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سلول های  روزگار

صفحه  سوم 

استاندار کرمان:
احیای تاریخ مفاخر کرمان انگیزه ای 
مضاعف برای آیندگان ایجاد می کند

متن در صفحه دوم

معرفی کتاب های طنز ایرانی 

که در سال ها ی اخیرمنتشر شده اند

چرا صرف داشتن شغل رفاه نمی  آورد؟
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شعری به بهانه گذر از 

سالروز  درگذشت هنرمندعزیز

 ایرج بسطامی
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مدیرکل آموزش و پرورش استان : 

خانواده ها 
مجبور به پرداخت کمک
 هزینه مدارس نیستند 

کرمان، 16 سال پس از زلزله خونبار بم: کوتاهی درباره مقاوم سازی سازه ها در استان زلزله خیز  روایت »کرمان امروز« از 

متن کامل در صفحه سوم

مــــــقاوم سازی؛ شعار  پسا زلزلــــــــه
 به طور یقین حادثه دردناک زلزله بم و فروریختن این شهر، زنگ خطر و بیدار باشی است که فراموش نکنیم هر لحظه در معرض رخدادی بزرگ هستیم. این در حالی است که به گفته استاندار کرمان، توجه به ایمن سازی 
ساختمان ها در استان کرمان رعایت نمی شود و 40 درصد روستاهای استان و حدود 60 درصد ساختمان های شهر کرمان نامقاوم هستند و این به معنای آن است که اگر در یک گوشه از این استان تجربه ای همچون حادثه 

تلخ زلزله بم رخ دهد باز باید شاهد فاجعه ای دیگر در این استان باشیم و پس از وقوع آن مدیران درباره لزوم مقاوم سازی صحبت کنند و تا زلزله بعدی تنها فراموشی حاکم است و....

WWW.KERMANEMROOZ.COM

مقام معظم رهبری:

جریانی به دنبال فراموش شدن 

جهاد و شهادت است

 باید در مقابل آن ایستاد

وضع مالی ایرانی ها به روایت اعداد

روزان هم 

6

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

  پانسمان بیماران »ای بی« تا پایان سال تامین شد
 کشف ۱۶۸ کیلوگرم تریاک در بم

 عامالن اغتشاش در شهرستان بم دستگیر شدند
 پیرمرد ۸۰ ساله وام ازدواج گرفت!

  کشف یک تن و ۱۶۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر در نرماشیر

اخبار ایران، جهان و حوادث:

معاون وزیر راه و شهرسازی:

زلزله بم 

به مهندسی کشور 

تجربه آموخت  
 صفحه  دوم

یادداشتی درباره نمایش »خوابیدار«  اثری از هنرمندان شهرستان انار 
که به همت موسسه کرمان تئاتر در کرمان اجرا شد:

نه خواب و نه بیدار
 چیـزی شبیه  زندگی

بدين وسیله به اطالع کلیه اعضاء محترم اتحاديه صنف  تعمیرکاران لوازم 
خانگی شهرستان کرمان مي رساند انتخابات هیأت مديره صنف مذکور 
براي انتخاب پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل و يک نفر 
بازرس اصلي و يک نفر بازرس علي البدل دوشنبه مورخ 98/10/23 از 
ساعت 8/30 الی10 در محل سالن اجتماعات اتاق اصناف مرکز استان 
به نشاني میدان قرني ابتداي خیابان سعدي   برگزار مي گردد. لذا از کلیه 
پروانه( درخواست مي  مربوطه )صاحب  اتحاديه صنف  اعضاء محترم 
شود الزاما با همراه داشتن پروانه کسب يا کارت ملی در محل برگزاري 

انتخابات حضور بهم رسانند.
هومن سیوندي پور
رئیس هیات اجرایي برگزاري انتخابات
اتحادیه هاي صنفي شهرستان کرمان

تعمیرکاران  اتحاديه صنف   محترم  اعضاء  کلیه  اطالع  به  وسیله  بدين 
خودروهای سبک و سنگین شهرستان کرمان مي رساند انتخابات هیأت 
مديره صنف مذکور براي انتخاب پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو 
علي البدل و يک نفر بازرس اصلي و يک نفر بازرس علي البدل سه شنبه 
مورخ 98/10/24 از ساعت 8/30 الی10  در محل سالن اجتماعات اتاق 
اصناف مرکز استان به نشاني میدان قرني ابتداي خیابان سعدي   برگزار 
مربوطه )صاحب  اتحاديه صنف  محترم  اعضاء  کلیه  از  لذا  مي گردد. 
پروانه( درخواست مي شود الزاما با همراه داشتن پروانه کسب يا کارت 

ملی در محل برگزاري انتخابات حضور بهم رسانند.
هومن سیوندي پور
رئیس هیات اجرایي برگزاري انتخابات
اتحادیه هاي صنفي شهرستان کرمان

آگهي فراخوان برگزاري انتخابات
اتحاديه صنف تعمیرکاران لوازم خانگی 

شهرستان کرمان

آگهي فراخوان برگزاري انتخابات
اتحاديه صنف تعمیرکاران خودروهای سبک 

و سنگین شهرستان کرمان

آگهی مزايده

آگهی مزايده

آگهی دعوت به همکاری    

آگهی مزايده نوبت اول )شماره 98-2(

بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان به منظور تکمیل کادر ایمنی کارگاهها )HSE( به یک نفر کارشناس 
)مرد( بهداشت حرفه ای با مدرک لیسانس و حداقل 5 سال سابقه کاری مرتبط نیاز دارد. لذا واجدین شرایط 
جهت کسب اطالعات می توانند به دفتر بنیاد تعاون واقع در بزرگراه امام خمینی )ره( جنب اداره کل زندانهای 

کرمان مراجعه و یا با تلفن های : 33239860 - 33224681 - 034 تماس حاصل نمایید.
بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان 

شرکت سیمان فارس )سهامی عام( در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه آسیاب سیمان 45 تنی )گلوله ای( از 
طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و همچنین کسب اطالعات بیشتر 
به وب سایت شرکت سیمان فارس به نشانی: www.farscement.com مراجعه نمایند. ضمنا هزینه درج 

آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.
تلفن هماهنگی: 38228644 - 071 داخلی 396 - 295

آگهی تجدیدمناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(
دانشگاه علوم پزشکی کرمان

متن در صفحه دوم 
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اخبار استان

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید برآنکه روی گسل ها نباید ساخت 
اجرای  باید  انجام می شود  و سازی  اگر ساخت  و  انجام شود  و ساز 
دقیق ضوابط مهندسی در آن باشد، گفت: بم فرو ریخت اما مهندسی 

ما  برای  بم  همانند  حادثه ای  دیگر  امیدواریم  و  آمد  خود  به  کشور 
پیش نیاید.

»محمد شکرچی زاده« عصر روز پنجم دی ما در مراسم شانزدهمین 
سالگرد زلزله بم گفت: بم یک سرمایه ارزشمند جهانی است و ریشه 
در تاریخ این سرزمین دارد و مکانی است که حضور در آن توفیق 

می خواهد.
وی با بیان اینکه ارزش بم به سیمای آن است که سیمای آن ارگ 
بم و نخلستان های این شهر بوده و باید این سرمایه را حفظ کنیم 
ادامه داد: پس از زلزله بم، با رویکرد مهندسی و اراده مصمم مردم، 
بمی مستحکم ساخته شد و دیگر باید از این پس بم معادل سرزندگی 

باشد نه معادل غم.
معاون راه و شهرسازی با اشاره به تدوین طرح جامع و تفضیلی شهر 
بم تصریح کرد: طرح تفصیلی شهر بم به صورت ویژه در دستور کار 

قرار گرفته است که در این راستا ضمن تامین زمین برای جمعیت 
جوانان این منطقه، نخلستان های آن را نیز حفظ خواهیم کرد و به 
این طرح مورد  به معنای درست در شهر در  عبارت دیگر سکونت 

تاکید قرار خواهد گرفت.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید برآنکه زلزله بم، مهندسی کشور 
را تکان داد، اظهار کرد: بعد از زلزله بم آئین نامه های ساختمان سازی 
در کشور بازنگری شد و می توان این ادعا را داشت که از تجربه بم 

مهندسی کشور تجربه آموخت.
رئیس مرکز تحقیقات، راه، مسکن و شهرسازی با تاکید برآنکه روی 
گسل ها نباید ساخت و ساز انجام شود و اگر ساخت و سازی انجام 
می شود باید اجرای دقیق ضوابط مهندسی در آن باشد، گفت: بم فرو 
امیدواریم دیگر حادثه ای  اما مهندسی کشور به خود آمد و  ریخت 

همانند بم برای ما پیش نیاید.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

زلزله بم به مهندسی کشور تجربه آموخت  

خبر
رییس سازمان صمت استان خبر داد:

ایجاد شهرک قطعه سازان با کمک 

صنایع مس و گل گهر در استان کرمان
 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: در شورای معادن 
استان مصوب کردیم که شهرک قطعه سازی با کمک صنایع مس و گل گهر در 
فراهم  ها  بهره وری  افزایش  جهت  در  آن  زیرساخت های  تا  شود  ایجاد  استان 

گردد.
که  داریم  استان  در  کالن  زیرساخت  یک  کرد:  اظهار  حسینی نژاد«  »مهدی 
شورای معادن است، صنعت تقریبا یک ونیم تا ۲ درصد آب استان را مصرف 
می کند اما صنعت کنار استان است و نگاه ویژه ای به بخش کشاورزی که بخش 

عمده آب را مصرف می کند باشد.
وی ادامه داد: حداقل دو سال است در خصوص کنتور هوشمند صحبت می کنیم 
که ده میلیون تومان هزینه آن است که ۱۴ هزار چاه کشاورزی نزدیک به ۱۴ 

میلیارد تومان هزینه کنتورگذاری آن است.
از  برنامه ای  فروش  درصد  یک  از  کردیم  تالش  کرد:  خاطرنشان  نژاد  حسینی 
طریق شورای معادن مصوب کردیم در حوزه های عمرانی، بهداشتی و بهره وری 
در سطح کالن کار انجام دهیم مصوبه ای هم که شورا اواسط سال داشت این 
گرفتیم  تومان  میلیارد  تومان مصوب شد که ۳۶  میلیارد  بود که حدود ۱۰۰ 
به دستگاه ها گفتیم پروژه هایی تعریف کنند، گالیه ای به ادارات آب داریم که 
پروژه ای نیاوردند اما می توانیم یک پروژه به عنوان کنتورهای هوشمند اختصاص 

دهیم که تحقق پیدا کند.
شورای  در  کرد:  بیان  کرمان  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
و  مس  صنایع  کمک  با  قطعه سازی  شهرک  که  کردیم  مصوب  استان  معادن 
افزایش بهره وری  گل گهر در استان ایجاد شود تا زیرساخت های آن در جهت 

ها فراهم گردد.
مشاور نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان نیز در این جلسه 
با اشاره به اینکه شرایط پرداخت تسهیالت دشوار است، اظهار کرد: صنایع مس 
با منابعی که در بانک ها دارد اعتباری ایجاد کند تا واحدهای صنعتی به سهولت 

وام بگیرند.
محمد مددی زاده با بیان اینکه مس در بازارسازی و بازریابی کمک کند تا به 
رفسنجان میدان داده شود، خواستار اخذ مجوز برای شهرک صنعتی احمدآباد 
رفسنجان شد و افزود: با توجه به نزدیکی این شهرک با ایستگاه راه آهن ظرفیت 

خیلی خوبی برای آن به شمار می رود.
مشاور نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان اضافه کرد: ضرورت 
دارد صنعت مس یک سازمان و نهادی برای توسعه رفسنجان ایجاد و طرح های 
این  از  بتوانند  این است که  از مس  انتظار رفسنجانی ها  را مشخص کند  خود 

ظرفیت بیشتر استفاده کنند.

برگزاری نشست علمی با معاون دپارتمان 

چشم پزشکی دانشگاه آمستردام

 در بیمارستان شفا
دکتر  با حضور  درمانی شفا  آموزشی  مرکز  پزشکی  گروه چشم  علمی  نشست 
پیروز سعید رئیس مرکز Orbital دانشگاه آمستردام هلند و معاون دپارتمان 
چشم پزشکی این دانشگاه، ۵ دی ماه در محل سالن آمفی تئاتر بیمارستان شفا 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، معاون تحقیقات و 
فناوری دانشگاه در این نشست  فعالیت های بین الملل و سلول درمانی دانشگاه  

را تشریح کرد.
 دکتر عباس پرداختی  حضور دکتر سعید را فرصتی برای افزایش تعامالت بین 

المللی در حوزه های آموزش، پژوهش ودرمان دانست.
 دکتر سعید در این نشست علمی به تشریح مباحث آکلوپالستی و تازه های 

چشم پزشکی پرداخت و به سواالت علمی حاضرین پاسخ داد.
  در این نشست علمی عالوه بر اساتید دانشگاه علوم پزشکی کرمان، اساتیدی از 

دانشگاه های دیگر از جمله دانشگاه علوم پزشکی  تهران حضور داشتند.

اجرای طرح راه اندازی صندوقهای خرد 

زنان عشایری  
 به گزارش کارشناس امور تعاونی های اداره کل امور عشایر استان کرمان طرح 
مهارتهای  ارتقاء  هدف  با  عشایری  زنان  خرد  اعتبارات  صندوقهای  اندازی  راه 
فردی و اجتماعی زنان , افزایش درآمد خانوارهای کم درآمد از طریق پرداخت 
وام های کوچک،توانمندسازی زنان جامعه عشایری در قالب گروههای اعتبار-

پس انداز،از سال 8۵ در مناطق عشایری استان به مرحله اجرا درآمده است که 
در حال حاضر تعداد ۱۰ صندوق خرد با سرمایه ای افزون بر ۱۳۰۰ میلیون ریال 
و ۲۵7 نفر عضو در سطح مناطق عشایری استان فعال می باشند. از شاخص 
ترین فعالیت های تولیدی صندوقهای خرد زنان در مناطق عشایری که به طور 
عمده رایج می باشد میتوان پروش مرغ بومی ,پرورش دام ,تولید صنایع دستی 

داری و خیاطی را نام برد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به اینکه پرداخت 
اولیای  که  مدیرانی  با  گفت:  نیست،  اجباری  مدارس  هزینه  کمک 
دانش آموزان را مجبور به پرداخت این هزینه کنند برخورد می شود.

احمد اسکندری نسبت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شهریه 
مدارس اظهار کرد: این مساله بر اساس نوع مدارس متفاوت است و 

حدود هزار مدرسه در شهر کرمان فعالیت می کند.
و  شاهد  سمپاد،  دولتی،  نمونه  شامل  خاص  مدارس  داد:  ادامه  وی 
هیات امنایی بر اساس دستور عمل ساعاتی بیشتر از ساعات موظفی 

در قالب ساعت فوق برنامه کار می کنند که بابت این خدمت مبلغی 
دریافت می شود. اسکندری نسب عنوان کرد: در مدارس عادی هزینه 
در صورت  آموزان  دانش  اولیای  و  پرداخت می شود  کتاب ها  و  بیمه 
تمایل و رضایت برای کمک به مدرسه می توانند مبلغی را پرداخت 
کنند. مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: از سال ۹۰ و 
بحث  در  توانست  کمتر  دولت  گرفت  شدت  تحریم ها  بحث  که   ۹۱
سرانه های دانش آموزی کمک کند به همین دلیل مدیران برای اداره 

مدرسه مجبورند از افراد دارای تمکن کمک بگیرند.

دریافت  برای  ندارند  اجازه  شرایطی  هیچ  تحت  مدیران  گفت:  وی 
از  بسیاری  در  کنند.  اصرار  مالی  تمکن  فاقد  افراد  از  هزینه  کمک 
مدارس هزینه بیمه، کتاب، پوشاک و لوازم التحریر توسط همکاران 
فردی و افرادی که در این زمینه ها کمک می کنند، پرداخت می شود.
مدیران  که  شده  داده  تذکر  همچنین  داد:  ادامه  نسب  اسکندری 
پرداخت کمک هزینه را برای هیچ دانش آموزی اجباری نکنند. در 
صورت مشاهده چنین مواردی به صورت جدی با آن مدیر برخورد 

می شود.

