 
بنابراین باید  از حد نرمال اشغال است، 
هنوز درباره این بیماری حساس باشیم 
و مراقبت های الزم را انجام دهیم، زیرا 
ممکن است موج دوم و سوم این بیماری 

خطرناک تر از موج اول باشد و....

به قلم 
محمد فتح نجات

سرویس اجتماعی کرمان امروز

در حال حاضر قلدری در مدارس یک پدیده همه گیر 
است که میلیون ها دانش آموز را تحت تاثیر قرار می دهد.

به گزارش شفا آنالین،  در همه جوامع شیوه رفتار کودکان 
و  تربیت  و  تعلیم  نظام  اساسی  دغدغه های  از  نوجوانان  و 
خانواده ها است. کودکان و نوجوانان در دوره های حساس 
رشد خود، گاهی دچار مشکالت رفتاری شده و به کمک 
اختالالت  با  افراد  در  که  مشکلی  شایع ترین  دارند.  نیاز 
رفتاری در مدرسه و مراکز آموزشی دیده می شود، مسائلی 

نظیر پرخاشگری است.
آموزشی  برنامه  "تدوین  خصوص  در  که  پژوهشی  در 
دانش آموزان  قلدری  میزان  بر  آن  اثربخشی  و  سازگاری 
نجاری  مسعود  از  متشکل  پژوهشگران  تیم  توسط  پسر" 
آزاد  دانشگاه  تربیتی  روان شناسی  دکتری  )دانشجوی 
روان شناسی  گروه  )استادیار،  جدیدی  هوشنگ  سنندج(، 
تربیتی دانشگاه آزاد سنندج(، امید مرادی )استادیار، گروه 
مشاوره دانشگاه آزاد سنندج( و کیومرث کریمی )استادیار، 
آمده  شده  انجام  مهاباد(  آزاد  دانشگاه  روان شناسی  گروه 
دوره  مشکل ساز  رفتارهای  از  مدرسه  در  قلدری  است:» 
نوجوانی است که اخیرا توجه پژوهشگران و صاحب نظران 
خود  به  اخیر  دهه  سه  در  را  تربیتی  روانشناسی  حیطه 
معطوف ساخته و موضوع محوری مطالعات بسیاری بوده 

است.«
شامل  خوشه ای،  نمونه گیری  روش  به  که  پژوهشی  در 
انجام  بوکان  شهر  متوسطه  دوم  دوره  دانش آموزان  کلیه 
شده جامعه مورد مطالعه پژوهش شامل کلیه دانش آموزان 
تحصیلی  سال  در  بوکان  شهر  متوسطه  دوم  دوره  پسر 
نمونه گیری خوشه ای  از طریق روش  بوده که   ۱۳9۶-9۷
تعداد ۳۰ نفر )۱۵ نفر گروه آزمایش و ۱۵ نفر گروه کنترل( 
انتخاب شد و جهت جمع آوری داده ها به مقیاس قلدری 
آزمایش طی ۱۰ جلسه 9۰  گروه  دادند.  پاسخ  نویز  ایلی 

دقیقه ای و به مدت پنج هفته متوالی) هر هفته دو جلسه( 
تحت آموزش برنامه سازگاری اجتماعی قرار گرفتند و گروه 
دست  به  نکرد.داده های  دریافت  ای  مداخله  هیچ  کنترل 
تجزیه  مورد  کوواریانس  تحلیل  روش  از  استفاده  با  آمده 
و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش 
برنامه سازگاری اجتماعی بر کاهش قلدری دانش آموزان 

تاثیر معناداری داشته است.
ناآشنا  پدیده ای  قلدری  است:»  آمده  پژوهش  این  در 
نیست  و اعتقاد بر این است که قلدری با تاریخ پیدایش 
مدارس درهم آمیخته است. برای نسل های زیادی، دانش 
آموزان عادت به آزار رساندن به همساالن و همکالسی های 
خود داشته اند.در حال حاضر قلدری در مدارس یک پدیده 
قرار  تاثیر  را تحت  همه گیر است که میلیون ها دانش آموز 

می دهد.
 قلدری رفتار آزار دهنده ای است که عمدتا توسط یک 
فرد یا یک گروه از افراد در یک دوره زمانی به صورت مکرر 
اعمال می شود و شامل عدم توازن قدرت است به طوری که 
افراد درگیر در پدیده قلدری دارای نرخ باالیی از مشکالت 
پایین،  خودباوری  و  نفس  عزت  پایین،  همدلی  نظیر 
یا روان شناختی،  قربانی شدن جسمانی، کالمی و عاطفی 

افسردگی، عملکرد ضعیف در مدرسه و محل کار است."
محققان می گویند:» یکی از مشکالتی که متعاقب قلدری 
به وجود می آید، کاهش سازگاری اجتماعی است. سازگاری 
به معنای توانایی فرد  برای تطابق با محیط اطراف تعریف 
می شود و دارای ابعاد مختلفی از جمله اجتماعی، خانوادگی، 
عاطفی، بهداشتی، تحصیلی و غیره است. هر انسانی آگاهانه 
و یا ناخودآگاه می کوشد تا نیازهای متنوع و گاه متعارض 
باید  که  آنجا  از  و  کند  برآورده  زندگی  در محیط  را  خود 
کند،  برآورده  اجتماعی  ساخت  قالب  در  را  خود  نیازهای 

سازگاری او به ناچار سازگاری اجتماعی است.
بر سالمت  مستقیم  تاثیری  می تواند  اجتماعی  سازگاری 
و  فرد  خود  بر  نه تنها  فرد  سالمت  باشد.  داشته  روان 

کلی  طور  به  می گذارد.  تاثیر  جامعه  کل  بر  بلکه  خانواده 
مصالحه،  انطباق،  آمیزش،  توانایی  معنی  به  سازگاری 
است.  دیگران  و  محیط  خود،  با  آمدن  کنار  و  همکاری 
سازگاری با موقعیت های جدید و متنوع در دورانی که عصر 
تنیدگی و تغییر سریع اجتماعی است، کار آسانی نیست. 
هرگونه دگرگونی در زندگی آدمی خواه خوشایند و خواه 

ناخوشایند، مستلزم نوعی سازگاری مجدد است. "
در این پژوهش یافته ها نشان می دهند:» معلمانی که از 
راهبرد جدا کردن دانش آموزان از یکدیگر استفاده می کنند، 
از قلدری را در کالس خود تجربه کرده و  شیوع کمتری 
می کنند  خود  از  دفاع  به  تشویق  را  قربانیان  که  معلمانی 

در  کرده اند.  تجربه  را  قلدری  از  بیشتری  شیوع  واقع  در 
اثربخشی برنامه های ضد قلدری مدرسه زمانی که معلمان 
روش های حل مسئله را یاد می گیرند، تمایل بیشتری به 

استفاده از آن ها دارند."
مسئله  حل  برنامه  می گویند:»  همکارانش  و  نجاری 
اجتماعی به عنوان مداخله ای موثر می تواند، موجب کاهش 
قربانی شدن دانش آموزان قربانی قلدر شود. عالقه اجتماعی 
درمانی یک روش موثر برای پرورش مهارت های اجتماعی 
همکاری،  پذیری،  مسئولیت  همدلی،  افزایش  جهت  در 
است.  قربانی  و  قلدر  نوجوانان  در  مشارکت  و  ارتباط 
ماهیت  درباره  معلمان  باورهای  و  آگاهی  میزان  همچنین 

قلدری و دانش آموزان قلدر در انتخاب راهبردهایی که 
آن ها برای مدیریت کالس به کار می برند، تاثیر دارند"

در ادامه این پژوهش آمده است:» در حال حاضر قلدری 
یکی از مشکالت عمده و اساسی در نظام آموزش و پرورش 
توجه  با  می شود.  محسوب  همه گیر  پدیده  یک  عنوان  به 
قاطعیت  با  امروزه  شده،  ارائه  قلدری  از  که  آمارهایی  به 
بین المللی  مشکلی  مدرسه  در  قلدری  که  گفته  می توان 
امروزه  قلدری  مهار  و  شناخت  به  تمایل  درنتیجه  است. 
المللی  بین  و  ملی  از مجامع  بسیاری  از دغدغه های  یکی 

شده است.
مشکالت  از  یکی  عنوان  به  را  قلدری  نیز  ملل  سازمان 
عمده در مدارس به رسمیت شناخته و نسبت به پیامدها 
و آثار مخرب آن هشدار می دهد. بدون شک هیچ تردیدی 
باقی  نمی ماند که پیامدها و تاثیرات قلدری روی قربانیان 
منجر به بروز مشکالتی می شود که در چهارچوب موضوع 

خشونت باید آن ها را مورد بررسی قرار داد."
نوجوانان  آموزش  است:»  آمده  پژوهش  این  نتایج  در 
می تواند به عنوان ابزاری موثر در جهت تغییر و جهت دهی 
وسیله ای  عنوان  به  آن  از  و  شود  گرفته  بکار  آنان  رفتار 
برای کاهش مشکالت رفتاری کودکان و نوجوانان و افزایش 
استفاده  آنان  در  مثبت  رفتارهای  و  اجتماعی  مهارت های 

کرد.
به  نسبت  را  منفی  هیجان های  بیشتر  قلدر  افراد 
هیجان های مثبت ابراز می کنند و این خود باعث می شود 
که دیگران آن ها را به عنوان فردی خشن به حساب آورده 
و رفتارهای قلدری آنان را قبول کنند. افراد قلدر معموال 
سازگاری کمی در مدارس از خود نشان می دهند که خود 
باعث به وجود آمدن مشکالت زیادی در زمینه تحصیلی 
متنفر  از محیط مدرسه  بیشتر  افراد  این  می شود. معموال 
نیز  را  قربانی  افراد  بقیه  ناسازگاری  و زمینه های  می شوند 

فراهم می کنند."

دالیل قلدری دانش آموزان پسر در مدارس
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نگاهی به کتاب »روایت  های خاندان رستم و تاریخ  نگاری ایرانی«؛

تاریخ از دِل حماسه
سرویس فرهنگی- تاریخی کرمان امروز

 
 

ادبیات حماسی به عنوان بخشی از سرمایه ی فرهنگی هر سرزمینی در 
اثر  ایران،  قرار گرفته است. در  اقبال پژوهشگران و محققان  و  مرکز توجه 
سترگ و شکوهمندی چون شاهنامه، آثار حماسی دیگر را از فروغ بازداشته و 
در محاق بی توجهی و فراموشی برده است. توجه اندک و گذرایی که به این 
آثار مغفول صورت می گیرد، به طور معمول در قیاس با شاهنامه و در غالب 
موارد در راستای نفی ارزش وجودی آنها بوده است. »روایت های خاندان 
رستم و تاریخ نگاری ایرانی« نوشته ی ساقی گازرانی اثری خالف آمد جریان 
غالب تاریخ نگاری و مطالعه ی ادب حماسی است. او در این اثر با بیرون 
مقایسه ی  ها در  بدان  ذاتی  بخشیدن  اعتبار  و  مانده  مغفول  آثار  کشیدن 
تطبیقی با شاهنامه، در راستای پر کردن خألهای روایی آن و ارائه ی گفتمان 
تاریخی بدیل تالش کرده است. این اثر تالشی پژوهش گرانه برای بازنگری 
و بازاندیشی به منبع روایت تاریخی، غبارزدایی از منابع حماسی مغفول و در 
سایه و برجسته کردن کارکرد تاریخی و مشروعیت بخشی حماسه ها است. 
این اثر که رساله ی دکتری گازرانی است، در شرایط فقدان نسخ انتقادی و 
تصحیح شده، حاصل مطالعه ی منابع دستنویس و مصور در سفر او به هند 
و بررسی منابع متکی بر پژوهش در کتبیه ها و سکه شناسی است. او حاصل 
این دوره ی مطالعاتی خود را افزون بر نگارش این اثر، کشف داستان هایی 
همچون »نریمان نامه« که پیش از این در مطالعات تاریخی و ادبیات حماسی 
بدان ها اشاره نشده بود و نسخه ای کامل از »شهریارنامه« در کتابخانه ی 

خدابخش پاتنا می داند.
پژوهش گازرانی تالشی است برای درک چگونگی فهم ایرانیان از گذشته ی 
خویش از دوران باستان تا اوایل عصر مدرن. در این تالش گازرانی توجه خود 
را به حماسه های ایرانی که در سایه شاهنامه، به محاق رفته اند، معطوف می 
کند. حماسه های درسایه و مغفول از آن رو که دچار پراکندگی بوده و در یک 
مجموعه ی مرتبط جمع آوری نشده اند، در مطالعه ی هدفمند تاریخ نگاری 
مورد توجه قرار نگرفته اند. گازرانی با کشف این حماسه ها و گردآوری آنها 
در مجموعه ای به هم پیوسته به کارکرد تاریخ نگاری و مشروعیت بخشی این 

آثار توجه می کند. رویکرد گازرانی در این اثر فارغ از اهمیت آن برای درک و 
مطالعه ی دوران اشکانیان، از قابلیت کاربست در تاریخ ایران به صورت کلی 
نیز برخوردار است. »کتاب اگرچه با اشعار حماسی سروکار دارد، عمدتاً با متد 
تاریخی نگاشته شده و یکی از اهداف آن مسأله ی تاریخ نگاری ایرانیان و 
حافظه ی تاریخی آنان است، امری که تصور غالب امروزی به ویژه در پژوهش 

