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   معاون عمرانی فرماندار کرمان خبر داد:

تدوین برنامه 

کاهش تصادفات 

در کرمان

کرمان همچنان ادامه دارد؛ که پیش چشم مسئوالن در  گران فروشی هایی  روایت »کرمان امروز« از 

متن کامل در صفحه سوم

افزایش قیمت 4 تا 15 درصدی کاالهای اساسی
   روزی نیست که قیمت یکی از کاالهای اساسی پرواز قیمت نداشته باشد. به گفته رئیس صمت شمال استان در مجموع به طور میانگین افزایش 4 تا 1۵ درصدی در بحث کاالهای اساسی در استان کرمان 
داشته ایم. سوال بیشتر شهروندان از ما به عنوان یک رسانه این است که آیا مسئوالن گرانی های صورت گرفته که در برابر چشمان ایشان انجام می شود را می بینند؟ آیا نظارتی بر بازار انجام می شود؟ و 

چندین سوال دیگر که در این شماره به آنها پرداخته ایم و...
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تا انتخابات 

رابطه ی شفافیت مالی 

با وحدت ملی

تاریخچه ساعت و معرفی انواع ساعت های قدیمی
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صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

   هجوم مجدد و شدیدتر ملخ ها به کشور
 خوش کسوتان فوتبال کرمان به ایستگاه آخر رسیدند

 متوسط عمر ازدواج ۹ سال شد
 جسدنوجوان کرمانی پیدا شد

 دستگیری عامالن قتل جوان رابری در کرمان
  در ایران محصول »ارگانیک« نداریم

اخبار ایران، جهان و حوادث:

بدهی صنایع 

به برق منطقه ای کرمان

 حدود ۱۵۰ میلیارد 

تومان است

 صفحه  دوم

گزارش »کرمان امروز« از نمایشگاه بزرگ
که در محل دائمی نمایشگاه های  کرمان  کتاب   

جنوب شرق در حال برگزاری است:
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با یار مهربان
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آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام
شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه )سهامي عام(
به شماره ثبت 357 و شناسه ملي 10860513778

آگهی مناقصه 

بدينوسيله از کليه سهامداران، وکيل يا قائم مقام قانوني صاحب سهم و همچنين نماينده يا نمايندگان اشخاص حقوقي دعوت بعمل 
مي آيد در جلسه مجمع عمومي فوق العاده اين شرکت که در ساعت 11:00 روز پنجشنبه مورخ 1398/10/19 در محل شهر کرمان، بلوار 
جمهوري اسالمي، ابتداي سه راه هوانيروز، جنب پل راه آهن، سالن کنفرانس موسسه صندوق بازنشستگي شرکت ملي صنايع مس ايران 

برگزار مي گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :

1 -  تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه )اصالح ماده مربوطه در اساسنامه(
2 - ساير مواردي که در صالحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.

                                                                               هيأت مدیره شرکت

شرکت سيمرغ واحد کرمان در نظر دارد عمليات احداث جاده فرعی دسترسی به ورودی مزرعه شماره 3 واقع در کيلومتر 3 منطقه بهرامجرد 
به نگار براساس شرح و مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد.

طول جاده حدود 650 متر و عرض 6 متر می باشد.
از عالقه مندان دعوت به عمل می آيد جهت دريافت اسناد مناقصه به مدت حداکثر 4 روز کاری پس از انتشار آگهی به امور اداری شرکت واقع 

در خيابان امام خمينی - نبش کوچه 27 مراجعه فرمايند.
تلفن تماس: 32225686

شرکت سيمرغ واحد کرمان 

روزان هم 
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اخبار استان

امام جمعه کرمان گفت: باید برنامه ریزی کنیم تا نرخ رشد جمعیت 
قابل  استان  در  جمعیت  رشد  نرخ  زیرا  یابد  افزایش  کرمان  استان 

قبول نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم حسن علیدادی سلیمانی در 
دیدار با مدیرکل ثبت احوال به مناسبت هفته ثبت احوال با تبریک 
این هفته بیان کرد: ثبت احوال نهادی است که خدمت بی سرو صدا 

اما عمیق و صادقانه انجام می دهد.
که  دلیل  این  به  است  مهمی  بسیار  بحث  احوال،  ثبت  افزود:  وی 
جهان  این  در  ما  همه  زیرا  است  دیگر  سرویس های  مادر  خودش 
می خواهیم به مردم خدمت کنیم بنابراین ثبت احوال ابزاری الزم به 

منظور خدمت به مردم محسوب می شود.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان گفت: زمانی انسانیت 
این  به  و  بشناسد  درست  را  هویتش  که  می کند  پیدا  موضوعیت 
دیگر  خدمات  با  متفاوت  می دهید،  که  خدماتی  احوال  ثبت  علت 
سازمان هاست زیرا اول هویت انسان شناسایی می شود بعد خدمات 
دیگر داده می شود به ویژه در جامعه کنونی که در ازای خدماتی که 
به فرد می دهیم یک شناسنامه و هویت از او باید داشته باشیم چون 
هر خدمتی به مردم نیازمند به آمار پایه ای است لذا بحث ثبت احوال 

جایگاه ویژه ای در جامعه دارد.
صورت  به  وظیفه ای  احوال  ثبت  کرد:  تصریح  سلیمانی  علیدادی 
مستقیم در ترکیب جمعیتی جامعه ندارد اما کاری که انجام می دهد 
حق  که  ببرید  سمتی  به  را  جامعه  جمعیتی  ترکیب  که  است  این 

جامعه است و با ارائه آمار دقیق می تواند مسیر را مشخص کند زیرا 
تبیین وضعیت جامعه توسط مدیران نیازمند آمار دقیق است.

وی گفت: موضوع جمعیت یکی از دغدغه های جدی جامعه است لذا 
من و امثال من زمانی می توانیم خوب این مساله را به مردم توضیح 
این  اینکه  و هم  باشیم  داشته  در دست  دقیقی  اطالعات  که  دهیم 
اطالعات به ما بگوید در ۱۰ سال آینده کجا هستیم و در آینده قرار 
بدون  نظری  اظهار  دلیل هر  به همین  بخورد  رقم  اتفاقی  است چه 

وجود آمار دقیق باطل است.
دستگاه  برای  آمار  و  اطالعات  ارائه  شد:  یادآور  کرمان  جمعه  امام 
حوزه های  و  درمان  و  بهداشت  همچنین  و  است  مهم  نیز  آموزشی 

مختلف نیازمند اطالعات ثبت احوال هستند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان گفت: ما نمی دانیم 
از نظر سنوات در یک قرن چند نسل عوض می شوند بنابراین خوب 
است که با یک پیوست در کارت ملی برخی اطالعات ویژه ثبت شوند 
و ما پیوست هویتی داشته باشیم زیرا یکی از مشکالتی که در جاهای 
به جایی  و مستند  ندارد  این است که سندی وجود  داریم  مختلف 
نیست، بنابراین این ثبت ها نه تنها می تواند ثمره علمی داشته باشد 

بلکه ثمره عملی نیز با خود به همراه دارند.
از  برخی  تأثیر  تحت  زود  خیلی  که  هستیم  کشوری  ما  افزود:  وی 
خوب  و  مثبت  هم  و  منفی  می تواند  هم  که  می گیریم  قرار  عوامل 
باشد اینکه در دوره ای تبلیغ شد که »جمعیت کمتر زندگی بهتر«که 
یک نسلی این قضیه را پذیرفتند اما اگر االن به همان نسل بخواهیم 

همراه  همه  اگر  مطمئناً  اما  است  سخت  کنیم  تبلیغ  را  آن  عکس 
بشوند و این ترس را از خانواده بگیرند جمعیت قابل قبولی خواهیم 

داشت.
وی افزود: در خصوص رشد جمعیت باید فرهنگسازی شود زیرا فهم 
به یک  تبدیل  وجود شما  در  این حس  و  کردید  را درک  جمعیت 
جریان مهم در کشور شده است بنابراین باید کاری کنید تا این حس 
به گروه مرجع جدی منتقل شود تا شاهد رشد نرخ جمعیت نه تنها 

در استان که در کشور باشیم.

مدیرکل زندان های استان کرمان از تحصیل ۳۰۲مددجو در دوره های 
سواد آموزی زندان های این استان خبر داد.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، رمضان 
امیری، مدیر کل زندان های استان کرمان گفت: از ابتدای سال جاری 
تاکنون تعداد ۱۳۰ نفر مددجوی واجد شرایط در دوره سواد آموزی 
ثبت نام وهم اکنون در زندان های استان مشغول به تحصیل هستند.

ارتکاب جرم  و  آموزی  سواد  بین  که  می دهد  نشان  آمار ها  افزود:  او 
رابطه معناداری وجود دارد، این در حالی است که آموزش و پرورش 

زندانیان ساز وکاری مناسب برای بازپروری بزهکاران محبوس است.
او با اشاره به تاریخچه نهضت سواد آموزی در زندان های استان کرمان 
امام خمینی )ره( در  تاریخی حضرت  به فرمان  با عنایت  بیان کرد: 

با  و  آموزی  نهضت سواد  تاسیس  بر  مبنی  دیماه سال ۱۳۵۸  هفتم 
توجه به اهداف سازمان زندان ها واقدامات تامینی وتربیتی کشور در 
این  در  آموزی  سواد  عمده  ونقش  مددجویان  وتربیت  اصالح  جهت 
ابتدای تاسیس نهضت سواد آموزی  از  این امرخداپسندانه  خصوص، 
زندان های  در  وپرورش  وآموزش  زندان ها  مسئولین  وتالش  همت  با 

استان کرمان اجرا شد.
وآموزش  آموزشیار  اعزام  با  سال ها  تمامی  در  کرد:  تصریح  امیری 
بی  معضل  رفع  و  آموزی  سواد  دوره های  برگزاری  جهت  در  دهنده 

سوادی از زندان های استان اقدام شده است.
مدیر کل زندان های استان کرمان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری 
سواد  بی  مددجویان  شناسایی  به  نسبت  گذشته  سنوات  همانند 

پانیذ زندان ها ومصاحبه حضوری  زندان های استان ازطریق سیستم 
با مددجویان بی سواد اقدام شده است واسامی مددجویان بی سواد 
وپرورش  آموزش  ادارات  به  آموزی  سواد  سامانه  با  تطبیق  جهت 
ومعاونت سواد آموزی شهرستان ها ارسال که نسبت به تشکیل کالس 
در دوره سواد آموزی جهت مددجویان واجد شرایط اقدام شده است.
رسانی  اطالع  نیز ضمن  ابتدای سال جاری  از  کرد:  تصریح  امیری   
نسبت به شناسایی مددجویان کم سواد و واجد شرایط جهت ثبت نام 
در دوره انتقال اقدام شده است و ضمن معرفی اسامی آنان به ادارات 
آموزش وپرورش نسبت به ثبت نام وتشکیل کالس برای آنان اقدام و 
با پیگیری های به عمل آمده هم اکنون تعداد ۱۷۲ نفر مددجو در این 

دوره ثبت نام و مشغول به تحصیل هستند.

امام جمعه کرمان تاکید کرد:

ضرورت برنامه  ریزی برای رشد نرخ جمعیت درکرمان

تحصیل ۳۰۲ مددجو در دوره های سواد آموزی زندان های استان کرمان

خبر
رییس سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی کرمان خبر داد:

بیش از ۱۳۲ میلیارد تومان به حوزه 
آب روستایی استان اختصاص یافت  

 ۷۷۷ اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رییس 
متاسفانه  اند، گفت:  بوده  توجه  اعتبارات مورد  فاقد آب در تخصیص  روستای 
۱۵.۱ درصد از روستاهای باالی ۲۰ خانوار فاقد آِب کشور در استان کرمان است 

که نسبت به کل روستاها این عدد باال است.
دکتر »جعفر رودری« در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان کرمان با 
اشاره به آخرین اعداد بودجه امسال استان اظهار کرد: در بخش اعتبارات هزینه 
ای، ۵۹۱ میلیارد تومان ابالغی به استان بوده که ۴۲۲.۲ میلیارد تومان معادل 

۷۱.۴ درصد تخصیص داده شده است.
وی افزود: حقوق و مزایا براساس آخرین استعالمات تا پایان آذرماه پرداخت و 
به کسری که  با توجه  و  اکنون در حال پرداخت است  نیز هم  اعتبارات سایر 
دستگاه ها به ویژه در مباحث مربوط به سوخت و کسری در سایر دارند، پرداخت 

بقیه موارد طبق روال در حال انجام است.
رودری با بیان اینکه اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ۱۸۹۷ میلیارد تومان 
ابالغی به استان بوده که ۷۳۴ میلیارد تومان معادل ۳۸.۷ درصد تخصیص داده 
شده است بیان کرد: تغییر عمده ای که در روزهای گذشته ایجاد شده، مربوط 
به حوزه اعتبارات از محل درآمدهای نفتی است که امسال با توجه به فروش، 
تخصیص پایین بود اما در همین راستا در هفته گذشته افزایش تخصیص در 

این زمینه داشتیم که اعتبار تخصیصی این بخش به ۲۰ درصد رسیده است.
اینکه موافقتنامه  بیان  با  برنامه ریزی استان کرمان  رییس سازمان مدیریت و 
ها مبادله شده و مشکلی نداریم و تخصیص ها به دستگاه ها ابالغ شده است، 
گفت: به منظور جبران خسارات ناشی از سیالب امسال ۲۰ میلیارد تومان ابالغ 
شده که یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان مربوط به حوزه عشایری و ایل راه 
قنوات و کانال  به طور عمده الیروبی  و  مابقی در حوزه جهاد کشاورزی  و  ها 

های آب است.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۵۸۳ میلیون تومان اسناد تسویه به استان کرمان 
ابالغ شده، اظهار کرد: ۱۳ میلیارد تومان بابت بدهی های سد قدرونی به نام 

ابالغ شده است.
میلیارد  نیم  و  از ۱۴۲  بیش  کرد:  بیان  از سخنانش  دیگری  بخش  در  رودری 
اعتبار ملی و ۱۷۹ میلیارد تومان استانی به حوزه آب روستایی استان  تومان 
درصد   ۴۱ معادل  تومان  میلیارد   ۱۳۲ از  بیش  که  شده  اعتبار  ابالغ  تاکنون 

تخصیص داده شده است.
 ۷۷۷ اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رییس 
افزود: متاسفانه  اند،  بوده  توجه  اعتبارات مورد  فاقد آب در تخصیص  روستای 
۱۵.۱ درصد از روستاهای باالی ۲۰ خانوار فاقد آِب کشور در استان کرمان است 

که نسبت به کل روستاها این عدد باال است.

به گفته معاون عمران فرمانداری کرمان، تدوین برنامه چهار ساله 
جامع کاهش تصادفات در شهرستان کرمان پیگیری می شود.

وفا خیراندیش در نشست شورای ترافیک شهرستان کرمان با بیان 
اینکه آمار تصادفات در شهرستان کرمان طی هفت ماه سال جاری 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد افزایش داشته است 
افزود: با تمام تالش های انجام شده شاهد افزایش تصادفات درون 

شهری در کرمان هستیم.
وی ادامه داد: از دست رفتن هر نفر در تصادفات عالوه بر ضربه ای 
که به لحاظ عاطفی برخانواده ها وارد می کند تبعات منفی زیادی 
از دست رفتن سرمایه های  ایجاد می کند که  از نظر اجتماعی 
انسانی جامعه، آینده فرزندانی که سرپرست خود را از دست می 
دهند، تامین هزینه های آنها، مشکالت روحی و روانی و اجتماعی 
این حادثه ها  از  تبعات منفی هر یک  از  این خانواده ها همگی 

محسوب می شود.

اثربخشی برنامه های کاهش تصادفات  معاون فرماندار کرمان بر 
تاکید کرد و اظهار داشت: با اجرای برنامه های کوتاه مدت نیز می 
توان جلوی بسیاری از خسارت ها را گرفت و گاهی با هزینه های 

اندکی می توان با فرهنگ سازی نتایج خوبی گرفت.
خیراندیش با اشاره به اینکه با امکانات موجود نیز می توان آموزش 
دفتر  و  ها  دهیاری  از طریق  داد:  ادامه  کرد،  ارئه  را  های خوبی 
امور شهری می توانیم با هدف کاهش شاخص تصادفات به مردم 

آموزش داد.
وی با اشاره به اینکه در بسیاری از تصادفات بی احتیاطی دلیل 
اصلی است، گفت: دستگاه های اجرایی مرتبط باید پای کار بیایند 
و هر کس باید سهم خود را ادا کند نه اینکه آن را وظیفه دیگری 

بداند.
مدیر راهداری و حمل و نقل شهرستان کرمان نیز با بیان اینکه 
تعداد زیادی دوربین کنترل سرعت در جاده ها نصب شده است، 

افزود: عالوه بر دوربین های نصب شده تعداد دیگری دوربین در 
حال نصب است.