پیاده راه »سما« در بزرگراه شمالی شهر کرمان افتتاح شد.
به گزارش کرمان شهرآن الین، رییس شورای شهر کرمان در آیین بهره برداری 
اجرا  حال  در  پروژۀ  ده ها  از  یکی  پروژه،  این  این که  بیان  با  پیاده راه  این  از 
از  ازسوی اعضای شورای اسالمی شهر کرمان،  در شهر کرمان است، گفت: 

شهردار کرمان به دلیل اجرای پروژه های مختلف تشکر می کنم.
و  مشکالت  یک سری  پروژه،  هر  اجرای  طول  در  افزود:  فرشاد  محمد 
نارسایی هایی برای مردم ایجاد می شود که از صبوری و تحمل مردم در مدت 

اجرای پروژه ها قدردانی می کنم.
وی با بیان این که پیاده راه ها در نیم قرن اخیر در دنیا رواج پیدا کرده است، 
گفت: در این دورۀ مدیریت شهری، توجه ویژه ای به ساخت پیاده راه در شهر 

کرمان شده و اکنون، شاهد بهره برداری از سومین پیاده راه در کرمان هستیم.
از میراث  بهتر  استفادۀ  برای  باید  افزود:  رییس شورای اسالمی شهر کرمان 
تاریخی شهر، برای بازار و کتابخانه های مرکز شهر نیز پیاده راه هایی طراحی 
شود.  شهردار کرمان نیز در این آیین با بیان این که پروژه های مختلفی در 
مقیاس محله و منطقه، در دستور کار قرار گرفته که در جشنوارۀ »نوبهار« به 
بهره برداری خواهند رسید، از اجرای جشنوارۀ »نوبهار دو« خبر داد و گفت: 
ایام دهه فجر به  بادپا نیز در  عالوه بر پروژه های مختلف شهری، پل شهید 
افتتاح ساختمان  به  اشاره  با  عالم زاده  رسید. سیدمهران  بهره برداری خواهد 
عمرانی  پروژۀ  و  پارک  از ۱۵  بیش  گفت:  پایان دی ماه  تا  کرمان  شهرداری 
پروژۀ  پیگیری ۱۰  از  افتتاح خواهد شد. وی  امسال در شهر کرمان  تا آخر 

فرهنگی هنری ازجمله هفتۀ فرهنگی کرمان و جشنوارۀ زمستانی در حوزۀ 
معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری خبر داد و گفت: همۀ این اقدامات، در 
افزود:  اولویت های شهرداری و شوراست. شهردار کرمان  و  برنامه ها  راستای 
از نقاط قوت این  شورا و شهرداری کرمان در کنار هم کار کرده اند و یکی 
دوره از مدیریت شهری، این است که شورای همدل، متخصص و دلسوز در 
کنار شهرداری قرار دارد که نظارت و سیاست گذاری الزم را انجام می دهد و 

در همۀ موضوعات از شهرداری حمایت می کند.
بزرگ تری  پروژه های  آتی  بتوانیم در سال های  امیدواریم  این که  بیان  با  وی 
مدیریت  از  دوره  این  فعالیت  نخست  سال  گفت:  بزنیم،  رقم  کرمان  برای 
شهری، سال ثبات بود؛ چراکه در حوزه مالی و اداری، بی ثباتی وجود داشت 

و سال دوم نیز، سال برنامه ریزی بود.
بزرگ  پروژه های  اجرای  چهارم،  و  سوم  سال های  در  افزود:  کرمان  شهردار 

شهری در دستور کار قرار دارد.
عالم زاده ادامه داد: تا پایان این دورۀ مدیریت شهری، پروژه های جدید را بدون 
بدهی، تحویل شهردار آینده خواهیم داد تا هیچ دغدغه ای در این زمینه برای 

شهردار آتی شهر کرمان وجود نداشته باشد.
یک شهر  منطقه  در  پروژه  این  گفت:  نیز  »سما«  پیاده راه  در خصوص  وی 
اعتبار  تومان  میلیارد  یک ونیم  از  بیش  با  و  متر  هزار   ۱۰ طول  به  کرمان، 

ساخته شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان : 

خانواده ها مجبور به پرداخت کمک هزینه مدارس نیستند

 شهردار کرمان خبر داد: افتتاح بیش از ۱۵پروژه تا پایان امسال

استاندار کرمان گفت: احیای تاریخ مفاخر و توجه به سابقه علمی این 
استان می تواند انگیزه ای مضاعف برای مفاخر آینده باشد که اقدامی 

نیکو و پسندیده و به نفع مردم و جامعه است.
محمدجواد فدایی در نشست سیاست گذاری همایش ناظم االطباء 
در کرمان افزود: ابتکار این همایش در چارچوب ابالغیه های دولت 
و به نفع مردم کرمان است و امیدواریم مفید و مورد استفاده جامعه 

قرار گیرد.
دارند  وجود  برنامه ها  در  همواره  منتقدان  برخی  اینکه  بیان  با  وی 
اظهار داشت: دستگاه ها باید عالوه بر انجام وظیفه قانونی خود، صالح 
انتقادات،  به  توجه  و ضمن  بگیرند  نظر  در  را  و جامعه  نظام  مردم، 

برخی اظهار نظرها نباید مانع فعالیت ما شوند.
استاندار کرمان ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت کمیته های علمی و 
اجرایی همایش ناظم االطباء کرمانی افزود: عملکرد مدیران زوایای 
مثبت و منفی دارد که در این راستا با آنان برخورد و یا تقدیر می 

شوند.
ناظم االطباء کرمانی  به  نفیسی مشهور و ملقب  میرزا علی اکبر خان 
ماه  فروردین   ۱۵ با  برابر  قمری  ۱۲۶۳هجری  ربیع الثانی   ۱7 )تولد 
 ۱۳۴۲ ذی القعده   ۲۶ درگذشت  کرمان،  در  )خورشیدی(   ۱۲۲۶
تهران(  در  خورشیدی   ۱۳۰۳ سال  ماه  ماه  تیر   8 با  برابر  )قمری( 
ایرانی  پزشکان  برجسته ترین  از  و  ایرانی  دانشمند  و  ادیب  پزشک، 
دربار  مخصوص  پزشک  وی  می شود.  محسوب  قاجار  عهد  اواخر 

مظفرالدین شاه و مؤثر در امضای فرمان مشروطیت بوده است.
وی در تأسیس چند مریضخانه به سبک اروپایی در تهران و مشهد 
و… نقش اصلی داشته و از بنیان گذاران نخستین مجلس حفظ الصحۀ 

در تاریخ ایران به شمار می آید.
نیز  غیرپزشکی  زمینه های  در  و  بوده  متعدد  وی  پزشکی  تألیفات 
شاخص ترین اثر او فرهنگ لغت بزرگ و چهارجلدی است که با عنوان 

فرهنگ ناظم االطبا مشهور است.

با  جاری  ماه  ۱۴دی  در  کرمانی  االطباء  ناظم  بزرگداشت  همایش 
حضور برخی شخصیت های علمی و پزشکی کشور در دانشگاه شهید 

باهنر کرمان برگزار می شود.

استاندار کرمان:

احیایتاریخمفاخرکرمان،انگیزهایمضاعفبرایآیندگانایجادمیکند

 
 (دوم)نوبت  عمومی  یک مرحله ای همناقصتجدید آگهی  

 نگهبانی و انتظامات بیمارستان ولی عصر)عج( شهربابکی امور رمناقصه واگذا 

 73/24/10/98 شماره مناقصه: دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار
 24/10/98مورخ:

 نگهبانی و انتظامات امور  موضوع مناقصه
 دریافت اسناد : 

سامانه تدارکات الکترونیکی الف(
 www.setadiran.irدولت 

ب( پایگاه ملی مناقصات   
http://iets .mporg.ir    

 )صرفاً جهت مشاهده(

 ریال 060/911/823/3 )ریال( برآورد یکساله
 ریال 553/195/191 )ریال( تضمین شرکت در مناقصه

 روز14:30 از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت دریافت اسناد
 12/10/98مورخ  شنبه پنج

اسناد و  بارگزاریآخرین مهلت 
 23/10/98مورخ   شنبهدوروز14:30 ساعتتا  در سامانه ستاد ایران پیشنهادها

 24/10/98مورخ  شنبهسه روز  14:30 ساعتاز  بازگشایی پیشنهادها
ابک امور اداری بیمارستان ولی عصر)عج( شهرب در محل  10/10/98مورخ  سه شنبهروز  10در ساعت جلسه توجیهی ضمناً 

 برگزار خواهد شد.
داره ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، ا –کرمان  :) تضمین شرکت در مناقصه(محل تسلیم فقط پاکت الف 

 حراست
 ()هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. دانشگاه علوم پزشکی کرمانروابط عمومی 
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آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای 
شهرداري کرمان در نظر دارد جهت انتخاب مشاوربرای  پروژه های ذیل به شرح ذکر شده ، از محل اعتبارات داخلی  از طریق برگزاری 
مناقصه عمومي دو مرحله ای اقدام نماید. لذا از کلیه مشاوران تائید صالحیت شده و دارای مجوز الزم  ، دعوت بعمل مي آید ضمن 
تاریخ  تا  لغایت ۹8/۱۰/۱8 و جهت تسلیم پیشنهادات  تاریخ ۹8/۱۰/7    از  اسناد مناقصه  برای خرید  نماینده خود  معرفی کتبی 
۹8/۱۱/۲  به مدیریت امور قراردادهای شهرداری مرکز  به آدرس کرمان ، میدان شورا ساختمان جدید  مراجعه نمایند. در ضمن 
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و شرکت کنندگان باید مبالغ ذیل را به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه بشرح 
ذکر شده در اسناد مناقصه به همراه سایر مدارک تحویل نمایند .جلسه بازگشایي پاکتهای الف و ب  در تاریخ ۹8/۱۱/۳  و بازگشایی 
پاکتهای پیشنهاد قیمت شرکتهایی که امتیاز فنی الزم را کسب نمایند در تاریخ ۹8/۱۱/۱۲   انجام می شود و در صورتیکه برنده 
مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشود ضمانت نامه ایشان  به نفع شهرداری ضبط خواهد شدالزم بذکر است به این مناقصه هیچگونه 
پیش پرداختی تعلق نمی گیرد. بدیهي است که هزینه چاپ آگهي بعهده برندگان  مناقصه میباشد و سایر اطالعات و جزئیات در 

اسناد مناقصه مندرج است.  ۲۰۴۰م/الف

                                                                                                                  مدیریت ارتباطات و بین الملل شهرداری کرمان

                                           
 

 دو مرحله ای  عمومي آگهي مناقصه                                                          
ه مناقص برگزاري از طریق  داخلیاز محل اعتبارات  ،هاي ذیل به شرح ذكر شده پروژه   برايانتخاب مشاورجهت  كرمان در نظر دارد شهرداري
ضلم  معریلی كتبلی  دعوت بعملل ملی دیلد،  مجوز الزم و داراي تائيد صالحيت شده مشاوران نماید. لذا از كليه اقدام دو مرحله اي  عمومی

ملدیریت املور  بله  11/98/ 2تلاریخ تلا  جهت تسليم پيشنهادات و 18/10/98لغایت    7/10/98تاریخ  خرید اسناد مناقصه از براي نماینده خود
در رد یا قبول پيشنهادات مختلار  شهرداريضم   در مراجعه نمایند. ميدان شورا ساختمان جدید كرمان ، به ددرس   اي شهرداري مركزقرارداده
تحویلل ه همراه سایر مدارک ب بشرح ذكر شده در اسناد مناقصه مناقصه به عنوان ضمانت شركت درمبالغ ذیل را  شركت كنندگان باید و است
كه امتياز ینلی الزم را  پيشنهاد قيمت شركتهاییپاكتهاي بازگشایی و   3/11/98در تاریخ  الف و ب گشایی پاكتهاي جلسه باز. نمایند

نفل   بله  ایشلان د ضلمانت ناملهه حاضر به انعقاد قرارداد نشلومناقص هو در صورتيكه برند می شود انجام   12/11/98كسب نمایند در تاریخ 
عهلده بدیهی است كه هزینله الاآ دگهلی ب الزم بذكر است به ای  مناقصه هيچگونه پيش پرداختی تعلق نمی گيرد.ضبط خواهد شد شهرداري

   سایر اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است. ميباشد و مناقصه گان برند
 

 مدیریت ارتباطات و بین الملل شهرداری کرمان                                                                                                                  
 

      
 مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصه ردیف

 )ریال(
مبلغ ضمانت نامه  مدت

 شرکت در مناقصه
 مجوزالزم جهت شرکت در مناقصه

مطالعات ایمن سازی شهر کرمان  در  1
 مقابل سیالب 

گواهی تشخیص صالحیت خدمات مشاوره از سازمان  -1 ریال  000/000/270 ماه  6 212/962/390/5
 مدیریت برنامه ریزی 

 ت و مهندسی رودخانه ظدر رشته  حفا 3حد اقل رتبه  -2
 در رشته محیط زیست  3حد اقل رتبه  -3

مطالعات و ساماندهی  ورودی های شهر  2
 کرمان )ورودی شمالی و شرقی (

گواهی تشخیص صالحیت خدمات مشاوره از سازمان   - 1 ریال  000/000/170 ماه  5 642/642/350/3
 مدیریت برنامه ریزی

 طراحی شهری در رشته  3حد اقل رتبه  - 2
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

کناره گیری 
و  بازو  زور  که  دارد  شرایطی  کالس  در  هم  شدن  مبصر 
توانمندی از ضروری ترین آنها است. امسال من و یک نفر 
را  ما  مدیر  آن  از  بعد  و  نوشتیم  اسم  این سمت  برای  دیگر 
در دفتر خواست و شرایط دیگر را هم برای ما توضیح داد 
و گفت چون دو نفر واجد شرایط هستید پس تصمیم را به 
عهده بچه های کالس می گذاریم تا انتخاب چند روزی وقت 
داشتیم از آن روز رقیب من هر روز می گفت تو کناره گیری 
بر کناره  تا من مبصر شوم دیگر کالفه شدم و تصمیم  کن 
گیری گرفتم و یک روز در راه خانه در کوچه ای خلوت 
او را در کناری گیر آوردم و با مشت و لگد کناره گیری ام 

را اعالم کردم.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

سلول های

 روزگار
هر روز با تو از کلیشه هایم بر می خیزم  

و به کوچه و خیابان می زنم تا زندگی کنم با تو می 
در  مرا  که  تویی  فقط  کنم  می  تحمل  تو  بی  و  خندم 
بر  ات  سایه  و  کنی  می  تحمل  دلتنگی  همه  این  میان 
روزگارم  های  سلول  به  آفتاب  تا  است  مستدام  سرم 
برای دوباره ای  برسد همین خوبی هایت هر روز مرا 
دیگر برپا می دارد و زندگی در شاهرگم به جریان می 
افتد. گاهی از خواستنت می ترسم از ساختن آنچه که 
باید به جا گذاشته و بروم. می ترسم چنان در تو غرق 
تشنه  من  بینم.  می  تو  در  را  زمین  و  زمان  که  ام  شده 
ی محبتم اما خوبی هایت مرا دلگیر می کند چرا که 
از خاموشی خویش عذاب  و  ندارم  آن  برای  پاسخی 
می  باشم عذاب  تو  بدهکار  ابد  تا  اینکه  از  می کشم. 
کشم ولی خوبی هایت را از من نگیر که پر از اشتیاقم 
پر از نیازم. شاید صبر ایوب داری که هر روز رنج های 
تازه ام را تحمل می کنی و اسطوره هایم را گوش می 
دهی. محبت را از کلیشه به واقعیت رسانده ای. وقتی 
که تو را با این همه خوبی و صفا در کنارم دارم چگونه 
زندگی نکنم!؟ چگونه تسلیم شوم!؟ قلب کوچک مرا 
به خانه ی بزرگ دلت برده ای و هر روز راه تازه ای 
کنی  می  تحمل  مرا  وقتی  ای  گذاشته  پایش  پیش  را 
نمی  کس  هیچ  و  زنند  می  لبخند  زندگی  به  دردهام 
به رفتن معتقد کند. تو هنوز شانه هایت آن  تواند مرا 

قدرت را دارد که اندوه مرا با خود ببرد.
تو هدیه ی خداوند برای من هستی که به زندگی وصل 
باشم و دردهایم فروکش کنند. خم به ابرو نمی آوری 

تا پر از اشتیاقی دوباره شوم.
دلم را قرص کردی که بمانم 

برایت راه را از نو بخوانم 
طلبکارت نباشم مثل مردم 

خدا را در دل و جانت بدانم 

به قلم 
مهناز سعید 

روایت »کرمان امروز« از کوتاهی درباره مقاوم سازی سازه ها در استان زلزله خیز کرمان، 16 سال پس از زلزله خونبار بم:

مــــــقاوم سازی؛ شعار پسا زلزلــــــــه

اشاره:
با توجه به احتمال وقوع حوادث غیر مترقبه همچون 
زمین لرزه برای استان کرمان که به زلزله خیز بودن 
هم شهرت دارد، نگاه ویژه به امر مقاوم سازی و ایمن 
های  شریان  و  مهم  تاسیاست  ها،  ساختمان  سازی 
حیاتی بسیار ضروری به نظر می رسد تا بتوان از این 
طریق ضمن حفظ جان شهروندان و افزایش پایداری 
سازه های مهم در برابر بالیای طبیعی و غیر طبیعی 

به حفظ سرمایه های موجود در استان کمک کرد.
بم و فروریختن  زلزله  به طور یقین حادثه دردناک 
این شهر، زنگ خطر و بیدار باشی است که فراموش 
نکنیم هر لحظه در معرض رخدادی بزرگ هستیم و 
باید با ساخت و ساز ایمن و بهره گیری از اصول علمی 
در ساخت و ساز خود را  برای مواجهه ایمن  با حادثه 