های غربی وجود آن را به دیده ی انکار می نگرد.«
حماسه؛ روایتی از گذشته

بندی  و طبقه  پوزیتیویستی  نگاه  استیالی  که  است  باور  این  بر  گازرانی 
ادبیات غیرغربی براساس نزدیکی موضوع به لحاظ قالب و محتوا به همتای 
مفروض اروپایی، موجب گنجانده شدن آثار ادب فارسی به شکلی جبری در 
قالب ها و طبقه بندی هایی شده است که ظرفیت بازنمایی کامل آنها را 
نداشته است. »چنین شد که شاهنامه و داستان هایی از این نوع در رده ی 
حماسه طبقه بندی شدند و به رغم تأکید و صراحت این متون، که خود را 
روایتی از گذشته می دانستند، از اینکه در زمره ی روایات تاریخی به حساب 
آیند محروم مانده اند.« به باور او تفاوت های اساسی و آشکاری میان حماسه 
ی غربی و همتای مفروض ایرانی آن وجود دارد. یکی از این تفاوت ها به 
درک و فهم بسیار متفاوت این دو گونه از زمان برمی گردد. او برای درک این 
تفاوت شاهنامه را مثال می آورد. بر این مبنا فردوسی در شاهنامه »با دنبال 
کردن خط سیر گذشته بر آن است که به فهمی از روند و روال تاریخ دست 
یابد، روالی که چون به عصر شاعر می رسد جهانی خوار برای او به ارمغان می 
آورد. همین نکته به تنهایی کافی است تا به شاهنامه و چنان که خواهیم دید 
همه ی »ادبیات حماسی« این صالحیت را ببخشد که در زمره ی آثاری قرار 

گیرند که به گذشته می پردازند.«
نام  با  ایرانی که  ادبیات  تاریخی  روایی  از سویه ی  گازرانی غفلت  نظر  از 
حماسی شناخته شده است، آنها را از صالحیت قرار گرفتن در زمره ی منابع 
پژوهش تاریخی تهی کرده است، رویکردی که در پژوهش های جدید و با 
توجه به محتوای مشترک میان کتیبه ها و نقوش باستانی با حماسه های 
اعتبار ساقط شده  از  ایرانی و توجه به ماهیت تاریخ نگارانه ی حماسه ها 
است. گازرانی در پژوهش خود با جمع آوری، مطالعه و بررسی مجموعه ی 
حماسه ی سیستان با رویکردی تاریخی آنها را به مثابه منابع تاریخ پیش از 
اسالم ایران معرفی می کند. او معتقد است توجه به این مجموعه در بازخوانی 

تاریخ اشکانی که دچار تحریف و آسیب های روایی شده است و فهم برخی 
جنبه های حیات فرهنگی و سیاسی آن دوره اهمیت بسیار دارد و افزون بر 
آن چشم اندازی نادر از کشمکش های مذهبی- سیاسی درونی در حکومت 

اشکانی را در اختیار ما می گذارد.
گازرانی در این کتاب با استفاده از منابع و متدهای تاریخی به احراز پیشینه 
منابع  از  ای  بر طیف گسترده  متکی  پرداخته که  پارتی خاندان رستم  ی 
آثار  تا  اشکانی  دوره ی  به  مربوط  رومی  یونانی-  منابع کالسیک  از  ثانوی 
سکه شناسی دوره ی هندی- سکایی و هندی- پارتی و نیز تاریخ محلی 
سیستان است. در ادامه به تبیین چیستی گفتمان تاریخی و واکاوی ریشه 
داستان های  به  پرداختن  با  و  پرداخته  روایت  و شیوه ی شکل گیری  ها 
پهلوانان سیستان و به کارگیری آنها در روایت رویدادهای تاریخی سعی می 
کند با گشودن »پنجره ای منحصربه فرد به فرهنگ و مناسبات اجتماعی 
ایران پیش از اسالم« نشان دهد که »چگونه در این ژانر مفاهیم بنیادینی 

چون مشروعیت سیاسی، رویارویی با دشمن خارجی، ساختار دیوانی، تنوع 
گفتمان های دینی، و رابطه ی متقابل قدرت مرکزی و قدرت های منطقه ای 

درهم تنیده شده اند.«
کارکرد مشروعیت بخش حماسه

گازرانی در این اثر با جست وجوی انبوه داستان های تشکیل دهنده ی 
پیکره ی حماسه های ایرانی به دنبال نوعی فرمول بندی در شکل گیری 
این نوع تاریخ نگاری است. او کارکردهای این داستان ها را در نقل گذشته، 
مشروعیت بخشی به قدرت سیاسی می داند. »گفتمان مشروعیت در بیشتر 
عمر دراز تاریخ ایران در داخل مرزهای همین ژانر شکل گرفته، بیان شده، یا 
مورد مخالفت قرار گرفته است. شور و حرارت و گاه شدت و حدت گفتمان 
مشروعیت، ژانر را به میدان مجادله ای بر سر حق دنیوی و نیز الهی حکومت 
بدل می کند... از این روست که در سراسر دوره ی پیشامدرن، سلسله پشت 
سلسله نوشتن تاریخ هایی را سفارش دادند که در آنها به قدرت رسیدن آنان 
همچون ادامه ی زنجیره ی تاریخ ملی ایران روایت گردد. این مسئله از آن 
جا بیشتر ضروری می نمود که این سلسله ها نه تنها غیرایرانی نبودند بلکه 
بیشتر از تبار تورانیان به حساب می آمدند... دوام درازمدت این ژانر به عنوان 
ابزار ارتباطِی گفتماِن مشروعیت از استحکام چارچوب شکلی و مفهومی آن 

و همچنین نفوذش در جامعه حکایت دارد.«
او با اشاره به روایت های گوناگون تاریخ ملی ایران که مورد حمایت مراکز 
یا رقبای گوناگون قدرت سیاسی بودند، معتقد است مجموعه ی حماسه ی 
سیستان، به عنوان یکی از بزرگ ترین مجموعه های یاری رسان در شکل 
گیری پیکره ی حماسه های ایرانی با انعکاس خاطره ی تاریخِی دوره ای 
خاص از تاریخ ایران، حاوی نشانه ها و سرنخ هایی است نشان دهنده ی 
چگونگی دستخوش تغییر شدن این داستان ها در اثر فشارهایی که گفتمان 

رقیب به آنان وارد می آوردند.
»شکل های مشخص و بن مایه های تکرارشونده، که خود از اسطوره وام 
گرفته شده اند، این قابلیت را می یابند که مشروعیت قهرمان/شاه را متبلور 
سازند و بیان کننده ی ایدئولوژی قدرت باشند. در این نوع تاریخ نگاری، 
بن مایه های پهلوانی موجود در اسطوره ها به کاررفته و نیز جرح و تعدیل 
شده اند تا مشروعیت حکومِت شخصیت های داستان را نمایش دهند و حق 

حکومت را برای آنان محرز سازند یا آن را به چالش بکشند.«

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

آشنایی با رمان های اشرافی جین آستین

سرویس ادبی کرمان امروز

کتاب های جین آستین را اگر نخوانده باشید فیلم غرور 
و تعصب را با بازی درخشان »کایرا نایتلی« دیده اید که 
رمان های  است.  درآورده  نگارش  به  آستین  را  رمانش 
می شناسیم.  شان  زنانه  ویژگی های  با  را  آستین  جین 
روایت  را  رمانتیک در میان نجیب زادگان  او ماجرا های 
لطیف  آنقدر  آستین  جین  داستان های  فضای  می کند. 
میان  را  مدتی  می خواهد  دلش  خواننده  که  است 
قصه های اشرافی او سپری کند. لباس های اشرافی برتن 
کند، در مهمانی های باشکوه شرکت کند و هوای عاشقی 

به سرش بزند.
 جین آستین در ۱۶ دسامبر ۱۷۷۵ در همپشایر، جنوب 
آثارش  که  نویسنده ای  آمد.  دنیا  به  انگلستان،  شرقی 
ادبیات غرب را سخت تحت تأثیر قرار داد. شناخت او از 
زندگی زنان و مهارتش در روایت حاشیه های داستان، 
از مشهورترین رمان نویسان عصر خودش  او را به یکی 

تبدیل کرده است.
شش رمان او در مدارس و دانشگاه های سراسر جهان 
تدریس می شود و به بیش از ۳۵ زبان ترجمه شده اند 
)از جمله به فارسی(. رمان های آستین بیش از هرچیز 
زیادی  طرفداران  واسطه  همین  به  و  کننده اند  سرگرم 
پیدا کرده است. برخی از منتقدان در قرن نوزدهم او را 

»شکسپیر نثر« نامیده اند.
رمان های جین آستین از پرخواننده ترین آثار در ادبیات 
جهان اند و حدود دویست سال است که نسل های پیاپی 

با کشش و عالقه روزافزون رمان های او را می خوانند.
شهرت  به  مرگش  از  بعد  سال  دوازده  تا  ده  آستین 

اواخر قرن نوزدهم به فهرست  و محبوبیت رسید و در 
قهرمانان  برخالف  یافت.  راه  بزرگ  رمان نویسان 
نکرد،  ازدواج  هیچ گاه  آستن  جین  داستان هایش، 
خواستگارانی داشت که آن ها را نپسندید و ترجیح داد 

تنها بماند.
بر  عالوه  آستین  مرگ جین  از  سال  گذشت ۲۰۰  با 
آثاری که به یادگار گذاشته است، نشانی دیگری یاد او 
را زنده نگه می دارد و آن تصویر او بر روی اسکناس ۱۰ 

پوندی انگلستان است.
غرور و تعصب

رمان های جین  از محبوب ترین  یکی  تعصب  و  غرور   
ادبیات  تاریخ  رمان های  معروف ترین  از  یکی  و  آستین 
جذاب ترین  از  یکی  داستان  قهرمان  است.  جهان 
شخصیت  می آید.  حساب  به  ادبیات  کل  در  قهرمانان 
مسائل  با  که  است  بنت«  »الیزابت  داستان  این  اصلی 
در  ازدواج  و  آموزش،  اخالق،  تربیت،  رفتار،  به  مربوط 

طبقه ثروتمند بریتانیا دسته و پنجه نرم می کند.
نجیب  یک  دختر  پنج  میان  از  دختر  دومین  الیزابت 
زاده به نام آقای بنت است و در شهر النگربرن زندگی 
جنب  انضباط،  و  بازیگوشی  رمان،  این  در  می کند. 
و  رمانتیک  ارزش های  خویشتن داری،  و  جوش  و 
در  دیگر  ویژگی های  بسیاری  و  کالسیک  فضیلت های 
تقابل و تعادل قرار گرفته اند. نهایتا غرور جای خود را به 
سجایای واالتر می دهد و تعصب )یا پیش داوری( نیز در 

سیر داستان رنگ می بازد.
عقل و احساس

و  احساساتی  یکی  خواهر،  دو  خواندنی  سرگذشت   
و  عقل  تقابل  خویشتن دار.  و  عاقل  دیگری  و  بی محابا 
این دو خواهر دو  ناکامی های  احساس در کامیابی ها و 
فرجام متفاوت را برای آن ها رقم می زند. عشق و سودا 
همواره از دو مجرای عقل و احساس عبور می کند و دو 

نتیجه متفاوت نیز به بار می آید.
عقل و احساس امروزه مورد توجه خاص نقادان قرار 
به  است.  کرده  پیدا  پیش  از  بیش  محبوبیتی  و  گرفته 
نزد عوام مقبولیت  نزد خواص و هم  عبارت دیگر، هم 
نیز  و  جدی  بررسی های  و  نقد ها  انتشار  دارد.  فراوان 
و  فیلم ها  تولید  و  رمان  این  پیاپی  و  متعدد  چاپ های 
سریال هایی با اقتباس از این رمان، نشان دهنده این ادعا 

است.
اما

این  اصلی  قهرمان  شد.  منتشر   ۱۸۱۶ سال  در  اما   
جذاب  و  باهوش  »خیالباف«،  است  دختری  رمان 
ماجرا های  درگیر  را  خود  بر  و  دور  آدم های  مدام  که 
عاشقانه می انگارد، ولی خودش را از »خطر« ازدواج در 
به تدریج  این رمان طنزآمیز، خیاالت  امان می داند. در 
هنر  نظر  از  »اِما«  می دهند  واقعیات  به  را  خود  جای 
داستان نویسی پخته ترین کار جین آستین است. هرچند 
که محبوبیت »غرور و تعصب« را نیافته است. اوج طنز 
جین آستین را در این اثر می توان حس کرد. کتاب با 

شوخی و کنایه شروع می شود و ادامه هم می یابد.
هر اپیزود این رمان حالت پیشگویانه هم دارد. قهرمان 
را  آدم ها  سرنوشت  می تواند  که  می کند  خیال  داستان 