کرمان  شهرستان  های  جاده  بیشتر  افزود:  زاده  زابلی  مجتبی 
دوبانده است و این سبب باال رفتن سرعت خودروها می شود که 

البته سرعت باال فرهنگ و قوانین خود را نیاز دارد.
وی در ادامه یادآور شد: سرقت عالئم راهنمایی و رانندگی یا کابل 
های روشنایی یا حتی ترانس برق سبب بروز مشکالت زیادی در 

شهرستان کرمان شده است.
وی اضافه کرد: نقاط حادثه خیز یا مستعد حادثه در شهرستان 
اند که مهمترین آنها محور ماهان جوپار،  کرمان شناسایی شده 
باغین،  کرمان  بم  دوراهی  شهداد،  راهی  سه  باغ،  هفت  میدان 
دوربرگردان ماهان باغ شاهزاده، دوربرگردان پایانه باربری و تقاطع 
لشکر ثاراهلل در محور کرمان کوهپایه است که برای ایمن سازی یا 

اصالح مسیر باید دراولویت قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان کرمان با بیان اینکه بدهی 
صنایع و شرکت ها به برق منطقه ای بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان 
است گفت: ۳۷ میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به صنعت مس 
سرچشمه، ۲۴ میلیارد تومان مربوط به گل گهر، حدود ۶ و نیم 
میلیارد تومان به آبرسانی مجموعه مس و ۸۹ میلیارد تومان نیز 

مربوط به نورد بردسیر و فوالد ایرانیان است.
علی اصغر نصراللهی در نشست شورای توسعه و برنامه ریزی استان 
نیروی برق جنوب استان کرمان  کرمان، مطالبات شرکت توزیع 
را ۶۰ میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: شرکت برق شمال استان 
کرمان نیز ۳۳ میلیارد تومان از صنایع و شرکت ها طلب دارد که 

۲۵ میلیارد تومان از آن مربوط به هفت دستگاه اجرایی است.
اشاره  با  کرمان  استان  شمال  منطقه ای  برق  شرکت  مدیرعامل 
راه اندازی  آینده  نیمه دوم سال  زرند  نیروگاه  از  اینکه بخشی  به 
پیگیر  و  رسیده  نیروگاه  این  تجهیزات  کرد:  اظهار  می شود 

راه اندازی آن هستیم.

   معاون عمرانی فرماندار کرمان خبر داد:

تدوین برنامه کاهش تصادفات در کرمان

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون بدهی صنایع به برق منطقه ای کرمان حدود ۱۵۰ میلیارد تومان است
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای

 فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 139860319005000341 مورخ 1398/09/09 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
شهداد   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
شناسنامه 97  بشماره  اسداهلل  فرزند  میرعبدالهی خبیصی  زهرا  متقاضی خانم  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
صادره از شهداد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 569 مترمربع پالک 2 فرعی از 2568 - اصلی واقع 
در بخش 23 کرمان به آدرس شهداد - خیابان طالقانی کوچه روبرو بخشداری خریداری از  مالک رسمی 
آقای سید جالل سعیدی   محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.1347 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/9/25 تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/10/9

ابراهیم سیدی - رئیس ثبت اسناد و امالک 

بدین وسیله به اطالع می رساند مجمع عمومی عادی شرکت 
زیست محور پژوهش پارس سهامی )عام( به شماره ثبت ۱۴۱۷۷ 
و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۶۱۹۱ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت 
۹ صبح در سالن اجتماعات مرکز رشد سالمت واقع در بلوار 

جمهوری اسالمی برگزار می گردد. 
دستور جلسه:

 ارزیابی وضعیت مالی شرکت و نحوه ی واگذاری سهام 
هیات مدیره شرکت 

مجمع عمومی عادی شرکت 
زیست محور پژوهش پارس

اهدای 
خون سالم 

اهدای زندگی

آگهی مناقصه شماره 2۰98۰۰۰۱32۰۰۰۰۰4 )نوبت دوم(

اداره کل انتقال خون استان کرمان در نظر دارد، خرید تجهیزات سردخانه ای با ملحقات 
مورد نیاز را از طریق مناقصه به شماره 2098000132000004 با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه را با 
بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولت www.setadiran.ir   به صورت الکترونیکی به 
فروش برساند زمان انتشار در سایت 1398/10/08 تاریخ دریافت شرایط مناقصه از تاریخ نشر آگهی 
تا تاریخ 1398/10/24 ساعت 19 زمان بازگشایی  ارائه پیشنهاد  لغایت 1398/10/14 ساعت 19 و 
پاکتها 1398/10/25 ساعت 10 زمان اعالم برنده 1398/10/26 ساعت 10 می باشد. ضمنا برگزاری 
فرآیند شامل  مراحل  باشد و کلیه  الکترونیک دولت می  تدارکات  از طریق سامانه  مناقصه صرفا 
دریافت اسناد مناقصه، پرداخت تضمین شرکت در مناقصه )ودیعه( ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی 

پاکات، اعالم به برنده، واریز وجه مناقصه در بستر سامانه امکان پذیر می باشد. 713392
روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان کرمان 

آگهی مناقصه نوبت دوم
شــهرداری خورســند در نظر دارد نسبت به اجرای تسطیح و زیرسازی معابر سطح شهر تا مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود در 
صورت دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رشته ابنیه و راه و ترابری دارای حداقل رتبه ۵ و دارای ظرفیت کاری مجاز و مطابق شرایط این آگهی برای دریافت 

اسناد مناقصه به شهرداری خورسند مراجعه نمایند.
شرایط:  ۱- برآورد اولیه پروژه مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

۲- محل اجرای پروژه: شهر خورسند - مدت انجام کار ۴ ماه 
۳- سپرده شرکت در مناقصه که از ۵ درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد به صورت نقد یا ضمانت نامه بانکی 

۴- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.  ۵- چنانچه برندگان ردیف اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهرداری 
ضبط خواهد شد. ۶- مهلت قبول پیشنهادها از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

۷- تاریخ بازگشــایی و رســیدگی به پیشنهادها روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ راس ســاعت ۱۰ صبح در محل شهرداری خورسند در حضور اعضای کمیسیون عالی 
معامالت ۸- سایر اطالعات در اسناد مناقصه ذکر خواهد شد. ۹- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

داوود منگلی - شهردار خورسند 
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روایت »کرمان امروز« از گران فروشی هایی که پیش چشم مسئوالن در کرمان همچنان ادامه دارد؛

افزایش قیمت 4 تا 15 درصدی کاالهای اساسی

 اشاره: 
مرتبه  ها  ده  روزانه  که  باشد  ای  واژه  تنها  شاید  "گرانی" 
نگاهی  اگر  شود.  می  بازارشنیده  و  کوچه  در  مردم  زبان  از 
به قیمت ها در کف بازار بیندازیم مشاهده می کنیم قیمت 
بنزین  نرخ  افزایش  از  پس  و  ماه  آبان  از  اساسی  کاالهای 
افزایش محسوسی یافته و این افزایش قیمت بر زندگی اقشار 
متوسط جامعه تاثیر زیادی گذاشته و باعث سقوط این قشر 
به زیر خط فقر شده  و دیگر تحمل این شرایط برای شان 
سخت شده و صدای آنها را درآورده است. روزی نیست که 
بار  از کاالهی اساسی پرواز قیمت نداشته  باشد. یک   یکی 
تخم مرغ، یک بار گوجه فرنگی، یک بار سیب زمینی و پیاز 

و حتی پوشک بچه!
غیبت مشتری در بازار

با افزایش قیمت ها، گو اینکه مشتری ها از بازار پر کشیده 
نمی شود.  دیده  ها  قیمت  در  عدالتی  و  انصاف  که  اند. چرا 
هستند.  خود  سود  فکر  به  فروشندگان   و  کنندگان  تولید 
نسخه قیمت ها غیر قانونی پیچیده می شود. نه تولید کننده 
با نگاه به وضعیت اقتصادی این  روزهای مردم قدم  بر می 
دارد و نرخ های خود را تعیین می کند  و نه فروشنده عدالت  
را می بیند. با این وصف معلوم نیست این وضعیت تا چه وقت 
ادامه دارد و آیا روزی قرار است مردم روی ارزانی را ببینند!؟

آیا نظارتی صورت می گیرد؟
سئوال بیشتر شهروندان از ما به عنوان  یک رسانه این است 
که آیا مسئوالن گرانی های صورت گرفته که در برابر چشمان 
انجام می شود را می بینند و آیا نظارتی صورت می  ایشان 

گیرد؟
متولیان نظارت  بر بازار با صحه گذاشتن  بر دغدغه های 
موجود  از وضعیت  بایدآرامش خاطری  معتقدند  مردم،  اخیر 
به مردم داد. در همین  راستا بازدید میدانی گشت مشترک 
ناظران بر بازارصورت می پذیرد، گران فروشی رصد می شود، 
و  شود  می  داده  الزم  تذکرات  گردد،  می  بررسی  ها  قیمت 

تخلفات پیگیری می شود.
افزایش 15 درصدی قیمت ها

طور  به  مجموع  در  استان  شمال  صمت  رئیس  گفته  به 
میانگین افزایش ۴ تا ۱۵ درصدی در بحث کاالهای اساسی 

در استان کرمان داشته ایم.
 ۳۰ تا  آبان   ۲۰ از  بازرسی ها  تعداد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
آذر در شهر کرمان پنج هزار و ۸۱۳ مورد بوده است، اظهار 
کرد: در این تاریخ تعداد تخلفات ثبت شده ۹۲۲ مورد، تعداد 
و  مورد   ۵۷۰ تعزیرات  به  ارجاع  و  شده  تشکیل  پرونده های 
مبلغ جریمه کرد در این بازه زمانی دو میلیارد و ۱۲۶ میلیون 

و ۴۱۵ هزار و ۷۶۰ تومان بوده است.
رئیس سازمان صمت شمال استان کرمان با اشاره به عناوین 
عدم  مورد،  گرانفروشی ۴۱۴  افزود:  کرمان  در شهر  تخلفات 
مورد   ۱۵۴ خرید  فاکتور  ارائه  عدم  مورد،   ۲۴۳ قیمت  درج 

بوده است.
رعایت  عدم  به  می توان  تخلف  عناوین  دیگر  از  افزود:  وی 
کاالی  نگهداری  نقل  و  حمل  مورد،   ۲۳ بهداشتی  ضوابط 
قاچاق ۴ مورد، عدم صدور صورتحساب ۳۷ مورد، احتکار یک 

مورد و سایر موارد ۴۵ مورد اشاره کرد.
بیان  با  مهر   خبرگزاری  با  گفتگو  در  نژاد  مهدی حسینی 

این مطلب که میانگین قیمت حبوبات از ۲۰ آذر تا امروز، ۵ 
درصد افزایش داشته است، بیان کرد: بیشترین تغییر قیمت 
را در بحث میوه داشته ایم که ۲۱ درصد افزایش داشته است 
همچنین تنها کاالیی که کاهش قیمت در تاریخ مذکور داشته 

است مرغ بوده است که کاهش یک درصدی داشته است.
چگونه از گران فروشی شکایت کنیم؟

به طور کلی چند مسیر  برای شکایت از واحد صنفی یا  فرد 
ارائه دهنده کاال و خدمات وجود دارد. با طی کرد ن هر یک 
از این مسیرها و فرایندهای آسان ایجاد شده، می توانید حق 

خود را احقاق کنید و به نتیجه مطلوب برسید.
ادارات صنعت، معدن و تجارت استان ها و نیز اداره تعزیرات 
روزی  شبانه  به صورت  سامانه ۱۲۴  از  استفاده  با  حکومتی 
و  کنند  می  رسیدگی  را  مردم  توسط  شده  اعالم  مشکالت 
به  صنعت  اداره  بازرسان  پردازند.  می  آن  فصل  و  حل  به 
تلفن  طریق  از  اغلب  که  مردم  توسط  شده  مطرح  مسائل 
است، رسیدگی و کارشناسان این سامانه در صورت نیاز نتایج 

رسیدگی را به شاکی اعالم می کنند.
هیات های رسیدگی به تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی، 
از  شکایت  برای  که  است  مراجعی  ترین  معروف  از  یکی 
از  یک  هر  به  مراجعه  با  شناسیم.  می  صنفی  واحدهای 
افراد دیگری مشابه خود مواجه  با  نهاد،  این  ساختمان های 
اگرچه  دارند.  صنفی  واحدهای  از  شکایتی  که  شد  خواهید 
سازمان تعزیرات حکومتی، عمده همت خود را بر پیشگیری 
از ایجاد تخلفات به وسیله تعیین آیین نامه و نرخ نامه و نیز 
به  مراجعه  با  حال  این  با  اما  است،  گذاشته  دائمی  بازرسی 
تعزیرات و شکایت از واحد صنفی متخلف می توانید به سرعت 

به نتیجه برسید و حق خود را احقاق کنید.
از  شکایت  اعالم  برای  ممکن  مسیرهای  از  دیگر  یکی 
واحدهای صنفی و افراد متخلف، خود اتحادیه آن صنف و نیز 
با واحد صنفی،  بازرسی اصناف است. هر مشکل ایجاد شده 
در اتحادیه آن واحد صنفی قابل بررسی و رسیدگی است. با 
مراجعه به اتحادیه صنف مورد نظر یا پایگاه های بازرسی اتاق 
اصناف می توانید شکایت خود را مطرح و به همراه مستندات 
که شامل فاکتور، رسید یا هر سند دیگری است، ثبت کنید. 
کاری،  روز   ۱۰ مدت  ظرف  اصناف  اتاق  یا  اتحادیه  بازرسی 
احراز تخلف  انجام می دهد و در صورت  را  کارشناسی الزم 
میزان آن را معین می کند. پس از اعالم مبلغ تخلف به واحد 
صنفی، اگر فرد متخلف مبلغ مورد نظر را استرداد و رضایت 
شما را به عنوان مشتری جلب کند، مشکل حل و فصل می 
شود و به حق خود خواهید رسید. اما در صورت ممانعت از 
پرداخت یا عدم جلب رضایت شما، تخلف به تعزیرات ارجاع و 
در دادگاه به آن رسیدگی خواهد شد. بدیهی است که جلب 
رضایت مشتری در اتحادیه یا اتاق اصناف زمان بری کمتری 
دارد و از طوالنی تر شدن فرآیند رسیدگی جلوگیری خواهد 

کرد.
برای  دیگری  مسیر  کنندگان  مصرف  حقوق  از  حمایت 
رسیدگی به حقوق از دست رفته مشتریان واحدهای صنفی 
یا خریداران کاال و خدمات ارائه شده است. انجمن حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان در اداره صنعت، معدن و تجارت در 
خیابان سرافرازان مستقر است و در آن جا پذیرای شکایات و 

مسائل مربوط به حقوق مصرف کننده است.
انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان با توجه به مسئله 
مطرح شده، موضوع را به بازرسی اداره صنعت اعالم می کند 
به رسیدگی موضوع  تعزیرات حکومتی  یا  ها  آن  از طریق  و 

می پردازد.

   روزی نیست که قیمت یکی از کاالهای اساسی پرواز قیمت نداشته باشد. به گفته رئیس 
صمت شمال استان در مجموع به طور میانگین افزایش ۴ تا ۱۵ درصدی در بحث کاالهای 
اساسی در استان کرمان داشته ایم. سوال بیشتر شهروندان از ما به عنوان یک رسانه این 
است که آیا مسئوالن گرانی های صورت گرفته که در برابر چشمان ایشان انجام می شود 
را می بینند؟ آیا نظارتی بر بازار انجام می شود؟ و چندین سوال دیگر که در این شماره 

به آنها پرداخته ایم و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

سرویس فرهنگی – اجتماعی کرمان امروز
 

و  ایران  آمار  مرکز   ۱۳۹۵ سال  سرشماری  با  مطابق 
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
در سال ۱۳۹۷، هم اکنون نزدیک به ۹ میلیون نفر بی سواد 
در کشور حضور دارند که از این تعداد ۱ میلیون ۷۳۸ هزار 
نفر بازمانده از تحصیل بوده و واکنش قابل توجهی از فضای 

عمومی در پی نداشته است.
خبری  پژوهش های  و  تفسیر  تحلیل،  گروه  گزارش  به 
به خصوص  روی جامعه،  پیش  مهم  از مسائل  یکی  ایرنا، 
وزارت آموزش و پرورش، بازماندگی از تحصیل و بی سوادی 
تعداد زیادی از افراد جامعه است. متاسفانه مطابق با گزارش 
اجتماعی  پژوهش های  مرکز  تارنمای  در  شده  منتشر 
مجلس، علیرغم تالش های متعدد این نهاد و نهضت سواد 
کردن  ریشه کن  یعنی  نهایی  هدف  به  رسیدن  تا  آموزی، 
به  توجه  با  مساله،  این  دارد.  وجود  زیادی  راه  بی سوادی 
اینکه آموزش و پرورش  بنیان حیاتی و نقطه آغاز توسعه 
و تحول کشور قلمداد  می شود و عزم عمومی مردم و یا به 
نوعی عزم مسئوالن در جهت مرتفع کردن آن جدی نیست، 

قابل تامل است.
آموزش  در حوزه  فعال  از سمن های  دقیقی  آمار  اگرچه 
و پرورش در ایران در دسترس نیست، اما به نظر می رسد 
قانع  چندان  کشور  گستردگی  و  جمعیت  با  مقایسه  در 