ای همچون زلزله آماده کنیم.
این در حالی است که به گفته استاندار کرمان، توجه 
به ایمن سازی ساختمان ها در استان کرمان رعایت 
نمی شود و 40 درصد روستاهای استان و حدود 60 
درصد ساختمان های شهر کرمان غیر مقاوم هستند 
و این به معنای آن است که اگر در یک گوشه از این 
استان تجربه ای همچون حادثه تلخ زلزله بم رخ دهد 
باز باید شاهد فاجعه ای دیگر در این استان باشیم. در 
قابل  ادامه   در  که  تهیه شده  گزارشی  زمینه  همین 

مطالعه است.
زلزله خبر نمی کند

یک جمله معروف از قدیم مانده است  که زلزله خبر 
نمی کند و الحق که راست هم گفته اند. چرا که این 
بالی طبیعی هر ساله به طور متوسط جان 20 هزار 
نفر را در سراسر دنیا می گیرد که کشور ایران هم در 

تیررس این حادثه قرار دارد.
بد نیست که بدانید تنها در طول یک قرن گذشته 
بیش از یک هزار و 150 مورد زمین لرزه مرگبار در 
75 کشور جهان رخ داده که ایران نیز با تلفاتی بالغ  
بر 12 هزارنفر در رتبه سوم دنیا قرار دارد که در این 

میان استان کرمان نیز با 18 گسل فعال به عنوان یکی 
از زلزله خیز ترین استان های کشور شناخته می شود 

سابقه زمین لرزه های کرمان
زلزله  با خطر وقوع  ارتباط  نو در گزارشی در  گفتار 
در استان کرمان نگاهی انداخته است به سابقه وقوع 
زمین لرزه های بسیار شدید در استان کرمان که  بر 
و  زار  الله  ریشتر   6 گلباف،  ریشتر   6.8 آن،   اساس 
 5.6 ریگان،  در  ریشتر   6 باالی  لرزه  زمین  دو  نگار، 
شهداد، 6.5 بم، 6.4 حتکن، 5.8 نگار اینها تنها نمونه 
ای کوچک از زمین لرزه های دهه های اخیر استان 
و  بم ۳۳ هزار  لرزه  تنها در زمین  کرمان هستند که 
48۹ نفر کشته و حدود 17 هزار و 500 نفر زخمی 
شده اند. در این زلزله 24 هزار و 28۳ واحد مسکونی 
و  روستایی  مسکونی  واحد   145 و  هزار   10 شهری؛ 
همچنین  شد.  تخریب  تجاری  واحد   ۳26 و  هزار   ۳

واحد   252 و  هزار   12 شهری،  مسکونی  واحد   ۹76
واحد  و 141  تجاری  واحد  روستایی، 524  مسکونی 

صنعتی خسارت دیدند.
می  را  ما  که  نیستند  ها  زلزله  این  دیگر  سویی  از 
تخریب  بلکه  آورند  می  وارد  صدمه  ما  به  و  کشند 
به  که  است  ما  روی  سایل  و  افتادن  و  ها  ساختمان 
ما آسیب می رساند و گزارش گفتار نو نشان می دهد 
که در میان حوادث طبیعی، زلزله بیشترین خسارت 
با نظارت  را  به استان کرمان وارد کرده که بایستی 
اصولی استحکام بخشی را گسترش دهیم تا از میزان 
خسارات جانی و مالی در برابر حوادث غیر پیش بینی 

شده کاسته شود.
۶۰ درصد ساختمان های شهر کرمان غیر مقاوم است

سازی  ایمن  به  توجه  کرمان،  استاندار  گفته  به   
ساختمان ها در استان کرمان رعایت نمی شود و 40 

درصد روستاهای استان و حدود 60 درصد ساختمان 
های شهر کرمان غیر مقاوم هستند

دکتر "محمدجواد فدایی" که  در مراسم شانزدهمین 
سالگرد زلزله بم سخن می گفت  با  بیان این مطلب 
بسیار سخت  امتحان  یک  لرزه سال 82  زمین  افز.د: 
برای مردم بم بود اما مردم بم به خوبی و با موفقیت 

این امتحان را پشت سر گذاشتند.
با  کرمان  استان  در  دولت  اجرایی  مقام  ترین  عالی 
اشاره به تاخیر چند ساله در مقاوم سازی ساختمان ها 
و  تدبیر  دولت  در  کشور  در  فرآیند  این  آغاز  و 
به  فرسوده  ساختمان های  باید  کرد:  تصریح  امید، 
ساختمان های مقاوم تبدیل شوند تا در زمان زلزله با 
مشکل برنخوریم زیرا کشور ما و به ویژه استان کرمان 
مناطقی زلزله خیز بوده و باید به گونه ای برنامه ریزی 
و ساخت و سازهای شهری و روستایی صورت گیرد تا 
شریان های حیاتی، مدارس، بیمارستان ها و ... در زمان 

وقوع زمین لرزه آسیب جدی نبینند.
فدایی اظهار کرد: باید دستورالعملی تدوین شود تا 
لرزها، مردم و مسئولین وظایف  در زمان وقوع پیش 
را  اقداماتی  باید چه  بدانند و درک کنند که  را  خود 
انجام دهند تا اگر زلزله مهیبی رخ داد آسیب زیادی 

نبینیم.
از  یکی  را  بحران  اولیه  زمان  در  امکانات  بسیج  وی 
کرد:  یادآوری  و  دانست  کشور  روی  پیش  مشکالت 
داشتم،  زمان  آن  در  که  مسئولیتی  واسطه  به  بنده 
وارد  لرزه  زمین  وقوع  از  اولیه پس  در ساعات  تقریبا 
شهرستان بم شدم و توفیق خدمت رسانی به مردم این 
منطقه را داشتم. در آن زمان به دلیل کمبود امکانات 
نمی توانستیم هر اقدامی را انجام دهیم و این موضوع 

بسیار دردآور بود.
سخن آخر

پنجم دی سال 1۳62 شهرستان  ریشتر   6/6 زلزله 
بم خطرات زلزله را  به شکل روشن و واضح به همه 
ما نشان داد. این زلزله مشخص کرد که ما در گذشته 
در ساخت و ساز چگونه عمل کرده ایم. البته بعد از 
آسیب  متاسفانه  و  هنوز  روز  آن  از  سال   16 گذشت 
پذیری ساختمان های جدید نشان می دهد که ما از 
گذشته  عبرت نگرفته ایم و در آینده نیز فرزندان ما 
به خاطر بی توجهی ما محکوم به این هستند که شاهد 

تلفات و خسارات مشابه  قبلی باشند. 

   به طور یقین حادثه دردناک زلزله بم و فروریختن این شهر، زنگ خطر و بیدار باشی 
است که فراموش نکنیم هر لحظه در معرض رخدادی بزرگ هستیم. این در حالی است 
که به گفته استاندار کرمان، توجه به ایمن سازی ساختمان ها در استان کرمان رعایت نمی 
شود و 40 درصد روستاهای استان و حدود 60 درصد ساختمان های شهر کرمان نامقاوم 
هستند و این به معنای آن است که اگر در یک گوشه از این استان تجربه ای همچون 
حادثه تلخ زلزله بم رخ دهد باز باید شاهد فاجعه ای دیگر در این استان باشیم و پس از 
وقوع آن مدیران درباره لزوم مقاوم سازی صحبت کنند و تا زلزله بعدی تنها فراموشی 

حاکم است و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

سرویس اجتماعی کرمان امروز

زیر  بانکی شان  حساب  موجودی  ایران  مردم  بیشتر 
یک میلیارد تومان است و تنها یک هزارم حساب های بانکی 
شخصی متعلق به میلیاردرهاست. به جز این، از هر 10 هزار 
خودرویی که در خیابان های ایران تردد می کند، فقط سه 
خودروی بنز است و.... این اطالعات را مرکز پژوهش های 
ارقام  و  اعداد  با  و  است  کرده  منتشر  تازگی  به  مجلس 
ترسیم  ایرانی ها  اقتصادی  و  مالی  وضع  از  چشم اندازی 

می کند.
میراث بدهی برای نوزادان ایرانی

هر نوزادی که در سال ۹8 متولد شده یا به دنیا می آید، 
حداقل هشت میلیون تومان بدهی عمومی انباشته به ارث 
تومان  یک میلیون  فقط  امسال  همین  ایرانی  هر  و  می برد 

بدهی بودجه ای دارد.
سفر خارجی بیشتر ایرانی ها به کدام کشورهاست؟

85 درصد سفر خارجی ایرانی ها به کشور های ارزان است 
و  هستند  منطقه  و  همسایه  کشور های  آن ها  بیشتر  که 

1,6 درصد از سفر خارجی ایرانی ها به تایلند است.
درآمد مردم ایران از سود بانکی

بانک های ایرانی به طور میانگین ساالنه 2,5 میلیون تومان 
این رقم پنج  ایرانی پرداخت می کنند.  به شهروندان  سود 

برابر یارانه نقدی است که مردم ایران می گیرند.
 میلیاردر های ایران چند حساب بانکی دارند؟

باالی  موجودی  شخصی  بانکی  حساب های  یک هزارم 

یک میلیارد تومان دارند. ولی اهلل سیف، رئیس سابق بانک 
بانکی  بود 447 میلیون حساب  گفته  در سال ۹5  مرکزی 
در بانک های ایران وجود دارد که از این تعداد 4۳۹ میلیون 
حساب مربوط به اشخاص حقیقی است. با فرض ثابت بودن 
حساب های شخصی بالغ بر 4۳۹ هزار حساب بانکی متعلق 

به پولدارهاست.
ایرانی های بنزسوار

از هر 10 هزار خودروی موجود در ایران فقط سه خودرو 

بنز های مدل 2010 به باال هستند و از هر 100 هزار خودرو 
تنها هفت خودرو بنز های مدل باالی 2015 هستند. طبق 
آمار های رسمی بالغ بر 21 میلیون خودرو در کشور پالک 
شده است که با این حساب می توان گفت حدود 6500 بنز 

باالی سال ساخت 2010 داریم.
بودجه امنیت هر ایرانی چقدر است؟

مبلغ   ۹۹ بودجه  الیحه  در  ایرانی  شهروند  هر  ازای  به 
824 هزار و 852 تومان بودجه امنیتی پرداخت می شود و 

سهم هرنفر از بودجه قضائی 154 هزار و 8۳۹ تومان است.
بودجه سیاست گذاران اقتصادی یک دهم بودجه دفاعی

درنظر  ایران  اقتصادی  سیاست های  برای  که  بودجه ای 
 627 و  82 هزار  تنها  شهروند  هر  ازای  به  شده،  گرفته 
ایران حدود 10برابر  تومان است و در واقع بودجه دفاعی 
ایران  در  اقتصادی  سیاست های  برای  که  است  بودجه ای 

هزینه می شود.
سهم ناچیز هر ایرانی از بودجه محیط زیست

و  7 هزار  تنها  محیط زیست  بودجه  از  ایرانی  هر  سهمیه 
654 تومان است. جالب است که چالش های محیط زیستی 
اول  حرف  سال ها  این  هوا  آلودگی  و  آب  بحران  مانند 

خبر های ایران را می زنند.
چقدر بودجه برای مسکن داریم؟

سهمیه بودجه هر ایرانی برای مسکن و عمران فقط حدود 
دو هزار تومان است.

سبقت بودجه آموزش از بودجه دفاعی
آموزش یکی از بزرگ ترین سهم ها را از بودجه به خودش 
و  ایرانی ۹۳8 هزار  هر  ازای  به  دولت  و  می دهد  اختصاص 
از  این عدد حتی  برای آموزش می پردازد که  تومان   707

بودجه دفاعی کشور بیشتر است.
خرج دوا و درمان بیشتر از بودجه تفریح

و  261 هزار  فقط  هم  سالمت  بودجه  از  ایرانی  هر  سهم 
607 تومان است که البته به نظر می رسد خدمات بیمه ای و 
درمانی در ایران نسبت به سایر کشور ها سهم چندان باالیی 
در بودجه ندارد. بودجه فرهنگ و هنر و تفریح و ورزش هم 
تنها 8۳ هزار  ایرانی  ازای هر  به  و  پایینی است  رقم بسیار 

تومان برای این امور هزینه پرداخت می شود.

وضع مالی ایرانی ها به روایت اعداد

عشایر در راه اسالم و وطن اسالمی فداکاری های زیادی کرده اند.  )مقام معظم رهبری مدظله العالی(
ستاد بزرگداشت یادواره شهداء عشایر استان 

کمیته فرهنگی و هنری ستاد )اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان( کرما ن - سوم بهمن ماه جیرفت
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قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !

شعری به بهانه گذر از 

سالروز  درگذشت 

هنرمندعزیز

 ایرج بسطامی

آمده فصل زمستان
خزان هم طی شد

ودگر فصل خزان رفت و
دوباره دی شد

دی آمد وباخودش
زمستان آورد

از جمع هنر یکی
ز یاران کم شد

من مانده ام و همین
معمای شتاب

گل پونه رسیدو یاد
او با من شد

ازجمع صدا ایرج بسطامی رفت
افسوس که رفت و
نغمه اش ماتم شد

 
یاد زنده یاد آواز خوان بی نظیروطن که در رگه های 
زود  که  دانست  می  وگویی  زد  می  موج  غم  صدایش 

خواهدرفت گرامی باد.
فقدانش را به جامعه هنر تسلیت  می گویم

به قلم 
ناصرفرهادی
) پاژ(

فرهنگ و ادب

معرفی کتاب های طنز ایرانی که در این سال ها 
منتشر شده اند

سرویس ادبی - هنری کرمان مروز

هنگام  کتاب  به  مندان  عالقه  از  بسیاری 
تازه  فراوان  و  مختلف  کتاب های  با  مواجهه 
چاپ شده، در شناسایی آثار مورد عالقه خود 
سویی  از  میشوند.  سردرگمی  و  ابهام  دچار 
وجود  جذاب  و  مشهور  کتاب های  بسیاری 
دارند که کمتر به آن ها پرداخته شده است و 
از چشممان دور مانده اند. در این مطلب قصد 
ایرانی که در  با کتاب های طنز  داریم شمارا 

این سال ها منتشر شده اند آشنا کنیم.
سیاح  حاج  )مواجهه  لندنیه  شمسیه 

محالتی با شرلوک هلمز انگلیسی(
سید علی میرفتاح
انتشارات پیدایش
سال چاپ: ۱۳۹۷

زمستان سال گذشته،میرفتاح بعد از کتاب 
"گیت  و  پری"  یک  جن،  یک  غول،  "یک 
دخانی"، این بار در کتاب "شمسیه لندنیه" 
طنز  زبانی  با  و  قاجار  دوران  در  را  داستانی 
روایت کرده است که بر اساس زندگی میرزا 
"حاج سیاح"  به  محمدعلی محالتی معروف 
جهانگرد، سفرنامه نویس و خاطره نویس ایرانی 
است. محالتی در ۲۳ سالگی، سفر ۱۸ ساله 
خود به دور دنیا را شروع کرد؛ سفری طول 
اروپا، آمریکای شمالی و همچنین  و دراز به 
هند و ژاپن و ... او اولین نفری بود که توانست 
اما  بگیرد.  را  آمریکا  تابعیت  رسمی  طور  به 
رمان طنز "شمسیه لندنیه" نوشته سیدعلی 
میرفتاح که توسط نشر پیدایش منتشر شده، 

نوعی بازتعریف زندگی حاج سیاح است.
ماجرای رمان از این قرار است که او در تبریز 
به برخی تجار که عازم تهران بوده اند، پیغام 
می دهد که به خانواده حاج سیاح خبر بدهند 
که مرده! به این ترتیب و با این ترفند، سفری 
آغاز  آمریکا  به  آنجا  از  و  اروپا  به  را  طوالنی 
کرده و سپس مدتی را در لندن مقیم می شود. 
این در حالی است که خانواده اش هنوز فکر 
می کنند درگذشته و در مکانی نامعلوم مدفون 

شده است.
او در لندن با دوستی ادیب و فاضل به نام 
میرزا محمدباقر بواناتی، حشر و نشر داشته. 
نام  به  کارآگاهی سمج  ناگهان  مدتی  از  بعد 
شرلوک هلمز پیدا می شود و می خواهد اسرار 
زندگی حاج سیاح را برمال کند. یکی از نکات 
نثر داستان است که  این کتاب،  مهم درباره 
قالبی  در  و  قاجاریه  دوران  فارسی  زبان  با 

طنزآمیز نوشته شده است.
در بخشی از کتاب می خوانیم: "دیدم از ادب 
بگویم  لیدی  این سرکار  به  است که  به دور 
نخیر همین جا صبر می کنم تا میرزا برسد. 
داخل  خانه  به  متعاقبش  کرده،  امر  امتثال 
دراز  و  دور  پلکان  یک  به  خانه  درب  شدم. 
مشرف بود که به تعارف آن سرکار لیدی از 
آن باال رفته، در انتهای پله، یک مرد سبیل 
دست  به  عصا  زاغ،  و  بور  قدری  قیطانی، 
خوشامد گفته، دست داده، خود را پر از انته 