رقم بزند. اما واقعیت قویتر از خیال است.
نورثنگر ابی

از   کاترین مورلند دختری است پاک و ساده دل که 
کلبه روستایی اش به دنیای پرتب و تاب و پیچیده شهر 
و  آشنا می شود  تازه ای  آدم های  با  شلوغ سفر می کند، 
اما در عالم خیال همه  از سرمی گذراند،  تجربه هایی را 
چیز را با رمان هایی که خوانده است مقایسه می کند و 
خود را در نقش قهرمان این رمان ها می بیند؛ و سرانجام 
درمی یابد که دنیای اطراف واقعی تر از دنیای رمان است.
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گزارش یک فیزیک دان از نیم قرن جست  وجو به دنبال حیات فرازمینی؛

آیا تنها هستیم؟
سرویس علم و دانش کرمان امروز

 
 

اخترشناسان سیاره  های بیگانه بسیاری را پیدا کرده  اند 
که فراسوی منظومه شمسی به دور ستاره  های دیگری 
می  چرخند. هرچند بیشتر آنها غول  پیکر هستند اما به 
نادر  هم  چندان  زمین  مانند  های  سیاره   رسد  می   نظر 

نیستند. البته این صرفا نقطه آغاز ماجراست.
اخترشناس  سرد،  روز  یک  مه       آلود  صبح   ۱۹۶۰ آوریل 
بی       سروصدا   ،)F.Drake( دریک  فرانک  نام  به  جوانی 
ملی  رصدخانه  در  را  متری   ۲۶ بشقاب  یک  کنترل 
به  ای  به دست گرفت.عده  آمریکا  رادیویی  اخترشناسی 
تاریخ  در  مهمی  عطف  نقطه  این  که  می       دانند  راستی 
کامال  و  آرامی  به  را  ابزار غول       پیکر  این  بود. دریک  علم 
در صورت  به سمت ستاره خورشید       مانندی  حساب       شده 
فلکی نهنگ موسوم به Tau Ceti چرخاند که ۱۱ سال 
با ما فاصله دارد. دستگاه را روی ۱۴۲۰ مگاهرتز  نوری 
تنظیم کرد و منتظر ماند. امید داشت روی سیاره       ای به 
دور Tau Ceti موجودات بیگانه       ای باشند که شاید به 
سمت ما سیگنال       های رادیویی ارسال می       کنند و بشقاب 

رادیویی قدرتمند او بتواند آنها را آشکار کند.
دریک به قلم و نمودار جوهری که سیگنال       های دریافتی 
آنتن را ثبت می       کرد خیره ماند اما لرزش       های گاه       وبی       گاه 
قلم با سکوت مطلق همراه بود. پس از حدود نیم ساعت 
 Tau Ceti ستاره  سمت  از  که  رسید  نتیجه  این  به 
و  معمول  پارازیت  صرفا  همه       اش  و  نمی       آید  مهمی  چیز 
پس       زمینه رادیویی طبیعی فضاست. نفس عمیقی کشید 
و با دقت تمام بشقاب بزرگ به سمت ستاره دوم موسوم 
مجموعه       ای  ناگهان،  چرخاند.   Epsilon Eridani به 
دستگاه  قلم  و  شد  پخش  بلندگوها  از  بلند  صداهای  از 
به شدت شروع کرد به باال و پایین رفتن. دریک تقریبا 
به وضوح  رادیویی  آنتن  شد.  پرتاب  صندلی       اش  روی  از 
دریافت  را  پرقدرتی  مصنوعی  سیگنال       های  بود  توانسته 

کند.
دریک به حدی جا خورده بود که برای مدتی طوالنی 
افتاد  به کار  ماند. سرانجام مغزش  نقطه خیره  به همان 
و تلسکوپ را اندکی جابه جا کرد و سیگنال ضعیف شد. 
اما وقتی دوباره آنتن را به همان نقطه برگرداند سیگنال 
این واقعا می       توانست پیغام  آیا  بود.  ناپدید شده  به کلی 
به سرعت  دریک  باشد؟  فرازمینی       ها  از سوی  زودگذری 
متوجه شد که دریافت سیگنالی از یک تمدن بیگانه آن 
هم در دومین تالش، برای آنکه واقعی باشد زیادی خوب 
است. پس باید در منبعی انسان       ساز ریشه داشته باشد و 
در ادامه هم معلوم شد آن سیگنال توسط یک تاسیسات 

ارتشی سری تولید شده بود.
زیر دماغ ما

را  دریک  گام       های  نخستین  اخترشناسان  زمان  آن  از 
دنبال کردند و تا به امروز چندین هزار ستاره را تا فاصله 
۱۰۰ سال نوری بررسی کرده       اند و به دنبال هر نشانه       ای 
به  کیهان  همیشگی  همهمه  ورای  که  گشتند  هوش  از 
گوش برسد. اما تمام آنچه تاکنون شنیده       ایم، آنطور که 
پل دیویس )P.Daveis( در عنوان کتابش به اختصار 

می       گوید، »سکوت وهم       آور« بوده است.
شهرت   )SETI( »ستی«  به  اکنون  جست       و       جو  این 
شایسته       ترین  و  موجه       ترین  احتماال  دیویس  و  دارد 
فیزیک       دان  دیویس،  است.  آن  به  پرداختن  برای  فرد 
آثار  پرکار  نویسنده  و  استرالیایی  اخترزیست       شناس  و 
علمی برای عموم، در کتابی با عنوان »سکوت وهم       آور« 
)The Eerie Silence( که سال ۲۰۱۰ به مناسبت 

کرد،  منتشر  جست       وجو  این  آغاز  سال  پنجاهمین 
هوش  دنبال  به  )جست       وجو  »ستی«  که  می       دهد  شرح 
فرازمینی( یک کنفدراسیون برای جویندگان یوفو نیست 
و در واقع از گروهی دانشمند بسیار جدی تشکیل شده 
که در آسمان       ها به دنبال هر نشانه       ای می       گردند که نشان 
دهد کسی دارد سعی می       کند با ما تماس بگیرد. آنها در 
برای جست       وجوی  را که  فناوری مدرنی  این سال       ها هر 
یا  لیزر  تکانه       های  غیرعادی،  رادیویی  سیگنال       های 
تا  اما  کرده       اند.  ایجاد  است  الزم  الکترونیکی  نشانه       های 
اینجای کار همچنان دست       شان خالی است. چیزی برای 

گوش دادن نیست جز یک سکوت وهم       آور.
دیویس که اکنون در دانشگاه ایالت آریزونا رئیس »مرکز 
مسئولیت  است،  علم«  در  بنیادی  مفاهیم  برای  فراسو 
به عهده  نیز  را  از شناسایی«  با عنوان »پس  کارگروهی 
دارد. این کارگروه در واقع کمیته       ای است که مسئولیتش 
پاسخ دادن به این مساله است که پس از رخداد تماس 
فرازمینی       ها چه باید کرد؟ هرچند این کمیته هیچ قدرت 
می       توانید  که  است  دهان       پرکنی  عنوان  اما  ندارد  قانونی 
روی کارت ویزیت       تان بگذارید و البته دیویس مسئولیتش 

را کامال جدی می       گیرد.
تشخیص  فضا  اعماق  از  را  سیگنالی  چنین  روزی  اگر 
دهیم و البته این یک »اگر« بسیار بزرگ است، خواهیم 

دانست که ما در کیهان تنها نیستیم.
حقیقتا  »پیامدها  می       نویسد  کتابش  اوایل  در  دیویس 
عظیم خواهد بود و اثرش بر بشریت از مجموع اکتشافات 
البته  است.«  بزرگ       تر  آینشتاین  و  داروین  کوپرنیک، 
کردن  پیدا  مثل  این  »اما  که  می       کند  اضافه  بالفاصله 
اساسا  که  تضمینی  بی       هیچ  است،  انبارکاه  در  سوزن 
آنطور که دیویس شرح می       دهد،  باشد.«  سوزنی در کار 
بیگانه می       توانند  این مساله که چند تمدن  حتا تخمین 
وجود داشته باشند نیز کار دشواری است. در واقع حتا 
چند  کیهانی  کاه  انبار  در  که  بزنیم  تخمین  نمی       توانیم 
سوزن هست. این به احتماالت متعددی بستگی دارد که 

بیشتر آنها را صرفا می       توانیم حدس بزنیم.
خبر خوب این است که اخترشناسان سیاره       های بیگانه 
شمسی  منظومه  فراسوی  که  کرده       اند  پیدا  را  بسیاری 
بیشتر  هرچند  می       چرخند.  دیگری  ستاره       های  دور  به 
سیاره       های  می       رسد  نظر  به  اما  هستند  غول       پیکر  آنها 
زمین       مانند چندان هم نادر نیستند. البته این صرفا نقطه 
اینکه سیاره       ای درست همانند  به فرض  ماجراست.  آغاز 
زمین وجود داشته باشد چقدر احتمال دارد که حیات در 
آن ریشه بدواند؟ فعال نمی       دانیم چون این داده       ها را صرفا 
در مورد یک سیاره داریم: سیاره خودمان. البته که حیات 
اینجا تکامل پیدا کرده است اما این یک پیامد ناگزیر بوده 

است یا یک رویداد نادر؟
دیویس در این کتاب ایده جسورانه       ای را مطرح می       کند 
که به صورت بالقوه می       تواند شانس یافتن حیات بیگانه 
را بهبود دهد: دیدگاه رایج این است که حیات تنها یک 
دیویس  که  آنطور  اما  است  آمده  وجود  به  زمین  در  بار 
می       گوید تا جایی که می       دانیم می       توانست »پیدایش دوم« 
به جای »یک  بیان دیگر  به  باشد.  یا چهارم( هم  )سوم 
درخت حیات« مدنظر داروین عمال می       توانست چندین 

درخت از چندین منشأ وجود داشته باشد.
سایه«  در  »زیست       کرده  یک  سناریویی  چنین  نتیجه 
متشکل از موجوداتی )احتماال میکروب       ها( خواهد بود که 
جلوی چشمان ما پنهان مانده       اند. این موجودات با حیات 
متعارف برهم کنش ندارند و بنابراین شناسایی آنها دشوار 
نباشند.  دی       ان       ای-پایه  است  ممکن  حتا  واقع  در  است؛ 
دیویس می       نویسد: »به معنی حقیقی کلمه ممکن است 
جانداران بیگانه درست زیر دماغ ما باشند )یا حتا داخل 

می       گوید  او  مانده       اند.«  باقی  ناشناخته  همچنان  و  آن( 
آمده  وجود  به  بار  یک  از  بیش  ما  سیاره  در  حیات  اگر 
باشد شانس اینکه جهان »مملو از حیات« باشد به شدت 
زیست       شناسان  از  به حق  کامال  دیویس  می       یابد.  افزایش 

می       خواهد که به دنبال چنین جاندارانی باشند.
فراسوی زیست       شناسی

در  حیات  اینکه  فرض  به  چطور؟  هوش  مورد  در  اما 
سیاره       ای به وجود آید، چقدر احتمال دارد که در نهایت 
به شکل حیات هوشمند تکامل یابد، حیات هوشمندی 
دنبال  به  یا  کند  استفاده  رادیویی  فناوری  از  بتواند  که 
در  حیاتی  چنین  تکوین  بگردد؟  مشابه  موجودات  سایر 
متعاقب  »پیشامد  بر  مبتنی  ظاهرا  باشیم  ما  که  زمین 
پیشامد« است. دیویس می       گوید: »اگر بتوانیم نوار تاریخ 
زمین را به عقب برگردانیم آیا دوباره گاو       آهن، اهرام مصر 
هیچ  به  پرسشی  چنین  پاسخ  داشت؟  خواهیم  آی       پد  و 

وجه روشن نیست.«
عالوه بر این، وقتی پای حیات هوشمند در میان باشد، 
ممکن است تمام مدت به دنبال نشانه       های نادرست رفته 
از  استفاده  با  که  می       کنیم  فکر  موجوداتی  به  ما  باشیم. 
کهکشان  است  ممکن  اما  می       سازند  ماشین  فناوری 
که  باشند  »پسا-زیست       شناختی«  موجودات  از  مملو 
اساسا در ذات       شان مکانیکی هستند. این نوع هوش       های 
مصنوعی برای اشغال کیهان بسیار مجهزتر از پیشینیان 
معلوم  نازک       نارنجی       شان هستند، هرچند  زیست       شناختی 
ما  مثل  عقب       مانده  عده  یک  با  تماس  به  آنها  نیست 
است  ممکن  می       گوید  دیویس  باشند.  داشته  عالقه       ای 
که  باشد  داشته  وجود  کهکشان  در  هوش«  از  »طیفی 
انواعی که در آن موجودات  از تمدن       های پیشافناوری و 
زیست       شناختی و مکانیکی با هم هستند، تا »هوشمندان 

سایبری کامال توسعه       یافته« را در بر می       گیرد.
دیویس در پایان این کتاب خواندنی و جذاب به همان 
دنبال  به  جست       وجو  که  می       پردازد  بنیادینی  پرسش 
او  تنها هستیم؟  آیا  دارد:  ریشه  آن  در  فرازمینی  حیات 
چالش       های  تمام  به  توجه  با  و  دانشمند  یک  عنوان  به 
آنها را به تفصیل در  پیش روی یک حیات هوشمند که 