نباشد. به گفته »محمد مهدی تندگویان«، معاون  کننده 
دنیا  در  جوانان،  و  ورزش  وزارت  جوانان  امور  ساماندهی 
نفر یک سمن وجود دارد، در حالی که  ازای هر ۱۰۰  به 
در ایران به ازای هر ۱۵ هزار نفر یک سمن داریم. ضمن 
این که باید درنظر داشت، سمن های فعال در بخش آموزش 
با توجه به پراکندگی جغرافیایی و تعداد جمعیت بی سواد یا 
بازمانده از تحصیل چندان مناسب به نظر نرسیده و مسائل 
استان  مثال  به عنوان  دارند.  رو  فراوانی پیش  و مشکالت 
سیستان و بلوچستان، علیرغم این که سمن های فعالی در 
زمینه آموزش و پرورش در خود دارد، در این حوزه از رتبه 
نخست برخوردار است. از سوی دیگر این مسئله با توجه 
پرورش در  و  آموزش  وزارت  پیشنهادی  بودجه  به کاهش 
الیحه بودجه سال  ۱۳۹۹به خصوص بی توجهی جامعه به 
از جهات گوناگون  مسئله مهمی چون آموزش و پرورش، 

قابل بررسی است.
پخش شدن مسئولیت و کاهش توجهات عمومی

به  اجتماعی  روان شناس  دو  میالدی،  شصت  دهه  در 
نام های »بیب لتنی« و »جان دارلی«متوجه شدند که افراد، 
به ویژه شهرنشینان غالباً در خصوص جرائم و مسائلی که در 
اطراف آن ها رخ می دهد، بی اعتنا هستند. آنان در تحقیق 
خود به این نتیجه رسیدند که با افزایش تعداد افراد در گروه، 
احساس مسوولیت فردی به دلیل »پخش شدن مسئولیت« 
کم تر خواهد بود. براساس این نظریه در صورتی که یک فرد 

با کسی مواجه شود که به کمک نیاز دارد، وظیفه او روشن 
است، اما در صورتی که چندین نفر شاهد یک سانحه باشند، 
وظیفه کمک کردن به طور مساوی بین همه آن ها پخش 

شده و لذا با بی تفاوتی از مسئله عبور می کنند.
با این رویکرد زمانی که تعداد افراد یک جامعه زیاد بوده 
و افراد بازمانده از تحصیل نظیر کودکان کار و خیابان زیاد 
باشد، مسوولیت موجود در این زمینه هم بین دیگران پخش 
می شود. افراد با این عقیده  که باالخره هستند کسانی که 
بخواهند به فکر آن ها بوده و کمک کنند، به صورت ساده 
و گذرا از کنار آن عبور می کنند. این درحالیست که اگر 
معادل حدود ۹.۲  که  نفر  میلیون  یعنی ۹  رقمی،  چنین 
درصد از جمعیت کل کشور است. در جوامع توسعه یافته 
اتفاق می افتاد، واکنش مجدانه و مستمر افکار عمومی را به 

خود جلب می نمود.
مطابق با گزارش رسانه ها، آمار بازماندگی از تحصیل در 
کشورهایی نظیر فنالند و نروژ برابر با صفر درصد است. به 
عبارت دیگر، آمار باسوادی برای ساکنان آن جامعه برابر با 
۱۰۰ درصد است. مضاف بر این، تعداد انجمن ها و نهادهای 
اجتماعی که به نوعی بر مسئله بازماندگی از تحصیل نظارت 
دارند، همگی نشان از تعهد اجتماعی در قبال سایر افراد 

دارد.
توجهات  افزایش  بر  عاملی  اقتصادی  توسعه 

اجتماعی به مسائل        

که  علمی  دسته بندی های  از  یکی  گفت  بتوان  شاید 
و  »ارزش ها  قالب  در  که  افراد  تمایالت  حوزه  در  تاکنون 
»رونالد  معاصر  جامعه شناس  توسط  اجتماعی  نیازهای« 
اینگلهارت« انجام شده است. مطابق با نظر وی افراد غالباً 
برای چیزهای کمیاب ارزش بیشتری قایل اند و هرچه که 
از شدت کمیابی آن کم شود به همان میزان هم از دایره 
توجهات و تالش افراد برای رفع آن کاسته خواهد شد. بدین 
ترتیب، می توان گفت یکی از مواردی که موجب می شود تا 
جامعه و یا حتی مسووالن نسبت به مسئله بازماندگی از 
تحصیل و بی سوادی در جامعه توجه کافی نداشته باشد، 
گستردگی و فراگیری آن در سطح جامعه است. از این حیث 
آمار حدود ۹.۲ درصدی جمعیت بی سواد در کشور رقم قابل 

توجهی است.
با  جامعه  زمانی که  تا  اینگلهارت،  نظر  بنابر  همچنین 
باشد،  روبرو  اولیه  نیازهای  تامین  در  مالی  بحران های 
به  توجه  و  پیش رفته  نیاز  همین  بنابر  نیز  افراد  تمایالت 
ارزش هایی نظیر تامین مایحتاج اولیه هم بیشتر می شود. 
بنابراین، هرچه تامین نیازهای اولیه با تسهیالت بیشتری 
صورت بگیرد، ارزش های اجتماعی نیز به سمت ارزش هایی 
چون توجه به دیگران، آموزش و شکوفایی جامعه متمایل 
اجتماعی  توسعه  گفت  می توان  ترتیب  بدین  بود.  خواهد 
از  یکی  آمد،  خواهد  بوجود  اقتصادی  توسعه  پی  در  که 
از  بازماندگی  پیش زمینه های جلب توجه عموم به مسئله 

تحصیل و بی سوادی خواهد بود.  
مشخص نبودن نهادهای مسئول در زمینه آموزش 

و پرورش
نهادهای متعددی به غیر از وزارت آموزش و پرورش در 
نوبه خود قدرت  به  این  زمینه آموزش دخیل هستند که 
و  کرده  سلب  حدودی  تا  متبوع  وزارت  از  را  عمل  ابتکار 
تداخل در امر سیاستگذاری برای آموزش را موجب می شود. 
وزارت  سابق  قائم مقام  نعمت الهی«  »امیرعلی  گفته  به 
مجلس  امور  و  حقوقی  سابق  معاون  و  پرورش  و  آموزش 
وزارت آموزش و پرورش، نهادهای مختلفی از جمله مجلس، 
دولت، شورای عالی انقالب فرهنگی، شورای عالی آموزش 
و پرورش و ساختارهایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
برای نظام تعلیم و تربیت نقشه سازی می کنند که این امر 

موجب چالش می شود.
زمانی که  تا  برداشت کرد،  این رویکرد می توان چنین  با 
مسئول مشخصی در زمینه آموزش و پرورش وجود نداشته 
اقدامات  و  سیاست گذاری ها  در  سردرگمی  طبیعتاً  باشد، 
نیز اجتناب ناپذیر خواهد بود. تشتت نهادهای تصمیم گیر 
در زمینه آموزش و پرورش از جمله مواردی است که نه 
تنها موجب سردرگمی نهادهای تصمیم گیر در این خصوص 
مسئله  به  توجه  از  نیز  را  عمومی  افکار  بلکه  می شود، 

بازماندگی از تحصیل و بی سوادی باز می دارد.

چرا به بی سوادی و بازماندگی از تحصیل بی توجهیم؟

تا انتخابات 

رابطه ی 
شفافیت مالی 

با وحدت ملی 
در بیشتر کشورهای جهان »فوتبال« به عنوان یکی از عوامل 
استحکام وحدت ملی، ثبات سیاسی، تمامیت ارضی و امنیت 

عمومی، نقش بی چون و چرایی ایفا کرده است. 
قطعیت این نظریه هنگامی به اثبات می رسد که دوره های 
مختلف جام جهانی فوتبال و هزینه های میلیارد دالری دولت 
تیم  ملی شان در گروه هشت  تیم های  برای حضور  را  ها 
برتر جهان ـ با مروری اجمالی ـ مورد بررسی قرار دهیم که 
سیاسی  تحوالت  برخی  حتی  یابیم  می  در  آن صورت  در 
این  تاثیر  تحت  ـ  گذشته  های  دهه  طی  ـ  التین  آمریکای 

عامل غیرسیاسی بوده است.
در کشور ما نیز، پیروزی های تیم ملی برای رسیدن به رقابت 
های جام جهانی، همدلی اقوام ایرانی وحدت ملی و انسجام 
قشرهای مختلف را به حدی تقویت کرده است که هیچکس 

نمی تواند منکر آن شود.
حال با توجه به این واقعیت و وجود استعدادهای درخشان 
و بدن های ورزیده ی جوانان اقوام مختلف ایرانی که علی 
بیرانوند، تنها نمونه ای از آن محسوب می شود، آدمی حیران 
و شگفت زده می ماند که چرا فوتبال در انحصار اروپاییان 
کشورهای  به  مربی  تکبر  نهایت  در  که  است  مانده  باقی 
آسیایی صادر می کنند و ساالنه میلیاردها دالر ثروت ملت 
های مظلوم ما را غارت می کنند!؟ این در حالی است که 
جوانان ما با هوش ذاتی، قدرت بدنی و تکنیک هایی که طی 
سالهای اخیر با بازی در تیم های اروپایی آموخته اند، چیزی 

از آن ها کم ندارند.
در ایران نیز سالهاست که با استفاده از درآمد شرکت های 
دولتی، ده ها تیم برای راه اندازی لیگ های برتر، یک، دو 
و سه شکل گرفته که بستر مناسبی برای شناخت استعدادهای 
پوسیده ی  سیستم  آیا  ولی  ایجاد شود  ایران  فوتبال  واقعی 
ورزش ایران اجازه می دهد، »فوتبال« نقش خود را به عنوان 

عامل وحدت و همدلی و آرامش ملی ایفا کند!؟
برای ملت ایران همواره این پرسش ها مطرح بوده است که 
چه کسانی از استخدام مربیان از رده خارج شده و بازیکنان 

ضعیف خارجی برای تیم های لیگ ها، سود می برند!؟
و چرا ملت ایران نباید از محتوای قراردادهای این مربیان و 

بازیکنان باخبر باشد!؟
از  به عنوان معجزه ی قرن می تواند، پرده  »شفاف سازی« 
کالن،  سودهای  کسب  با  که  بردارد  هایی  دالل  ی  چهره 
فضایی را که تختی ها در آن نفس کشیده اند، آلوده کرده و 

اجازه نمی دهند دالوران ایران به فوتبال راه یابند.
و اما این معجزه ی قرن هنگامی محقق می شود که مجلس 
شورای اسالمی از نمایندگانی تشکیل شود که بر استفاده از 
فناوری در شفاف سازی مالی در تمامی عرصه های ورزشی 
و غیرورزشی پافشاری کنند و بدانند که نیل به این مرحله 
حساس با وحدت ملی و امنیت عمومی نسبت مستقیم دارد. 
به عبارت واضح تر، تاکید بر شفاف سازی، نشانه روشنی بر 
میهن دوستی خواهد بود. بکوشیم تا خانه ی ملت را برای 

اجرای معجزه ی قرن یاری کنیم.

به قلم یحیی
 فتح نجات

کوچه 
وصال

هم  به  اگر  موازی  خط  دو  همچون  ما 
تقدیر  چه  رسیم  نمی  همدیگر  به  باشیم  هم  نزدیک 
وارونه ای برایمان رقم خورده است. اگر قرار باشد که 
انتظار آمدنت را نکشم هیچ انگیزه ای برای زنده ماندن 
ندارم که راه را پیدا کنم. هیچ کوچه ای برای رسیدن 
در من رقم نمی خورد هر روز در جستجوی تو بیداری 
از  حتی  زنم  می  دنیا  به  خواب  از  زنم.  می  صدا  را  ام 
نمی  پیدایت  زنم ولی در هیچ کجا  دریا می  به  خاک 
کنم. این همه سوختن حاکی از شیفتگی ام به توست. 
در تو غرق شده ام و به دنیایی عادت کرده ام که عطر 
نفس های تو را داشته باشد. اگر آمدی و من نبودم برایم 
یادگاری  انداختند  فاصله  ما  میان  که  دیوارهایی  روی 
را  ها  رفتنی  و  ندارم  برگشتن  به  عادت  چون  ننویس 
رفته می پندارم تا درد کمتری بر دوشم باشد. به خیالم 
کبوتر شده ای و در سرزمینی دور آسمان را ورق می 
نمی  هیچ  ام  تشنگی  از  را سر می کشی  آفتاب  و  زنی 
شده  سیراب  تو  در  زندگی  های  اقیانوس  گرچه  دانی 
را  جدایی  ظرفیت  و  شده  عاقل  باید  هایمان  قلب  اند. 
ایم  نشسته  تقاطعی  انتظار  به  بیهوده  ما  باشند.  داشته  نیز 
موازی  رفته که دو خط  یادمان  برسیم.  به یکدیگر  که 
هستیم. سر بر شانه ی شب اشک می ریزم و تو نیستی 
با  قراری  در  را  ام  قراری  بی  باشی. کاش  ام  که ستاره 
تو به فراموشی می سپردم و عشق و عاطفه ام را به آب 

نمی دادم.
دنیا بزرگتر از آن است که بتوانیم گم کرده هایمان را 
پیدا کنیم وای اگر دیگر نگاهی به هم نباشد گرچه هوا 
دردناک و سنگین است و گاهی حس خفگی را رقم 

می زند.
بهاران دلم باشی قشنگ است 

اگر چه کار دنیای تو جنگ است 
اگر چه دوست دارم زندگی را 

بدونت شیشه ها محتاج سنگ است

به قلم 
مهناز سعید 

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول(
شرکت تعاونی خاص ســحاب فرهنگیان استان کرمان در نظر دارد تعدادی از واحدهای تجاری 
خود واقع در کرمان، بین شــهرک ن والقلم و شــهرک خواجو را به صورت تهاتری با آسانسور یا 

نقدی به فروش برساند. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته به آدرس: کرمان 
-خیابان ســپه - نبش ســپه یک مراجعه  و یا با شماره تلفن ۳۲۲۶۱۲۹۶- ۰۳۴  تماس حاصل 

نمایید.
روابط عمومی شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان 
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فرهنگ و ادب

نسل امروز؛ بزرگ شده فضای اینستاگرام و تلگرام
سرویس فرهنگی کرمان امروز

 
عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( با اشاره به اینکه 
نسل امروز در اینستاگرام و تلگرام بزرگ می شوند، گفت: نوع گفتار نسل 
امروز در فضای مجازی حتی در رسم الخط آن ها نیز تأثیرگذار بوده است 

و می توان گفت آن ها نسل اینستاگرام و تلگرام هستند.
دانشگاه  فارسی  ادبیات  و  زبان  گروه  هیات علمی  عضو  رون،  مهسا 
بین المللی امام خمینی )ره(، در گفت وگو با ایسنا با تأکید بر اینکه در 
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی اقدامات زیادی در خصوص شناسایی 
آسیب های ورود کلمات بیگانه به دایره کلمات فارسی انجام شده است، 
اظهار کرد: به نظر می رسد دغدغه مندی به جز رهبری در حوزه زبان و 
ادبیات فارسی وجود ندارد و تنها فرهنگستان زبان فارسی در عرصه هایی 

از این حوزه در حال فعالیت است.
غرب  از سوی  به شدت  جریان  این  که  حالی  در  متأسفانه  افزود:  وی 
مورد توجه است و برای ترویج فرهنگ خود سرمایه گذاری و برنامه ریزی 
زیادی دارند و به صورت شبانه روزی روی اندیشه نسل امروز کار می کنند، 

ما فعالیت و برنامه ای در این خصوص نداریم!
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در حالی که اساتید زبان فارسی از 
ورود افسارگسیخته کلمات بیگانه به زبان فارسی ناراحت هستند، برخی 
از اساتید زبان شناسی می گویند چه ایرادی دارد که واژگان بیگانه وارد 
شود چرا که هدف زبان برقراری ارتباط است و با یک کلمه می توان این 

ارتباط برقرار کرد.
رون با اشاره به اینکه این نسل در اینستاگرام و تلگرام بزرگ می شوند، 
عنوان کرد: نوع گفتار نسل امروز در فضای مجازی حتی در رسم الخط 
آن ها نیز تأثیرگذار بوده است و می توان گفت آن ها نسل اینستاگرام و 

تلگرام هستند.
وی ادامه داد: زبان گفتاری و نوشتاری، پاسخ به سؤاالت، نامه نگاری 
و پیام هایی که بین این نسل با دیگر افراد ردوبدل می شود همه تحت 
تأثیر این فضا است و کدها و زبان اصطالحات آن ها به شیوه رسم الخط 

تلگرامی و اینستاگرامی است.
این  افزود:  )ره(  خمینی  امام  بین المللی  دانشگاه  هیات علمی  عضو 
جواب  حتی  دانشجویان  از  بسیاری  که  است  شیوه ای  به  تأثیرگذاری 
با واکنش  به زبان محاوره می نویسند که گاه  را  امتحانی خود  سؤاالت 
اساتید روبرو می شود و به دانشجویان اعالم می شود که اگر کسی چنین 

به سؤاالت جواب دهد آن را قبول نخواهندکرد.
نسل جدید کتاب خوان نیستند

رون با بیان اینکه باید برای نسل امروز ضرورت مطالعه کتب فارسی 
و تاریخ ادبی توضیح داده شود، گفت: گاه آن قدر وضعیت بغرنج است 
که برخی از نوجوانان و جوانان امروز فلسفه خواندن متون ادبی کهن را 
کاری بیهوده تلقی می کنند و می پرسند چرا باید کتب ادبی چند قرن 