کرد که من دکتر واتسون می باشم... "
خنده و خاموشی

محمود فرجامی
انتشارات روزنه

سال چاپ: ۱۳۹۸
"خنده و خاموشی" مجموعه ای از ۱۰ سال 
برای رسانه های  طنزنویسی محمود فرجامی 
فارسی زبان از سال ۱۳۸۳ است. فرجامی در 
مقدمه این کتاب درباره مجموعه اش می گوید: 
"جلد نخست دربردارنده طنزنوشته هایی است 
منتشر  می کردم  زندگی  ایران  در  وقتی  که 
شده اند و به خاطر سازگار نبودن طبع نگارنده 
با رعایت مالحظات و  با داغ و درفش، طبعاً 
نوشته شده اند...  بیشتری  نسبتاً  احتیاط های 
مالک انتخاب طنزنوشته ها برای نقل در این 
خوشمزگی،  میزان  از  است  مخلوطی  گزیده 

تنوع سبک، اهمیت موضوع و عمق مطلب.
و  منابع  تأمین  برای  اگر  ترتیب  این  به 
فکت های یک طنزنوشته عمیق تر )به نسبت 
سایر کار های خودم( چند هفته وقت صرف 
این گزیده  نقل در  برای  آمد  نظرم  به  شده، 
مناسب است، هر چند که کمتر از سایر آن ها 
به  مطلبی  اگر  که  همچنان  باشد؛  خوشمزه 
نظر نمکین تر رسید آن را هم برگزیده ام حتی 

اگر درباره مسائل روز و بدون تحقیق خاصی 
نوشته شده بود. به همین منوال است مالک 
دهنده  نشان  صرفاً  که  آثار  برخی  انتخاب 
طبع آزمایی در سبک و شیوه های متنوع است. 
"خواننده در این مجموعه با بازتابی طنزآمیز از 
دوره ای غم انگیز از تاریخ سیاسی ایران معاصر 
روبه رو می شود که گویی در آن مرز بین جوک 
و خاطره محو شده است؛ دوره ای که بیش از 

هر چیز با سیاست گره خورده است.
در بخشی از این کتاب می خوانیم: "مهاجرانی 
بود؛ عاشق کتاب، عاشق  آدمی عاشق  اصوالً 
و  هاشمی  عاشق  زدن،  عاشق حرف  نوشتن، 
دوران،  همان  در  او  خانواده.  و  عاشق همسر 
ساعت  چهار  تمام،  خونسردی  با  می توانست 
حرف بزند تا به مخاطبش اثبات کند که مثال 
خر همان بز است و این توانایی را داشت که 
نگارش  تا  و  کند  را حبس  اتاقی خودش  در 
کتابی را به نیمه نرسانده، برای خوردن غذا و 

یا قضای حاجت بیرون نیاید. "
عموجان استالین

ابراهیم رها
انتشارات چشمه

سال چاپ: ۱۳۹۷
رها،  ابراهیم  مستعار  نام  با  میرمیرانی  علی 
بین اهالی مطبوعات و عالقه مندان آثار طنز 
"چقدر خوبیم ما"  نامی شناخته شده است. 
در کمتر از یکسال ۱۶ هزار نسخه به فروش 
رفت. "دری وری" به چاپ های بعدی رسید 
و فرهنگ لغت طنز "کتاب پس کوچه" هم 
اقبال داشت. در این بین، اما "دری وری" قرار 
بود دو جلد دیگر هم داشته باشد؛ "پرت و پال" 
و "چرت و پرت" که دومی هم چاپ شد، اما 

سومین جلد به سرانجام نرسید.
دلیل میرمیرانی هم با بیانی طنز این بود که 
"دری وری"  به هرحال خوب نیست آدم هم 
بنویسد هم "پرت و پال" بگوید و هم "چرت 
"عموجان  رمان  او  گذشته  سال  پرت"!  و 
استالین" را هم راهی بازار کتاب کرد. داستان 
که  است  مردی  درباره  استالین"  "عموجان 
نگاه  همین  با  و  دارد  شدیدی  توطئه  توهم 
هم به سراغ تحلیل جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ 
می رود. هر شوتی که در مسابقات جام جهانی 
ثمر می رسد،  به  یا هر گلی که  زده می شود 
با همان نگاه توهم توطئه ای از سوی کاراکتر 
از  این کتاب  اصلی تفسیر میشود. مرد قصه 
آزمون،  سردار  بازی  تا  بیرانوند  دروازه بانی 
مربیگری  فردوسی پور،  عادل  گزارشگری 
کارلوس کی روش و هنرپیشه هایی که درباره 
همه  به  داده اند،  نظر  جهانی  جام  مسابقات 

بدبین است.
در بخشی از این کتاب می خوانیم: "آن عادل 
فردوسی پور که از همه این ها بدتر است. این 
را هم به کمال می گوییم هم به کیومرث که 
اسپانیا  با  بازی  از  پیش  می کنند.  دفاع  او  از 
پویول را آورده برای کارشناسی و ساختن یک 
برنامه جذاب. جذاب؟! آیا تلویزیون جایی برای 
جذب است؟ حیا کجا رفته؟ این که دقیقاً کجا 
جای چیز های جذاب است نه به شما مربوط 
می شود نه ما. از تمام چیز های جذاب اطالع 
داریم، اما می دانیم این بی شرمی اگر در همان 
زمان فیگو و اتوئو جلوش گرفته می شد. کار به 
جایی نمی رسید که این فردوسی پور به خود 
ننگین و استعماری اش اجازه بدهد آن مردک 
لندهور و موبلند و موفرفری و مو تا روی شانه 

و مو... را بیاورد ایران. "
آبنبات دارچینی

مهرداد صدقی
انتشارات سوره مهر
سال چاپ: ۱۳۹۷

بین  دارچینی  آبنبات  کتاب  ماجرا های 
سال های ۷۲ تا ۷۴ می گذرد. در این کتاب، 
که  می شود  ماجرا هایی  درگیر  محسن 
ناخواسته روی زندگی خود و اطرافیانش تاثیر 
می گذارد و همین امر موقعیت های طنزآمیزی 
ایجاد می کند. کتاب طنز "آبنبات دارچینی" 
نوشته مهرداد صدقی در واقع ادامه دو کتاب 

"آبنبات هل دار" و "آبنبات پسته ای" است.
در بخشی از این کتاب می خوانیم: "با اینکه 
بود  تنگ  جا  هم  نفر  یک  برای  براوو  روی 
دایی اصرار داشت ما را برساند. طبق معمول 
برود، داشت  به خانه  اینکه دیرتر  برای  دایی 
دورترین مسیر را انتخاب می کرد... من و دایی 
پیوند های  انواع  مثل  و  نشستیم  موتور  روی 
شیمیایی به هم نزدیک شدیم، اما سعید جا 

نشد. اول مثل پیوند واندروالسی، اما آخر حتی 
با پیوند کواالنسی هم سعید جا نشد... هرجور 
بود فشرده تر از قبل نشستیم و کمی در آرایش 

فضایی مان تغییر دادیم.
و  دایی حلقه کردم  را دور کمر  من دستم 
گرفتم. سعید  توی دستم  را  نان ها  او  جلوی 
پشت  از  تا  چسبید  من  به  دستی  دو  هم 
بر  و  بود  نیفتد. نصف بدنش روی هوا  موتور 
زیرش  نمی داند  طرف  که  کارتون ها  خالف 
می دانست  اینکه  با  او  نمی افتد  شده،  خالی 
نمی افتاد.  باز هم  است،  نشسته  روی هیچی 
هیچ یک از فرمول های فیزیک نمی توانستند 
محاسبه کنند سعید چطور نشسته است. اگر 
می توانستم  راحت تر  بود  زنده  حیوانی  موتور 
توضیح بدهم سعید کجای موتور نشسته است.

پاندای محجوب...
جابر حسین زاده نودهی

انتشارات چشمه
سال چاپ: ۱۳۹۷

"پاندای  است:  این  رمان  اصلی  عنوان 
محجوب بامبو به دست با چشم هایی دورسیاه، 
در اندیشه انقراض": رمانی که می توان آن را 
نوعی طنز اجتماعی دانست. ماجرا از این قرار 
است که حامد، مهندس جوان سی و یکی دو 
شهرک  محله  در  مجردی  خانه ای  که  ساله 
روابط  درونی  تک گویی  قالب  در  دارد،  نفت 
پیرامونش را روایت می کند. حامد قباًل عاشق 
دختردایی اش بوده: عشقی ناکام که در جوانی 

به آزردگی اش رسیده.
نوجوانی،  زمان  عشق  کودکی،  ترس های 
ناکامی  دانشجویی،  دوران  حساسیت های 
و  آن  از  بعد  زندگی  سبک  جوانی،  عشقی 
آن  در  راوی  که  اجتماعی ای  محیط  البته 
برای  خاصی  روانی  وضعیت  می کشد،  نفس 
او به وجود می آورد؛ طوری که سه چهار سال 
است مراجعاتش را به روانپزشک شروع کرده 
تا بتواند راهی برای تحمل این دنیا و آدم ها 

پیدا کند.
شخصیت های رمان از راوی گرفته تا آن هایی 
که بعداً وارد ماجرا می شوند، جوانی که سودای 
سفر دارد، مریدی که به دنبال مراد دیوانه اش 
است، دختری که در پی کشف و توصیف راز 
خیالش،  در  که  عمه ای  است،  کائنات  رمز  و 
عاشق سربازی آلمانی است و آدم هایی که به 
در  می کنند،  آمد  و  رفت  روانپزشکان  مطب 
زندگی شان به پوچی می رسند و بانادانی شان، 

طنزی تلخ می آفرینند.
در بخشی از کتاب می خوانیم: "ساعت تقریباً 
شش بعدازظهر بود که سامان پیدایش شد این 
طرف ها. برایش چای ریختم و نشسته بودیم 
دور  استیل  مبل های  این  روی  هم  روبه روی 
پذیرایی. حرف نمی زد و چند دقیقه بود که 
لبش را چسبانده بودبه لیوان چای و از بس 
داغ بود نمی توانست بخورد. نگاهش را دوخته 
دستور  منتظر  جایی  از  انگار  و  فرش  به  بود 
سیگار  هم  من  بود.  دهانش  به  چای  ورود 
روشن کرده بودم و منتظر بودم بنالد دردش 

چیست. نیم ساعت قبلش زنگ زده بود و با 
صدای هیجان زده ای پرسیده بود خانه ام یا نه.
به خاطر حضرت آقا، پرستو را پیچاندم که 
قرار بود برایم از آن کوکو های سیب زمینی اش 
بیاورد. طفلک کلی هم ناراحت شد و تعارف 
کوکو ها  الاقل  ببینی  مرا  نمی خواهی  اگر  زد 
برایت. پرستو و کوکو ها  بفرستم  آژانس  با  را 
مردک  وقت  آن  فردا،  برای  بودم  انداخته  را 
بودبه  زده  زل  و  من  روبه روی  بود  نشسته 
تمام  داشت  ماشینی. سیگارم  فرش  گل های 
بارش  چیزی  متلکی  می خواستم  و  می شد 
کنم که دهانش باز شد: می شه بشینیم روی 

زمین؟ "
از پشت میز عدلیه )خاطرات یک قاضی 

دادگستری(
امین تویسرکانی
انتشارات چشمه

سال چاپ: ۱۳۹۷
کتاب "از پشت میز عدلیه" شامل خاطرات 
امین  نام  به  دادگستری  قاضی  یک  طنز 
کتاب  مقدمه  در  نویسنده  است.  تویسرکانی 
که با لحنی طنز و در قالب صورت جلسه های 
همین  "از  می گوید:  شده،  نوشته  دادگاهی 
نکرده  که خدای  کنم  روشن  را  تکلیف  ابتدا 
سردرگمی  و  تردید  در  مدام  کتاب  پایان  تا 
نباشید: تمام خاطرات نقل شده در این کتاب 
کاماًل واقعی هستند. هر چند ادبیات نوشتار 
غیرتخیلی،  است  واقعیاتی  است، محتوا  طنز 
غیرسمبلیک،  غیرسوررئال،  غیراستعاری، 

غیرفانتزی و کاًل غیر همه چیز. "
تویسرکانی در واقع تالش کرده خاطرات را 
روزمره  واقعیات  و  بنویسد  زبانی خودمانی  با 
زندگی یک قاضی را درون و بیرون دادگستری 
نقل کند. نویسنده سعی کرده خود و دیگران 
را نقد کند و از سختی ها و خوشی های شغلش 
و  واقعی  تصویر  که  امید  این  به  بگوید؛  نیز 
مخاطب  به  را  قاضی  یک  از  محسوس تری 

نشان بدهد.
من  می خوانیم  کتاب  این  از  قسمتی  در 
بیست و پنج ساله  متعجبانه پرسیدم: "واقعاً 
از  یکی   " هستین؟  پرونده  این  درگیر  که 
قاضی. روز های  آقای  "بله  داد:  پاسخ  خانم ها 
تازه  اول که می رفتیم دادسرا، کارمند شعبه 
هست  سالی  یه  االن  اما  بود،  شده  استخدام 
که بازنشست شده. " یکی دیگر گفت: "چرا 
قاضی فالنی رو نمی گی که روز اول دیدیمش، 
مو و ریشش مشکی بود، اما االن یه تار مو رو 
سرش نیست و ریشش هم کامل سفید شده. 
" من که هاج و واج به درد دل های صادقانه 
با  آشنایی شان  نحوه  از  آن ها گوش می دادم، 
هم و این که چه طور همه با هم پیگیر پرونده 

هستند، پرسیدم.
قاضی،  "آقای  داد:  جواب  خانم ها  از  یکی 
سال ها  این  اما  نمی شناختیم،  رو  هم  اوایل 
این قدر رفتیم دادسرا و اومدیم که با هم آشنا 
و صمیمی شدیم و االن سال هاست با هم رفت 
و آمد خانوادگی داریم. " من که هیچ حرفی 

نداشتم بزنم و کاماًل حق را به آن ها می دادم، 
پس  "خب  گفتم:  عریضه  نبودن  خالی  برای 
این اطاله رسیدگی یه خیری هم داشته که 
دوست هایی به این خوبی پیدا کردین! " این 
مزه پراکنی لوس من را یکی از خانم ها چنین 
دردناک جواب داد: "بله آقای قاضی، ولی اگه 
دادگستری همون ۲۵ سال پیش پول من رو 
اجاره ای  خونه  تو  االن  من  بود،  گرفته  پس 
خیلی   " نمی کردم.  پذیرایی  دوست هام  از 
به  رو  شما  پرونده  "موضوع  گفتم:  شرمنده 

گوش مسئوالن باالدست می رسونم. "
نئوگلستان

پدرام ابراهیمی
انتشارات چشمه

سال چاپ: ۱۳۹۴
"نئوگلستان" نوشته پدرام ابراهیمی با نگاهی 
طنز سراغ یکی از شاهکار های کالسیک ایران 
یعنی گلستان رفته است. در نگاه نخست شاید 
این کتاب، بازنویسی دوباره ای از حکایت های 
گلستان سعدی به نظر برسد، اما خودش در 
و  قالب  بودن  "قدیمی  است:  گفته  باره  این 
وجود متن های بسیار این چنینی، بزرگ ترین 

ریسک من در برداشتن چنین ایده ای بود.
از  بخشی  می کنم  گمان  که  حدی  تا 
مخاطبان به صرف مطلع شدن از قالب کتاب، 
دوست نداشته باشند آن را بخوانند. ولی در 
من اطمینانی وجود داشت از اینکه می توانم 
حرف نویی بزنم. همین اطمینان باعث شد در 
سال ۹۲، چندماه تمام فعالیت های مطبوعاتی 
و غیرمطبوعاتی خود را رها کرده و کتاب را 
به اتمام برسانم. " کتاب از سه بخش تشکیل 
"در  و  صورت"  "در  معنا"،  "در  است:  شده 

پرانتز".
در بخشی از این کتاب می خوانیم: "حکیمی 
 " ... پسران را پند همی داد که "جانان پدر 
پسران گفتند: "آه ... پدر باز شروع نکن ها. " 
حکیم ادامه داد: "اول اجازه بدهید بگویم، بعد 
سر جوسازی بگیرید. " پسران گفتند: "جان 
مادرت برو و چند جفت گوش مفت تازه نفس 
بیاب که تمام تصایح دنیا و عقبا را صدبار بر 
افق خیره  به  آزرده  ما خوانده ای. حکیم دل 
گشت و گفت: "منت خدای را که مرا نعمت 
فراوان عطا کرد و بهر من میراث خوار قرار داد، 
حال آن که بدین کردار، من ایشان را از ارث 
محروم کنم. " از پدرام ابراهیمی، کتاب "تاریخ 
روی تردمیل" از سوی انتشارات "روزنه" نیز 

چاپ شده است.
مردم، ... و مابقی قضایا

ناهید شریفی امینا
انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

سال چاپ: ۱۳۸۵
دومین  قضایا"،  مابقی  و   ... "مردم،  کتاب 
او  اول  کتاب  بود  امینا  شریفی  ناهید  کتاب 
"گالبتون بر دیبا" در سال ۱۳۸۱ چاپ شد. 
داستان  قضایا" شامل شش  مابقی  و  "مردم؛ 
با  حاکمان  روابط  درباره  که  است  کوتاه 
مردم شان از زمان های قدیم تاکنون می گوید.