احتماال  نتیجه می       رسد که  این  به  کتاب شرح می       دهد، 
ما تنها حیات هوشمند در جهان مشاهده       پذیر هستیم. و 
البته این نتیجه       گیری برایش به هیچ وجه آسان نیست و 
می       نویسد: »در عجبم که این همه چیز آن بیرون برای 
چیست؟« اما به عنوان یک انسان می       گوید که همچنان 
بیگانه  و هوش  به حیات  نسبت  »شیفتگی کودکانه       ای« 

دارد که شک       گرایی علمی را تاب می       آورد.
دیویس می       نویسد: »نمی       توانم به چیزی هیجان       انگیزتر 
از کشف شواهد روشن هوش فرازمینی فکر کنم.« کشفی 
وهم       آور«  »سکوت  که  آنطور  و  نشده  انجام  هنوز  که 
می       گوید ممکن است هرگز انجام نشود، به       ویژه با استفاده 
از تکنیک       های سنتی جست       وجوی ما. اما پاسخ دادن به 
یکی از بنیادی       ترین پرسش       ها درباره وجود ما حتما ارزش 

آن را دارد که تالش بیشتری به خرج دهیم.
دریغ از یک بیب

عالقه  ظاهرا  دارند  وجود  فرازمینی  تمدن       های  اگر 
تلفن  نمی       آیند،  دیدارمان  به  ندارند.  ما  به  چندانی 
خشک       وخالی  رادیویی  سیگنال  یک  حتا  و  نمی       کنند 
از  وقتی  بیب!  یک  از  دریغ  نمی       فرستند.  برای       مان  هم 
ناخوشایند  حس  شوید،  آگاه  کیهانی  بی       اعتنایی  این 
انریکو  که  آنطور  یا  می       آید،  آدم  سراغ  فراموش       شدگی 
فرمی )E.Fermi(، فیزیک       دان برجسته ایتالیایی، گفته 

بود، »بقیه کجا هستند؟«
تبیین واضح این مساله این است که آن بیرون کسی 
چیزی برای گفتن ندارد. شاید نباید از این پاسخ تعجب 
کنیم. آنچه از تاریخ خودمان می       دانیم حکایت از آن دارد 
که پیدایش هوش پیشرفته یک امر پنجاه       پنجاه است. با 
وجود  مناسب  محیطی  شرایط  با  سیاره       ای  اینکه  فرض 
پیش روی  فراوانی  دشواری       های  هم  باز  باشد،  داشته 
شکل       گیری هوش پیشرفته خواهد بود. شیمی حیات باید 
از درون سوپ آغازین جهان منعقد شود و سپس انتخاب 
طبیعی باید تکامل را راه بیندازد و تا جایی ادامه یابد که 
آزمون سنجش  در  قابل       قبول  نمره  با حداقل  موجوداتی 

هوش پدید آیند.
دیویس فیزیک       دان است و به همین علت بیشتر نگران 

معتقد  او  آن.  دوم  گام  تا  است  روند  این  نخست  گام 
است که پیدایش حیات روی زمین می       تواند یک اتفاق 
یک       باره باشد و سایر نقاط جهان هرگز از این نخستین 
مانع عبور نکرده       اند. در واقع به باور او تنها زمانی می       توان 
باشد.  جاری  حیات  که  داشت  را  هوش  پیدایش  انتظار 
با این حال از منظری که بیشتر بر زیست       شناسی تکیه 
اشتباه  در  موارد  بعضی  در  دیویس  است  ممکن  دارد، 
زمین  در  حیات  مراحل  نخستین  باشد،  چه  هر  باشد. 
خیلی سریع طی شد، چیزی در حدود چند صد میلیون 
سال. اما هوش در چند صد هزار سال اخیر پدید آمده 
است. در واقع شیمی حیات بخش آسان ماجراست و این 

آی       کیوی باالست که دشوارتر به دست می       آید.
نشان  اخیر  پژوهش       های  هوش.  تا  داریم  هوش  البته 
می       دهد که بسیاری از پرندگان، به       ویژه از خانواده کالغ، 
دارند.  برتری  میمون       ها  به  نسبت  هوشی  آزمون  هر  در 
اینکه  است.  اختاپوس هم صادق  همین ماجرا در مورد 
هم  از  مستقل  طور  به  نرم       تنان  و  پستانداران  پرندگان، 
تکامل یافته       اند، نشان می       دهد که سطحی از هوش پیامد 
طبیعی فرایندهای تکاملی است. با این حال، این آن نوع 
هوشی نیست که بخواهد سیگنال       های رادیویی به سوی 
هرچقدر  کالغ       ها  هوش  کند.  ارسال  دوردست  ستارگان 
هم که خیره       کننده باشد، با نظریه الکترومغناطیس کاری 
نخواهند داشت. علم پیشرفته نیازمند نوعی فراست است 
وجود  به  پیچیده  فرهنگ       های  داده  امکان  انسان  به  که 
آورد و در همه چیز کاوش کند. که البته در حوزه تکامل 

این یک رویداد نادر و غیرعادی به نظر می       رسد.
نظر  به  این       طور  زیست       شناختی،  منظر  از  بنابراین 
هوشمند  گفت       وگوی  یک  موفقیت  شانس  که  می       رسد 
میان       ستاره       ای کامال محدود است. احتماال جانوران احمق 
اما هیچ       یک  پراکنده       اند  پهنه کیهان  فراوانی در سرتاسر 
برای       تان  وضعیت  این  شاید  ندارند.  را  گفت       وگو  ارزش 
دیویس  که  آنطور  حال،  هر  به  باشد.  مأیوس       کننده 
نادر و  اگر معلوم شود ما در زمره رویدادهای  می       گوید، 
تا  بود.  مایوس       کننده       تر خواهد  نیستیم  غیرعادی کیهان 
آن زمان، این سکوت شوم به نظر می       رسد. اگر پیدایش 
تمدن       های پیشرفته امر رایجی باشد، پس توضیح آشکار 
دوام  فرازمینی  امپراطوری  یک  که  است  این  مساله 
چندانی نخواهد داشت. شاید بسیاری از آنها حضورشان 
را اعالم کرده       اند و تنها ظرف چند سال از درون ویران 
شده       اند. همه ما دوست داریم بشریت تا آینده نامحدود 
دوام داشته باشد. اما برای هر گونه       ای با توان فناورانه ما 
این خطر وجود دارد که چه با جنگ، بیماری همه       گیر یا 
آلودگی، به سرعت راهی برای نابودی خودش پیدا کند.

نظریه       هایی که درباره حیات بیگانه شکل می       گیرند به 
راحتی می       توانند به سطح حدس و گمان تنزل کنند و 
دیویس نیز از این وسوسه مصون نیست. برخی موضوعاتی 
که او در کتابش به آنها پرداخته در مرز خیال       بافی چرخ 
می       زنند. ممکن است بیگانه       ها کاوشگرهایی ارسال کنند 
که بذر ویروس       ها را در سیاره ما بکارند؟ آیا آینده هوش 
با ماشین       ها گره خورده است و اگر چنین است چه چیزی 
دیویس  حال،  این  با  داشت؟  خواهد  اهمیت  آنها  برای 
بگیرد.  پیشی  او  از  شورو       شوقش  نمی       دهد  اجازه  هرگز 
موضع او موضع یک فیزیک       دان منطقی است و مرزبندی 
میان نظریه       های تثبیت       شده و حدس       های مقدماتی بسیار 
محتاط است. در زمانه       ای که بیشتر به افسانه       بافی توجه 
می       شود تا امور واقع، این میزان از سبک       سری فرح       بخش 
هیچ کس  چرا  که  هستید  مساله  این  نگران  اگر  است. 
سراغی از ما نمی       گیرد این کتاب می       تواند مایه آرامش       تان 

باشد.
منبع: روزنامه سازندگی
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سلطه گری شیطانی بر 
زنان خانه دار با تهدید به قتل

مرد شیطان صفت با تهدید به قتل زنان خانه دار را تحت سلطه 
خود می گرفت تا به خواسته شوم خود برسد.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، مرد شیطان صفت که 
مردان می خواست  از  تهدید  با  فاش می شد  رازش  وقتی  است  اوباش  از 
زنان خود را طالق بدهند. این شرور سابقه دار در دادگاه حضور یافت تا 

تحقیقات درباره پرونده سنگین وی تکمیل شود.
می ترسید  که  درحالی  ناراحت  و  زده  وحشت  مردی   ۹۷ سال  بهمن 
افشاگری کند خودش را به پلیس آگاهی تهران رساند و پرده از خیانت 

همسرش برداشت.
این مرد که ادعا داشت جانش در خطر است از همسرش و یک شرور 

سابقه دار شکایت کرد.
مرد جوان گفت: ۱۰ سال است با همسرم ازدواج کرده ام و صاحب یک 
دختر پنج ساله هستم. مدتی پیش یک زن جوان مقابل مغازه ام آمد و 
به من ابراز عالقه کرد. او می گفت بیوه و صاحب دو بچه است و به من 
عالقه مند شده است. من به او گفتم همسر و فرزند دارم، اما زن جوان 
حرف هایی زد که از شنیدن آن شوکه شدم او به من گفت همسرت با 

یکی از اراذل و اوباش محله به نام پوریا در رابطه است.
از همسرم سوال  باره  این  و در  به خانه رفتم  ادامه داد: من آن روز  وی 
آمد های  و  رفت  روز  چند  من  می کنم.  اشتباه  گفت  همسرم  اما  کردم، 
همسرم را زیر نظر گرفتم و مطمئن شدم با شرور محله رفت و آمد دارد. 
به همین دلیل سراغ پوریا رفتم، اما او به رویم چاقوکشید و تهدید کرد 

تا از همسرم جدا شوم.
این مرد گفت: چند روزی از این ماجرا گذشته بود که پوریا عکس های 
سیاهی را برایم ارسال کرد که از دیدن آن شوکه شدم. همسرم و پوریا با 
هم در رابطه بودند. من همان شب دست به خودکشی زدم، اما زنده ماندم. 
چند روز بعد پیش روان شناس رفتم و به توصیه او از همسرم جدا شدم، 
اما بعد از جدایی دخترم از نظر روحی آسیب زیادی دید به همین دلیل 

با همسرم صحبت کردم تا حاضر به ادامه زندگی شود، اما قبول نکرد.
مرد جوان گفت: همان شب شرور محله مان با تفنگ به مغازه ام حمله ور 
شد و مرا تهدید کرد تا دیگر سراغ همسر سابقم نروم. حاال امنیت جانی 
تهدید تفنگ  با  پوریا  پوریا شکایت دارم. من مطمئن هستم  از  و  ندارم 

همسرم را مجبور کرده است تا به خواسته شیطانی او تن دهد.
به دنبال شکایت مرد جوان پلیس به ردیابی مرد شرور پرداخت و دریافت 

او به اتهام حمل سالح تحت تعقیب بوده ومتواری شده است.
پلیس با اطالعاتی که به دست آورد سرانجام وی را در کرج دستگیر کرد و 
درحالی که او ادعای بی گناهی می کرد ماموران با بررسی تلفن همراه مرد 
شرور دریافتند این مرد با چندین زن دیگر نیز رابطه داشته و با تهدید 

چاقو و تفنگ آن ها را مجبور به برقراری رابطه می کرده است.
یکی دیگر از زنان در بازجویی ها فاش کرد که همیشه از پوریا می ترسید و 

نخستین بار او را با تهدید به قتل مجبور به رابطه سیاه کرده است.
پوریا که بازداشت شده بود در شعبه ۱۲ دادگاه کیفری یک استان تهران حاضرشد 

تا پشت در های بسته و غیر علنی به سئواالت قضات دادگاه پاسخ دهد.
با تکمیل تحقیقات از این مرد و همچنین دیگر زنان پرونده که با بررسی 
فیلم های سیاه شناسایی شده اند، قرار است پوریا به زودی محاکمه شود.

طالق بعد از 20 سال 
زندگی مشترک به خاطر سبقت 

نگرفتن از برادر شوهر!
طالق  تقاضای  بردارشوهرش  از  شوهرش  نگرفتن  سبقت  خاطر  به  که  زنی 
از ۲۰ سال زندگی  با اخالق های خاص شوهرم در مدت بیش  داشت گفت: 

مشترک مان کنار آمدم اما در یک موضوع دیگر نتوانستم او را تحمل کنم!
برخی  خاطر  به  سال  میان  زوج  یک  مشترک  زندگی  نو،  سالم  گزارش  به 
اختالفات که آخرین مورد آن کل کل کردن دو جاری بر سر سبقت گرفتن 
یکی از برادران از دیگری بود، به دادگاه خانواده کشیده شد. بنا به گفته زن 
خانه دار، ماجرا از این قرار است که شوهرش عالوه بر رفیق بازی یک آدم ولخرج 
هم است که اعتقاد دارد همه دوست و فامیل باید سر سفره او حاضر باشند.