قبل مطالعه و یا برای آن ارزش قائل شد.
 وی با بیان اینکه یکی از عوامل بزرگ ایجاد چنین وضعیتی گذشته 
از نقش و اثرگذاری فضای مجازی را می توان فاصله گرفتن نسل امروز 
از مطالعه کتاب دانست، عنوان کرد: مشکل ما این است که نسل جدید 
باشد چنین  مطالعه  و  اهل خواندن  که  نسلی  زیرا  نیستند  کتاب خوان 

اشتباهات فاحشی در زبان وی رخ نمی دهد.
این استاد دانشگاه افزود: مطالعه کتب مختلف موجب هدایت و نزدیکی 
زبان گفتاری افراد به سمت زبانی روان و سلیس و با معیار می شود اما 
در حال حاضر میزان مطالعه بسیار کاهش یافته و افراد تنها به مطالعه 

چند کتاب درسی محدود شده اند.
بیان کرد: سیستم فعلی آموزش وپرورش کشورمان تکلیف محور  وی 
نیست و نمی تواند زمینه ارتقاء هوش معنوی و اخالقی و خالقیت دانش 
آموزان را با فعالیت های ارائه شده ایجاد کند؛ متأسفانه انسان های اهل 
آموزش وپرورش  کنونی  نظام  در  باشند  داشته  تشخیص  قوه  که  فکر 
انسان هایی که بتوانند در مراتب باالتر قوه تشخیص  تربیت نمی شوند، 
را  انتظار  این  و  باشند  با استدالل و منطق داشته  را  بد  واضح خوب و 

برآورده کنند.
امام  ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی  عضو هیات علمی گروه زبان و 
از  آموزش وپرورش  حوزه  در  جدی  مشکالت  شد:  یادآور  )ره(  خمینی 
امرار  و  اقتصادی  وضعیت  آموزشی،  فضای  کمبود  معلم،  کمبود  جمله 
معاش فرهنگیان و طرح های پشت سر هم که معلمان موظف به انجام 
به  رسیدگی  و  آموزان  دانش  سؤاالت  به  پاسخ گویی  اجازه  هستند  آن 

مطالبات آن ها را به معلمان نمی دهد.
رویکرد دانشگاه بسیار شبیه مدارس است

بسیار شبیه مدارس  دانشگاه  رویکرد  عنوان کرد: در حال حاضر  وی 
است و در پایان ترم باید حتماً آزمونی گرفته شود همین امر موجب شده 
تا دانشجویان عادت به جزوه نویسی داشته باشند و مطالعه کتاب نیز در 

بین آن ها محدود باشد.
رون با اشاره اینکه ادامه خط سیر کنونی در فضای دانشگاه ها اشتباه 

زمینه  دانشگاه ها  آزمون های  برداشتن  با  می توان  داد:  پیشنهاد  است، 
دادن نمره کیفی در طول ترم را به دانشجویان ایجاد کرد تا بدین واسطه 

شاهد مهارت آموزی در بین دانشجویان باشیم.
وی ادامه داد: در دانشگاه تغییر دادن سبک زندگی دانشجویان سخت 
است با این حال اساتید می توانند با خالقیت فضای کالس را به سمتی 
هدایت کنند که دانشجویان از این فضا فاصله گرفته و به سمت مطالعه 

سوق پیدا کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( تصریح کرد: گاه 
دیده می شود که حتی هنگام خطاب قرار دادن اساتید دانشگاه آن ها را 
بدون پسوند و پیشوند به نام کوچک صدا می زنند این در حالی است که 
یاد کردن ما از اساتید به شکل دیگری بود اما این نسل گاهی به بهانه 
صمیمیت اساتید و مخاطبان خود را بدون الفاظ مؤدبانه مورد خطاب 
قرار می دهند. در واقع به نظر می رسد معیارهای ادب در جامعه و نسل 
امروز در حال تغییر است و حتی آن ها این طرز صحبت را نماد بی ادبی 

نمی دانند.
سرعت تحول نسلی بسیار باال رفته است

کرد:  خانواده، خاطرنشان  در  نسل جدید  تربیت  نوع  به  اشاره  با  وی 
برخی از دانشجویان در صحبت خود با والدین و بزرگ ترها از دایره لغات 
قبیح  زیاد  مقابل دوستانشان  استفاده می کنند که شاید در  واژگانی  و 

نباشد اما در نگاه کلی این نوع رفتار و طریقه صحبت شایسته نیست.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: متأسفانه بسیاری از خانواده ها واکنشی 
در مقابل این گونه صحبت کردن ندارند و فکر می کنند این نحوه بیان 
جزو آزادی هایی است که باید به نسل امروز بدهند از این رو منع تربیتی 

برای طرز صحبت و پوشش آن ها قائل نیستند.
وی با تأکید بر اینکه باید در محیط خانه به موضوع تربیت دقت شود، 
ادامه داد: خانواده ها نباید احساس کنند که همه تربیت فرزندانشان به 
گردن آموزش وپرورش و یا جامعه است و این موضوع را بدین شکل از 

خود سلب کنند.
گردن  به  را  کنونی  نسل  تربیت  خانواده ها  کرد:  تصریح  رون 
آموزش وپرورش می اندازند و آموزش وپرورش نیز بر گردن خانواده و در 
عمل مشکالت زیادی در این عرصه به وجود می آید؛ این در حالی است 
که چند سال بعد قرار است این نسل پدر و مادرهای آینده شوند حال با 

این وضعیت چه بر سر نسل های بعد از آن خواهد آمد اهلل اعلم.
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام 
خمینی )ره( خاطرنشان کرد: سرعت تحول نسلی بسیار باال رفته است 
لذا  است  متفاوت  بسیار  دهه هشتاد  با  هفتاد  دهه  نسل  که  به گونه ای 
به  و  فاصله گرفته  تربیت خانواده  از  نسل  این  رفتاری  و  فضای ذهنی 
تربیت دوستان رسیده و از دوران نوجوانی تربیت خود را در جمع های 

دوستان دریافت می کند.
حواسمان به تبلیغ گسترده سبک زندگی غربی باشد

وی بیان کرد: یکی از دالیل ایجاد چنین فضایی فاصله شدیدی است 
که در فناوری های امروز ایجاد شده و نسل امروز با آن سروکار دارند اما 
نسل قبل رغبت و تمایل زیادی به آن نشان نمی دهند همین امر موجب 
شده تا نوجوانان و جوانان پدر و مادر خود را در این مسائل صاحب نظر 

نبینند.
و  زندگی  مجازی  شبکه های  دنیای  در  کنونی  نسل  کرد:  اعالم  رون 
کمتر در دنیای حقیقی سیر می کند؛ حتی زمانی که در جمع خانواده 
دیگری  در جهان  واقع  در  اما  در جمع هستند  ظاهراً  نیز  باشند  خود 

قرار دارند.
این عضو هیات علمی دانشگاه در پایان با بیان اینکه تفاوت شدید نسلی 
و تأثیرپذیری زیاد این نسل از عناصر دیگر و همچنین تبلیغ گسترده 
سبک زندگی غربی را نباید مورد غفلت قرار داد، خاطرنشان کرد: باید 
تالش شود تا بچه ها اخالقی تربیت شوند، همچنین تأثیری که سنین 
ابتدایی در ذهن و فکر افراد دارد قابل مقایسه با دوره های دیگر نیست 

لذا نباید از این دوران مهم در عرصه تربیت غفلت شود.

تاریخچه ساعت و معرفی انواع ساعت های قدیمی
سرویس پژوهش و تاریخ کرمان امروز

ساعت وسیله ای برای اندازه گیری زمان است. ساعت 
با فرم نوینش )24 ساعتی( حداقل از قرن پانزدهم مورد 
بتدریج  بشری،  دانش  و  علم  پیشرفت  با  است.  استفاده 
برقی،  فنردار،  ای،  وزنه  مکانیکی،  تر  دقیق  ساعتهای 
و  آفتابی  آبی،  ساعتهای  جای  کامپیوتری  و  دار  باطری 

ساعت های ماسه ای را گرفتند.
تاریخچه ساعت

عصر  »در  ها  بابلی  میالد،  از  قبل  قرن  شش  حدود 
امپراتوری دوم« چند مورد ابداعی از خود بجای گذاشته 
کشورهاست.  کلیه  استفاده  مورد  نیز  امروزه  که  اند 
 60 پایه  عدد  تعیین  و  هفته  روز  هفت  داشتن  مرسوم 
برای ساعت، از یادگارهای بابلی ها بشمار میرود. بابلی ها 
عقیده داشتند چون عدد 60 به اعداد 1، 2، 3، 5 ، 6 ، 
10، 15، 20، 30 قابل تقسیم است. لذا، این عدد را پایه 
در نظر گرفته و مبنای تقسیم بندی ساعت قرار دادند. 
همچنین تقسیم بندی دایره به 360 درجه »مضربی از 

60« از کارهای بابلی ها می باشد.
 ساعت چیست و به چه معنی است؟

ساعت یکی از قدیمی ترین اختراع بشر است که نیاز 
واحدهای  از  تر  کوتاه  زمانی  فواصل  مداوم  اندازه گیری 
طبیعی یعنی : ) روز، ماه و سال ( را برطرف می کند. 
و  دادن  نشان  گیری،  اندازه  برای  وسیله  یک  ساعت 
از   )Clock( ساعت  ی  کلمه  است.  زمان  نگهداری 
زبانهای محلی ) هلندی، فرانسه و التین ( یعنی از کلمات 
باشند  می  زنگ  معنی  به  که   Clagan و   Clocca

مشتق شده است.
ساعت متعلق به دوران ریچارد دوم با تقسیم بندی 24 
ساعته مربوط به سال 1396 به ارزش 150 هزار پوند در 

کوئینزلند کشف شده است.
 انواع ساعت ابتدائی

بد نیست بدانیم که در گذشته بشر برای دانستن وقت 
با توجه به تجربه و دانش زمانه، ساعت هائی را  ایام،  و 
اختراع کرده و مورد استفاده قرار داده است، که مهمترین 
آنها عبارت می شده از سـاعت آبی، ساعت آفتابی، ساعت 

شنی یا ماسه ای و ساعت شمعی.
 ساعت آبی

 ساعت آبی نیز توسط مصریان اختراع شد. در این نوع 
ساعت، از جریان یکنواخت آب استفاده می کردند به این 
ترتیب که داخل ظرف مدرج سوراخ دار را با آب پر می 
کردند آب قطره قطره از سوراخ کوچک می چکید، و با 
توجه به مقدار آب خروجی، زمان و  ساعت را تا حدودی 

معلوم می کردند.
 عکس ساعت آفتابی

استفاده  با  را  زمان  که  است  وسیله ای  آفتابی  ساعت   
معمول ترین  می سنجد.  آسمان  در  خورشید  مکان  از 
نوع ساعت آفتابی از میله ای ساخته شده  است که روی 
روی صفحه  شبانه روز  و ساعت های  دارد  قرار  صفحه ای 
آسمان  در  خورشید  مکان  وقتی  شده اند.  نشانه گذاری 
عوض می شود، مکان سایهٔ میله هم روی صفحه جابه جا 

می شود و ساعت را نشان می دهد.
 تصویر ساعت شنی

 ساعت شنی یا ماسه ای از دو حباب شیشه ای چسبیده 

به هم تشکیل می شده که میان آن، سوراخ باریکی برای 
رد شدن شن یا ماسه تعبیه می کردند، تا شنها بتدریج از 
حباب باال به حباب پایین جمع شود. بعد ظرف را وارونه 
با معلوم شدن  تکرار می شد.  می کردند و همان عمل 
تعداد دفعات جابجا شده شن ها در حبابها، حدود تقریبی 

زمان  و ساعت مشخص می گردید.

 ساعت شمعی
با  و  شد  می  مدرج  شمع  بدنه  ساعت،  نوع  این  در   
می  محاسبه  را  زمان  آن  شدن  کوتاه  و  شمع  سوختن 

کردند.
 اشکال جدیدتر ساعت

 تکنولوژی امروزی، انسان را قادر ساخته ساعت های 

بسیار ظریف و دقیق بسازد
 با پیشرفت علم و دانش بشری، بتدریج ساعت های 
دقیق تر مکانیکی، وزنه ای، فنردار، برقی، باطری دار 
آفتابی  آبی، ساعت های  و کامپیوتری جای ساعتهای 
زمان  از  گرفتند. مخصوصا  را  ای  ماسه  های  و ساعت 
های  چرخ  انداختن  راه  جهت  فنر  از  انسان  استفاده 
ثانیه  و حتی  دقیقه  و  به ساعت شمار  که  دار،  دندانه 
همه  برای  زمان  دقیق  سنجش  هستند،  متصل  شمار 

بطور ساده امکان پذیر شد.
آهنی،  مچی  ساعت  اولین  شانزدهم  قرن  اوایل  در   
ساخته  آلمانی  یکنفر  توسط  بوده،  زمخت  نسبتا   که 
شد. بعدها اواخر قرن هجدهم با استفاده از فنر و چرخ 
دندانه های بسیار کوچک، امکان ساختن ساعت مچی 
ظریف بوجود آمد، بطوریکه اولین ساعتهای مچی شبیه 
ساعتهای امروزی، در کشور سوئیس »از سالهای 1790 

به بعد« ساخته شد.
 بین سالهای 1865 تا 1868 بزرگترین، حجیم ترین 
و جسیم ترین ساعت دیواری جهان، در کلیسای سن 
متر   1/12 ساعت  ارتفاع  گردید  نصب  فرانسه  در  پیر 
عرض آن 09/6 متر و ضخامتش 7/2 متر بوده که از 
90000 قطعه تشکیل یافته است. در مقابل بزرگترین 
ساعت، ظریف ترین ساعت دنیا فقط 98/0 میلی متر 

قطر دارد.
 ساعت های نوین

تکنولوژی امروزی، انسان را قادر ساخته ساعت های 
الکترونیکی،  تمام  و  مکانیکی  دقیق  و  ظریف  بسیار 

کامپیوتری و حتی اتمی بسازد.

عشایر از قدیم یک قشر تولید کننده و مایه برکت برای کشور بوده 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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نگاهی به زندگی و آثار محمد بن موسی خوارزمی
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میالدی   ۷۸۰ سال  حدود  )زاده  خوارزمی  موسی  بن  محمد 
فیلسوف،  ستاره شناس،  ریاضیدان،  میالدی(   ۸۵۰ درگذشته  و 
وی  است.  عباسیان  دوره  در  ایرانی  شهیر  مورخ  و  جغرافیدان 

در حدود سال ۷۸۰ میالدی )قبل از ۱۸۵ قمری( در خوارزم زاده شد. ابن 
ندیم و قفطی اصالت او را از خوارزم می دانند. لقب وی معموالً اشاره به شهر 
مرکزی  آرال  دریاچه  در جنوب  واقع  کنونی  همان خیوه  که  دارد  خوارزم 
ازبکستان کنونی است. شهرت علمی وی مربوط به  از جمهوری  و بخشی 
کارهایی است که در ریاضیات، به ویژه در رشته جبر، انجام داده به طوری که 
هیچ یک از ریاضیدانان سده های میانه مانند وی در فکر ریاضی تأثیر نداشته 
در  علم،  مشهور  مورخ  سارتن،  جرج  اند.  نامیده  جبر«  »پدر  را  وی  و  اند 
طبقه بندی سده ای کتاب خود مقدمه ای بر تاریخ علم سده نهم میالدی را 

»عصر خوارزمی« می نامد.
 خوارزمی ریاضیدان بنام قرون وسطی است که حاصل تحقیقات و تألیفات 
او هنوز مورد استفاده است و کتاب جبر و مقابله او را بسیاری از مترجمان 

مشهور قرون وسطی ترجمه کرده اند. 
زندگی خوارزمی

اگرچه خوارزمی صاحب آثار متعدد و فراوان در زمینه های گوناگون علمی 
است، ولی با این وجود از شرح زندگانی وی کمتر آگاهی های قابل اعتمادی 
یافت می شود و عمده مطالعات براساس زندگی علمی وی و بیشتر توجه به 

آثار او بدون در نظر گرفتن شخص مؤلف معطوف بوده است.
 تولد وی را از حدود ۱۶۴ هجری قمری تا ۱۸۴ هجری قمری – به اختالف 
– ذکر کرده اند و مرگ وی به سال ۲۳۲ هجری قمری قابل اعتمادتر است. 
همان طور که از نام وی بر می آید، باید در شهر خوارزم به دنیا آمده باشد، 
اما به گفته طبری که در پسوند نام محمدبن موسی الخوارزمی عنوان ُقطُر 
بُلّی را نیز افزوده، بعید نیست در جایی میان دجله و فرات زاده شده باشد و 

به واسطه پدران و اجداد خویش به خوارزم منتسب است.
 همچنین طبری به وی لقب »المجوسی« می دهد که نسبت او را به مغان 
زرتشتی می رساند و گمان می رود پدران او و حتی خودش، باید تا مدتی بر 
این دین و آیین بوده باشند. با این حال از اسالم آوردن خوارزمی هم یقین 
حاصل شده چرا که در مقدمه کتاب جبرش از خویش تصویر مردی معتقد 
و متعصب به دین اسالم را معرفی می کند. وی در رساله جبر و المقابله خود 

آورده است:
 "  خدایی که محمد )ص( را روزگاری به پیامبری فرستاد که پیوند مردم 
آمدنش  با  پیامبری که  ماند…؛  ناشناخته  پیامبران گسسته شد و حق  با 
کوردالن بینا شدند و گمراهان از هالکت رهایی یافتند…؛ خدا بر محمد و 

خاندانش درود فرستد  «
 از این کالم بر می آید که وی هنگام تألیف این کتاب مسلمان بوده است. 
بنابه نظر طبری وی سخت پایبند به مذهب تسنن بوده و در ایام خالفت 
از  خوارزمی  رسد  می  نظر  به  بوده است.  بغداد  دارالحکمه  عضو  نیز  مأمون 
خانواده های ماوراءالنهری و خراسانی بوده باشد که هنگام بنای شهر بغداد 
نواحی  به  و  افکنده  اقامت  رحل  آنجا  در  عباسی  خلیفه  منصور  دست  به 
مجوسی،  عباس  بن  علی  )وطن  دیرالمجوس  روستای  به  شاید  و  قطربل 
طبیب قرن چهارم هجری( منسوب شده است که عالوه بر نسب خوارزمی، 

قطربلی و مجوسی هم خوانده می شود.
 دست آوردهای خوارزمی

گویند قبل از اینکه محمد بن موسی خوارزمی در دارالحکمه مستقر شود 
او را به سرزمین هند فرستادند تا حساب هندی را بیاموزد. خوارزمی پس 
المقابله« را  الهند« و دیگری »الجبر و  اثر »حساب  از هند دو  از بازگشت 
نگاشت. وی نتایجی را که یونانیان و هندیان بدست آورده بودند را تلفیق 
کرد و بدین ترتیب سبب انتقال مجموعه ای از معلومات جبری حسابی شد 

که در ریاضیات قرون وسطی تأثیر عمیقی گذاشت.
وی  داشته،  قرار  توجه  مورد  بسیار  عباسی  مأمون  دربار  در  خوارزمی   
بزرگترین ریاضیدان دربار و از منجمین و مشاورین رصدهای بیت الحکمه 
عباسی به حساب می آمده. گویند مأمون بخش های مربوط به هند را بدو 
واگذار کرده بود که این نشان از آشنایی وی به علوم و سرزمین های هند 
دارد. وی همچنین مسئول تهیه اطلسی از نقشه های آسمان و زمین بود. 