نویسنده سعی کرده داستان ها و نکات خود 
را در قالب طنز به نوشته دربیاورد و در کنار 
آن، ظرافت های موضوع داستان را از یاد نبرد: 
"آنچه اسباب حیرت است، این است که همه 
بنی  تبرای  برای  که  و حکمی  ضرب المثل ها 
آدم از پلیدی، طی قرون متمادی و سینه به 
سینه، خودشان را به زمانه ما رسانده اند و در 
پیدا  مصداق  کم وبیش  افراد،  روزمره  زندگی 
با وقایع و رویداد های  می کنند، در رویارویی 
و  سیاه!  پول  یک  سکه  می شوند  تاریخی، 
می بینیم،  که  است  حیرت  اسباب  همچنین 
تکیه  قدرت  بر مسند  تاریخ که  فاجعه سازان 
همان  داشت،  خواهند  و  دارند  و  داشته اند 
و  هستند  و  بوده اند  خدا  جدابافته  تافته های 
عمل"  "مکافات  از  همواره  که  بود  خواهند 

مصون بوده و هستند و خواهند بود.
آن ها به دنیا آمده بودند و آمده اند و خواهند 
از  راستا  این  در  و  بتازند  و  بتارانند  تا  آمد، 
نورزند،  دریغ  جنایتی  و  رذالت  هیچ  ارتکاب 
می کشند،  را سر  ریق رحمت  که  آخرسرهم 
تابوتشان با سالم و صلوات تشییع شود و در 
بزرگداشت شان داد سخن داده شود که: "نام 
تاریخ  در  برای همیشه  این جنت مکان  نامی 

خواهد ماند. "

منبع: روزنامه هفت صبح
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غلو یونانیان از نبرد با ایرانیان 

نگاهی به زندگی نامه ی باربد، موسیقیدان بزرگ ایران باستان

سرویس تاریخی کرمان امروز
 
 

یونان  و  ایران  جنگ هاى  درباره  یونانی ها  نوشته هاى 
بیشتر افسانه گویی و داستان سرایی است

سالگرد  هزار وپانصدمین  دو  مراسم  پیش  چندى      
در  )یونان(  آتن  و ساالمیس در شهر  ترموپیل  نبردهاى 
وزرا،  از  شمارى  نخست وزیر،  رئیس جمهورى،  حضور 
نمایندگانی از احزاب پارلمان، کلیسا و ارتش این کشور 
و با همکارى دو وزارت خانه فرهنگ و کشور و همچنین 
یونانی  مقام  این  برگزار شد.  واردینویانی«  ماریانا  »بنیاد 
و  ترموپیل«  »نبرد  محل  در  با حضور  نیز  گذشته  سال 
سالگرد  اسپارت  پادشاه  »لئونیداس«  مجسمه  مقابل  در 
ایران  و  یونان  نظامی  قواى  میان  ترموپیل  تاریخی  نبرد 
بر  تأکید  براى  فرصتی  به  را  آن  و  داشته  گرامی  را 
بود.  کرده  تبدیل  مردم  میان  بیشتر  هم دلی  و  وحدت 
اعالم  جارى  سال  مراسم  در  کشور  این  رئیس جمهورى 
تاریخی خود،  میراث  به  وفادارى  با  یونان  امروزه  داشت 
حتی در این مقطع زمانی حساس تقابل هاى جنگی در 
به  و غرب  بین شرق  مرز  عنوان  به  فرامنطقه، همچنان 
دموکراسی  و  آزادى  صلح،  از  خود  تمدن  نقش  واسطه 
حمایت می کند. بسیارى از مقامات این کشور معموالً در 
چنین مراسم هایی مدعی می شوند آنچه که در تاریخ به 
دست آورده ایم موجب اتحاد ما شده و در لحظات سخت، 
حفاظت از منافع ملی ما همیشه موجب وحدت شده و 
و  اروپا  براى  بلکه  یونانی ها  براى  نه تنها  یونانیان  میراث 

براى تمام بشریت است.
مقاله  و  کتاب  صدها  اخیر  دهه هاى  در  کشور  این  در 
براى سنین مختلف در خصوص نبردهاى نظامی ایران و 
یونان منتشر شده که تمامی آنها به قصد برجسته نمودن 
همیشه  مختلف  کشورهاى  است.  بوده  پیروزى ها  این 
نقش  بر  مراسم هایی  گرامی داشت چنین  با  دارند  تالش 
تاریخی خود در تمدن بشرى تکیه کنند، وحدت ملی را 
تقویت کرده و الهام بخش آینده باشند و اصرار دارند این 
پیروزى ها را با دیگر خواسته هاى داخلی و منطقه اى خود 
گره بزنند. اگرچه یونانیان طی هزاره اول پیش از میالد 
به صحنه تاریخ وارد شدند و با سرعت شگفتی سرمشق 
اما در عرصه بین المللی پیشرفت  نسل هاى آینده شدند 
چندانی نداشتند و خود را برتر از سایر ملل  دانسته و 

ملت هاى دیگر را وحشی و دشمن خود می پنداشتند!
 نخستین جنگ بزرگ در جهان

اولین  نام  میالد(  از  پیش   ۴۸۰ )در  ترموپیل  نبرد 
جنگ از دومین دوره جنگ هاى ایران و یونان در زمان 
خشایارشا است که بین ارتش شهرهاى متحد شده یونان 
امپراتورى  و  اسپارت  پادشاه  لئونیداس،  فرماندهی  به 
دومین  طول  در  خشایارشا  فرماندهی  به  هخامنشی 
و  ساحلی  گذرگاه  در  یونان  به  خشایارشا  لشکرکشی 
باریک ترموپیل به وقوع پیوست. لشکرکشی هخامنشیان 
طول  در  ماراتن  نبرد  در  آتنی ها  پیروزى  به  پاسخی 
لشکرکشی اول هخامنشیان به یونان، در سال ۴۹۰ قبل 
از میالد بود. خشایارشا ارتش زمینی و دریایی عظیمی 
براى فتح تمام یونان تدارک دیده بود. سواره نظام آن در 
کشورهاى مدیترانه نظیر نداشت و پیاده نظام آن از ملل 

جنگجو و کوهستانی انتخاب شده بود.
دوره هخامنشی  در  یونان  و  ایران  نیست جنگ  شکی 
مهم ترین واقعه تاریخ باستان و نخستین جنگ بزرگ در 
جهان است. هرودوت داستان هاى خود را با یک چنین 
و  ایران  جنگ  در  او  می کند.  آغاز  تاریخی  مناقشه اى 
یونان همه جا جانبدارانه از آتن دفاع کرده است اما ایران 
هخامنشی از خالل کتاب او سرافراز بیرون می آید. شواهد 
تاریخی نشان می دهد که یونانیان در طول تاریخ همیشه 
نتیجه  در  هرودوت  بوده اند.  »افسانه« سازى  دنبال  به 
براى  کافی  مطالب  صحیح،  روایت  بر  »افسانه«  رجحان 
روایت هایی  نمی دهد.  دست  به  روایت ها  دیگر  بازسازى 
که بعضا مایه بدنامی دیگر مناطق یونان شده است. حتی 
دسته  آن  ساخته  را  وى  روایت هاى  مورخین  از  بعضی 
از  دل خوشی  که  می دانند  مرکزى  یونان  ایاالت هاى  از 
با  رقابت  در  همیشه  و  نداشته اند  یونان  جنوبی  مناطق 
آنها بودند. بی شک زمانی که »افسانه« رواج پیدا می کند، 
هنگامی  و  می شود  روبه رو  عامه  گسترده  مقبولیت  با 
نوشته هایش  در  هنرمندانه  پذیرفت،  را  آن  که هرودوت 

می گنجاند.
 پاسخی به افسانه سرایی های هرودوت

براى  یونان  فرهنگی  و  سیاسی  مراکز  تالش  به  رغم 
در  نیز  محققانی  اما  پیروزى ها،  این  کردن  برجسته 
وقایع  این  به  متفاوتی  نگاه  که  بوده اند  جهان  سطح 
که سی  نت«  هیگ  »چارلز  پروفسور  داشته اند.  تاریخی 
را  یونان  به  خشایارشا  لشکرکشی  موضوع  سال  چهار  و 

کرده  تدریس  آکسفورد  دانشگاه  هرت فورد  کالج  در 
است و تخصص او تاریخ یونان است در کتابش با عنوان 
»لشکرکشی خشایارشا به یونان« )ترجمه خشایار بهارى( 
به  شاخص  سبکی  با  را  یونان  و  ایران  مشهور  منازعات 
گونه اى شکافت که کتابش به مرجعی مهم تبدیل شده 
و کوشیده است به بخشی از ادعاهاى منابع یونانی پاسخ 
آن  از  غربی  پژوهشگران  میان  در  کتاب  شهرت  گوید. 
روست که همچون یک مسأله  ریاضی، ثابت می کند شمار 
نجومی  ارقام  و  یونان  به  لشکرکشی  در  ایرانی  سپاهیان 

ادعایی راویان هرودوت، اغراق آمیز است.
و  پرآوازه ترین  از  یکی  عجیب  وسواسی  با  نویسنده 
پیچیده ترین مباحث تاریخ دوره هخامنشیان را با استفاده 
از منابع اصلی باستان، مانند تاریخ  نوشته هاى هرودوت، 
تراژدى ایرانیان، و همچنین نظرات و نوشته هاى مورخان  
با  برجسته معاصر را به نقد کشیده است. او در کتابش 
تحقیق در لشکرکشی خشایارشا به یونان کوشیده است با 
استناد به منابع تاریخی آنچه را در سال هاى ۴۸۰ و ۴۷۹ 

ق.م در این لشکرکشی روى داده، ترسیم کند.

به نوشته مورخان یونانی، آتن و متحدان آن جز اسپارت 
براى دفاع، موفق به گردآورى ده هزار نظامی شده بودند 
که  می بردند  به سر  اسپارت  اعزامی  نیروى  انتظار  در  و 
نیروهاى  فرمانده  آتن شنید  از  دفاع  فرمانده  میلتیادس 
عمدتا  و  خود  سربازان  از  نیمی  از  بیش  ایران  دریایی 
حمله  قصد  و  بازگردانده  کشتی ها  به  را  سواره نظام 
در شرق  که  واحدهایی  و  دارد  را  آتن  به شهر  مستقیم 
اردوگاه هستند،  برپا کردن  مانده اند در حال  باقی  اتیکا 
ولی زمینی که در آنجا پیاده شده اند گود و نیمه باتالق 

و سست است.
تصمیم  دیگر  ژنرال  هشت  با  مشورت  از  پس  وى 
شرق  در  ایران  باقی مانده  نیروى  آنکه  از  پیش  گرفت 
اتیکا بتواند زمین بهترى بیابد و از اردو زدن فارغ شود 
با  زمین هاى  در  که  آتنی  زند. سربازان  آن شبیخون  به 
با سرعت به  ارتفاع بیشتر و خشک موضع گرفته بودند 
ایرانی  ایران به حرکت درآمدند. واحدهاى  سوى نیروى 
را دفع کردند،  آتنی ها  بودند حمله  مرکز صحنه  در  که 
ولی دو جناح راست و چپ تاب مقاومت نیاوردند و کل 

نیروها به محاصره درآمد. همزمان، کشتی هاى آتنی به 
کشتی هاى حامل تدارکات نیروهاى ایرانی که بدون دفاع 
مانده بودند، حمله بردند و نیز آنها را از دسترس نیروهاى 

در حال جنگ دور کردند.
نیروى  عملیات  این  در  یونانی  مورخان  نوشته  به 
تلفات دست  با تحمل شش هزار و۴۰۰ تن  ایران  دریایی 
به عقب نشینی زد و آتنی ها به پاس نجات شهرشان در 
Apollo آپولو  به  و  Delphi خزانه اى ساختند  دلفی 
خداى خود هدیه کردند! سپس میلتیادس که پیش بینی 
کرده بود ایران درصدد گرفتن انتقام برخواهد آمد دستور 
ساختن ۲۰۰ کشتی جنگی را داد که این بار ایران از راه 
خشکی به یونان حمله برد. منابع ایران تنها از پیروزمند 
نبودن این لشکرکشی و خشم داریوش از این پیشامد و 
سوگند او که از آتنی ها انتقام خواهد گرفت یاد کرده اند. 
نبرد متحمل  این  ایرانیان در  ادعاى »هرودوت«،  به  بنا 
شش هزارو۴۰۰ نفر تلفات شده و هفت کشتی خود را از 

دست دادند. اما تلفات یونانی ها فقط ۱۹۲ نفر بود!
یونان  و  ایران  جنگ هاى  درباره  یونانی ها  نوشته هاى 
به شعر و افسانه گویی و داستان سرایی از تاریخ شبیه تر 
است. آنچه به نظر می رسد این است که سپاه ایران در 
معنی  بدین  است،  نشده  شکست  دچار  ماراتن  دشت 
چون »داتیس« فرمانده سپاه ایران متوجه شد که میدان 
کاربرد  از  مانع  نبرد  میدان  عرض  بودن  باریک  و  عمل 
صادر  عقب نشینی  فرمان  شد  ناچار  است،  سواره نظام 
منزله  به  را  عقب نشینی  فرمان  »هرودوت« صدور  کند. 
که  ناپلئون  است.  کرده  قلمداد  ایران  سپاهیان  شکست 
وقایع نبردهاى ایران را به استناد نوشته هاى »هرودوت« 
و سایر منابع یونانی مطالعه کرده است، در یادداشت هاى 
خود چنین نوشته است: »در باب فتوحاتی که یونانی ها 
به خود نسبت می دهند و شکست هایی که براى ایرانیان 
از  تماماً  گفته ها  این  که  کرد  فراموش  نباید  قائلند، 
مسلم  نیز  آنان  الف زنی  و  گزاف گویی  و  است  یونانی ها 
می باشد. از طرف ایرانیان نیز نوشته هایی به دست نیامده 
تا بتوان این نوشته ها را با گفته هاى یونانی ها مقایسه کرد 

و نتیجه را بر مبناى قضاوت قرار داد«.
منبع: روزنامه سازندگی

ایران   بزرگ  دان  موسیقی  باربد  مرگ  و  تولد  تاریخ  از 
دانیم  مي  او  زندگي  از  آنچه  و  نداریم  آگاهي  باستان 
اندک و گاه آمیخته با افسانه است در دوره ي آشکاني و 
همچنین در دوره ساساني دسته اي از هنرمندان بودند 
که آنها را خنیاگري مي نامیدند. این هنرمندان، که هم 
موسیقیدانان بودند و هم شاعر، داستانهاي قدیمي را به 
با سازهاي  یا نثري آهنگین در مي آورند و همراه  شعر 
خود، براي مردم مي خوانند. آنهایي که توانایي و استعداد 
بیشتري داشتند، به دربار پادشاهان راه مي یافتند. باربد 
یکي از این خنیاگران بود که در نواختن بربط و سرودن 

شعر استاد بود و توانست به دربار خسرو پرویز راه یابد.
پرویز  دربار خسرو  به  باربد  یافتن  راه  چگونگي  درباره 
دسته  سر  و  رئیس  سرگس،  یا  سرکش  که  اند  گفته 
نوازندگان، از روي حسد نمي گذاشت باربد به دربار او راه 
یابد. باربد چاره اي اندیشید و هنگامي که مهماني بزرگي 
در کاخ برپا بود، به کمک باغبان دربار در میان درختان 
پنهان شد و به نواختن پرداخت. سرودهاي دل انگیز او 
توجه خسرو پرویز را جلب کرد و سبب شد که به دربار 
دربار  در  باربد  شود.  خنیاگران  رئیس  و سپس  یابد  راه 
نفوذ بسیار یافت، معموال او خبرهاي مهم را با آواز و ساز 
به اطالع خسرو پرویز مي رساند. مثال مرگ شبدیز، اسب 
محبوب خسرو پرویز، را با آواز به او خبر داد. خسرو پرویز 
بیاورد  سوگند خورده بود هر کس خبر مرگ شبدیز را 

کشته خواهد شد.
از درباریان جرات نداشت  چون شبدیز مرد، هیچ یک 
ساختن  با  باربد  بگوید.  پرویز  به خسرو  را  خبر  این  که 
سرودي غم انگیز سبب شد که خسرو پرویز خود بگوید: 
الحان  از  سوم  و  بیست  لحن  است.  مرده  شبدیز  گویي 

باربد، به نام شبدیز، در وصف این اسب بوده است.