زن خانه دار برای خرج های بی حساب و کتاب شوهرش مدام با او سر جنگ 
دارد اما شوهرش بابت این کار او را خسیس معرفی می کند و به اعتراضش 
توجهی نمی کند. مرد خانواده که یک آدم بازاری است شب ها دیر به خانه 
برمی گردد و به گفته همسرش مسبب این اتفاق دوستانش بودند که مانع 
بازگشت به موقع او می شدند. حاصل ازدواج زوج میان سال دو پسر است 

که به شدت با پدرشان سر اخالق خاصش اختالف نظر و بگو مگو دارند.
زن دوست دارد شوهرش به جای دوستان، بیشتر به خانواده اش اهمیت 
بدهد اما گوش شنوایی نیست. حتی به گفته زن خانه دار اگر شوهرش 
قصد خرید برای خانه را داشت باید یک پکیج کامل خرید می کرد و از 

خرید خرد خجالت می کشید و سر این ماجرا مدام بحث داشتند.
به خاطر ولخرجی هایش در  و گرم چشیده می گوید: شوهرم  زن سرد 
بین دوستانش طرفداران زیادی داشت و بیشتر اوقاتش را به جای خانواده 
با آن ها تنظیم می کرد که کجا بروند و چه کاری انجام دهند. وقتی به 
برگردد  خانه  به  زودتر  کمی  ها  شب  حداقل  کردم  می  اعتراض  شوهرم 
او همه  برخی مشکالت صحبت کنیم  و  مان  فرزندان  با هم در مورد  تا 
مسئولیت را روی دوش من می انداخت و سر همین قضایا دو پسرم با 
پرانی  پیدا کردند و موقع صحبت نیش و کنایه و متلک  زاویه  پدرشان 

بین شان غالب بود.
اما  دهم  انجام  را  کارهایم  زودتر  داشتم  دوست  و  بودم  منظمی  آدم  من 
برعکس شوهرم خیلی ریلکس بود و حتی موقع مسافرت رفتن فاصله چند 
ساعته را یک روز کش می داد و همین ماجرا به شدت مرا عصبانی می 
کرد. موقع مسافرت هر چقدر از شوهرم می خواستم حداقل سرعت قانونی 

را رعایت کند، امتناع می کرد و حوصله آدم را سر می برد.
با این کنش ها و اخالق های خاص شوهرم در مدت بیش از ۲۰ سال زندگی 
مشترک مان کنار آمدم اما در یک موضوع دیگر نتوانستم او را تحمل کنم. 
مسافرت  به  شوهرم  برادر  با  شد  قرار  که  روزی  که  بود  قرار  این  از  ماجرا 
برویم جاری ام با کنایه به من گفت اگر توانستم شوهرم را راضی کنم که 
از خودروی برادرشوهرم سبقت بگیرد معلوم می شود که مرا دوست دارد و 
برایم ارزش قائل است. من که به شدت از دست متلک پرانی و نیش و کنایه 
جاری ام در این سال ها عصبانی بودم تصمیم گرفتم برای یک بار هم که 

شده راه متلک پرانی او را سد کنم.
برای همین در روز واقعه در مسیر مقصد مدام خودروی برادر شوهرم از ما 
جلوتر بود و جاری ام برایم زبان درازی می کرد تا این که از شوهرم خواستم 
برای رو کم کنی هم که شده از خودروی برادرش سبقت بگیرد تا به نوعی 
به شوهرم  بگیرم. هر چقدر  او  از  را  پرانی اش  انتقام چندین ساله متلک 
التماس کردم حداقل برای چند لحظه هم که شده به خاطر من این کار را 
بکند اصاًل توجهی نکرد و این ماجرا همچون خنجری بر قلب من نشست.

بعد از این ماجرا دیگر نتوانستم نیش و کنایه جاری ام را تحمل کنم و 
بدجور با شوهرم جنگ و جدل کردم و بعد از آن هم با حالت قهر 
تا  آمدم  دادگاه خانواده  به  روز  از چند  بعد  پدرم شدم.  راهی خانه 
تفاهم  به  اگر  و  کنم  روشن  همیشه  برای  شوهرم  با  را  ام  تکلیف 

نرسیدیم دیگر به زندگی مشترک مان بر نمی گردم.

اعالن خطر وزیر بهداشت درباره شیوع افسردگی
 وزیر بهداشت با اشاره به دستاوردهای نظام سالمت در 
بهداشت  به مشکالت  عین حال  در  انقالب،  از  بعد  دوران 
دلیل  به  این مشکالت در کشور  و گفت:  اشاره کرد  روان 
جریاناتی  انگار  و  است  زیاد  بسیار  جامعه،  ناشاد  فضای 
در کشور بیشتر به گریستن مردم تا شاد کردن آنها، دل 

بسته اند.
و  عنوان  کشور  معضالت  از  یکی  را  روان  بهداشت  وی   
مراقبت  پیش،  سال   ۳۰ که  دارم  توفیق  کرد:  خاطرنشان 
درمان  و  بهداشت  شبکه  نظام  در  را  روان  سالمت  های 
به  کشور  روان  بهداشت  مشکالت  کردیم.  ادغام  کشور، 
دلیل فضای ناشاد جامعه، بسیار زیاد است و متاسفانه همه 
کمک می کنند که فضای کشور، غمگین تر شود؛ در حالیکه 
بارها مقام معظم رهبری فرمودند که فضای کشور را شاد 
و بانشاط کنید اما ما از آن سو، ضجه، گریه، اندوه و غصه، 
یاس و ناامیدی را تبلیغ می کنیم و انگار جریاناتی در کشور 

بیشتر به گریستن مردم تا شاد کردن آنها، دل بسته اند.
وی افزود: بنده وزیر بهداشت همه مردم ایران اعم از شیعه، 

اصولگرا،  طلب،  اصالح  زرتشتی،  کلیمی،  مسیحی،  سنی، 
بدون خط سیاسی و حتی زندانیان محکوم به اعدام هستم. 
اخیرا هم یکی از دوستان با سیاست در یکی از استانهای 
کشور، در امری که کامال در حوزه اختیارات وزیر و وزارت 
بهداشت است، مداخله کرد که صریحا موضع گرفتم، اجازه 
بودن  مخالف  دلیل  به  دانشگاه  رییس  یک  که  نمی دهم 
نماینده یک منطقه با دولت، به آن منطقه کمتر رسیدگی 
کند و در هر صورت، مردم نباید لگدمال سیاست زدگی ها 

شوند.
وی تصریح کرد:سالمندان ایرانی با سالمندان سایر کشورها 
چه بسا متفاوت هستند؛ چون بسیاری جوانی نکرده، پیر 
کالس های  دلیل  به  کشور  جوانان  که  همانگونه  شده اند؛ 
بسیار مافیای آموزشی که در کشور شکل گرفته، کودکی 
پر  افسرده،  سالمندان  می شوند.  منزوی  و  جوان  نکرده، 
و  نمی کنند  کنترل  را  خود  سالمت  چون  هستند؛  هزینه 
روبه  افسرده  و  نژندی  روان  سالمند  جمعیت  با  آینده  در 

رو هستیم.

خبر

ایرادات  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
و  کودکان  از  الیحه حمایت  به  نگهبان  شورای 

نوجوانان را اصالح کردند.
الیحه  اسالمی  شورای  مجلس  علنی  جلسه  در 
حمایت از کودکان و نوجوانان به منظور تامین 

نظر شورای نگهبان اصالح شد.
الیحه؛  این   ۹ ماده  تبصره  اصالحیه  این  بنابر 

هر گاه بی توجهی و سهل انگاری والدین منجر 
مورد  حسب  شود  ماده  این  موضوع  نتایج  به 
فوق  بندهای  در  مندرج  حداقل  تا  مجازات  به 
ماده  این  ت  بند  خصوص  در  می شود.  محکوم 
تبصره  این  حکم  مشمول  والدین  صورتی  در 
از  جلوگیری  برای  الزم  اقدامات  که  می شوند 
صدمه را انجام نداده باشند و صدمه مستند به 

آن ها باشد.
وقوع  از  هر کس  ۱۷؛  ماده  اصالحیه  مبنای  بر 
جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و قریب الوقوع 
علیه طفل یا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع 
به  گزارش  و  اعالم  توانایی  وجود  با  و  باشد  آن 
مقامات یا مراجع صالحیت دار و کمک طلبیدن 
صورت  در  یا  کند  خودداری  امر  این  از  آنها  از 

عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم 
تاثیر دخالت آنها در راس تجاوز و خطر از اقدام 
فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و 
یا تشدید نتجیه آن امتناع کند مشروط بر این 
که با این اقدام خطر قابل توجهی متوجه خود او 
یا دیگران نشود به یکی از مجازات های درجه ۶ 

قانون مجازات اسالمی محکوم می شود.

اثر اصابت ضربه های کارد در  پیرمردی که بر 
هفته  یک  از  پس  بود  شده  مجروح  خانه اش 

تسلیم مرگ شد.
مأموران  آذر   ۲۳ شامگاه  نوشت:  ایران  روزنامه 
از  یکی  طریق  از  چنار  هفت   ۱۱ کالنتری 
مجروح  جریان  در  پایتخت  بیمارستان های 
این خبر  اعالم  با  قرار گرفتند.  شدن پیرمردی 
جوانی  مرد  و  شدند  بیمارستان  راهی  مأموران 
که این پیرمرد را به بیمارستان منتقل کرده بود 

در تحقیقات گفت: مقابل خانه مان ایستاده بودم 
که ناگهان مرد ۸۲ ساله همسایه را دیدم.

زیادی  خونریزی  و  بود  شده  زخمی  بشدت  او 
داشت. با سر و صدای من، سایر همسایه ها هم 
با خبر شدند و دختر این پیرمرد که چند خانه 
آن طرف تر زندگی می کرد نیز از ماجرا با خبر 
شد. به کمک دختر پیرمرد او را به بیمارستان 

منتقل کردیم.
در ادامه بررسی ها مشخص شد که این پیرمرد 

دوبار ازدواج کرده و هر دو همسرش فوت کرده 
بودند. وی مدتی قبل با زن دیگری ازدواج کرد 
زندگی  آن ها  با  و  داشت  جوان  پسر  یک  که 
از  بازرسی  در  که  بود  حالی  در  این  می کرد. 
خانه پیرمرد آثار خون روی در و دیوار به چشم 

می خورد.
کارآگاهان جنایی به سراغ همسر سوم و پسرش 
که  کردند  عنوان  تحقیقات  در  آن ها  اما  رفته، 

پیرمرد اقدام به خودکشی کرده است.

پیرمرد در بخش ویژه بیمارستان بستری بود، 
اما شامگاه ۳۰ آذر تسلیم مرگ شد. همزمان با 
شعبه  از  شعبانی  بازپرس  ساله،   ۸۲ مرد  مرگ 
امور جنایی تهران دستور داد  چهارم دادسرای 
تا برای مشخص شدن علت مرگ پیرمرد جسد 
به پزشکی قانونی منتقل شود. همچنین بازپرس 
جنایی دستور بازداشت همسر سوم و پسر وی 
را صادر کرد و تحقیقات در این خصوص ادامه 

دارد.

الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان اصالح شد

ردپای مادر و پسر در مرگ پیرمرد سه زنه

جدیدترین اخبار از کیک های مشکوک

مادرزن پاِی چوبه دار، دامادش را بخشید

به گفته رییس سازمان ملی استاندارد ایران، تاکنون 
از عرضه کیک های مشکوک در تهران گزارشی اعالم 

نشده است.
در  خود  خبری  نشست  حاشیه  در  پیروزبخت  نیره 
پاسخ به ایسنا، اظهار کرد: تاکنون گزارشی مبنی بر 
دیده  تهران  در  قرص ها  این  اینکه کیک های حاوی 

شده  باشد، اعالم نشده است.
واحدهای  از  ما  بازرسی های  براساس  داد:  ادامه  وی 
بوفه  در  مورد  دو  گذشته  پنجشنبه  روز  تولیدی، 
نوع  یک  گنبدکاووس  و  زنجان  استان های  مدارس 
بالفاصله  که  است،  شده  مشاهده  رنگ  قرمز  قرص 
به سازمان  غذا و دارو و واحدهای آزمایشگاهی برای 

بررسی نوع قرص فرستاده شده است.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران در رابطه با نوع 
استاندارد  سازمان  در  اینکه  دلیل  به  گفت:  قرص ها 
خود  بنابراین  نمی کنیم،  کار  دارویی  مواد  روی  بر 
بهداشت  وزارت  برای  نمی کنیم،  بررسی  را  قرص ها 
می فرستیم. همچنین تشخیص نوع قرص ها برعهده 

سازمان غذا و دارو هست.
از  ایام  این  در  که  بررسی هایی  طبق  افزود:  وی 
واحدهای تولیدی کیک و کلوچه انجام شد، می توان 
اینکه جاسازی  به جرائت اعالم کرد که واقعا امکان 

قرص ها در فرایند تولید رخ داده باشد، وجود ندارد.
پیروزبخت ادامه داد: برای حصول اطمینان بیشتر و 
اطالعات دقیق تر به همه استان ها اعالم کرده ایم که از 
سطح بازار نمونه برداری صورت گیرد. در همین حدود 

یک هفته، ۲۳۶۰ مورد در استان ها و شهرستان های 
مختلف بررسی  شده و مورد آزمون قرار گرفته  است. 
ما در اکثریت قریب به اتفاق، مورد مشکوکی مشاهده 
که  آنچه  طبق  و  شد  گفته  که  همانطور  و  نکردیم 
مشخص است، دشمنان کشور بیشتر بچه ها را هدف 
قرار داده و می خواهند به گونه ای فضای روانی ایجاد 
به  گنبدکاووس  و  زنجان  استان   دو  در  تنها  کنند، 
یک  زنجان  در  برخوردیم.  آلوده  خوراکی های  این 
یک  آن  در  که  بود  فندقی  مغز  رنگ  دو  بیسکویت 
قرص موجود بود و در شهرستان گنبدکاووس، پنج 
نمونه کیک کاکائویی اسفنجی مشاهده شد که حاوی 

یک قرص قرمز رنگ بوده است.
جز  هدفی  نتایج  طبق  اینکه  بر  تاکید  با  پیروزبخت 

تشویش اذهان عمومی و اینکه بخواهند جو ناامنی 
نداشته  ایجاد کنند، وجود  به ویژه در صنایع غذایی 
دستی  که  داریم  قبول  ما  همه  کرد:  اظهار  است، 
در کار بوده و اصال مربوط به صنعت و تولید کشور 
نیست. یکی از مسائل و مشکالتی که در این مدت 
کرده  ایجاد  روانی  جو  اینکه  بر  عالوه   شده،  ایجاد 
پیشرفته  صنعتی  که  ما  غذای  صنعت  روی  است، 
بین المللی  بازارهای  سطح  در  رقابت  قابل  و  بوده 
است، اثر گذاشته و همچنین صادرات کشور را تحت 
تاثیر قرار داده است؛ اما با رایزنی هایی که در سطح 
بین المللی انجام خواهد شد، این توطئه ها با شکست 
مواجه خواهد شد و باعث و بانی آن ها مشخص شده 

و برخورد خواهد شد.