النهار کره  اندازه گیری طول نصف  شاید وی از جمله کسانی بوده که در 
زمین در دشت سنجار شرکت داشته است.

از قراری که ابن خردادبه حکایت می کند تحت تأثیر ذوق   واثق خلیفه 
کنجکاوی، محمد بن موسی خوارزمی منجم را با عده ای به بیزانس فرستاد 
مدفون شده اند  آنجا  در  اصحاب کهف  می گویند  که  غاری  دربارهٔ محل  تا 

تحقیق کند.
 پایه گذاری علم جبر و مقابله

محمد بن موسی خوارزمی در قرن سوم هجری، علمی را برای نخستین 
بار صورتبندی و تدوین کرد که خود آن را »الجبر و المقابله« نامید، علمی 
که تمام شرایط یک دانش واقعی را داشت، یعنی همان که اروپاییان از آن 
تمام  دانش  این  با  توانست  ریاضی دان  این  می کنند.  تعبیر  »ساینس«  به 
معادالت درجه دوم زمان خود راحل و راه را برای حل معادالت درجه باالتر 

هموار کند.
 بر اساس الواح بابلی و آثار برجای مانده از محاسبه گران هندی در عهد 
از معادالت درجه دوم  بابل و هند به حل حاالت خاصی  باستان، مردمان 
موفق شده بودند، اما آن ها راه حل های خود را فقط به صورت دستور ارائه 
کردند؛ یعنی این راه حل ها، که برای رفع نیازهای زندگی روزمره آنان ارائه 
شده بودند و نه به منظور گسترش دانش ریاضی، فاقد براهین علمی بودند.

دوم  درجه  معادالت  همه  نخست  وی  که  است  آن  در  خوارزمی  ابتکار   
بررسی می کند؛ در مرحله دوم روش حل هریک  را  شناخته شده زمانش 
از آن ها را ارائه می دهد؛ سرانجام در مرحله سوم، این روش ها را با کمک 
علم هندسه اثبات می کند؛ مؤلفه هایی که در مجموع علم جدیدی به نام 

»جبر« را تشکیل می دهند.
 این علم، که از طریق ترجمه های التینی کتاب خوارزمی در قرون وسطی 
به اروپا راه یافت، هم در قرون وسطی و هم در عصر رنسانس تحول بزرگی 
نیکولو  را موجب شد، چنانکه در قرن شانزدهم میالدی  در علم ریاضیات 
ایتالیایی که با ترجمه التینی جبر و مقابله،  تارتالیا و کاردان، ریاضیدانان 
آشنا بودند روش این ریاضیدان ایرانی را برای حل معادله درجه سوم تعمیم 

دادند و بدین ترتیب گام دیگری در گسترش ریاضیات برداشتند.
 خوارزمی کارهای دیوفانتوس را در رشته جبر را دنبال کرد و به بسط 
آن پرداخت با توجه به این ابداع بزرگ ثابت کردند که علم نژاد و فرهنگ 
عرصه  این  در  که  است  متفکری  انسان های  ذهن  محصول  و  نمی شناسد 
تالش می کنند. این علم از طریق کتاب وی »المختصر فی حساب الجبر و 
المقابله« در جهان اسالم شهرت یافت و ریاضیدانان بعد از خود را بشدت 

تحت تأثیر قرار داد که در سده ۱۲ میالدی به التین ترجمه شد.
 جبر در تاریخ

تاریخچهٔ این علم به بیش از ۳۰۰۰ سال پیش در مصر و بابل برمی گردد 
که در آنجا در مورد حل برخی از معادالت خطی بحث شده است. در هند و 
یونان باستان نیز، حدود یک قرن پیش از میالد از روش های هندسی برای 

حل برخی از معادالت جبری استفاده می گردیده است.
در  جبری  معادالت  از  برخی  مورد  در  بحث  نیز  میالدی  اول  قرن  در   
و  برهماگوپتای هندی دیده می شود. کتاب جبر  و  یونانی  آثار دیوفانتوس 
المقابلهٔ خوارزمی، اولین اثر کالسیک در جبر می باشد که که کلمهٔ جبر یا 
Algebra از آن آمده است. خیام دیگر ریاضیدان شهیر ایرانی است که در 
آثار خود جبر را از حساب تمییز داد و گامی بزرگ را در تجرید و پیشرفت 
این علم برداشت. در قرن ۱۶ میالدی، روش حل معادالت درجه سوم توسط 

دل فرو و معادالت درجه چهارم توسط فراری کشف گردید.
 دو واژه »جبر« و »الگوریتم« که امروزه در ریاضیات تمام ملل جهان راه 
یافته در واقع برگرفته از ترجمه التینی کتاب خوارزمی که اولی از نام کتاب 
و دومی اسم »الخوارزمی« یعنی الگوریتمی است. واژه »الجبر« )در فارسی: 
آشنایی  از  پس  و  رفته  کار  به  وی  کتاب  عنوان  در  بار  نخستین  »جبر«( 
اروپاییان با این کتاب با مختصر تغییراتی )مثاًل به صورت algebra در 

انگلیسی و algbre در فرانسه( به زبانهای دیگر راه یافته است.
 این واژه از ریشه َجَبَر در عربی گرفته شده که به معنای شکسته بندی 

بر  مساوی  افزودن جمله های  عمِل  بر  را  آن  خوارزمی  اما  است،  ُجبران  و 
واژه  می کند.  اطالق  منفی،  جمله های  حذف  برای  معادله،  یک  سوی  دو 
به معنای  »مقابله«، که آن هم در عنوان کتاب خوارزمی دیده می شود، 
حذف مقادیر مساوی از دو طرف معادله است. ابوکامل شجاع بن اسلم )نیمه 

دوم قرن سوم( نیز مشتقات واژه جبر را به همین معنی به کار می برد.
  رساله حساب خوارزمی

است  ای  رساله  شد  نوشته  جبر  از  پس  چندی  که  دیگری  ریاضی  اثر 
ارقام  )یا  هندی  ارقام  که  التفریق«  و  »الجمع  نام  به  در حساب  مقدماتی 
عربی( در آن به کار رفته بود و نخستین کتابی بود که نظام ارزش مکانی 
این  داد.  می  شرح  منظم  و  اصولی  نحوی  به  بود(  هند  از  نیز  آن  )که  را 
کتاب تنها از طریق ترجمه التینی آن به ما رسیده است و نسخه منحصر 
 Algorithmi numero به فرد این ترجمه به زبان التینی و با عنوان

indorum در کتابخانه دانشگاه کمبریج نگهداری می شود.
 خوارزمی در کتاب حساب خود نشان می دهد که چطور می توان هر عدد 
به  اعمال مزبور  نه رقم هندسی و صفر نوشت. سپس  به کمک  را  دلخواه 
جمع و تفریق، دو برابر کردن، نصف کردن، ضرب، تقسیم و جذر گرفتن 
از اعداد صحیح و همچنین عملیات محاسبه ای مربوط به کسرهای شصت 

شصتی را شرح می دهد.
هندی  پنجم  قرن  منجم  و  ریاضیدان  شیوه  با  را  اعداد  جذر  خوارزمی   
داشت.  قرار  ای  جمله  دو  یک  مجذور  براساس  که  گرفت  می  »آریابهاتا« 
رساله خوارزمی را رابرت آوچستر تحت عنوان »حساب الهند خوارزمی« به 

زبان التینی ترجمه کرده است.
 تاریخ و جغرافیا

الخوارزمی  موسی  محمدبن  از  نوشتار،  این  آغازین  معرفی  بخش  در 
المجوسی با عناوین مورخ و جغرافیدان نیز یاد شد که ذکر این موارد بی 
دلیل نبوده و دلیل آن ارجاع به کتابی تحت عنوان »صورة االرض« است و 
نیز کتابی نایافته ولی منتسب به خوارزمی تحت نام »التاریخ«. جغرافیای 
از طول ها و عرض های  تمام آن عبارت  با عنوان صورةاالرض،  خوارزمی 
شهرها و محل های مختلف روی ربع مسکون بود و در هر بخش جاها بر 
حسب »هفت اقلیم« مرتب شده بود که این تقسیم بندی پیشتر نیز سابقه 
نام های بسیاری جای ها که در کتاب بطلمیوس آمده، در کتاب  داشت. 
یا  آنها، گاه یکسان  بر  خوارزمی هم دیده می شود و مختصات ذکر شده 
از آن است که ترجمه یا  بنابر روشی منظم متفاوت است ولی بسیار دور 

اقتباسی از رساله بطلمیوس بوده باشد و ترتیب نقشه ها و کتاب از ریشه 
متفاوت است.

در  نقشه  اساس  او  و  کرده  ترجمه  ایتالیایی  به  »نالینو«  را  کتاب  این   
دسترس خوارزمی را نقشه دقیق تهیه شده به امر مأمون می داند که حتی 
از نقشه های بطلمیوس دقیق تر بوده است و بعید نیست خود خوارزمی 
هم جزو دست اندرکاران نقشه اصلی بوده باشد. به هر حال نقشه ای که از 
متن خوارزمی استخراج می شود از چند لحاظ درست تر از نقشه بطلمیوس 
است مخصوصاً سرزمین هایی که زیر فرمان اسالم قرار داشتند. بهبود عمده 
آن کوتاه کردن درازی گزاف دریای مدیترانه در نقشه های بطلمیوس است. 
هر چند گاه اشتباهاتی بیش از بطلمیوس هم دارد. این کتاب شش بخش 

داشت و شامل مطالب زیر بود:
     فهرست اسامی شهرها

    کوه ها و مختصات نقاط دو طرف استقرار آنها
با ذکر نقاط برجسته واقع بر خطهای کرانه ای و      دریاها و مختصات 

توصیف اجمالی آنها
    جزیره ها با ذکر مختصات مرکز و طول و عرض آنها

    نقاط مرکزی نواحی جغرافیایی
    رودها با ذکر نقاط برجسته و شهرهای واقع بر کرانه های آنها

 ولی کتاب التاریخ خوارزمی موجود نیست، ولی چند مورخ از او به عنوان 
»مرجعی معتبر« برای حوادث دوره اسالمی نقل کرده اند. امکان دارد که 
خوارزمی در آن اثر )همچون معاصرش ابومعشر بلخی( عالقه ای به این امر 
بروز داده باشد که تاریخ را همچون وسیله ای برای عملی شدن اصول احکام 
نجوم مورد تفسیر و تعبیر قرار دهد و حتی ممکن است مثل حمزه اصفهانی 
ها به عنوان مثال در مورد زمان زایش رسول اهلل بنابر استنتاجات احکام 
نجومی مستخرج از حوادث زندگی ایشان، به قول خوارزمی استناد و اعتماد 
کرده باشند. مسعودی مورخ مشهور در مروج الذهب خوارزمی را در زمره 

مورخان آورده و چند مورخ به آن کتاب استناد کرده اند.
اتحاد  توسط  خوارزمی  تولد  سالگرد   ۱۲۰۰ مناسبت  به  یادبود  تمبر   

جماهیر شوروی در سال ۱۹۸۳ منتشر گردید.
 جشنواره علمی خوارزمی

 بزرگداشت
نهم  قرن  نخست  نیمه  خود،  علم  تاریخ  مدخل  کتاب  در  سارتن  جورج 
و  نامیده است،  خوارزمی«  »عصر  را  قمری  هجری  سوم  قرن  و  میالدی 
انکار  امروزه یک موضوع تاریخی را نمی توان  »اریستید مار« نوشته است: 
کرد که محمدبن موسی خوارزمی معلم واقعی ملل اروپایی جدید در علم 

جبر بوده است.
 جشنوراه خوارزمی نام یک جشنواره علمی در ایران است که به منظور 
ارج نهادن به مقام دانش پژوهان و فناوران نوآور به نام این دانشمند بزرگ 
ایرانی اسالمی »ابوجعفر محمد بن موسی خوارزمی« نام گذاری شده است.
 این جشنواره هر سال در دو فرایند مجزا برگزار می شود یکی به عنوان 
و  سی  از  کمتر  فناوران  و  پژوهان  دانش  برای  خوارزمی  جوان  جشنواره 
از  تقدیر  مراسم  ماه  آذر  در  و  دارد  نیز  آموزی  دانش  که بخش  پنج سال 
برگزیدگان آن انجام می شود و یکی جشنواره بین المللی خوارزمی که در 
ایران  با حضور رئیس جمهوری  از برگزیدگان آن  بهمن ماه مراسم تقدیر 
کشور،  داخل  از  مهندسی  و  فنی  های  طرح  بر  عالوه  و  گردد  می  برگزار 
برگزیدگانی از سراسر جهان در زمینه های علوم فنی و مهندسی و علوم پایه 
را معرفی می کند. در تقویم چهارم آبان به مناسبت بزرگداشت »ابوجعفر 

محمد بن موسی خوارزمی« روز جبر نامیده شده است.
 

به  میالدی،   ۱۹۸۳ برابر  شمسی  هجری   ۱۳۶۲ سال  در  است  گفتنی 
مناسبت هزار و دویستمین سالگرد تولد خوارزمی یادنامه ای به زبان روسی 
در ۲۶۰ صفحه و مشتمل بر ۱۶ مقاله در مسکو و یادنامهٔ دیگری در تهران 

به زبان فارسی و به همت کمیسیون ملی یونسکو منتشر شده است.
 منبع: بیتوته
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قتل پسر به دست پدر با 
اسلحه شکاری در همدان

فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان گفت: پدر تویسرکانی با سالح 
شکاری فرزند خود را مورد هدف قرار داد و او را به قتل رساند.

خبر  این  توضیح  در  ایسنا،  با  گفتگو  در  معصومی  محمد  سرهنگ 
بیان کرد: جمعه ۶ دی پس از تماس و گزارش یک مورد درگیری به 
پلیس ۱۱۰، مأموران کالنتری ۱۱ تویسرکان در محل حضور یافتند و 

تحقیقات اولیه درباره درگیری آغاز شد.
اختالف  علت  به  پسر  و  پدر  یک  اولیه،  گزارش  طبق  داد:  ادامه  وی 
مالی با هم درگیر شده و با باال گرفتن نزاع، پدر در فاصله ای نزدیک 
و با استفاده از سالح شکاری به سمت قفسه سینه پسر خود شلیک 

می کند.
اورژانس در  از این حادثه تیم  افزود: پس  انتظامی تویسرکان  فرمانده 
محل حاضر شده و پسر مجروح به بیمارستان ولی عصر )عج( منتقل 
می شود که با وجود تالش های تیم پزشکی این بیمارستان پسر جان 

خود را از دست می دهد.
وی اظهار کرد: قاتل با استفاده از یک دستگاه خودروی سواری پیکان 
فرد  این  دستگیری  برای  پلیس  تالش  اما  می شود،  متواری  محل  از 

ادامه دارد.
کرد:  خاطرنشان  پایان  در  تویسرکان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
از  پس  قتل  این  تکمیلی  خبر های  و  دارد  ادامه  همچنان  تحقیقات 

تکمیل پرونده اعالم خواهد شد.