افسانه  و  گوناگون  ها  روایت  نیز  باربد  مرگ  درباره ي 
باربد، که  اند که سرکش، رقیب  آمیز است. مثال نوشته 
به مقام و موقعیت او در دربار و نزد خسرو پرویز حسادت 

مي ورزید او را زهر داد و کشت.
و  مهرگان  نوروز،  مانند  گوناگون  مناسبتهاي  به  باربد 
آهنگ  آن  براي  و  سرود  مي  شعر  درباري  در جشنهاي 
مي ساخت. این آهنگ ها به نام الحان باربد یا سي لحن 
نامیده مي شده است. نغمه هایي که در ستایش خسرو 

پرویز بود، به نام سرودهاي خسرواني معروف شد.
باربد براي هر یک از روزهاي هفته و هر یک از روزهاي 
روز  هر  براي  همچنین  او  بود.  ساخته  اي  نغمه  نیز  ماه 
را  آن  که  بود  کرده  تنظیم  موسیقي  قطعه  یک  سال، 

سیصد و شست نوا مي نامیدند.
و  هنر  از  شاعران  در شعرهاي  و  تاریخ  هاي  کتاب  در 
یاد  موسیقي  نواختن  و  آهنگ  ساختن  در  باربد  مهارت 
در  قرن ششم هجري  نظامي گنجوي شاعر  است.  شده 
نقل کرده  باربد  از  منظومه خسرو و شیرین حکایتهایي 
خسرو  و  باربد  داستان  شاهنامه  در  نیز  فردوسي  است. 

پرویز را روایت کرده است.
پژوهشگران معاصر معتقدند که دستگاه هاي موسیقي 

ایراني از آهنگ ها و نغمه هاي باربد تاثیر پذیرفته اند.
هنگامي که در تاریخ پرفراز و نشیب موسیقي ایران سیر 
مي کنیم، به افراد مختلفي برخورد مي کنیم که تاثیرات 
عمیقي بر آن گذارده و یا آن را از نابودي حتمي نجات 
داده اند ولي متاسفانه عده اندکي ایشان را مي شناسند.

بي  موسیقیدان  به"باربد"  توان  مي  افراد  دسته  این  از 
نظیر و مخترع نثر مسجع که در عصر خسروپرویز زندگي 
میکرده اشاره کرد که آهنگهاي زیبا ي او بعد از صدها 
سال همچنان شنیدني و جزو گوشه هاي قابل تامل در 
موسیقي ایران است، از داستان زندگي وي اخبار چنداني 
در دست نیست و آنچه در ادامه مي خوانید جمع آوري 
نشاني  ذکر  با  تاریخي  مستند  کتابهاي  از  هایي  تکه 

آنهاست.
باربد نیز اندیشه کرد و با تطمیع نگهبان باغي که شاه 
براي گردش به آنجا میرفت، باسازش)عود( به آنجا قدم 
بر محیط  که  درختي  باالي  بر  لباسي سبز  با  و  گذارده 
مسلط بود مخفي شد و به انتظار نشست تا آنکه شاه وارد 

شد؛ هنگامي که شاه جامي بدست گرفت، باربد عودش 
را برداشت و آوازي ساده و دل انگیزبه نام "یزدان آفرید" 
را نواخت که شاه از شنیدنش شاد شد و نام رامشگر را 

پرسید. اما کسي او را نیافت.
وقتي شاه جام دوم را برداشت، باربد آوازي دیگر سر داد 
چنانکه خسرو میگفت:"همه اعضاي بدنم میخواند براي 
بهره بردن از آن سراپا گوش شوند" و امر کرد رامشگر را 
بیابند که این بار نیز کسي او را نیافت. سرانجام خسرو 
پروز جام سوم را نوشید و این دفعه باربد با نوایي شکوه 
آمیز و صداي گرمش حضار را مبهوت کرد و آهنگي که 
میخواند "سبز اندر سبز" نام داشت که بداهه سرایي بود 

و در آن به مخفیگاهش اشاره مینود.
از فرشته  خسرو بپاخاست و گفت:" این آواز بي شک 
اي برمي خیزد که پروردگار براي خوشي من فرستاده " 
و از رامشگر در خواست کرد خود را نشان دهد . باربد از 
درخت پایین آمد و برشاه تعظیم نمود. شاه هم مقدمش 
را گرامي داشت و جویاي ماجرا شد سپس او را از نزدیکان 

خود ساخته و در مقام رییس رامشگران جایش داد.
یعني  بد  و  اجازه  یعني  بار  که  بد"  بار  کلمه"  معني 
خداوند و دارنده است و کال بمعني وزیر دربار است، گواه 
بر این سخن است که او در دربار خسروپرویز مقامي واال 

داشته و رعیت به واسطه وي به حضور شاه میرسیدند.

باربد براي هرروزي از ایام هفته نغمه اي ساخت که 
به نام "طرق الملوکیه " معروف است و نیز براي سي روز 
باربد" و همچنین 36۰ روز سال  نام "سي لحن  ماه به 

36۰ نواي خاص سرود.
نغماتي  به صورت  باربد  توسط  مهمي  اخبار  همچنین 
تاریخ  این خبر که مولف  مانند  به شاه گفته شدند  نغز 
ثعالبي  و  همداني  از  نقل  به  ساسانیان  زمان  در  ایران 

آورده:

"شبدیز" نام اسب معروف خسرو بود که خسرو عالقه 
اي بسیار به آن داشت و قسم خورده بود هرکس خبر 
هالکش رابدهد، او رامیکشد. روزي که شبدیز مرد، میر 
هم ضمن  باربد  برد.  پناه  باربد  به  و  شد  هراسان  آخور 
فریاد  شاه  گفت؛  شاه  به  تلمیح  و  ایهام  با  را  آن  آوازي 
برآورد که" اي بدبخت ! مگر شبدیز مرده؟" خواننده در 
پاسخ گفت "شاه خود چنین فرماید". خسرو که جوابي 
براي گفتن نداشت، گفت"بسیار خوب ، هم خود را نجات 

دادي و هم دیگري را ".
نام 3۰ لحن ساخته باربد چنین است:

اورنگي-   – شیرین  باغ  سیاووش-  کین   – ایرج  کین 
کوهسار(-  باالي  گوهان)ماه  ابر  خورشید-ماه  آرایش 
تخت طاقدیس- گنج باد آورد- گنج گاو)گنج کاووس(- 
شبدیز – سروستان – آیین جمشید- حقه کاووس- راح 
روح- رامش جان- سبز در سبز – سروسهي- شادروان 
مروارید- شب فرخ- قفل رومي –گنج سوخته- مشکدانه- 
ناقوسي-  مهرگاني)مهرباني(-  مشکمالي-  نیک-  مرواي 
هر  پشت  نخجیراني.)  نیمروز-  باده-  نوشین  نوبهاري- 
کدام از این اسامي، آهنگ هایي زیبا و داستانهایي است 

که نقل و توصیف آن خارج از حوصله این مکان است.(
در خصوص مرگ باربد اقوال مختلفي است وفردوسي 
این چنین میگوید که: هنگامي که خسرو پرویز بدست 
با رنگي پریده و  باربد  ؛  افتاد  بزندان  فرزندش"شیرویه" 
اندوه بار به خانه اي که خسرو در آنجا زنداني بود رفت 
و در برابر او آهنگي نوحه آمیز از ساخته هایش را مي 
خواند و چهار انگشت خود را بریده و به خانه بر میگردد 
و آتشي افروخته و همه سازهایش را میسوزاند. عده اي 

هم میگویند او بوسیله سرکش به قتل مي رسد.

به کوشش محمود 
جعفری کوهبنانی
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قتل مرد همسایه 
در توهم سیاه

اختالل  به  بود،  کرده  توهم  قربانی  را  مردی  نو،  تهران  در  که  پسر جوانی 
روان مبتالست.

خراسان نوشت:  شامگاه بیست و هشتم خرداد سال ۹۷ به ماموران کالنتری 
۱۲۸ تهران نو خبر رسید یک مرد ۴۵ ساله به نام محمد هدف حمله قرار 
گرفته و در خون غلتیده است. پیکر نیمه جان محمد به بیمارستان منتقل 

شد، اما وی به دلیل شدت خون ریزی جان سپرد.
ماموران گفت:  به  پرداخت، پسرش  از خانواده وی  تحقیق  به  پلیس  وقتی 
پدرم با شخصی خصومت نداشت، اما چند روز پیش پسر جوانی به نام بهنود 
که همسایه مان است، به مغازه پدرم حمله کرد و با پرتاب کوکتل مولوتوف 
به داخل مغازه پدرم آن جا را به آتش کشید. ما بالفاصله آتش نشانی را خبر 

کردیم و آتش سوزی مهار شد.
من گمان می کنم بهنود شبانه به پدرم حمله کرده و او را کشته است. با 
اطالعاتی که پسر قربانی به پلیس ارائه داد، بهنود ردیابی و بازداشت شد و 
به قتل اعتراف کرد. وی ادعای عجیبی را به عنوان انگیزه جنایت مطرح کرد 
و گفت: محمد قبال چند نفر ازبچه های محل را آزار داده بود. او وقتی برادر 
کوچکم ۱۱ ساله بود، وی را به تله انداخته و اذیت کرده بود. به همین دلیل 

کینه او را به دل داشتم.
من یک روز به داخل مغازه اش کوکتل مولوتوف انداختم و آن جا را به آتش 
کشیدم، اما باز دلم آرام نشد تا این که تصمیم به قتل او گرفتم. من با کارد 
آشپزخانه به مغازه او حمله کردم و یک ضربه به سینه اش زدم. به دنبال 
اعتراف های پسر جوان، وی به پزشکی قانونی معرفی شد و کمیسیون پنج 
نفره پزشکی قانونی در گزارشی اعالم کرد که وی به اختالل روان و هذیان 
گویی مبتالست و به همین دلیل قباًل نیز در چند نوبت در بیمارستان روانی 
بستری شده بود. بیماری روانی وی می تواند اعمال او را تحت تاثیر قرار دهد.
تهران  استان  یک  کیفری  دادگاه  چهارم  شعبه  به  پرونده  گزارش،  این  با 
فرستاده شد تا وی از خود دفاع کند. این درحالی است که اولیای دم برای 
وی حکم قصاص خواسته و ادعا کرده اند که بهنود پدرشان را قربانی توهم 

خود کرده است

 پنهان کردن جسد به خاطر
 حقوق بازنشستگی

در  مرگش  از  قبل  شد،  پیدا  خانه  فریزر  در  که جسدش  پیرمردی  همسر 
نامه ای اذعان کرده بود همسرش نقشی در مرگ او نداشته است.

چندی پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه جسد یک پیرزن در منزلش 
در ایالت یوتا پیدا شد. پلیس پس از بازرسی خانه متوجه شد جسد همسر 

این خانم هم در فریزر در انبار خانه است.
گفته  که  است  شده  پیدا  شده ای  موم  و  مهر  نامه  ماه،  چند  از  پس  حاال 
می شود در آن خانم "هانسن" با صراحت اعتراف کرده است همسرش هیچ 
رنج  بیماری  از  که  است  بوده  مدت ها  و  است  نداشته  او  مرگ  در  نقشی 

می برده است.
در این نامه گفته شده که خانم "هانسن" جسد همسرش را بخاطر قطع 

نشدن حقوق و مزایای بازنشستگی در فریزر پنهان کرده بود.
در مدت ۱۰ سالی که خانم "هانسن" جسد همسرش را در فریزر نگهداشته 

بود، حدود ۱۷۷ هزار دالر از دولت دریافت کرده بود.

 محاکمه استاد دانشگاه
 به اتهام گروگانگیری

مهندس معمار بعد از ورشکستگی، نقشه گروگانگیری دوستش را با انگیزه 
اخاذی کشید. متهم در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد و به 

اتهام خود اعتراف کرد.
نام  به  داخلی  دکوراسیون  طراح  گروگانگیری  پرونده  به  رسیدگی   
در  او  خانواده  با شکایت  قبل  آذر سال  از ۱۵  سولقان  در  سیامک 

دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.
همسر سیامک به ماموران گفت: از دو روز قبل سیامک ناپدید شد و 
ساعاتی بعد تماس افرادی ناشناس که تقاضای دریافت ۵۰۰ میلیون 

تومان در ازای آزادی سیامک داشتند، آغاز شد.
ربوده  از  بعد  روز  پلیس، دو  کارآگاهان  با همکاری  خانواده سیامک 
و  تعقیب  عملیات  طی  و  کشاندند  قرار  سر  را  آدم ربایان  او  شدن 
گریز اقدام به دستگیری آن ها کردند. این در حالی بود که دو نفر از 
آدم ربایان به دام ماموران افتادند و نفر سوم به نام رامین از مهلکه 
فرار کرد. دو هفته بعد از دستگیری دو متهم پرونده، رامین در یک 
سرقت مسلحانه تحت تعقیب ماموران قرار گرفت و به ضرب گلوله 

پلیس از پای درآمد.
روز  پرونده  به  رسیدگی  کردند.  اقرار  خود  اتهام  به  دیگر  متهم  دو 
گذشته با حضور شاکی و متهمان در شعبه هشتم دادگاه کیفری 

یک استان تهران به ریاست قاضی رحمانی انجام شد.
در ابتدای جلسه رسیدگی، شاکی در توضیح نحوه آدم ربایی گفت: 
»طراح دکوراسیون داخلی هستم و برای انجام پروژه ای به یک ویال 
می شدم  خارج  ویال  آن  از  داشتم  که  زمانی  بودم.  رفته  سولقان  در 
ناگهان برق قطع شد و دو نفر ناشناس به من حمله کردند و دست 
و پایم را بستند و من را در صندوق عقب ماشینم انداختند. دو روز 
در صندوق ماشین بودم و وضع خیلی بدی داشتم تا این که فهمیدم 
دوست صمیمی من به نام مجید در این ماجرا دست داشته است. 
او فوق لیسانس مهندسی معماری و استاد دانشگاه است. به خاطر 
احترامی که برای خانواده مجید قائل هستم از او گذشت می کنم، 

اما از متهم دیگر پرونده شکایت دارم.«
سپس مجید در جایگاه دفاع قرار گرفت و گفت: »اتهامم را قبول 
دارم. مدتی قبل فردی از من کالهبرداری کرد و یکی از دوستانم به 
نام رامین به من گفت: حاضر است کالهبردار را برباید و طلب من 
از  دیگر  یکی  باید  آن  از  قبل  اما شرط گذاشت که  کند.  را وصول 
دوستان پولدارم را به او معرفی کنم تا او را هم برباید و سهم اخاذی 
از او را به عنوان حق الزحمه کاری که برای من می کند، بردارد. من 
هم در تنگنا بودم و قبول کرده و سیامک را به او معرفی کردم.« در 
ادامه متهم ردیف دوم اتهام خود را انکار کرد و گفت: »من از رامین 
طلب داشتم و قرار بود او به جای طلب من از یک مهندس ضایعات 
برای  و آن روز  را نمی شناختم  بدهد. من مهندس  به من  و  بگیرد 
نفهمیدم  و  بودم  ایستاده  دورتر  اما  رفتم،  قرار  گرفتن ضایعات سر 

رامین کجا رفت.«
از شنیدن دفاعیات متهمان و وکالی آن ها برای  قضات دادگاه بعد 

صدور رای وارد شور شدند.

مقام معظم رهبری:
جریانی به دنبال فراموش شدن جهاد و شهادت است، باید در مقابل آن ایستاد

انقالب اسالمی در دیدار اعضای ستاد  بیانات رهبر معظم 
 ۹۸ آذر   ۲۵ تاریخ  در  که  هرمزگان  استان  شهدای  کنگره 
برگزار شده بود، در محل این همایش در بندرعباس منتشر 

شد.
سابقه  به  اشاره  با  دیدار  این  در  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
طوالنی مجاهدت و مبارزه مردم هرمزگان، شجاعت و دفاع 
منطقه  این  در  شده  نهادینه  و  ارزش  با  عناصری  را  از حق 
دانستند و خاطرنشان کردند: تجلیل از شهیدان کاری الزم 
و وظیفه ای بر عهده همه ما است چرا که سیاست و حرکت 
انقالب  نمادهای  سپردن  به فراموشی  هدف  با  خبیثانه ای 
این  مقابل  در  باید  که  دارد  جریان  شهادت  و  جهاد  به ویژه 

سیاست ایستاد.
رهبر انقالب اسالمی هر شهید را فارغ از سواد و سّن و سال 

آن، نمادی از فداکاری و آمادگی برای جان دادن در دفاع از 
حق خواندند و با تأکید بر لزوم معرفی این نمادها و الگوهای 
مقابِل حرکتی  نقطه  افزودند: در  به جوانان،  ارزشمند  بسیار 
که سعی می کند دلبستگی ها را به نمادهای فساد، دنیاطلبی 
شهیدان  تابناک  چهره های  تبیین  کند،  جلب  هرزه گرایی  و 
را  راهشان  و  ببندند  دل  آنان  به  جوانان  موجب خواهد شد 

دنبال کنند.
جنبه های  از  را  هرمزگان  استان  جزایر  همچنین  ایشان 
با  امنیتی، اقتصادی و تاریخی مهم و حائز توجه دانستند و 
تأکید ویژه بر جزیره هرمز گفتند: البته اطالع دارم که مردم 
در جزیره هرمز واقعاً دچار مشکالت مالی هستند که باید هم 
آن  به  انقالبی  جریانهای  هم  و  کشوری  و  استانی  مسئوالن 

منطقه بپردازند و برای حل مشکالت آن اقدام کنند.