قصاص  خواهان  که  زنی  نوشت:  شرق  روزنامه 
دامادش به خاطر قتل پسرش بود، در آخرین لحظات 
بدون هیچ چشمداشتی داماد خود را بخشید و به او 

زندگی دوباره داد.
محوطه  در  آذرماه  روز های  آخرین  در  بخشش  این 
زندان اتفاق افتاد و مادرزن این مرد میان سال وقتی 
التماس های دامادش را دید، به خاطر دختر و نوه اش 
قاتل  داد  اجازه  و  کرد  گذشت  خود  فرزند  خون  از 
به زندگی  به عنوان دیه  پول  پرداخت  بدون  پسرش 

بازگردد.
متهم که حسن نام دارد، در زمان قتل ۴۵ ساله بود. 
او در دادگاه ارتکاب قتل را انکار کرد و درباره حادثه 
گفت: من پس از تولد فرزندم به همراه همسرم راهی 
خانه خودمان شدم. برادر همسرم هم به خانه ما آمد. 

همسرم به دلیل دردی که داشت، بی تابی می کرد و 
من از او خواستم که تا بهبودی کاملش این شرایط 

دشوار را تحمل کند.
گفتم  او  به  بلند  صدای  با  را  خودم  درخواست  من 
و نگران از مشکل همسرم روی زمین نشسته بودم 
که صالح شروع به فحاشی به من کرد و گفت: چرا 
او که هیکل  بلند حرف زده ام. بعد هم  با خواهرش 
تنومندی داشت، ناگهان از پشت سر به من حمله ور 
شد و مرا با مشت و لگد مضروب کرد. من به شدت 

غافلگیر شده بودم و قدرت واکنش نداشتم.
خودم  با  و  دیدم  جلوی چشمانم  را  مرگ  لحظه ای 
کتک کاری  این  به  برادرزنم  کردم.  خداحافظی 
بسنده نکرد و لحظاتی بعد مرا به آشپزخانه کشاند 
و درحالی که روی سینه ام نشسته بود، مرا با مشت 

به شدت مضروب کرد.
من دیگر توان تحمل نداشتم و قدرت واکنش هم از 
من سلب شده بود که ناگهان او با یک کارد سرش را 
شکافت، به طوری که خون همه صورتش را پوشاند. او 
سپس با چاقو به سراغ من آمد و من که در معرض 
کشته شدن قرار داشتم، از روی زمین کارد آشپزخانه 

را برداشتم تا شاید او از من بترسد.
و من  با هم گالویز شدیم  ما  ادامه گفت:  متهم در 
بودم،  گرفته  را  کمرش  دست هایم  با  درحالی که 
نفهمیدم چطور چاقو به بدنش فرو رفت و نقش بر 
زمین شد. برادرزنم قصد کشتن مرا داشت، اما من 

قصد قتل نداشتم و او را نکشته ام.
از آخرین دفاع متهم وارد جلسه  هیات قضات پس 
شور شدند و در نهایت برای او به درخواست مادرزنش 

که، ولی دم محسوب می شد، حکم قصاص صادر 
کردند.

به  رسیدگی  قانونی  مراحل  ادامه  در  آن  از  پس 
تأیید  را  صادره  رأی  نیز  کشور  دیوان عالی  پرونده، 
کرد و در نهایت پس از استیذان قرار بود این حکم 
در آخرین روز های آذرماه در محوطه زندان به اجرا 

درآید.
روز اجرای حکم داماد که خود را در چندقدمی مرگ 
می دید، به مادرزنش التماس کرد و درحالی که تنها 
چند قدم با مرگ فاصله داشت، مادرزن او که تنها 
اولیای دم بود، حاضر شد از خون فرزند خود بگذرد تا 
شاید دختر و نوه اش روزگار بهتری را در پیش داشته 
بازگردانده  به این ترتیب متهم به سلول خود  باشند. 

شد.

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 
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رهایی سه محکوم
 به قصاص، از اعدام در کرمان

رئیس دادگستری شهرستان کهنوج گفت:طی یک اقدام خداپسندانه 
به  محکوم  سه  کهنوج،  و  فاریاب  در  نیکوکار  خانواده  دو  سوی  از 

قصاص، از اعدام رهایی یافتند.
جوان،   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
سهراب ساالری، رئیس اداره شورا های حل اختالف شهرستان کهنوج 
درخصوص رهایی سه زندانی از قصاص گفت: در پرونده اول خانواده 
اقدام خداپسندانه بدون دریافت حتی یک ریال،  اولیای دم در یک 
زندان  در  که  علیه  محکوم  و  اعالم  را  خود  وشرط  قید  بی  رضایت 

جیرفت منتظر اجرای حکم قصاص بود از اعدام رهایی یافت.
این مقام قضائی ادامه داد:در پرونده دوم که متاسفانه بر اثر یک نزاع 
بی اهمیت، منجر به قتل دو جوان در شهرستان فاریاب شده بود، 
به قصاص  نفر محکوم  تایید دیوان عالی کشور دو  با رای دادگاه و 
شده بودند که با اعالم رضایت از سوی خانواده اولیای دم، محکومان 

از قصاص رهایی یافتند.
رئیس دادگستری کهنوج تاکید کرد:ضرورت دارد مردم در مواجهه با 
اختالفات و نزاع ها  خشم خود را کنترل نمایند و از انجام هرگونه اقدام 
خودسرانه بپرهیزند و برای حل وفصل دعاوی ازطریق دستگاه قضائی 
و شورا های حل اختالف اقدام نمایند تا دیگر شاهد حوادث تلخی از 

قبیل قتل در جامعه نباشیم.
رئیس اداره شورا های حل اختالف شهرستان کهنوج در پایان از اقدام 
حق  از  تقوا  و  شجاعت  با  که  دم  اولیای  خانواده های  خداپسندانه 

قصاص خود گذشت نمودند قدردانی نمود

ابهام زدایی از چگونگی
 فوت پرستار کرمانی

خبرگزاری ایرنا نوشت: با توجه به شبهاتی که در شبکه های اجتماعی 
و برخی رسانه ها در رابطه با مرگ پرستار بردسیری حین خدمات رسانی 
به بیماران مبتال به آنفلوانزا منتشر شده بود ، خبرگزاری جمهوری اسالمی 
برای شفاف سازی این ابهامات با همسر پرستار فوت شده و رئیس اورژانس 
پیش بیمارستانی و مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی کرمان به 
گفت  و گو نشست. فاطمه شرفیان همسر پرستار فوت شده روز یکشنبه 
در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به روند بیماری همسر خود گفت: 
به همراه همسرم در عصر روز سه شنبه ۱۳ آذر ماه سال جاری با سردرد 
شدید به بیمارستان شهرستان بردسیر مراجعه کردیم و پزشک احتمال 

ویروس سرماخوردگی را داد و آنتی بیوتیک تجویز کرد.
شرفیان ادامه داد: ۲روز بعد سردردهای وی به همراه تب لرز تشدید یافت 
و قبل از اینکه به شیفت کاری خود مراجعه کند؛ مجدد به بیمارستان 
بردسیر مراجعه کردیم و در اقدامات اولیه عکس از ریه و آزمایش گرفتند 

و بعد وی را به علت عفونت ریه بستری کردند.
وی افزود: در همان شب به علت تنگی نفس و کاهش اکسیژن خود به 
بیمارستان افضلی پور کرمان منتقل شدند و در اتاق ایزوله تنفس تحت 
مراقبت قرار گرفت و در ۱۷ آذرماه به بخش مراقبت های ویژه منتقل شد 

و بعد از موثر واقع نشدن اقدامات درمانی در ۲۴ آذرماه فوت کرد.

انتقال ویروس از بیمار به وی تشخیص ما نیست

همسر مرحوم فرهاد امیرپورسعید با اشاره به اینکه بیمارستان تشخیص 
دادند که انفلوانزا گرفته است گفت: ما نمی دانیم که این بیماری را چگونه 
اما ریه عفونت شدید داشت و ما نمی توانستیم در  بود  از کی گرفته  و 

کنار بیمار بمانیم.
شرفیان با قدردانی و رضایت کامل از خدمات ارائه شده از سوی دانشگاه 
علوم   دانشگاه  کرد:  تصریح  افضلی پور  بیمارستان  کادر  و  پزشکی  علوم 
بیمارستان هماهنگ  با  اقدامات درمانی  برای  با بخش ها  پزشکی کرمان 

کرده بود.
وی با اشاره به اینکه ابتال کادر پزشکی به بیمارهای عفونی بیشتر است 
گفت: اینکه از فرد بیماری در هنگام کار به وی عفونت منتقل شده باشد؛ 
این  به  مبتال  کسی  ما  اطرافیان  و  خانواده  در  اما  نیست  ما  تشخیص 
ویروس نبود. شرح حال فوت فرهاد امیرپورسعید پرستار پایگاه اورژانس 
کرمان  پزشکی  فوریت های  مدیر  زبان  از  سیرجان   -- بردسیر  جاده ای 
فوریت های پزشکی استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به 
فوت فرهاد امیرپورسعید پرسنل عملیاتی پایگاه اورژانس جاده ای مسیر 
عالیم  با  آذرماه سال جاری  در ۱۵  مرحوم  آن  افزود:  - سیرجان  بردسیر 
اقدامات  از  بعد  و  می کند  مراجعه  بردسیر  بیمارستان  به  سرماخوردگی 
اولیه بستری می شود و بعد از ۲۴ساعت برای ادامه درمان به بیمارستان 

افضلی پور کرمان منتقل می شود.
وی با اشاره به اینکه در بیمارستان افضلی پور به علت عفونت شدید ریه 
حال وی وخیم تر می شود گفت: بیمار در بخش مراقبت های ویژه بستری 

شد و متاسفانه در ۲۴ آذرماه فوت کرد.
فوریت های  و  حوادث  مرکز  مدیر  و  پیش بیمارستانی  اورژانس  رئیس 
همکارمان  برای  الزم  درمانی  اقدامات  کلیه  کرد:  تصریح  کرمان  پزشکی 
قرار  درمانی  اقدامات  جریان  در  کامل  طور  به  وی  خانواده  و  شد  انجام 

داشتند و از خدمات ارائه شده رضایت کامل دارند.
 صابری  با اشاره به اینکه در برخی  رسانه ها آمده که وی بیماری انفلوانزا 
H1N1 گرفته که احتمال این بیماری زیاد است اما قطعی نیست ادامه 
داد: عالئم بالینی بیمار در این زمینه وجود داشته و همچنین در بخش 
سرویس متخصص عفونی بستری و درمان های الزم انجام شده است که 

متاسفانه موثر واقع نشد.
وی با اشاره به این مطلب که در برخی از رسانه ها منتشر شده که بسیاری 
از پرستاران بیمارستان ها دچار عفونت انفلوانزایی H1N1 شده اند گفت: 
این موضوع به این شدتی که در رسانه ها بیان شده؛ صحت ندارد و طبیعی 
به  ابتال  به جامعه عادی در معرض خطر  است که کادر درمانی نسبت 
بیماری ها بیشتر هستند. رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر مرکز 
داده  رخ  اتفاق خاصی  اینکه  افزود:  کرمان  پزشکی  فوریت های  و  حوادث 
باشد و به میزان خارج از انتظار پرستاران مبتال به آنفلوانزا H1N1 شده 
باشند و یا وضعیت نامناسب و غیرمنتظره ای را داشته باشند؛ وجود ندارد 
بلکه شرایط عادی و پرستاران و کادر بهداشت و درمان همانند سایر اقشار 

جامعه مشغول به ارائه خدمت هستند.