مادر و پسری پس از ۲۰ سال
 جدایی به هم رسیدند

با تالش پلیس گلستان، یک مادر و فرزند بعد از ۲۰ سال جدایی به 
هم رسیدند.

یک  از  چیز  همه  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  وبگردی  گروه  گزارش  به 
کنجکاوی شروع شد، کودک گمشده، حال در لباس مقدس سربازی 
آنان  و همدلی  بود که وحدت  امنیت مردمی  و  نظم  تامین  مشغول 
زبانزد همگان است. شب ها و روز های بسیاری گذشت و او نیز همچون 
مردمان دیگر در حال گذران زندگی بود تا اینکه نسبت به گذشته خود 

و مکان زندگی اش در دوران نوزادی کنجکاو شد.
از  هاله ای  در  وی  زندگی  از  دورانی  که  برد  پی  وجو  کمی جست  با 
ابهام قرار دارد، اما با توجه به شرایط موجود و بعد مسافت، قادر به 
ادامه تحقیقات نبود تا اینکه ماجرا را برای پلیس شرح داد و فرمانده 
انتظامی گنبدکاووس یکی از ماموران وظیفه شناس شهرستان به نام 

سرهنگ روح اهلل اسکندریان را برای کمک به این سرباز انتخاب کرد.
 سرهنگ به وی قول پیگیری و رفع ابهامات موجود در زندگی شخصی 
اش را داد، حال سرباز کمی آرام شده بود چرا که بعد از حدود یک 
سال خدمت در نیروی انتظامی پی برده بود پلیس برای آرامش مردم 

و رفع دغدغه های شهروندان شبانه روز تالش می کند.
از  مکرر  پیگیری های  و  وقفه  بی  تالش  روز  چندین  از  پس  سرانجام 
مراجع ذی ربط، پلیس گنبدکاووس موفق شد، مادر و خانواده سرباز 
مورد نظر را که در یکی از روستا های شهرستان گنبدکاووس زندگی 

می کردند، پیدا کند.
با جست وجو های پلیس مشخص شد، این مادر و فرزند ۲۰ سال قبل 
بنا به دالیلی از یکدیگر جدا شده و خانواده ای از اهل تشیع حضانت 

کودک را بر عهده گرفته و به شهری دیگر نقل مکان کرده اند.
حال دیگر روز های تلخ جدایی مادر از فرزند رو به اتمام بود با برنامه 
ریزی های صورت گرفته، طی مراسمی با حضور رئیس عقیدتی سیاسی 
گلستان و فرمانده انتظامی گنبدکاووس، لحظه دیدار فرا رسید و پس 

از ۲۰ سال فراق، سرباز وطن در آغوش مادر آرام گرفت.

هشدار!  
در ایران محصول »ارگانیک« نداریم

شرایط  با  گفت:  تهران  دامپزشکی  بیمارستان  رئیس 
آلودگی هوا و محیط زیستی که بر ایران حاکم است، هر 
موادغذایی که به نام ارگانیک عرضه می شود، دروغ است 

و هیچ محصول ارگانیکی در ایران وجود ندارد.
آلودگی هوا تنها با زندگی در شهرهای آلوده به سالمت 
تاثیرات  هوا  آلودگی  بلکه   . زند  نمی  صدمه  ها  انسان 
گذارد  می  نیز  حیوانات  و  گیاهان  بر  را  خود  خطرناک 
از   ... و  با شیر و گوشت  آنها؛  با مصرف  نیز  انسان ها  و 
می  قرار  حمله  مورد  هوا  آلودگی  با  هم  دیگر  مسیری 

گیرند و سالمتشان به خطر می افتد.
این روزها بازار فروش محصوالت ارگانیک هم داغ است 
محصول  اصطالح  به  قیمت  برابر  چند  با  فروشندگان  و 
و  خرید  دهند،  می  تحویل  خود  مشتری  به  ارگانیک 

فروشی که ابعاد کالهبرداری در خود دارد .
اینکه آلودگی هوا تا چه میزان بر سالمت گوشت حیوانات 
و گیاهان اثر گذار است و مصرف این مواد غذایی توسط 
انسان چه تاثیری بر سالمت دارد . محصوالت ارگانیک 
در ایران چه مفهومی دارند و چرا وزارت بهداشت نسبت 
نامگذاری محصوالت ارگانیک در کشور و خرید  به این 
آنها دخالت نمی کند ،سواالتی بود که رئیس  و فروش 
بیمارستان دامپزشکی تهران و مدیر روابط عمومی وزارت 

بهداشت به آن پاسخ دادند که در ادامه می خوانید:
هر موادغذایی که به نام ارگانیک عرضه می شود، 

دروغ است
در  تهران  دامپزشکی  بیمارستان  رئیس  محبی  پیام 

باشرایط  کرد:  تاکید  رکنا  اجتماعی  خبرنگار  با  گفتگو 
آلودگی هوا و محیط زیستی که بر ایران حاکم است، هر 
موادغذایی که به نام ارگانیک عرضه می شود، دروغ است 
برخی  ندارد.  وجود  ایران  در  ارگانیکی  محصول  هیچ  و 
روستایی  پرورش  حاصل  که  محصوالتی  کنند  می  فکر 
است ارگانیک است در حالی که آلودگی محیط زیست بر 

محصوالت روستایی نیز تاثیر می گذارد.
او با بیان این که بسیاری از آلودگی ها در بدن موجودات 
ماندگار می شود، ادامه داد: به عنوان مثال آلودگی جیوه 
در بدن ماهی کامال تهدید کننده است و می تواند خطر 
ناقص الخلقه زایی را در انسان به وجود آورد. ممکن است 
چند برابر جیوه موجود در آب، در بدن ماهی به وجود 
پایین  بسیار  جیوه  مورد  در  نروژ  حاضر  حال  در  بیاید. 
های  آب  در  که  کرده  مطرح  را  نروژی  سالمون  ماهی؛ 

منجمد شمالی صید می شود.
تاثیرات آلودگی هوا بر حیوانات را می خوریم

تاثیر  به  اشاره  با  تهران  دامپزشکی  بیمارستان  رئیس 
آلودگی هوا بر گوشت دام و طیور، افزود: آلودگی هوا در 
باروری، تولید، میزان شیر و... دام و طیور تاثیر می گذارد 
و هر چیزی که از طریق خوراک یا هوا وارد بدن حیوانات 
می شود، در فرآورده های گوشتی می ماند. به دلیل آن 
که گوشت انسان ها خورده نمی شود، فلزات سنگین در 
اما در بدن دام و  بدنشان مورد بررسی قرار نمی گیرد، 
طیور این فلزات بررسی می شود. وقتی آلودگی از طریق 
تنفس یا خوراک به بدن دام و طیور وارد می شود، انسان 

ها آن آلودگی را می خورند.
نامناسب دام و طیور گفت: مسلما  با تاکید بر تغذیه  او 
استفاده از فرآورده های تراریخته در خوراک دام و طیور، 
نمی  واقعا  اما  گذاشت  خواهد  تاثیر  نیز  انسان  بدن  بر 
توانیم بگوییم چه مکانیزمی دارد. اما تمام آلودگی ها به 
ویژه آلودگی های سنگین مانند روی، سرب، جیوه می 
تواند به سرطان منجر شود. با وجود آلودگی که در هوا 
وجود دارد دیگر نیازی نیست به چیز دیگری فکر کنیم. 
وجود  و کوچک  بزرگ  در شهرهای  اینقدر  هوا  آلودگی 
دارد که کسی به فرآورده های دام و طیور فکر نمی کند.
آلرژی  داد:  ادامه  تهران  دامپزشکی  بیمارستان  رئیس 
مشاهده  قابل  تهران  های  گربه  و  در سگ  تهران  هوای 

است.
محصوالت روستایی که به نام ارگانیک عرضه می 

شوند بسیار خطرناک هستند
تولید  این که در حال حاضر شرایط  بر  تاکید  با  محبی 
محصوالت  تولید  برای  افزود:  نداریم،  را  دامی  فرآورده 
داشته  وجود  ارگانیک  محیط  و  ژن  باید  ارگانیک  دامی 
این  با  مگر  شود.  داده  دام  به  ارگانیک  خوراک  و  باشد 
آب(  و  زیست  محیط  هوا،  )آلودگی  هوا  و  آب  شرایط 
کشاورزی  ارگانیک  محصول  توانیم  می  ایران  بر  حاکم 
محصول  اتفاقا  شود.  ارگانیک  خوراک  تا  باشیم  داشته 
شود  می  عرضه  ارگانیک  محصول  نام  به  که  روستایی 
بهداشت،  نیست  معلوم  که  چرا  است  خطرناک  بسیار 
خوراک، کنترل دارویی آن درست بوده یا خیر! این دقیقا 

مثال  شود.  می  انجام  ایران  در  که  است  کالهبرداری 
عنوان  به  کند،  نمی  قبول  ای  کارخانه  هیچ  که  شیری 
شیر سنتی به فروش می رسد و باالی آن نوشته شده 
»ارگانیک« و نمی دانم چرا وزارت بهداشت به این مورد 
رسیدگی نمی کند. چون کسی اجازه ندارد در ایران از 

کلمه »ارگانیک« استفاده کند.
نبود قانون برای استفاده از کلمه ارگانیک

تهران سوال کرد که چرا  دامپزشکی  بیمارستان  رئیس 
محصول  نام  با  کالهبرداری  موارد  به  بهداشت  وزارت 

ارگانیک وارد نمی شود .
بهداشت،  وزارت  عمومی  روابط  مدیر  کیانوش جهانپور، 
کلمه  از  استفاده  مورد  در  پزشکی  آموزش  و  درمان 
»ارگانیک« بر محصوالت در ایران بر اساس اینکه شرایط 
خبرنگار  به  ندارد  وجود  ایران  در  ارگانیک  محصول 
برای  ای  نامه  آیین  ایران  در  گفت:  »رکنا«  اجتماعی 
یا  استفاده  ندارد.  وجود  »ارگانیک«  کلمه  از  استفاده 
عدم استفاده از این کلمه تابع قانون خاصی نیست. در 
بسیاری از موارد از کلمه »ارگانیک« استفاده می شود به 
طور مشخص ممکن است تعریف علمی ارگانیک نگنجد. 
وقتی این کلمه به کار می رود یعنی باید از صفر تا صد 
ندارد و اطالق  ایران وجود  باشد. رصدی در  رصد شده 
این واژه منع خاص قانونی ندارد. در بعضی کشورها طبق 
سازی  تجاری  ارگانیک  محصوالت  استانداردهای خاص 
شده و رسمیت پیدا کرده باشد. ولی در ایران محصوالت 

ارگانیک تحت استاندارد خاص نداریم. 

خبر

سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور گفت: پیش بینی 
می شود سطح هجوم ملخ های صحرایی در دی ماه جاری 
بیشتر از مرحله اول تهاجم باشد و تا 9۰۰ هزار هکتار 

برسد.
هجوم  دوم  مرحله  اینکه  بر  تاکید  با  میر  محمدرضا 
کشور  به  آفریقا  شاخ  و  عربستان  از  صحرایی  ملخ های 
هنوز آغاز نشده است، اظهار کرد: در حال حاضر درگیر 
ملخ های مهاجمی هستیم که از هند و پاکستان در حال 

بازگشت به خاستگاه خود هستند.
 3 حدود  ملخ ها  این  با  مبارزه  سطح  داد:  ادامه  وی 
و  و سیستان  از هرمزگان  بخشی  است که  هزار هکتار 

بلوچستان را درگیر کرده است.
به گفته میر؛ مبارزه اصلی با این آفت از دی ماه   جاری 
و با هجوم دوباره ملخ های صحرایی از عربستان و شاخ 

آفریقا خواهد بود.
که  است  کرده  پیش بینی  فائو  سازمان  یادآور شد:  وی 
اینبار سطح هجوم ملخ های که از عربستان و شاخ آفریقا 

به ایران وارد می شوند، بیشتر از مرحله اول است.
میر دلیل افزایش سطح هجوم به کشور را بارندگی های 
در  بارندگی ها  این  ادامه  و  کشور  جنوبی  نوار  در  اخیر 

حضور  آماده  را  شرایط  که  کرد  عنوان  آینده  روزهای 
ملخ های صحرایی می کند.

وی با تاکید بر اینکه سطح مبارزه در تهاجم قبلی  7۶۰ 
هزار هکتار بود،  افزود: اینبار سطح آلودگی تا 9۰۰ هزار 

هکتار افزایش خواهد یافت.
میر افزود: به رغم اینکه سطح هجوم ملخ ها به کشور در 
5۰ سال اخیر بی سابقه بوده است در مرحله اول موفق 
بودیم و امید به موفقیت در مرحله دوم نیز بسیار زیاد 

است.
سخنگوی سازمان حفظ نباتات در پاسخ به این پرسش 
که برای مبارزه با مرحله دوم هجوم ملخ های صحرایی 
سموم  و  ماشین آالت  تجهیزات،  افزود:  داریم،  آمادگی 
این زمینه مشکلی نداریم،  نیاز تامین است و در  مورد 
درباره تامین اعتبارات نیز درخواست  به معاون اول رئیس 
ارسال  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  و  جمهور 

شده است.
وی تاکید کرد: البته سازمان حفظ نباتات کشور و ادارات 
استانی اعتباراتی برای مبارزه با آفات در اختیار دارند اما 
در صورت وارد شدن به فاز بحران تامین اعتبار از سوی 

سازمان برنامه و بودجه کشور انجام خواهد شد.

از کل مرگ های ثبت شده در سال ۱397، بیماری های 
در  مرگ  فراوانی  بیشترین  درصد   39 با  عروقی  و  قلبی 

میان ایرانیان را رقم زده است.
 ۱397 سال  در  شده  ثبت  میرهای  و  مرگ  پایه  بر   
از این  میانگین سن مردگان برابر ۶۶.۰9 سال است که 
میان مردان سهم ۶۴.۰۱ سالی و زنان سهم ۶۸.۸۴ سال 
اند. در کشور کمینه میانگین  به خود اختصاص داده  را 
سنی مربوط به استان سیستان و بلوچستان و بیشینه آن 
مربوط به استان گیالن است به این ترتیب میانگین سنی 
شهروندان استان گیالن با 7۰.۶۰ سال از سایر استانهای 

کشور در سال گذشته بیشتر بوده است.

 7۱.5 علت  که  ایرانیان  مرگ  عمده  دلیل  پنج  سهم 
دهد  می  تشکیل  را  ایرانی  شهروندان  مرگ  درصدی 
3۸.۶ درصد،  با  عروقی  و  قلبی  بیماری های  به  می توان 
سرطان ها و تومورها با ۱۱.3 درصد، بیماریهای دستگاه 
تنفسی با 9.۸ درصد، حوادث غیرعمدی با 7.۱ درصد و 

بیماریهای عفونی و انگلی با ۴.7 درصد اشاره کرد.
در میان آمار فوتی های ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی 
سال   ۸۴ تا   ۸۰ سنی  گروه  به  مربوط  درصد   ۱۶.5 نیز 
بوده اند و به طور کلی ۶3.3 درصد مرگ و میرهای این 
استان  است.  بوده  سال  باالی 7۰  افراد  به  مربوط  دسته 
این  میر  و  بیشینه سهم مرگ  با ۴7.۱ درصد  خوزستان 

دسته در میان استانها را به خود اختصاص داده و سیستان 
و بلوچستان نیز با ۲9.۶ درصد کمینه این سهم را دارد.

به علت  و میرهای ثبت شده  همچنین ۶7 درصد مرگ 
سرطان و تومورها در گروه سنی 55-59 تا ۸۰-۸۴ سال 
قرار داشته اند که استان مازندران با ۱5.3 درصد و استان 
و  بیشینه  ترتیب  به  با ۴.5 درصد  بلوچستان  و  سیستان 

کمینه سهم این دسته را در بین استانها دارند.
بیماریهای  دلیل  به  میر  و  مرگ  ثبت  درصد  باالترین 
دستگاه تنفسی مربوط به گروه سنی ۸۰ تا ۸۴ سال است 
و 79.۶ درصد مرگ و میرهای ثبت شده به دلیل بیماری 
دستگاه تنفسی را افراد باالی 55 سال به خود اختصاص 

ایالم  استان  و  با ۱5.5 درصد  کرمان  استان  که  داده اند 
با ۴.۴ درصد به ترتیب بیشینه و کمینه سهم را در بین 
سایر استان ها دارند. بر اساس گزارش سالنامه آمارهای 
جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور، نکته قابل توجه در 
به عنوان  این 5 گروه  و میر سال گذشته در  آمار مرگ 
و  مرگ  در  که  است  این  ایرانیان  مرگ  علت  بیشترین 
سهم  غیرعمدی  حوادث  دلیل  به  شده  ثبت  میرهای 
باالیی را مرگهای گروه های سنی ۲۰ تا 39 سال با 39.۴ 
درصد به خود اختصاص داده است که استان سیستان و 
با ۴.۲ درصد به  با ۱۴ درصد و استان تهران  بلوچستان 

ترتیب بیشینه و کمینه سهم را در بین استانها دارند.

هجوم مجدد و شدیدتر ملخ ها به کشور

عمده علت مرگ ایرانیان در سال گذشته

متوسط عمر ازدواج ۹ سال شد
تعداد  کشور،  ثبت احوال  سازمان  داده های  براساس 
و  است  طالق  برابر   3 حدوداً  شده  ثبت  ازدواج های 
می شود  منجر  طالق  به  که  ازدواج هایی  عمر  متوسط 

9 سال شده است.
داده های  طریق  از  موجود  اطالعات  آخرین  براساس 
سازمان ثبت احوال کشور در 9 ماهه امسال، ۴۲۶ هزار 
به  واقعه طالق  هزار ۶۱۸  و ۱3۲  ازدواج  واقعه  و 99 

ثبت رسیده است.
در زمان طالق میانگین سن زنان 3۲.3 سال و میانگین 

سن مردان در زمان طالق 37.۲ گزارش شده است و 
یافته  بیانگر آن است که سن طالق در کشور کاهش 

است.
در شرایط فعلی نسبت طالق به ازدواج 33 درصد است 
یعنی در نظام ثبت احوال، نسبت طالق های ثبت شده 

به ازدواج ها 33 درصد است.
ازدواج های ثبت  همچنین در نظام ثبت احوال، تعداد 
شده حدوداً 3 برابر طالق هاست؛ چراکه تعداد ازدواج 
تابعی از ساخت سنی جمعیت بوده و در کشور ما به 

دلیل نوسان های بزرگ جمعیتی، تعداد ازدواج دچار 
نوسان های بزرگ شده است، از اینرو این شاخص به 
بیشتر  دهد  نشان  وضعیت طالق  از  نمایی  آنکه  جای 

متاثر از تغییرات وضعیت ازدواج است.
همچنین در سال گذشته ، ۸ درصد از طالق های ثبت 
شده زنان مربوط به تجربه های دوم و بیشتر طالق بوده 
است. از این تعداد ۶.7 درصد مربوط به تجربه سوم به 
بعد و 93.3 درصد مابقی مربوط به دومین تجربه طالق 
برای مردان  از طالق های ثبت شده  است. ۸.۲ درصد 

بیشتر  و  دوم  تجربه های  به  مربوط  در سال گذشته 
این تعداد 9۱.۸ درصد مربوط به  از  طالق ها بوده که 
به  مربوط  مابقی  درصد   ۸.۲ و  طالق  تجربه  دومین 

تجربه سوم به بعد طالق بوده است.
استان  دو  در  از طالق ها  درصد   9.۲ گذشته  سال  در 
سایر  برای  سهم  این  شده،  ثبت  هرمزگان  و  بوشهر 
استان ها بین ۱.5 تا ۱۱.3 درصد از کل طالق ها برای 
برای  از کل طالق ها  تا ۲.۱ درصد  بین ۱۱.۸  و  زنان 

مردان در هر استان نوسان داشته است.

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 
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واژگونی ماکسیما 
با ۲ کشته و یک مجروح

دستگاه  یک  واژگونی  اثر  گفت:بر  استان  شمال  راه  پلیس  سرپرست 
خودروی سواری ماکسیما، ۲ نفر در دم فوت و یک تن دیگر مجروح شد.

سرهنگ علی اکبر نصیری گفت: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی 
۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف واژگونی در محور "شهداد- نهبندان" 

ماموران پلیس راه ماهان به محل اعزام شدند.
او ادامه داد: در بررسی صحنه تصادف مشخص شد، یک دستگاه خودرو 
مسیر  از   " شهداد-نهبندان  مسیر"  در  تردد  هنگام  ماکسیما  سواری 
منحرف و واژگون شده و در این حادثه ۲ نفر جان خود را از دست داده 

و یک تن دیگر مجروح وروانه بیمارستان شده است.
سرپرست پلیس راه شمال استان گفت:کارشناسان پلیس راه علت اصلی 

تصادف را تخطی از سرعت مطمئنه اعالم کردند.

کشف بیش از هفت تن آرد
 قاچاق در نرماشیر

فرمانده انتظامی شهرستان نرماشیر از کشف بیش از ۷ تن آرد قاچاق 
در عملیات ماموران پلیس اطالعات و امنیت عمومی در این شهرستان 

خبر داد.
سرهنگ حسین یوسف آبادی گفت: ماموران پلیس اطالعات و امنیت 
محل  اطالعاتی،  اشرافیت  با  کاال  قاچاق  با  مبارزه  راستای  در  عمومی 

نگهداری یک انبار آرد قاچاق در شهرستان را شناسایی کردند.
او افزود: پس از هماهنگی های الزم با مقام قضایی و در بازرسی صورت 
گرفته از این انبار ۷ تن و ۸۰ کیلوگرم آرد قاچاق و فاقد مجوز شامل ۱۷۷ 

عدد کیسه چهل کیلویی کشف شد.
این عملیات  اینکه در  به  اشاره  با  نرماشیر  انتظامی شهرستان  فرمانده 
داشت:  بیان  شدند،  قضایی  مراجع  تحویل  پرونده  تشکیل  با  متهم   ۲
شهروندان در صورت اطالع از هرگونه فعالیت غیرمجاز توسط افراد سود 

جو، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.

کشف ۲ خودروی سرقت شده
 از محدوده کرمان در بردسیر

فرمانده انتظامی بردسیر گفت: سارقانی که ۲ دستگاه خودرو را از کرمان 
سرقت کرده بودند هنگام عبور از شهرستان بردسیر شناسائی و دستگیر 

شدند.
هنگام  شهرستان  این  انتظامی  ماموران  گفت:  جعفرغضنفری  سرهنگ 
گشت زنی در سطح شهر به یک دستگاه خودروی ال ۹۰ و یک دستگاه 
خودروی پراید مشکوک شده و آن ها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود: در بررسی انجام شده مشخص شد این دو خودرو سرقتی بوده 

و از محدوده شهر کرمان به سرقت رفته اند.
انتظامی  با اشاره به دستگیری ۲ سارق تصریح کرد: تیم های گشت  او 
با هوشیاری و رصد حوزه خود تالش می کنند هیچ مجرمی از دید آنان 
پنهان نماند که در این رابطه رعایت نکات پیشگیرانه از سوی مردم نیز 

نقش بسزایی در کاهش جرایم و سرقت ها دارد.

تلف شدن ۱۰ هزار قطعه جوجه 

در آتش سوزی مرغداری در شهربابک
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان شهربابک گفت: وقوع آتش سوزی در 
یک واحد مرغداری در شهربابک، باعث تلف شدن ۱۰ هزار قطعه جوجه 

مرغ گوشتی و برجای ماندن خسارت زیادی به مرغداری شد.
مجید اسدی رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان شهربابک در گفتگو با 
خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان گفت: وقوع 
آتش سوزی در یک واحد مرغداری در شهربابک، باعث تلف شدن ۱۰ هزار 
قطعه جوجه مرغ گوشتی و برجای ماندن خسارت زیادی به مرغداری شد.
او افزود: آتش سوزی در یک واحد مرغداری در منطقه پاقلعه شهربابک 

خسارتی افزون بر ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان خسارت برجا گذاشت.
اسدی با بیان اینکه آتش سوزی بر اثر آتش گرفتن مشعل صورت گرفت، 
اظهار کرد: همه جوجه های داخل سالن که حدوداً ۳۵ روزه بودند بر اثر 
خفگی ناشی از آتش سوزی، دود، کمبود اکسیژن و گاز گرفتگی تلف 

شدند.
او با اشاره به اینکه آتش سوزی در مرغداری ها منجر به خسارات اقتصادی 
هنگفتی می شود، عنوان کرد: باید عوامل خطرزایی و قابل اشتعال نظیر: 
پوشال، آبخوری، دانخوری های پالستیکی که در صورت بروز آتش سوزی، 

آتش را به سرعت گسترش می دهند، مد نظرقرار گیرند.
مرغداری ها  در  آتش سوزی  بروز  از  پیشگیری  مورد  در  پایان  در  اسدی 
برقی  سیستم های  مرغداری ها  مالکان  است  ضروری  و  الزم  داد:  هشدار 
سالن های محل نگهداری طیور را کنترل و اجزای به کار برده شده در 

سالن را تا حد امکان از جنس غیر قابل اشتعال استفاده کنند.

دستگیری عامالن قتل جوان رابری در کرمان

رییس حوزه قضایی شهرستان رابر گفت: چهار نفر دیگر از عامالن قتل 
جوان ۲۵ ساله رابری در شهر کرمان بازداشت شدند.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  و بنا به اعالم روابط 
عمومی دادگستری کل استان کرمان، محمد جعفری رییس حوزه قضایی 
شهرستان رابر گفت: چهار نفر دیگر از عوامل قتل جوان ۲۵ ساله رابری 

دستگیر شدند.
او افزود: در تیر امسال، پس از وقوع یک فقره قتل در منطقه ساردوئیه با 
فوریت، رسیدگی به پرونده در دستور کار سیستم قضایی و پلیس قرار 
گرفت و در همان روز های اولیه پس از حادثه، یکی از عوامل قتل در 
رابر بازداشت شد.  جعفری با بیان اینکه تحقیقات فنی و قضایی در این 
رابطه ادامه داشت، بیان کرد: در یک عملیات منسجم از سوی پلیس، ۴ 
نفر دیگر از عوامل اصلی قتل که همگی جوان و در رده سنی ۲۰ تا ۲۸ 

سال قرار دارند در محل مخفیگاهشان در شهر کرمان دستگیر شدند.
او با بیان اینکه دستورات قضایی الزم برای دستگیری آخرین عامل موثر 
در قتل صادر شده است، گفت: متهمان با قرار بازداشت مناسب، روانه 

زندان بافت شده اند.
جوان ۲۵ ساله رابری تیر امسال، در محور ساردوئیه به رابر با ضربه گلوله 

اسلحه شکاری، کشته شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: با حضور 
سعد محمدی در رأس شرکت ملی صنایع مس ایران، 
مس  اجتماعی  مسئولیت های  شدن  پررنگ تر  شاهد 

در کرمان هستیم.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان  ، میثم پاریزی، مدیرکل ورزش و جوانان استان 
محمدی  سعد  اردشیر  بازدید  حاشیه ی  در  کرمان 
شرکت  مدیره  هیئت  رئیس  اسماعیلی  و  مدیرعامل 
ملی صنایع مس ایران از روند پیشرفت ساخت و ساز 
پروژه ورزشگاه مس کرمان با قدردانی از خدمات مؤثر 
اردشیر سعدمحمدی، مدیر عامل شرکت ملی صنایع 
شرکت  گفت:  استان  این  ورزش  حوزه  در  ایران  مس 
به  دست  اخیر  سال های  در  ایران،  مس  صنایع  ملی 
اقدامات گسترده ای در حوزه مسئولیت اجتماعی زده 

است.
اتفاق  حوزه  این  در  مس  شرکت  در  آنچه  افزود:  او   

و  معدنی  شرکت های  برای  تنها  نه   است،  افتاده 
در همه  فعال  ایرانی  برای شرکت های  بلکه  صنعتی، 

بخش ها می تواند الگو باشد.
اجتماعی  مسئولیت های  انجام  اینکه  اعالم  با  پاریزی 
به دلیل هزینه هایی که برای شرکت ها به همراه دارد، 
گفت: شرکت  می گیرد،  قرار  بی توجهی  مورد  معموالً 
ملی صنایع مس ایران تاکنون در راستای ایفای نقش 
مسئولیت اجرایی خود در قبال جامعه هدف بخصوص 
در  ورزشگاه هایی  ساخت  به  اقدام  همجوار  مناطق 

شهر های کرمان، رفسنجان و شهر بابک کرده است.
او افزود: حمایت از ورزش قهرمانی و ورزش های همگانی 
و زیرساخت های ورزشی با تاسیس باشگاه های ورزشی 
در مس کرمان، رفسنجان، شهربابک، پاریز و حمایت 
پارالمپیکی  آوران  مدال  و  فوتبالی  غیر  رشته های  از 
اقدامات  از  نصیری  پیمان  و  نعمتی  زهرا  جمله  از 
این  اجتماعی  مسئولیت  راستای  در  که  خوبیست 

شرکت انجام شده و این روند نیز وقفه ناپذیر است.
پاریزی اقدامات شرکت ملی صنایع مس ایران در حوزه 
کرد:  امیدواری  ابراز  و  ستود  را  اجتماعی  مسئولیت 

با حضور سعدمحمدی، مدیر عامل شرکت  همچنان 
ملی صنایع مس ایران شاهد توجه به حوزه ورزش این 

استان باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان؛
مسئولیت های اجتماعی مس در کرمان پررنگ تر می شود

خبر

در  کرمان  استان  کسوتان  خوش  فوتبال  مسابقات 
با مشخص شدن سیرجان  تا ۵۰ سال  رده سنی ۴۰ 
پایانی  ایستگاه  به  فینالیست،  عنوان  به  نرماشیر  و 

خود رسید.
مسابقات  برگزاری  مسئول  تاج الدینی،  سیدحسین 
با  استان کرمان در گفت و گو  فوتبال خوشکسوتان 
خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از 
کرمان، گفت: نخستین دوره مسابقات فوتبال خوش 
کسوتان استان کرمان در رده سنی ۴۰ تا ۵۰ سال در 
چهار گروه با شرکت ۱۵ تیم به میزبانی شهرستان های 
انجام ۳۱ مسابقه  با  بافت، سیرجان، راور و کوهبنان 

برگزار شد.
او به بازی های گروه نخست این مسابقات اشاره کرد 
ماه  مرداد   ۱۸ تا   ۱۶ از  گروه  این  رقابت های  افزود:  و 
با شرکت تیم های زرند، راور و منوجان در راور برگزار 
عنوان  به  زرند  و  منوجان  تیم های  نهایت  در  که  شد 
تیم های اول و دوم به دور بعدی رقابت ها صعود کردند.

این  دوم  گروه  رقابت های  کرد:  تصریح  الدینی  تاج   
مسابقات نیز ۹ تا ۱۱ مرداد ماه در سیرجان با حضور 
تیم های سیرجان، کرمان، فهرج و انار پیگیری شد که 
از این گروه نیز تیم های سیرجان و کرمان به دور بعد 

راه یافتند.

با  ماه  مرداد   ۲۵ تا   ۲۳ هم  سوم  گروه  کرد:  بیان  او 
حضور تیم های ارزوییه، بافت، کهنوج و رفسنجان به 
میزبانی بافت برگزار شد که در پایان تیم های کهنوج 
و رفسنجان به عنوان تیم های اول و دوم گروه خود به 

مرحله ی بعدی رقابت ها صعود کردند.
خوشکسوتان  فوتبال  مسابقات  برگزاری  مسئول   
رقابت ها  این  چهارم  گروه  برگزاری  به  کرمان  استان 
با  مسابقات  افزود:  و  کرد  اشاره  کوهبنان  میزبانی  به 
حضور تیم های بم، جیرفت، کوهبنان و نرماشیر از ۲ 
تا ۴ مرداد ماه انجام شد که بدین ترتیب، نرماشیر و 
بم به عنوان تیم های اول و دوم گروه خود، جواز حضور 

در دور دوم را کسب کردند.
تاج الدینی با اعالم اینکه در پایان مسابقات دور اول، 
از هر گروه دوتیم، مجموعاً ۸ تیم به دور بعد صعود 
منوجان،  تیم های  الف  گروه  در  کرد:  تصریح  کردند، 
رفسنجان، سیرجان و بم و در گروه ب تیم های کهنوج، 
کرمان، نرماشیر و زرند با هم به رقابت پرداختند که از 
گروه الف سیرجان و از گروه ب نرماشیر به دور نهایی 

رقابت ها راه یافتند.
به صورت  رقابت ها  این  فینال  بیان کرد: مرحله ی  او 
برگزاری  برگزار می شود که زمان  بازی در کرمان  تک 

هنوز مشخص نیست.

نجاتگران جمعیت هالل احمر استان کرمان 
جسد نوجوان ۱۶ ساله در ارتفاع ۲۵۰۰ متری 
کوه های پلوار ماهان را پس از ۸ ساعت تالش 

رهاسازی و انتقال دادند.
باشگاه  های  استان  خبرنگارگروه  گزارش  به 
اساس  بر  و  کرمان  از  جوان  خبرنگاران 

احمر  هالل  جمعیت  عمومی  روابط  اعالم 
با  اورژانس  تلفنی  تماس  استان کرمان؛ طی 
جمعیت هالل احمر مبنی بر سقوط نوجوان 
۱۶ ساله از دیواره ۵۰ متری در ارتفاع ۲۵۰۰ 
متری کوه های پلوار ماهان، بالفاصله نیرو های 
امدادی جمعیت هالل احمر کرمان به منطقه 

حادثه اعزام شدند.
و  پرسنل  از  تیم   ۲ گزارش  این  اساس  بر 
نجاتگران هالل احمر کرمان و ماهان باحضور 
تالش  ساعت   ۸ از  پس  حادثه  منطقه  در 
به  را  نوجوان  این  جسد  شدند  موفق  مداوم 
انتظامی  نیرو های  به  و  انتقال  کوه  پایین 

تحویل دهند.
روز  در  ماهانی  آموز  دانش   ۸ است،  آور  یاد 
پلوار  کوه های  ارتفاعات  به  ماه  دی   ۷ شنبه 
در  آن ها  از  یکی  که  می کنند  صعود  ماهان 
ارتفاع ۲۵۰۰ متری از دیواره ۵۰ متری سقوط 

کرد  و جانش را از دست می دهد.

خوش کسوتان فوتبال کرمان به ایستگاه آخر رسیدند

بعد از هشت ساعت تالش؛
جسدنوجوان کرمانی پیدا شد
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آیین افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان 
کرمان، صبح شنبه 7 دی ماه در محل دائمی نمایشگاه 
بین المللی جنوب شرق کشور واقع در کیلومتر 13 جاده 
به  با حضور قریب  برگزار شد. نمایشگاهی  باغین  کرمان 
پانصد ناشر داخلی و خارجی که تا جمعه 13 دی ماه از 
ساعت 9:30 تا 20 پذیرای دوستداران کتاب خواهد بود. 

نمایشگاه هجدهم
این  افتتاحیه  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر 
بخش  در  ناشر   481 نمایشگاه  این  در  گفت:  نمایشگاه 
کتاب های داخلی و خارجی و همچنین نشر الکترونیک 
در معرض دید مخاطبان قرار دارد. محمد رضا علیزاده با 
بیان اینکه 700 هزار جلد کتاب در قالب 85 هزار و 658 
عنوان عرضه شده است گفت: از ویژگی های جدید این 
 14 زمینه  این  در  که  است  الملل  بین  بخش  نمایشگاه 
غرفه نمایندگی 86 ناشر خارجی را برعهده دارند و 11 
هزار و دویست عنوان کتاب با زبان های خارجی در این 

نمایشگاه عرضه شده است. 
به گفته علیزاده در سال جاری مبلغ 650 میلیون تومان 
بن کارت در مکان نمایشگاه عرضه خواهد شد و مخاطبان 
نمایشگاه  تخفیف 30 درصدی  از  توانند  در مجموع می 
بهره مند شود. ضمن اینکه با این بن های کارت می توان 
از کتاب فروشی های سطح شهر کرمان نیز خرید کرد. 
فراهم شدن سرویس ایاب و ذهاب از مکان میدان آزادی 
از  برگشت  و  رفت  به صورت  کرمان  به همت شهرداری 

دیگر موارد مطرح شده توسط علیزاده بود. 

ترویج مطالعه
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  های  استان  امور  کل  مدیر 
اسالمی نیز در این مراسم گفت: در سال جاری با وجود 
مشکالت مالی که دولت درگیر آن بود موفق به برگزاری 
نوزدهمین نمایشگاه کتاب استانی در سال جاری شدیم 
و تا پایان سال حدودا 7 نمایشگاه دیگر را برگزار خواهیم 
کرد. علی غیاثی گفت: توجه به استان ها و تمرکز زدایی 
وزارت  خوب  بسیار  های  سیاست  از  فرهنگی  زمینه  در 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در دوره اخیر بوده است. هدف  از 
برگزاری نمایشگاه ترویج مطالعه و فرهنگ کتاب خوانی 
برای تربیت انسان ها است و ترویج این فرهنگ نیازمند 
همتی همه جانبه از سوی تمامی نهادهای کشوری و از 
جمله نهاد خانواده است. در مدارس ما وجود زنگ مطالعه 
به شدت احساس می شود که امیدواریم وزارت آموزش 
و پرورش در این زمینه تصمیمی جدی را بگیرد. غیاثی 
روستاهای  طرح  سال،  کتاب  جایزه  همچون  هایی  طرح 
کتاب  های  باشگاه  جام  کتاب،  پایتخت  کتاب،  دوستدار 

برنامه  دیگر  از  را  کتاب  فصلی  های  جشنواره  و  خوانی 
های وزارت ارشاد در زمینه ترویج مطالعه دانست و گفت: 
استان کرمان در طرح های فصلی در سال جاری نسبت 
به استان های دیگر موفق به جذب حداکثر اعتبار نشده 
نهادهایی  و  ها  فروشی  کتاب  زمینه  این  در  که  است 
بیشتر  باید  کرمان  سیمای  و  صدا  و  شهرداری  همچون 

همکاری کنند. 
2 دقیقه ی شرم آور

استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
کرمان نیز در افتتاحیه گفت: در کشور ما با وجود برگزاری 
و  باسواد  افزایش چشمگیر قشر  و  نمایشگاه های متعدد 
و  است  نداشته  خاصی  افزایش  مطالعه  سرانه  دانشجو 
میزان 2 دقیقه سرانه مطالعه به هیچ وجه در خور کشور 
ما با این ویژگی های فرهنگی نیست. محمدعلی دهقان 
افزود: در زمینه نمایشگاه کتاب تبلیغات باید به سمت و 
نمایشگاه  مخاطب  مردم  از  بیشتری  اقشار  تا  رود  سویی 

شوند. 

فضای جذاب
الزم به ذکر است که شعار نمایشگاه کتاب در سال جاری 
» کتاب یعنی زندگی« است. طبق مشاهدات انجام شده در 
روز اول این نمایشگاه فضای حاکم بر این نمایشگاه همچون 
سال های گذشته به گونه ای است که بدون شک برای تمامی 
دوستداران کتاب بسیار جذاب خواهد بود. تمامی خانواده های 
افرادی که قصد خرید کتاب نیز ندارند می  کرمانی و حتی 
توانند با حضور در این مکان ساعات بسیار خاطره انگیزی را 
سپری کنند. وجود غرفه های جذاب برای کودکان و نوجوانان 
و حتی غرفه های مواد غذایی در جنب نمایشگاه موجب این 
خواهد شد که خانواده ها با آسودگی بیشتر به محل دائمی 

نمایشگاه کتاب بروند. فضایی که هرچند در خارج از شهر قرار 
دارد اما مشاهده زیبایی های آن منطقه جذابیت خاص خود 
را دارد. مخاطبان برای بهره بردن از بن کارت های تخفیفی 
نمایشگاه حتما مدرک شناسایی و یا تصویر مدرک تحصیلی 
همراه خود داشته باشند. با وجود دشواری های بسیار زیاد 
گالیه  از  زیاد  های  جذابیت  و  نمایشگاه  این  برگزاری  برای 
تعداد  حضور  عدم  و  خالی  جای  داشت  توان  می  که  هایی 
زیادی از نشرهای معتبر و مشهور کشوری است که متاسفانه 
سال به سال بر تعداد این نام ها افزوده می شود. امید است با 
بهبود وضعیت اقتصادی کشور در آینده این کاستی نیز در 

سال های آینده برطرف شود.

سرویس اجتماعی کرمان امروز

چرا هیچ چیزی برای این بچه ارزش ندارد؟ چرا نسبت 
چیزی  که  ما  ندارد؟  مسئولیت  احساس  چیز  هیچ  به 
و  مراقبت  حس  و  مالکیت  احساس  چرا  نگذاشته ایم  کم 

مسوولیت ندارد؟ و چرا هایی دیگر.
مادر: چرا تبلتت را پرت می کنی روی سرامیک؟ توپ که 

نیست؛ کلی پول خورده!
آرمین: فوقش بشکنه یدونه بهترشو می گیریم

پدر: چرا لگو های ریزت همه جا پخش و پالست؟ نمی گی 
گم بشه یا بره تو جارو؟

مریم: خب یه مدل دیگه اش را می خریم.
مربی مهدکودک: پاستل هایت را از کف زمین جمع کن، 

لگد می خورند له می شوند!
شاینا: مامانم دوباره برام می خره؛ و مصادیقی از این دست 
والدین و مربی ها  برای  و رنج آور  که دغدغه هایی مشترک 
ایجاد می کنند: چرا هیچ چیزی برای این بچه ارزش ندارد؟ 
که  ما  ندارد؟  احساس مسئولیت  به هیچ چیز  نسبت  چرا 
چیزی کم نگذاشته ایم چرا احساس مالکیت و حس مراقبت 

و مسئولیت ندارد؟ و چرا هایی دیگر.
کنار  در  گرفتن  قرار  بدون  ارزشمندی  و  ارزش  مفهوم 
از  اگر  نمی شوند،  درونی  کودک  برای  مکمل  مفاهیمی 
بی تفاوتی های کودکتان نسب به لوازم شخصی اش شکایت 
دارید ابتدا به سراغ مفاهیم مکملی بروید که باید از سنین 
گفت وگو ها  و  بازی ها  خالل  در  سالگی(  دو  )حدود  پایین 

برای او روشن و درونی کنید.
 مالکیت )موقت و دائمی / زمان مند و مکان مند(

آن  با  کودک  که  است  مفاهیمی  اولین  از  من«  »ماِل 
در  خوبی  به  او  و…  من  بابای  من،  ماماِن  است.  مواجه 
بدو زبان آموزی می تواند مفهوم مال من و مال تو را ادراک 
کند. اما فهم مالکیت موقت یا دائمی برای او دشوار است 
و نیازمند تکرار مصادیق توسط والدین است. اینکه تاب در 
پارک تا موقعی که روی آن نشسته مال اوست و بعد باید 

به کودکی دیگر بسپارد، اما توپ نارنجی در اتاقش همیشه 
از  استفاده موقت  مانند  مالکیت  یا فهم زمانی  اوست.  مال 
ابزار پدر در حضور او یا تبلت مادر در زمان تعیین  جعبه 

شده توسط او.
بعضی از والدین منحصرا به شکل گیری فهم مالکیت در 
کودک بسنده می کنند اینکه بداند پدر و مادرش چه کسانی 
را  بازی هایش  اسباب  یا  است  کدام  ماشینشان  و  هستند 
بشناسد. برای فهم ارزشمندی داشته ها، کودک باید مالکیت 
و انواع آن را خوب تشخیص بدهد. اینکه ممکن است جعبه 
مداد رنگی دوستش در مهد کودک مثل مال او باشد، اما 
دارد  خانه  در  او  که  رنگی  مداد  جعبه  با  و  نیست  او  مال 
مالکیت  انواع  اوان کودکی شناخت  از همان  فرق می کند. 
شخصی / جمعی/ موقت / دائمی/ زمان مند و مکان مند به 

فهم ارزشمندی داشته ها کمک موثری خواهد کرد.
مراقبت

حین  تمرین  با  که  است  مستقلی  اما  همراه،  مفاهیم  از 
بازی ها می توان برای کودکان روشن و درونی نمود. وقتی 
به کودک امکان آزمایش سطح مقاومت اشیا داده شود مثال 
توپ  اما  می ترکد،  و  است  نازک  بادکنک  بدهد  تشخیص 
زخیم تر است و به راحتی نمی ترکد، شیشه ها می شکنند و 
پالستیک ها مقاومترند، نوع مواجهه و مراقبت را تشخیص 
و  نوع  تجربه  از  کودکان  مستمر  کردن های  منع  می دهد، 
جنس اشیا پیرامون باعث می شود که حس مراقبت و حتی 
کنجکاوی برای اکتشاف و ارتباط بین اشیا در آن ها ضعیف 
و حیوانات خانگی هم موجب  گیاهان  با  باشد، همزیستی 

تعمق مفهوم مراقبت در کودکان می شود.
مفهوم دسترسی زمان مند و مکان مند

برخی از والدین تصور می کنند مهیا کردن هر چیزی برای 
باعث  وقت  اسرع  در  آدمیزاد  جان  تا  مرغ  شیر  از  کودک 
می شود فرزندشان بدون کمترین عقده ناشی از محرومیت 
با اعتماد به نفس موثر بتواند با جهان پیرامون مواجه شود، 
و  می پندارد  عادی  را  امری  هر  بودن  دسترس  در  کودک 
تصور  و  مکانی  و  زمانی  محدودیت های  ادراک  توان  حتی 
را  والدین  طرفی  از  ندارد.  را  شدن  برخوردار  برای  موانع 
اشیا درک  قرار دادن  برای در دسترس  حامیان همیشگی 
از سنین  بدون شکست در رفع سد ها  قهرمانان  و  می کند 
بودن،  دور  بازی  حین  در  دوسال(  )معموال  پایین  بسیار 

و  بودن  ساده  بودن/  سخت  و  بودن  آسان  بودن/  نزدیک 
پیچیده بودن مراحل دستیابی به چیز ها را با کودک تمرین 

کنید.
شراکت

 همان اندازه که آموزش مفهوم حریم خصوصی و مرز های 
همزمان  است،  ضروری  و  الزم  پایین  سنین  از  شخصی 
مفهوم شراکت و »سهم مساوی دیگری« هم جایگاه بسیار 
مهمی دارد. برای مراقبت از شکل گیری انحصار طلبی های 
در  را  سهم  و  شراکت  مفهم  است  بهتر  کودکانه  افراطی 
زندگی روزمره پر رنگ کنیم: شراکت در ساندویچ، لگو های 
با کودک  بازی، غذا دادن به پرنده های در پارک و … را 
تمرین کنیم. می شود ساده ترین چیز ها را سهم بندی کرد 
امروز  سهم  گذاشت.  اشتراک  به  کودک  و  والدین  بین  و 

خانواده از آب دادن به گلدان ها نفری یک گلدان و …
محرومیت

نگران نباشید، محرومیت همیشه باعث ایجاد گره های 

پیچیده روانی نمی شود، محرومیت انگیزه ایست برای پیدا 
کردن راهی در رسیدن به خواسته ها و تحقق آرزوها، اگر 
می خواهید کودکی مبدع و خالق داشته باشید بگذارید 
برخی از نیازهایش را با ابتدایی ترین ابزار ها و لوازم بسازد، 
مناسب ترین  خرید  برای  اولویت بندی  و  کردن  پس انداز 
تجربه  بدون  که  است  مهارت  نیاز یک  مورد  وسیله های 

محرومیت در کودک ایجاد نخواهد شد.
صبر

عدم تحمل در سنین پایین کودکی کامال طبیعی است، 
نمی توانند  و  ندارند  دقیقی  زمانی  فهم  کودکان  چون 
بودن  اما صبور  ادراک کنند،  راحتی  به  را  گذشت زمان 
بر رشد  باید عالوه  به خواسته ها  برای رسیدن  تحمل  و 
پایان  منتظر  شود،  داده  آموزش  او  به  کودک  شناختی 
کالم دیگران باشد و وسط صحبت نپرد، برای این منظور 
کودک باید الگو های صبوری داشته باشد؛ پدری که پشت 
چراغ قرمز نا آرام می شود و مادری که تحمل ریخت و 

پاش و بازی کودک را ندارد و بالفاصله دستور به جمع 
باشند  داشته  انتظار  نباید  می دهد  کردن  تمیز  و  کردن 
و  دریافت  را  آرامش  با  همراه  تحمل  مفهوم  کودکشان 

درونی کند.
امانت / تعویض و جایگزینی

 از جمله بازی هایی که بین کودک خود و سایر همسن و 
سال هایش می توانید برگزار کنید امانت دادن اسباب بازی 
و کتاب به یکدیگر از سنین پایین است و تمرین مراقبت 
از اشیا دیگران مانند وسیله های شخصی خود هم لذت 
کودک  به  را  موقت  شکل  به  متنوع  چیز های  داشتن 
می آموزد هم منتظر بودن برای بازگشت وسیله ای آن ها 
را نزد صاحبش ارزشمندتر می کند، اگر کودک تن به این 
بازی نداد بالفاصله به او برچسب خسیس یا خود خواه 
نزنید، او را در تجربه امانت دادن یا گرفتن و شریک شدن 

وسیله خودتان با دیگری به عنوان ناظر همراه کنید.
برای  به بعد می توانند درک کنند  کودکان چهار ساله 
باید  دیگران  سوی  از  شدن  پذیرفته  و  جمع  در  حضور 
وسیله های خود را به اشتراک بگذارند، با تعویض موقت 
در  بکشانید.  روزه  چند  دادن  امانت  به  و  کنید  شروع 
راه های  و  بخواهید  راه حل  او  از  وسیله  تخریب  صورت 
جبران را با او بررسی کنید، تعمیر کردن یا خرید معادل 

وسیله تخریب یا مفقود شده را با او تمرین کنید.
مسئولیت

و  ندهید  هدیه  او  به  همواره  دارد.  مسئولیت  مالکیت 
خرید  خودت  »وقتی  کند؛  خرید  هم  خودش  بگذارید 
توجیبی ات  پول  از  را  هزینه اش  هم  خودت  می کنی 
نقش  مراقبت کن«،  انتخاب کن، خودت  بپرداز. خودت 
و جایگاه کودک را حین خرید هر وسیله ای روشن کنید، 
از او بخواهید مکان مناسب و نحوه نگهداری مسئوالنه در 

قبال آن وسیله را از پیش شرح دهد.
اعطای مالکیت به کودک آسان ترین کار ممکن است، 
از  مسیری  طی  نیازمند  مسئول  مالِک  یک  پرورش  اما 
است.  مکمل  مهارت های  و  مفاهیم  گسترش  و  آموزش 
کودک با بزرگ شدن، خود به خود به این مهارت ها نمی 
رسد، الگوی رفتاری مناسب و با ثبات می خواهد و صبر و 
تحمل. برای آموزش مفهوم ارزشمندی به کودکان ابتدا 

زندگی او را ارزشمند کنیم.

گزارش »کرمان امروز« از نمایشگاه بزرگ کتاب کرمان که در محل دائمی نمایشگاه های جنوب شرق در حال برگزاری است:

زمانی برای آشتی با یار مهربان

چگونه به کودکان مفهوم ارزشمندی را آموزش دهیم؟

گزارش و عکس: 
سعید احمدی