خبر

رئیس سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی بار 
دیگر ایران را اولویت اصلی این سازمان خوانده 
و گفته است که تل آویو تالش می کند با برنامه 

هسته ای و منطقه ای ایران مقابله کند.
رژیم  جاسوسی  آژانس  رئیس  کوهن«  »یوسی 

را  ایران  پنج شنبه  روز  )موساد(  صهیونیستی 
اولویت اصلی سازمان متبوعش خواند. 

کوهن  آحارونوت«،  »یدیعوت  روزنامه  نوشته  به 
این  دانشجویان  دوره  پایان  مراسم  در  که 
سازمان سخنرانی می کرد، گفت: »ایران در صدر 

اولویت های موساد قرار دارد.«
توسعه طلبی  هسته ایی،  »برنامه  افزود:  وی 
دقیق  و  دوربرد  موشک های  برنامه  منطقه ای، 
تروریستی  سازمان های  از  کشور  این  حمایت  و 
امنیت اسرائیل را در معرض خطر قرار می دهد.«

اظهارات کوهن یک روز پس از آن مطرح می شود 
که »اویو کوخاوی« رئیس ستاد مشترک نیروهای 
مسلح رژیم صهیونیستی با طرح اظهاراتی مشابه، 
گفت تل آویو تالش می کند از تثبیت حضور ایران 

در سوریه و عراق جلوگیری کند.

مدیر شعب منطقه مرکزی یکی از بانک های کشور 
گفت: تسهیالت قرض الحسنه ازدواج از سوی این بانک 
به زوج ۸۰ ساله و زوجه 6۵ ساله استان پرداخت شد.

تسهیالت  ریال  میلیون   6۰۰ گفت:  زند«  »امراهلل 
توسط  امسال  مهرماه  یازدهم  ازدواج  قرض الحسنه 

زوج  این  به  کاوه شهرستان ساوه  شعبه شهر صنعتی 
پرداخت شده است.

او ادامه داد: زوج در تاریخ دهم تیرماه سال ۱3۱۸ در 
 ۱3 فرزند،  هفت  دارای  آمده  دنیا  به  ساوه  شهرستان 
نوه، یک نتیجه، سه داماد و سه عروس بوده و اکنون به 

شغل کشاورزی اشتغال دارد.
مدیر شعب منطقه مرکزی این بانک تاریخ ازدواج این 
زوج را سوم اردیبهشت سال جاری عنوان کرد و گفت: 
یازدهم مهرماه سال ۱3۹6  تاریخ  همسر اول زوج در 

فوت کرده است.

سال  ماه  بهمن   ۲۲ تاریخ  در  نیز  زوجه  افزود:  زند 
 ۲ دارای  و  آمده  دنیا  به  ساری  شهرستان  در   ۱33۲

فرزند، چهار نوه، یک نتیجه و ۲ داماد است.
توابع  از روستاهای  اکنون یکی  این زوج  ادامه داد:  او 

شهرستان ساوه زندگی می کنند.

در  و  کرده  شکنجه  را  خود  کودک  که  معتاد  مرد   
امداد  یگان  توسط  بود  انداخته  خودرو  عقب  صندوق 

پلیس دستگیر شد.
گفت:  پرونده  این  درباره  مهر  القاصی  دالور  سرهنگ 

واحدهای گشت انتظامی در محدوده اتوبان آزادگان به 
یک دستگاه خودرو زانتیا که در حاشیه خیابان متوقف 
از راننده خودرو یک عدد  شده بود مشکوک شدند و 
چاقو و پنجه بوکس کشف کردند اما در ادامه هنگام 

بازرسی صندوق عقب خودرو یک پسربچه ۱۲ ساله را 
مشاهده کردند که دهان و دست و پایش با چسب پهن 
بسته شده بود. وی در ادامه افزود: مأموران پس از آن 
بالفاصله پسربچه را آزاد کردند و مشخص شد راننده، 

اعتیاد  و  روانی  مشکالت  به دلیل  که  بوده  وی  پدر 
پسرک را شکنجه می کرده است.

را  کودک  این  پدر  مأموران  پسربچه  این  اظهارات  با 
دستگیر و تحویل مرجع قضایی دادند.

رئیس موساد:  ایران در صدر اولویت های ماست

پیرمرد ۸۰ ساله وام ازدواج گرفت!

حبس کودک توسط پدر در صندوق عقب

پانسمان بیماران »ای بی« تا پایان سال تامین شد

محاکمه زنی که همسر سابقش را به قتل رساند

تامین  مشکل  رفع  از  خاص  بیماران  بنیاد  رئیس 
پانسمان بیماران پروانه ای خبر داد و گفت: با تمهیدات 
بیماران  بهداشت،  وزارت  سوی  از  شده  اندیشیده 
مشکلی  پانسمان  تامین  برای  سال  پایان  تا  »ای بی« 

نخواهند داشت.

فاطمه هاشمی رفسنجانی، رئیس بنیاد بیماران خاص 
تامین  خصوص  در  آمده  پیش  مشکالت  به  اشاره  با 
بیماران  برای  اخیر  هفته   چند  در  میپلکس  پانسمان 
»ای بی«، گفت: طبق جلساتی که با وزارت بهداشت 
داشته ایم مشخص شد که این بیماران فعال در شرایط 

نامناسب قرار ندارند و طبق برنامه ریزی های انجام شده 
سال  پایان  تا  بیماران  این  برای  مخصوص  باندهای 
خریداری شده و اکنون هیچ کمبودی در این خصوص 
وجود ندارد. پانسمان های میپلکس خریداری شده در 
اختیار خانه ای بی هم قرار گرفته و بیماران می توانند 

به شکل رایگان نسبت به تهیه آنها اقدام کنند.
 وی با بیان اینکه اکنون بیماران »ای بی« نسبت به 
سایر بیماران خاص وضعیت بهتری دارند، اظهار کرد: 
نکته مهم این است که ما مسائل را به شکل کلی و در 
سطح کالن پیگیری می کنیم. در خصوص بیماران »ای 
بی« نیز اقدامات جزئی تر توسط وزارت بهداشت صورت 
می گیرد. طبق پیش بینی های انجام شده و با توجه به 
این که طبق آمارها این بیماران بیش از حدود 6۰۰ تا 
۷۰۰ نفر نیستند، قطب های درمانی در مراکز استان ها 
مراکز  این  به  مراجعه  با  بیماران  تا  است  تعیین شده 

خدمات و داروهای الزم را دریافت کنند.
درخصوص  خاص،  بیماری های  امور  بنیاد  رئیس 

طی  داد:  ادامه  بی«،  »ای  بیماری  بروز  زمینه های 
جلساتی که با یک مرکز تحقیقاتی در ایتالیا داشته ایم 
می دانیم که اکنون تحقیقات بر روی این بیماری برای 
اوقات  گاهی  است.  شده  آغاز  آن  دقیق تر  شناخت 
ازدواج های فامیلی مسبب بروز بیماری در فرزند شده 
سالم  مادر  هم  و  پدر  هم  که  حالی  در  نیز  گاهی  و 
هستند، می توانند عاملی برای انتقال این ژن به فرزند 

خود باشند.
مختلف  سالیان  طی  اینکه  بیان  با  خاتمه  در  وی 
بیماری هایی مانند سرطان، ام اس و... را برای آن که 
پوشش رایگان داشته باشند به هیات دولت پیشنهاد 
کردیم، اظهار کرد: اما هیچ کدام از این بیماری ها مورد 
ریاست  اول  دوره  در  که  زمانی  تا  نشده  واقع  قبول 
پدرم  های  تالش  با  مجددا  روحانی  آقای  جمهوری 
بیماری »ای بی« نیز جزو بیماری های خاص شناخته 
صورت  رایگان  شکل  به  آنها  درمان  و  دارو  و  شده 

می گیرد.

زن جوان که با همدستی یک مرد، شوهر سابقش را 
در نقشه ای از پیش طراحی شده به قتل رسانده بودند، 
در شعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز محاکمه شد.

رسیدگی به این پرونده از آبان سال ۹۷ به دنبال کشف 
جسد مرد جوانی در خودرواش آغاز شد که با معاینه 
قرص  مصرف  مرگ  علت  قانونی  پزشکی  کارشناسان 

برنج اعالم شد.
اما در نخستین مرحله از تحقیقات، مأموران دریافتند 

که او به قتل رسیده است.
در  زن  این  رفتند  وی  سابق  همسر  سراغ  به  بنابراین 
بی اطالعی  اظهار  سابقش  شوهر  وضعیت  از  که  حالی 
خودرواش  با  او  می دانم  فقط  که  گفت  می کرد 

چیزی  او  مرگ  علت  درباره  اما  می کرده  مسافرکشی 
نمی دانم. 

در مرحله بعد مشخص شد که سعید دوست مقتول به 
تازگی با مینا همسرسابق مقتول ازدواج کرده اما پس 

از کشف جسد متواری شده است.
همین موضوع سبب شد تا سعید به عنوان مظنون اصلی 
پرونده تحت تعقیب قرار گیرد و مأموران با تالش شبانه 

روزی وی را بعد از ۴۰ روز بازداشت کردند.
از  مینا  جدایی  از  پس  گفت:  اظهاراتش  در  سعید 
اما رفت و آمدهای حامد   ازدواج کردم  او  با  همسرش 
مقتول به خانه مان برای دیدن فرزندانش باعث دردسر 
شده بود تا اینکه با مینا تصمیم گرفتیم او را به قتل 

برسانیم.
قتل  در  معاونت  اتهام  به  هم  مینا  متهم،  اظهارات  با 
بازداشت شد و هر دو متهم درشعبه یکم دادگاه کیفری 

استان البرز به ریاست قاضی قیومی محاکمه شدند.
در ابتدای جلسه دادگاه اولیای مقتول خواستار قصاص 

عامالن قتل شدند.
از  دفاع  برای  پرونده  اصلی  متهم  سعید  آن  از  پس 
را  قتل  اتهام  گفت:  و  گرفت  قرار  جایگاه  در  خودش 
یک  خوردن  با  مقتول  که  نمی دانستم  اما  دارم  قبول 

قرص برنج فوت می کند.
من سال ها با او دوست بودم.

در  بود  آزاد  وثیقه  قرار  با  که  درحالی  مینا  ادامه  در 

بی خبر  قتل  ماجرای  از  من  گفت:  و  ایستاد  جایگاه 
بودم.

اما قاضی از او پرسید: شما در ساعت چهار صبح روز 
جنایت به حامد پیامک دادید که چه خبر؟

متهم پاسخ داد: حامد مدتی بود که در خیابان و در 
خودرواش می خوابید من آن شب نگرانش بودم و برای 

همین این پیامک را برایش فرستادم.
مطلع  سابقت  شوهر  قتل  از  موقع  چه  پرسید:  قاضی 

شدی؟ چرا اظهار بی اطالعی کردی؟
مینا گفت: صبح روز بعد سعید موضوع را به من گفت و 
من را تهدید کرد که حرفی نزنم. پس از اظهارات مینا، 

قضات برای صدور حکم وارد شور شدند.
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کشف ۸۰ کیلوگرم انواع موادمخدر 

سنتی و صنعتی در راین
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از کشف ۸۰ کیلوگرم انواع مواد 
انتظامی بخش  ماموران  عملیات  در  فروش  از یک خرده  مخدر 

راین خبر داد.
انتظامی بخش راین در  سرهنگ محمدرضا فداء گفت: ماموران 
در  موادمخدر  کننده  توزیع  یک  فعالیت  بر  مبنی  گزارشی  پی 
در  غافلگیرانه  عملیاتی  را طی  متهم  این  راین،  شهر  از  نقاطی 
و  کیلو  منزل وی ۱۴  از  بازرسی  در  که  کردند  منزلش دستگیر 
۹۷۰ گرم هروئین، ۲ کیلوگرم شیشه ۲۵ کیلوگرم تریاک و ۳۸ 

کیلو حشیش کشف شد.

کشف ۱۶۸ کیلوگرم تریاک در بم
گرم  و ۵۰۰  کیلو  از کشف ۱۶۸  بم  انتظامی شهرستان  فرمانده 
پلیس  ماموران  عملیات   ۲ در  قاچاقچی   ۳ دستگیری  و  تریاک 

مبارزه با مواد مخدر این شهرستان خبر داد.
سرهنگ اکبر نجفی گفت: تیم گشت پلیس مبارزه با موادمخدر 
حین کنترل محور مواصالتی بمـ  کرمان از یک دستگاه کامیونت 
ایسوزو ۱۱۳ کیلو و ۴۰۰ گرم تریاک که به صورت ماهرانه ای جاساز 

شده بود، کشف و راننده آن را دستگیر کردند.
سرهنگ نجفی افزود: در ادامه نیز ماموران با انجام کار اطالعاتی 
هماهنگی  ضمن  و  مطلع  منزل  یک  در  افیونی  مواد  دپوی  از 
قضایی از این محل ۵۵ کیلو و ۱۰۰ گرم تریاک کشف و در این 

رابطه نیز ۲ نفر را دستگیر کردند.
او با اشاره به نقش گزارشات مردمی در این دو عملیات از شهروندان 
خواست: ضمن افزایش همکاری خود با پلیس، سوداگران مرگ را 
در رسیدن به اهداف شومشان ناکام بگذارند و پلیس را در تحقق 

جامعه ای سالم تر یاری کنند.

وقوع تصادف رانندگی در بافت
جانشین فرمانده انتظامی بافت از کشته شدن یک نفر و مجروح 
شدن ۳ نفر دیگر بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی پراید با پژو 

پارس در این شهرستان خبر داد.
از سرنشینان  سرگرد موسی رستمی گفت: در این سانحه یکی 
خودروی پژو به علت شدت جراحات در بیمارستان فوت و ۳ نفر 

دیگر در بیمارستان بستری شده اند.
جانشین فرمانده انتظامی بافت  با بیان اینکه این شهرستان در 
آن  مواصالتی  محور های  بیشتر  و  شده  واقع  کوهستانی  ناحیه 
دارای نقاط حادثه خیز زیادی است از رانندگان خواست با صبر و 

حوصله رانندگی کنند تا شاهد چنین حوادث ناگواری نباشیم.

پلمب ۲۱ واحد صنفی متخلف

 در عنبرآباد
صنفی  واحد   ۲۱ پلمب  عنبرآباداز  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
متخلف در اجرای طرح نظارت بر صنوف در این شهرستان خبر 

داد.
بر صنوف،  نظارت  راستای  در  بیدشکی گفت:  سرهنگ محمود 
ماموران اداره اماکن پلیس امنیت عمومی با پرسنل اتاق اصناف 
دلیل  به  واحد صنفی  که ۲۱  کردند  بازدید  واحد صنفی   ۴۶ از 
نداشتن پروانه کسب پلمب و برای تعداد ۱۴ واحدصنفی تذکر و 

برای ۱۱ واحد دیگر هم اخطاریه صادر شد.

کشف یک تن و ۱۶۴ کیلوگرم انواع 

مواد مخدر در نرماشیر
فرمانده انتظامی نرماشیر از کشف یک تن و ۱۶۴ کیلوگرم انواع 

مواد مخدر طی ۳ ماه گذشته در این شهرستان خبر داد.
فرماندهی  این  اقدامات  مهم ترین  افزود:  آبادی  یوسف  سرهنگ 
منزل  مسلحانه  سرقت  باند  یک  انهدام  و  سارق   ۷۳ دستگیری 
و طالی  سکه  کالهبرداری  باند  یک  انهدام  وهمچنین  احشام  و 
تقلبی و کشف یک کیلو و ۱۰۰ گرم طالی تقلبی از آن ها بوده 

است.
و ۱۶۴  تن  تاکنون یک  ماه سال جاری  مهر  ابتدای  از  او گفت: 
کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده که بیش از ۳۰۰ کیلوگرم از 
این کشفیات مواد مخدر صنعتی از نوع هروئین و شیشه بوده و 
در این خصوص ۳۱ خودروی سبک و سنگین نیز توقیف شده 

است.
اتهام  به  تعقیب  تحت  متهم   ۱۷۸ دستگیری  کرد:  تصریح  او 
اختالل در نظم عمومی، ضرب و جرح، قتل، تیر اندازی ایذایی و 
سایر جرائم و کشف ۵۷ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل و 
نفت سفید از دیگر دستاورد های پلیس این شهرستان بوده است.