به  آزادگان  لیگ  های  رقابت  نخست  فصل  نیم 
پایان رسید و تیم های مختلف عناوین و رکوردهای 
گوناگونی را به نام خود ثبت کردند که به آن ها می 

پردازیم.
پیروزی در  بیشترین  ایلنا، رکورد  به گزارش خبرنگار 
نیم فصل اول را سه تیم مشترکا در دست دارند؛ مس 

رفسنجان، فجرسپاسی و نود ارومیه هرکدام با 9 برد، 
رکورددار کسب پیروزی در نیم فصل نخست مسابقات 
لیگ یک می باشند، پس از آن ها گل ریحان با 8 
پیروزی دومین رکورددار در این زمینه می باشد؛ علم و 
ادب تبریز هم با کسب تنها ۱ پیروزی، صاحب رکورد 

کمترین پیروزی است

رکورد بیشترین تساوی نیم فصل اول را نیز گل ریحان 
البرز و آرمان گهر سیرجان به صورت مشترک و با ثبت 
9 تساوی در کارنامه به خود اختصاص داده اند؛ پس 
از آن ها، آلومینیوم اراک با 8 تساوی قرار دارد و رکورد 
کمترین تساوی نیز مربوط به سپیدرود رشت و نیروی 

زمینی با ۳ تساوی می باشد.

کمترین باخت را نیز تا این مقطع گل ریحان داشته، 
آن ها هیچ بازی را واگذار نکرد و پس از این تیم فجر 
و مس رفسنجان هرکدام با ۲ باخت، دومین رکورددار 
کمترین باخت می باشند؛ علم و ادب با ۱۲ و سپیدرود 
با ۱0 باخت، به ترتیب رکوردداران بیشترین باخت تا 

نیم فصل اول می باشند.

افضلی پور  بیمارستان  در  محک  مددکاری  داوطلب 
کرمان گفت: »تالش می کنم به عنوان نماینده محک، 
چرا  دهم  انجام  درستی  به  را  آموخته اند  من  به  آنچه 
که مطمئنم کاری را انجام می دهم که بر پایه دانش 
متخصصان خدمات حمایتی این مؤسسه شکل گرفته 
حفظ  و  کودکان  بهبود  روند  بر  مستقیمی  تأثیر  و 

آرامش خانواده هایشان دارد.«
تقی پور«  »الیزا  محک،  عمومی  روابط  گزارش  به 
افضلی پور  بیمارستان  در  محک  مددکاری  داوطلب 
مددکاری  داوطلبان  که  »سال هاست  گفت:  کرمان 
محک در این بیمارستان حضور دارند و برای کودکان 
می دهند.  تشکیل  حمایتی  پرونده  سرطان،  به  مبتال 

من هم مدتی است که به جمع این داوطلبان پیوستم 
تا با فعالیت هایی که انجام می دهم بتوانم محک را در 
مسیر حمایت از قهرمان های کوچکش همراهی کنم.«

پاتولوژی  دکترای  و  سن  سال   ۳۱ با  که  تقی پور 
حشرات از دانشگاه تهران، زمانی از روزهای هفته اش 
را به محک اختصاص داده است افزود: »مدیر واحد 
خودم  تا  آموخت  من  به  محک  شهرستان های  امور 
در  محک  راهبری  برنامه  اجرای  به  کمک  برای  را 
به کودکان  ارائه خدمات یکپارچه حمایتی و رفاهی 
مبتال به سرطان در سراسر ایران آماده و برای تحقق 
بنابراین  کنم.  ایفا  نقش  کرمان  شهر  در  هدف  این 
تالش می کنم به عنوان نماینده محک، آنچه به من 

آموخته اند را به درستی انجام دهم چرا که مطمئنم 
کاری را انجام می دهم که بر پایه دانش متخصصان 
این مؤسسه شکل گرفته و تأثیر مستقیمی بر روند 
بهبود کودکان و حفظ آرامش خانواده هایشان دارد. از 
این طریق آنها می توانند بیشتر بر درمان فرزندشان 
تمرکز کرده و این روزهای سخت را با دغدغه کمتری 

پشت سر بگذارند.«
وی ادامه داد: »فعالیت مددکاری محک باعث می شود 
بیمارستان  وارد  اضطراب  با  که  خانواده هایی  تا 
فرزندشان  درمان  نگران  و  می شوند  کرمان  افضلی پور 
مؤسسه  این  مأموریت  برسند.  آرامش  به  هستند، 
خیریه آن است که خانواده ها با نگراني کمتر، تنها به 

درمان کودک خود فکر و کودکان شادمانه تر فرآیند 
درمان را طي کنند. بنابراین ما قبل از اینکه خانواده ها 
و  تعامل  می شویم.  همراه شان  کنند،  نیاز  احساس 
تنها  بدانند  آنها  می شود  باعث  خانواده ها  با  ارتباط 
نمایندگان  عنوان  به  ما  برای  موضوع  این  و  نیستند 

مؤسسه خیریه محک اهمیت بسیاری دارد.«
داوطلب  افراد  دغدغه  بزرگ ترین  آنکه  بیان  با  وی 
و  سرطان  به  مبتال  کودکان  با  همراهی  محک 
خانواده هایشان در روزهای سخت درمان است، گفت: 
کودکان  تمام  سهم  سالمتی  و  بهبودی  »امیدوارم 
سرزمینم باشد تا دیگر شاهد نگاه نگران هیچ پدر و 

مادری نباشیم.«

معرفی رکوردداران نیم فصل اول لیگ یک

کودکان مبتال به سرطان و خانواده هایشان در روزهای سخت درمان تنها نیستند
خبر

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره 
به ثبت بیش از یک میلیون و ۴00 هزار تماس 
ماهه  پلیسی طی 9  فوریت های  با مرکز  تلفنی 
امسال از شهروندان خواست در تماس با۱۱0 بین 

موارد فوریتی و غیرفوریتی تمایز قائل شوند.
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش  به 
جوان ، سرهنگ ناصر فرشید، جانشین فرماندهی 
ناجا  تدابیر  به  بنا  گفت:  کرمان  استان  انتظامی 
مرکز  تجمیع  طرح  سال۱۳9۷  مهرماه  اواسط  از 
فوریت های پلیسی در مرکز استان به اجرا در آمد 
که با اجرای آن، طی تماس با۱۱0 از تمام نقاط 
استان، زنگ این واحد در مرکز استان به صدا در 
می آید و خبر ها بالفاصله از این مرکز به رده های 

انتظامی شهرستان مربوطه منعکس می شود.
فوریت های  مرکز  تجمیع  طرح  کرد:  تصریح  او 
پلیسی در مرکز استان به منظور رسیدگی بهتر 
شهروندان  به  مطلوبتر  انتظامی  ارائه خدمات  و 
تماس  در  شهروندان  است  الزم  که  شد  انجام 
تمایز  غیرفوریتی  و  فوریتی  موارد  بین  با۱۱0 
قائل شوند و هیچگاه با اخبار کذب یا به قصد 
نکنند،  اشغال  را  پرتماس۱۱0  شماره  مزاحمت، 

امدادخواه  یک  لحظه  همان  است  ممکن  چون 
نیازمند حضور فوری پلیس باشد.

وقوع  همچون  مواردی  گفت:  فرشید  سرهنگ 
قتل، نزاع و درگیری، تصادفات، سرقت مسلحانه 
ایجاد  شرارت،  مشکوک،  مرگ  زورگیری،  یا 
یا  ولگرد  افراد  مشاهده  خمر،  شرب  مزاحمت، 
متهمین تحت تعقیب از وقایع فوریتی و مواردی 
مانند  مالی  همچون سرقت های گذشته، جرائم 
امانت، جعل اسناد، اخبار مربوط به  خیانت در 
مراکز فساد و فحشا یا عرضه مشروبات و اساسا 
بیشتر  تحقیقات  و  بررسی  به  نیاز  که  مواردی 
غیرفوریتی  وقایع  از  دارند  قضائی  هماهنگی  یا 
اینگونه  باید  شهروندان  که  می شوند  محسوب 
برای  تنها  و  کنند  متمایز  یکدیگر  از  را  موارد 
موارد فوریتی از پلیس اعزام ضربتی تیم گشت 

بخواهند.
ترافیک،  همچون  عواملی  اینکه  به  اشاره  با  او 
بر  دیگر  مسائل  برخی  و  دهی  آدرس  نحوه 
سرعت حضور مامور در صحنه اثرگذار هستند، 
نیز  تماس ها  از  بخشی  متاسفانه  کرد:  تصریح 
به ۱۱0 هستند  موارد کذب  اعالم  و  مزاحمت ها 

که پاسخگویی و اعزام واحد گشت به این قبیل 
موارد باعث اتالف وقت واحد ها می شود .

در  ماموران  برای  مسائل   کرد:این  تاکد  او 
رسیدگی به فوریت هایی که نیاز به حضور سریع 

در  چراکه  می کنند  ایجاد  مشکل  دارند  پلیس 
از  امدادخواهان  به  فوری  رسیدگی  موارد  اغلب 
شده  اعالم  حوادث  و  سوانح  تبعات  گسترش 

جلوگیری می کند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از کشف 
بیش از ۱0 هزار لیتر گازوئیل قاچاق ازیک 

کامیونت خبرداد.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
انتظامی  فرمانده  فدا  سرهنگ  جوان، 

شهرستان کرمان گفت: ده هزار لیتر سوخت 
یک  از  تومان  میلیون   ۴8 ارزش  به  قاچاق 
عملیات  در  دار  یخچال  خودروی  دستگاه 
ماموران انتظامی پایگاه امنیت عمومی این 

فرماندهی کشف شد.

او با اشاره به دستگیری یک متهم گفت: این 
فرد مواد سوختی را با خودرو از سطح شهر 
شهر  حاشیه  در  را  آن ها  و  بارگیری  کرمان 
استان های  مقصد  به  سپس  و  دپو  کرمان 

جنوب شرقی حمل می کرد.

هزار   ۲0۲ کشف  به  اشاره  با  فدا  سرهنگ 
ابتدای  از  قاچاق  سوخت  لیتر   ۴۵0 و 
قاچاق  با  گفت:مبارزه  تاکنون  جاری  سال 
فرآورده های نفتی یکی از اولویت های کاری و 

مأموریتی پلیس است.

در ۹ ماه اخیرصورت گرفت؛
یک میلیون و ۴۰۰ هزارتماس با پلیس ۱۱۰

کشف ۱۰ هزار لیترسوخت قاچاق از کامیونت یخچال دار

شرکت تولید نیروی برق کرمان ) به عنوان دستگاه مناقصه گزار ( در نظر دارد مناقصه »انجام امور خدمات  اداری شرکت تولید نیروی برق کرمان«  را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت های بومی واجد صالحیت و دارای رتبه و ظرفیت آماده به کار که در این خصوص سابقه کار مفید داشته باشند 
دعوت می شود تا در صورت تمایل به شرکت در مناقصه مذکور از طریق سامانه مذکور اقدام نمایند . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه 
گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 

عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه : ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ 98/۱0/۴

آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه : ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ 98/۱0/۱0
آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه و پاکتهای پیشنهادی : تا ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ 98/۱0/۲۴

مهلت ارسال اصل اسناد مناقصه و پاکتهای پیشنهادی : تا ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ 98/۱0/۲۴
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه : ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه مورخ 98/۱0/۲۵

کرمان ، بلوار جمهوری اسالمی ، خیابان امام جمعه ، کوچه شماره ۱6 ، پالک ۳6 ، شرکت تولید نیروی برق کرمان 
محل تحویل پاکات مناقصه : کرمان ، بلوار جمهوری اسالمی ، خیابان امام جمعه ، کوچه شماره ۱6 ، پالک ۳6 ، واحد تدارکات شرکت تولید نیروی برق کرمان 

مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ  66۵.000.000 ریال ) ششصد و شصت و پنج میلیون ریال ( می باشد که می بایست بصورت ضمانتنامه 
معتبر بانکی یا رسید واریز نقدی به حساب شماره ۴00۱۱۳0۳06۳۷8۳۳8 نزد بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه سپرده شرکت تولید نیروی برق کرمان نزد خزانه ارائه گردد . 
- به پیشنهادهایی که فاقد امضاء ، مشروط و مخدوش بوده و همچنین به پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد 

شد . 
- به پیشنهاداتی که فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن باشند ، ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

-سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج است . ۷068۲۴

آگهی مناقصه عمومی ) یک مرحله ای ( شماره 98/62
نوبت اول 

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 
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اشاره:
کشاورزان جنوب استان در حالی وارد اولین ماه از چهارمین 
فصل سال می شوند که فکر می کردند با فرارسیدن فصل سرد 
از آفت مگس مدیترانه ای که تابستان  به جان  باغ ها و مرکبات 
آنها افتاده بود، راحت شده اند. اما گویا این مگس سمج قصد 
برای  تهدید  یک  همچنان  و  ندارد  را  استان  از جنوب  خروج 
کشاورزان و باغداران این منطقه محسوب می شود. البته زمین 
این  از  استان هم صد درصد  های کشاورزی شمال  باغ  و  ها 
آفت پاک نشده اند و تالش مسئوالن  برای از  مهار این آفت 