کشف بیش از ۴ تن انواع موادمخدر 

در کهنوج
ماموران  تالش  با  گفت:  کهنوج  انتظامی  فرماندهی  سرپرست 
از  این شهرستان  در  مخدر  مواد  انواع  کشفیات  میزان  انتظامی 

ابتدای سال جاری تا کنون بیش از ۴ تن بوده است.
مدت  این  طی  راستا  این  افزود:در  احمدیوسفی  حیدر  سرهنگ 
۴ تن و ۵۰۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر و تعدادی سالح ممنوعه 

متعلق به قاچاقچیان نیز کشف شده است.
سرپرست انتظامی کهنوج دستگیری ۷۶ قاچاقچی و ۱۳۶ خرده 
فروش را از دیگر دستاورد های پلیس این شهر عنوان کرد و گفت: 
در همین راستا ۱۹ دستگاه خودرو و ۱۲ دستگاه موتورسیکلت 
قاچاقچیان نیز توقیف شده که مشارکت مردم در این کشفیات 

نقش مهمی داشته است.

جهانی  مسابقات  در  که  سیرجانی  ۱۱ساله  کودک 
محاسبات ذهنی با چرتکه ۲۰۱۹ تایلند موفق به کسب 
مورد  سیرجان  فرودگاه  در  بود،  شده  قهرمانی  مقام 

استقبال مسئوالن قرار گرفت.
باشگاه خبرنگاران  استان های  گروه  گزارش خبرنگار  به 
جوان از کرمان، ناصر گل محمدی رئیس اداره ورزش و 
استقبال  مراسم  حاشیه  در  سیرجان  شهرستان  جوانان 
جهانی  مسابقات  در  که  سیرجانی  ۱۱ساله  کودک  از 
محاسبات ذهنی با چرتکه ۲۰۱۹ تایلند موفق به کسب 
مقام قهرمانی این رقابت ها شده بود، گفت: دیانا اسدی 
جهانی  مسابقات  در  سیرجانی  ساله   ۱۱ دختر  پور 
محاسبات ذهنی در شهر سوفان کوری تایلند موفق به 

کسب مقام نخست شد.

دارای  علمی  مختلف  های  عرصه  در  سیرجان  افزود:  او 
صورت  در  که  است  ای  نهفته  و  درخشان  استعدادهای 
سطوح  در  های  موفقیت  شاهد  توان  می  بیشتر  توجه 

مختلف بود.
جهانی،  رقابت  این  در  کرد:  تصریح  محمدی  گل 
کانادا،  تایلند،  مالزی،  تایوان،  کشورهای  از  نخبگانی 
هنگ کنگ، آمریکا، آفریقای جنوبی، ویتنام، کره جنوبی، 
چین،  روسیه،  هند،  استرالیا،  سعودی،  عربستان  لبنان، 
مصر،  ازبکستان،  امارات،  قزاقستان،  فلسطین،  اردن، 

تاجیکستان، یمن و ایران شرکت داشتند.
از میان  این دانش آموز نخبه سیرجانی  بیان داشت:  او 
۶۱۰ نفر از ۲۴ کشور جهان موفق به کسب مقام قهرمانی 

جهان شد.

کودک سیرجانی فاتح مسابقات جهانی محاسبات ذهنی شد
خبر

مسابقات فوتسال نونهاالن زیر ۱۴ سال و جوانان 
زیر ۱۷ سال قهرمانی رابر در سالن های تختی و 

شهید تهرانی این شهرستان برگزار شد.
فوتبال شهرستان  هیات  رئیس  سعید سالجقه، 
رابر در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های 
باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: مسابقات 
زیر ۱۷  و جوانان  زیر ۱۴ سال  نونهاالن  فوتسال 
با  ماه  آذر   ۱۵ از  رابر  شهرستان  قهرمانی  سال 
همکاری تربیت بدنی آموزشگاه ها آغاز شده است.
او با اعالم اینکه رقابت های زیر ۱۷ سال با حضور 
اهلل  آیت  تیم های  افزود:  می شود،  انجام  تیم   ۸

طباطبایی،  عالمه  اسالم،  سردار  ای،  خامنه 
شهید  خمینی،  امام  زندگی،  صدر  رابر،  شهدای 
این  جمله ی  از  جواداالئمه  و  عسکرپور  حیدر 

تیم ها هستند.
 سالجقه تصریح کرد: در رده ی زیر ۱۴ سال نیز ۹ 
تیم ابن سینا، شهدای گنجان، فلسطین، شهید 
تند گویان،  رابر،  بهشتی، شهید هاتفی، شهدای 
رقابت  به  هم  با  استقالل  و  سعیدی  اهلل  آیت 

می پردازند.
او بیان کرد: این مسابقات به صورت دو حذفی در 
سالن های تختی و شهید تهرانی برگزار می شوند.

فرمانده انتظامی شهرستان بم گفت: با تالش مأموران 
پلیس اطالعات و امنیت عمومی این فرماندهی ۷ نفر 
بم دستگیر  ماه شهرستان  آبان  اغتشاشات  عامالن  از 

شدند.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از 
کرمان، سرهنگ نجفی، فرمانده انتظامی شهرستان بم 

گفت: همزمان و بالفاصله بعد از وقوع اغتشاشات آبان 
ماه این شهرستان شناسایی شدند .

به  ناآرامی ها  و  اغتشاش  عامالن  دستگیری  افزود:  او 

صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
فرمانده انتظامی بم بیان کرد:علت و انگیزه این افراد 

واکاوی و سپس به مرجع قضائی معرفی شدند.

کشف  از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
عملیات  در  موادمخدر  کیلوگرم   ۲۰۸
شهرستان  و  »راین«  بخش  پلیس  مشترک 

»بردسیر« خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان از کرمان، سردار عبدالرضا 

ناظری، فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: 
انتظامی بخش راین هنگام کنترل  ماموران 
این  اصلی  محور  عبوری  خودرو های  شبانه 
 ۴۰۵ پژو  خودروی  دستگاه  یک  به  بخش 

مشکوک شده و به آن دستور ایست دادند.
به  توجه  بدون  خودرو  این  راننده  افزود:  او 

ایست ماموران به سمت شهرستان همجوار 
ماموران  ادامه  در  که  کرد  فرار  به  اقدام 
ضمن تعقیب این خودرو طی هماهنگی با 
عملیات  یک  در  بردسیر  شهرستان  پلیس 
این  از  بازرسی  در  و  متوقف  را  آن  مشترک 
تریاک و ۱۳۷  خودرو ۷۱ کیلو و ۴۹۰ گرم 

راننده  و  گرم حشیش کشف  و ۳۱۰  کیلو 
بیان  ناظری  کردند.سردار  دستگیر  را  آن 
کرد: پلیس در عرصه مبارزه با موادمخدر در 
سایه همپوشانی و تعامل عملیاتی رده های 
به  جوالن  اجازه  مختلف،  مناطق  انتظامی 

سوداگران مرگ نخواهد داد.

برگزاری مسابقات فوتسال نونهاالن و جوانان در رابر

عامالن اغتشاش در شهرستان بم دستگیر شدند

کشف ۲۰۸ کیلوگرم مواد مخدر در عملیات پلیس راین و بردسیر
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به قلم 
محمد فتح نجات

همه ما هر روز تجربه می کنیم زمانی را که درحال خواب 
رفتن هستیم و در حالتی شبیه برزخ به طرح افکار خود می 
پردازیم. افکاری که گهگاه پس از بیداری آنها را واقعیت می 
پنداریم و گاهی هم این افکار را به صورت خواب تعریف می 
کنیم. دو گونه برخورد با این موضوع که درواقع هیچکدام 
صحیح نیست و البته هردو صحیح هستند. زیرا نام و تعریفی 
مشخص و واحد از این حال در دست نیست و نه می توان 
استناد  قابل  حقیقت  را  آن  توان  می  نه  و  کرد  رد  را  آن 
دانست. وقتی از نمایی دورتر به این حالت نیمه خواب می 
نگریم متوجه می شویم که این تمام زندگی ماست که نه 
می توان به آن استناد کرد و نه می توان آن را رد کرد. تمام 
تصمیم های اشتباهی که از ابتدا موثر و خوب پنداشته می 
شد و بسیاری از راه هایی که فکر می کردیم بد است و پس 
از طی مسیر متوجه شدیم که راه درست همین بود و در 
تمام راه به اشتباه فکر می کردیم که در اشتباه هستیم. اینها 
تفسیرهایی است که پس از دیدن نمایش »خوابیدار« در 
ذهن بنده ی تماشاگر تولید شد و این عالمت خوبی است، 

زیرا اگر نمایشی پس از اجرا ذهن تماشاگر را درگیر خود 
سازد یعنی از نفوذ و قدرت مناسبی برخوردار بوده است.

مانیفست  صورت  به  جا  همه  اثر  این  کنندگان  برگزار 
گونه اعالم کرده اند: »تقدیم به کسانی که خواب رو از ما 
یک  شاید  منظورشان  رسد  می  نظر  به  ابتدا  در  گرفتن!« 
اعتراض سیاسی باشد و همچنین می توان این »کسانی« را 
عزیزترین افراد دانست. کسانی به مانند یک همسر دلسوزکه 

در صبحگاه با یک بوسه خواب را از همسرش می گیرد و 
یا کودک و نوزادی که با صدای زندگی بخش خود ناگهان 
والدین خود را از خواب بیدار می سازد. این نمایش می تواند 
به همه این افراد تقدیم شود و از این روی بسیار شعار و 
نام مناسبی را بر خود برگزیده است. الزم به ذکر است که 
این نمایش بسیار کوتاه است و در زمانی حدود 30 دقیقه 
به انتها می رسد، اما کوهی از چیستان و ابهام را در ذهن 

برجای می گذارد و اگر بخواهم درباره این اثر بیش از این 
بنویسم شاید حس داستان را از بین ببرم. اگرچه این نمایش 
خیلی روایتگر داستان نیست و می توان حتی آن را ضددرام 
دانست که البته نظر شخصِی بنده حقیر است و ممکن است 
بسیاری با آن مخالف باشند. هرچه هست لطف »خوابیدار« 
را  برداشت های خود  این  از  بیش  و  تماشای آن است  به 

نمی نویسم.

ابوترابی، علی باغستانی، حسین  امیر  عوامل این نمایش را 
ابوترابی و مصطفی صادقی تشکیل می دهند که سعید زلفی 
تهیه کنندگی آن را بر عهده دارد. خوابیدار هر شب تا 9 دی ماه 
پالتو  صنعتی،  یادگاران  مجموعه  در   ۱۸:30 ساعت  هرشب 
همه  امروز«  »کرمان  روزنامه  و  می رود  صحنه  روی  همایون 

هنردوستان کرمانی را به دیدن این نمایش دعوت می کند.
)عکسها از : شقایق خلیل زاده وصاحبه صباح(

سرویس اقتصادی کرمان امروز
 

 
دستمزدهای  نیست.  مترادف  رفاه  داشتن  با  همیشه  داشتن  شغل 
پایین، امنیت شغلی و اشتغال ناقص همه از عواملی هستند که می تواند 

باعث شود داشتن شغل رفاه ایجاد نکند. 
از  نمی توانند  شاغالن  که  است  این  می افتد  که  اتفاقی  واقع  در 
داشتن  صرف  همچنین  آورند.  دست  به  را  الزم  درآمد  شغل هایشان 
در  یابند.  رهایی  فقر  از  خانوارها  و  افراد  شود  باعث  نمی تواند  شغل 
توان درآمدزایی و  اقتصاد کشور  ناگوار است که  این  زاویه ای کالن تر 
تولید را از دست بدهد و مدام ضعیف تر  شود. اتفاقی که فشار آن روی 

دوش خانوارها و به خصوص دهک های پایین درآمدی بیشتر است. 
اقتصاد  شده  باعث  کشور  حاضر  حال  مسایل  و  مشکالت  واقع  در 
کوچک تر شود و به تبع آن شاغالن مجبورند به درآمد کمتر و کمتر 
رضایت دهند. چراکه به طور کلی شغل وجود ندارد یا اگر هم وجود 
نمی تواند  عمال  و  است  مواجه  زیادی  مشکالت  با  هم  کارفرما  دارد، 
حقوق بیشتری بپردازد. البته این در مواقعی است که افراد شغل دارند، 
و  رسیده اند  تعطیلی  به  زیادی  تولیدی  واحدهای  که  درحال حاضر 

بیکاری افزایش یافته است. 
اکنون حداقل دستمزد در کشور یک میلیون و ۱۱0 هزار تومان است. 
خط فقری که مرکز پژوهش  های مجلس تعریف کرده برای یک خانوار 
۴ نفره در تهران حدود دو میلیون و ۸۵0 هزار تومان بوده است. البته 
در بحث مقایسه خط فقر و دستمزد باید عنوان کرد که به طور کلی 
توقع و انتظارات مردم همیشه از اقتصاد این بوده که رو به رشد باشد. 
بنابراین خط فقری که تعریف می شود همیشه با توجه به انتظارات افراد 

و توقعات بیشتر و امکانات بیشتر داشتن تعریف می شود. این مسایل 
باعث می شود که خط فقر مدام باالتر رود. اما اتفاقی که می افتد این 

است که در طرف مقابل درآمد ها پایین تر می  آید. 
ما به این توجه نمی کنیم که اقتصادی نفتی داریم که در دوره  هایی 
براساس شانس و اقبال جهانی، قیمت نفت باال می رود و باعث می شود 
درآمدهای نفتی کشور رشد کند. در واقع رشد اقتصادی و توسعه ای 
که  است  بوده  نفت  فروختن  گران تر  دلیل  به  تنها  و  است  نداده  رخ 

عایدی بیشتری نصیب کشور شده است. در این حالت امکانات دولت 
باال می رود و این عایدی را به مردم تزریق می کند، اما نه دولت می گوید 
واقع  در  و  نیست  همیشگی  موضوع  این  که  است  متوجه  نه کسی  و 
و  نفت  فروش  چشم انتظار  باید  همیشه  بنابراین  است.  بوده  شانسی 

قیمت آن بود. 
این در حالی است که درآمدهای نفتی همیشه باید باعث ثمردهی به 
اقتصاد باشد و برای سرمایه گذاری های مولد از آن استفاده کرد تا برای 

سال هایی که درآمد نفتی وجود ندارد و یا کمتر می شود، این سرمایه 
 ها اقتصاد کشور را نجات دهند. متاسفانه هیچ دولتی طی این سال ها 
این اقدامات را انجام نداده است و پول نفت همیشه صرف هزینه  های 
جاری شده است. ازطرفی اما نفت این توهم را ایجاد کرده که کشور 
ثروتمند است و می تواند هر اقدامی که خواست انجام دهد. بنابراین این 
اقدام از دو جهت باعث ضرر شده است، چراکه در وهله اول پول نفت 
را خورده ایم و در وهله دوم جامعه را متوقع کرده ایم. در حالی که وقتی 
قیمت جهانی نفت پایین می آید و مانند حال حاضر تحریم می شویم 
و نمی توانیم نفت زیادی بفروشیم با مشکالت بیشتری مواجه خواهیم 
شد. از طرفی به دلیل توجه نکردن به بخش های دیگر اقتصادی، اقتصاد 
این  به  است.  داده  دست  از  را  تولیدش  و  فعالیت  توان  هم  غیرنفتی 

ترتیب شرایط به سمت جامعه ای کامال ناراضی سوق پیدا کرده است. 
ایجاد  توقعات  به  توجه  بدون  شده  عنوان  که  فقری  خط  طرفی  از 
شده جامعه بوده است. در دوره ای چون پول نفت زیاد بود، همه گمان 
می کردند همه ملزومات رفاهی هم باید وجود داشته باشد، برای همین 
همه به سفر خارجی رفتند و دیگر مسایلی از این دست را حق خود 
دانستند، اما باید توجه می شد که آیا اقتصاد کشور می تواند در همین 
مسیر ادامه پیدا کند یا خیر. بنابراین خط فقر مقداری رویایی و بدون 
توجه به واقعیت عنوان شده است. نمی شود به وضع کلی اقتصاد توجه 
نشود و بعد خط فقر تعیین کرد. در واقع اعالم خط فقر بیشتر باعث 
انتشار ناامیدی در جامعه می شود. البته از طرفی هم اعالم آن و هشدار 
را طی می کنند، مفید  اشتباهی  اقتصادی  برنامه های  به مسئوالن که 
بوده است.  اکنون صحبت از افزایش حداقل دستمزد به میان آمده، 
عده ای می گویند که این حداقل نزدیک به خط فقر تعیین شود. اما باید 
یادآور شد که اگر قرار است حقوقی افزایش یابد اما مابه ازای اقتصادی 
به  رو  کشور  حاضر  حال  تورم  شد.  خواهد  بدتر  وضع  باشد،  نداشته 
افزایش است و اگر بدون وجود تولید و سرمایه گذاری، افزایش دستمزد 

رخ دهد، شرایط خوبی رقم نخواهد خورد.

یادداشتی درباره نمایش »خوابیدار«  اثری از هنرمندان شهرستان انار که به همت موسسه کرمان تئاتر در کرمان اجرا شد:

نه خواب و نه بیدار، چیزی شبیه زندگی

چرا صرف داشتن شغل رفاه نمی  آورد؟