ادامه دارد.
کشاورزی  جهاد  سازمان  نباتات  حفظ  مدیر  روی  همین  از 
استان به کشاورزان و باغداران توصیه کرده که مبارزه  با مگس 
ادامه دهند.  آب  یخ  و  با شخم  را   زمستان  در  ای  مدیترانه  
ناصر طاهری در این  باره گفته است: آفت مگس مدیترانه ای 
خطرناک است و یکی از راه های مبارزه با آفتی چون مگس 
مدیترانه ای اجرای طرح یخ آب زمستانه است. در همین زمینه 

گزارشی تهیه شده که در ادامه  قابل مطالعه است.
چگونه کرمان آلوده شد؟

قبل از آنکه بدانیم که چگونه و از چه سالی استان کرمان به 
به سابقه  نگاهی  ابتدا  آلوده شده در  آفت مگس مدیترانه ای 

حضور این آفت در ایران خواهیم داشت.
اولین باررد پای مگس مدیترانه ای در پاییز سال 1354 در 
آفت حدود 1000  ترین  مهم  مگس  این  شد.  مشاهده  ایران 
گونه محصول کشاورزی است و در بین آنها بیش از همه به 

زردآلو،هلو، گالبی، گوجه، سیب، آلو، توت، به، انگور، خرمالو، 
ساله  یک  زراعی  گیاهان  ازانواع  بعضی  و  مرکبات  انجیر،  انار، 
حمله می نماید. این آفت در ایران ازاستان های خراسان، یزد، 
اصفهان، مازندران و گیالن گزارش شده بود. این آفت می تواند 
در طول یک  سال12 نسل از خود را تولید کند ودر شرایط 
تولید می کند و حشره   اقلیمی مناسب هر 21 روزیک نسل 
بالغ می تواند 6 تا8 ماه خود را حفظ کند. تعدد نسل، تعدد 
به  سال  تمام طول  در  مختلف  های  میزبان  وجود  و  میزبانی 
لحاظ تنوع میوه ها دامنه این آفت را از شمال به جنوب کشور 

کشانده است.
این آفت از سال 96 از طریق منطقه جنوب کرمان وارد استان 
شد و امسال در شهریور ماه در مناطقی از گلباف، ماهان، چترود 
و راور مشاهده شد و در سایر مناطق استان نیز در حال ردیابی 
است. آنگونه که مسئوالن جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفته 
اند؛ در شهریور ماه، 10 هزار هکتار از باغ های این منطقه آلوده 
شده بود و به دلیل شیوع و تکثیر گسترده آفت باغ ها نیز در 

معرض خطر قرار گرفته بودند. 
مبارزه با مگس مدیترانه ای در زمستان

استان  جنوب  باغداران  و  کشاورزان  به  مسئوالن  رو  این  از 
را در  ای  با آفت مگس مدیترانه  مبارزه  توصیه می کنند که 

زمستان با شخم و یخ آب ادامه دهند.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان در 
این باره در گفتگو با ایرنا به کشاورزان توصبه کرده است: شفیره 
آفت مگس مدیترانه ای در عمق چند سانتی متری خاک به 
سر می برد لذا توصیه می شود کشاورزان مبارزه را از طریق 
شخم و یخ آب زمستانه اجرا کنند تا شفیره آفت در دل خاک 

از بین برود.
تاثیرگذار  زمانی  زمستانه  یخ آب  کرد:  اظهار  طاهری  ناصر 
است که باغدار با استفاده از شیوه آبیاری غرقابی و آن هم در 

مواقعی که سرمای هوا به زیر هفت درجه رسیده و یخبندان 
کامل باشد، اقدام به آبیاری درختان کند.

کرمان  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  نباتات  حفظ  مدیر 
گفت: غرقاب کردن خاک درختان منجر به یخ زدن سطح خاک 
شده و مانع از تنفس کرم  ها و آفات و در نهایت از بین رفتن 

آفت می شود.

در  مختلف  های  میوه  رسیدن  زمان  اینکه  بیان  با  طاهری 
استان کرمان از اردیبهشت تا دی و اواخر بهمن ماه است گفت: 
تمام میوه های موجود در استان می توانند میزبان این آفت 
باشند لذا نیاز است کشاورزان با نظر کارشناسان گیاه پزشکی 

نسبت به مبارزه با آن اقدام کنند.
طاهری از کشاورزان خواست، میوه های مشکوک و آلوده را 

وارد باغ نکنند، میوه های آلوده را برداشت و نسبت به امحای 
آنها از طریق سوزاندن و یا دفن در عمق خاک اقدام کنند.

وی به کشاورزان توصیه کرد: میوه های مناطق آلوده را قبل از 
تغییر رنگ و رسیده شدن کامل از درخت جدا کنند.

وی گفت: کشاورزان در فصل بهار نیز از کارت های زرد برای 
ردیابی آفت مگس مدیترانه ای در باغات استفاده کنند و بعد از 
مشاهده با استفاده از تله های فرمونی نسبت به مبارزه با آفت 

اقدام کنند.  
وی با بیان اینکه آفت مگس مدیترانه ای از خطرناک ترین 
در  بار  اولین  برای  کرد:  اظهار  است  دنیا  در  کشاورزی  آفات 
شهریور ماه سال 9۷ در استان کرمان و در مناطق گلباف و 

ماهان رویت شد.
بر روی  بیشتر  قبل  طاهری گفت: مگس مدیترانه ای سال 
انجیر و هلو خود را نشان داد و امسال اگر پیشگیری نشود دامنه 

میزبانی بیشتری خواهد داشت.
وی به کشاورزان توصیه کرد: با شبکه مراقبت جهاد کشاورزی 

همکاری و باغ های خود را به صورت ویژه پایش کنند.
 آگاهی کشاورزان، اطالع رسانی و آموزش بهره برداران  
آموزشهای  به صورت  آفت  کنترل  و  زمینه شناسایی  در 
بنر،  ارسال پیام کوتاه، بروشور، نصب  انفرادی،  گروهی و 
فضای مجازی و غیره انجام و از کشاورزان خواسته شده 
به منظور کنترل آفت اقدام به برداشت به موقع میوه ها یا 
برداشت زود هنگام و نیز جمع آوری و انهدام میوه های 

آلوده کنند.
 سخن آخر

این آفت قرنطینه ای است  و باید  بالفاصله طرح های مبارزه 
با آن شروع شود و همکاری کشاورزان در این زمینه بسیار مهم 
و موثر است. در غیر این صورت چرخه زندگی مگس ادامه می 

یابد و به محصوالت  سال بعد می رسد. 

سرویس اقتصادی کرمان امروز
 

پژوهشی که پیرامون بررسی عوامل موثر بر تبعیض جنسیتی 
دستمزد در ایران انجام شده است بیانگر این است که متوسط 
باالتر تحصیالت در بین زنان شاغل موجب کاستن از شکاف 

جنسیتی دستمزد در بین شاغالن کشور شده است.
شکاف  که،»  می کند  اشاره  نیز  مورد  این  به  پژوهش  این 
جنسیتی دستمزد در بخش خصوصی بیش  از بخش عمومی 
است با توجه به این که بخش خصوصی سهم قابل توجهی از 
اشتغال را دربر دارد، هم دستمزد کمتری پرداخت می کند و 
هم در مقایسه با بخش عمومی شکاف جنسیتی بیشتری در 

پرداخت دستمزدهای این بخش وجود دارد."
 به منظور جست وجو درباره عوامل موثر بر تبعیض جنسیتی 
بیدار  نازنین  از  متشکل  پژوهشگران  تیم  ایران  در  دستمزد 
آزاد  دانشگاه  اقتصاد  گروه  اقتصادی  علوم  بخت نیا)دانشجوی 
اقتصاد  گروه  جرجرزاده)استادیار  علیرضا  و  اهواز(  اسالمی 

دانشگاه آزاد اسالمی اهواز( پژوهشی را انجام دادند.
 این پژوهش با دو رویکرد بررسی تاثیر عوامل موثر بر تبعیض 
 oaxaca-blinder  جنسیتی با مدل معرفی شده توسط
و شکل تغییریافته آن که به مدل numark معروف است 
و اثر تبعیض جنسیتی بر درآمد سرانه با استفاده از یک تابع 
کاب داگالس انجام شده است و نتایج آن حاکی از این است که 
تبعیض جنسیتی دستمزد برای کار برابر و میزان تحصیالت 

برابر به میزان چشمگیری در بین شاغالن کشور وجود دارد.

که،»نابرابری  است  شده  اشاره  نکته  این  به  مقدمه   در   
البته با  جنسیتی یکی از مشکالتی است که در همه جوامع 
درجات مختلف وجود دارد. تبعیض جنسیتی به معنای نبود 
تساوی بین زنان و مردان در برخورداری از امکانات و فرصت 
هاست و عوامل مختلف فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی می تواند 

موجب بروز نابرابری جنسیتی شود."
دستمزد  در  جنسیتی  خودنابرابری  اصلی  بحث  بنابراین 
شاغالن عنوان شده و گفته شده است:»نتیجه آمارگیری ها در 
ایران نشان می دهد که وضعیت کشور ما از نظر فعالیت زنان در 
عرصه های اقتصادی مطلوب نیست و عوامل گوناگونی در این 
مسئله موثرند از جمله وجود کلیشه های جنسیتی که انتخاب 

شغل را برای زنان محدود می کند."
ادامه آمده است:»هر چند شکاف جنسیتی را می توان   در 
کرد  تحلیل  و  تجزیه  توصیفی  آمار  از  استفاده  با  اندازه ای  تا 
دریافت  مزد  مردان  از  کمتر  زنان 25درصد  مثال  عنوان  )به 
می کنند(، اما دو چیز از این نتایج مشخص نیست که نیاز به 
بررسی عمیق تر دارد که موضوع این پژوهش قرار گرفته است؛ 
اول این که آیا این شکاف در نتیجه تبعیض جنسیتی است یا 
خیر؟ و در چنین حالتی چه بخشی از آن حاصل تبعیض و چه 
قسمتی در نتیجه تفاوت در ویژگی های زن و مرد است؟ دوم 
آنکه در بین عوامل تاثیرگذار، مهم ترین عامل های تاثیر گذار 

بر تبعیض جنسیتی کدام است؟"
تمام  در  هم  هنوز  اقتصاد،  جهانی  مجمع  آمار  اساس  بر 
بر اساس  از مردان درآمد دارند و  کشورهای دنیا زنان کمتر 

این آمار 100 سال طول خواهد کشید تا شکاف میان مردان 
و زنان از بین برود.

همچنین پژوهش حاضر که با استفاده از داده های مقطعی 

طرح های هزینه و درآمد خانوار و طرح نیروی کار سال1393 
کشور ایران پیاده سازی و برآورد شده، نشان می دهد:» تبعیض 
جنسیتی دستمزد کماکان وجود دارد و عناصر چندی می توانند 

به کاهش آن کمک کنند که تحصیالت از آن جمله است و 
عامل دیگری بر آن می افزاید که اشتغال در بخش خصوصی 
است. شاغالن بخش خصوصی به نحو بارزی مورد تبعیض در 
نگاه  از  از منظر جنسیتی و چه  دستمزد قرار می گیرند، چه 

بخشی."
متغیرهای  نشان می دهد  زنان  بررسی مدل دستمزد  نتایج 
سن، داشتن مدرک تحصیلی دیپلم و باالتر، بدون همسر بودن 
و سکونت در مناطق شهری بر میانگین دستمزد زنان  دارای 
تأثیر مثبت و معنی دار است. اشتغال در بخش خصوصی دارای 
تأثیر منفی و معنی دار است. همچنین زنان دارای تحصیالت 
فوق دیپلم و باالتر، در شرایط مساوی سنی، وضعیت تأهل، 
میزان  به  تقریباً  دستمزدشان  شغلی،  وضع  و  سکونت  محل 
دوبرابر بیش از زنانی است که تحصیالت زیر دیپلم دارند. به 
عبارتی باال رفتن سطح تحصیلی زنان، زمینه باال رفتن میزان 

دستمزد آن ها را تا میزان بیش از دوبرابر فراهم می کند.
این پژوهش در انتها اضافه می کند:»افزایش سطح تحصیالت 
کارگری  های  تشکل  ایجاد  و  می کاهد  را  تبعیض  از  بخشی 
می تواند قدرت چانه زنی کارگران را افزایش دهد. در این میان 
از  بازارها  کارا شدن  به  می تواند  اقتصادی  شفافیت  گسترش 
عاملی در جهت کاهش  کار منجر شود که خود  بازار  جمله 

تبعیض جنسیتی دستمزد به شمار می رود.«
این پژوهش در شماره دو، دوره54 نشریه تحقیقات اقتصادی 

منتشر شده است.
منبع: ایسنا

گزارش »کرمان امروز« از تهدید ادامه دار پیش روی کشاورزان و لزوم توجه بیشتر دولت به این موضوع؛

وزوز نحس مگس مدیترانه ای!

بررسی شکاف جنسیتی دستمزد در ایران

    كشاورزان جنوب استان در حالی وارد اولین ماه از چهارمین فصل سال می شوند كه 
فکر می كردند با فرارسیدن فصل سرد از آفت مگس مدیترانه ای كه تابستان  به جان  باغ 
ها و مركبات آنها افتاده بود، راحت شده اند. اما گویا این مگس سمج قصد خروج از جنوب 
استان را ندارد و همچنان یک تهدید برای كشاورزان و باغداران این منطقه محسوب می 

شود 

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی


