
تجدید آگهی مزایده آگهی مزایده
بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان در نظر دارد، 2 عدد مخزن گاز را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند.

متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت 3 روز کاری جهت دریافت اسناد به دفتر مرکزی بنیاد تعاون 
به آدرس بزرگراه امام جنب اداره کل زندانهای استان مراجعه و جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 

33224681 -33239860- 034 تماس حاصل فرمایند/.
بدیهی است بنیاد تعاون در رد و قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد 

بود.
بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان 

نامه مصوب  قانون کار و آیین  ماده 131  استناد  به 
با عنوان فوق  انجمن صنفی  89/8/8 هیأت وزیران 
در شرف تاسیس می باشد. کلیه کارفرمایان شاغل 
از  به عضویت  تمایل  در صورت  مزبور  در صنف 
توانند  می  روز   5 ظرف  اطالعیه  این  انتشار  تاریخ 
به هیأت موسس تحویل  درخواست کتبی خود را 
با شماره تماس 09133422309 تماس  یا  و  نمایند 

حاصل فرمایید.
هیأت موسس

)سهامی  سرچشمه  مس  گذاری  سرمایه  شرکت 
مساحت  به  زمین  قطعه  یک  دارد  نظر  در  خاص( 
در  واقع  وقف  دانگ  شش  مترمربع   7373 حدود 
کرمان، بلوار جمهوری اسالمی جنب اداره حمل و 
نقل و پایانه های سابق را با قیمت پایه کارشناسی از 

طریق مزایده به فروش برساند
متقاضیان می توانند ظرف مدت ده روز از تاریخ نشر 

آگهی به منظور پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.
شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است

شماره تماس: 32113670- 034

آگهی تاسیس انجمن صنفی کارفرمایی 
پیمانکاران صنعت برق استان کرمان 

آگهی مزایده 

آگهی مزایده فروش اراضی بنیاد فرهنگی آگهی مزایده
قدس کرمان )مرحله چهارم نوبت اول(

به موجب مصوبه مورخه 98/5/13 هیأت امنا بنیاد فرهنگی قدس کرمان و براساس بند 3 ماده 8 و ماده 19 آیین نامه مالی 
و معامالتی بنیاد مذکور این بنیاد در نظر دارد به منظور کمک به توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، آموزش و 
پرورش استان کرمان قطعاتی از اراضی ملکی خود واقع در بلوار کوثر غربی )حسن آباد( را از طریق مزایده به فروش برساند 
از داوطلبین شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید جهت اطالع از شرایط مزایده و بازدید از اراضی مذکور و تحویل اسناد 
بلوار جمهوری اسالمی کرمان روبروی  بنیاد واقع در  تا 12 صبح( به دفتر  اداری )8  تاریخ 98/10/21 در ساعات  تا  مزایده 

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

هشت صفحه    1000 تومان چهارشنبه 11 دی ماه 5/1398 جمادی االول 1441/ 1 ژانویه 2020/سال بیست و چهارم شماره 3130

یادداشت:

چاه تنهایی

صفحه  سوم 

وزیر نیرو:
تا سال ۱۴۲۵ آب استان های
 کــــــشور تامین خــــــواهد شد

متن در صفحه دوم

داستان یک دیوار ؛ 

آلمان شرقی-آلمان غربی چرا و چگونه شکل گرفت

نگاهی به تأثیر پدیده »گوشی های هوشمند« طی یک دهه گذشته؛

موبایل با زندگی انسان ها چه کرد؟
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چگونه فیلم 
ببینیم ؟

درك رنگ در سینما
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مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان اعالم کرد:

آخرین مهلت ارایه اظهارنامه 

مالیات بر ارزش افزوده

 15 دی ماه است

که با حکم  قضایی متوقف کرمان  گزارش »کرمان امروز« از تالش مدیریت ارشد استان برای رفع تنش آبی استان و طرح ُپرحاشیه انتقال آب از خلیج فارس به استان 
که هر روز قرمزتر می شود؛ کرمان   شده است و وضعیت قرمز 

متن کامل در صفحه سوم

ک نا امیدی بر لبان تشنه کرمان خا
    زمزمه انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس به استان کرمان از زمانی جدی شد که تیم مدیریت ارشد استان، خطر تنش آبی و بحران آب در استان را بیش از آن دیدند که در اخبار و گزارش ها به گوش 
همه می رسید! طرح انتقال آب از دریای عمان و خلیج  فارس به استان کرمان و چند استان دیگر، یکی از طرح های جنجالی انتقال آب در کشور بود چرا که این دست طرح ها در زمان مطرح شدن مخالفان و 
موافقان زیادی داشت و حال گفته می شود انتقال آب به کرمان بر اساس حکم قضایی به دلیل عدم رعایت موارد زیست محیطی متوقف شده است! این در حالی است که  به گفته استاندار کرمان، 13 شهر در 

استان کرمان در وضعیت قرمز آب و بحرانی قرار دارند و...

WWW.KERMANEMROOZ.COM

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت
 حقوقی ریاست جمهوری مطرح کرد؛

روانسازی فعالیت شورا ها 

مد نظر دولت است

جایگاه »اصالح گری« و»اندیشه ورزی« در شعر پارسی

2

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

   دسیسه شیطانی عکاس برای دختر مسافر
  کشف 20 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در کرمان

  دانشمند چینی به جرم دستکاری ژنتیکی محکوم شد
  تیم طباخی قهرمان  سوپر لیگ شهربابک شد

  افزایش 10برابری سالمندان متقاضِی وام ازدواج

اخبار ایران، جهان و حوادث:

با حضور وزیر نیرو :

نیروگاه ۱۰ مگاواتی 

خورشیدی »نور ماهان« 

افتتاح شد

 صفحه  دوم

روایت
 »کرمان امروز«

 از چند اتفاق خوب 
در عرصه میراث فرهنگی استان
کرمانی  و ثبت چند اثر ناملموس 
 در فهرست آثار ملی؛

باورداشتن داشته ها

روزان هم 



دو چهارشنبه 11 دی ماه 5/1398 جمادی االول 1441/ 1 ژانویه 2020/سال بیست و چهارم شماره 3130
اخبار استان

شهرداري رفسنجان در نظر دارد به استناد مجوز  شماره 966 مورخ 98/09/13 شوراي محترم اسالمي شهر، امور مربوط به نگهداري فضاهای سبز: 
1 – پارک جوان 2- پارک مطهری 3- پارک بهشت 4- پارک مادر 5- بوستان يادگار امام 6- فضای سبزغرب رودخانه شور را  از طريق  برگزاري 
مناقصه عمومي به بخش خصوصي واگذار نمايد. لذا از كليه شركتهای واجد صالحيت و دارای شرايط كه تجربه و توانايي انجام كار را دارند، دعوت 
بعمل مي آيد جهت دريافت  اسناد و اطالع از شرايط شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مركزی به آدرس رفسنجان 
خيابان تختي يا به نشانیwww.rafsanjan.ir مراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري مورخ 98/10/28 به دبيرخانه شهرداري 

مركزي تسليم  نمايند.ضمناً شهرداری در رد يا قبول تمام يا هريک از پيشنهادات مختار است.
تلفن های تماس : 34258701-4- 034

روابط عمومي شهرداري رفسنجان

آگهي مناقصه عمومي ) نوبت اول(

آگهی دعوت سهامداران شركت صنايع آجر ماشينی كرمان سفال سازان سهامی 
خاص ثبت شده به شماره 13133 و شناسه ملی 48/ 10100920 جهت تشکيل 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت 
می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده كه در ساعت 10 صبح 

مورخ 1398/10/22 در محل شركت تشکيل می گردد حضور بهم رسانند.
 دستور جلسه:

 1- انتخاب اعضای هيات مديره 2- انتخاب بازرسين 3- انتخاب روزنامه كثير االنتشار
4- تصويب تراز و حساب سود و زيان ساالنه و تعيين پاداش هيات مديره و بازرسين.
هیات مدیره شرکت

مديريت آموزش و پرورش شهرستان راور در نظر دارد به 
شماره  مزايده  و   3800/98/23811/7067 مجوز  استناد 
098030394000001 آهن آالت اسقاط خود را از طريق 
مزايده به متقاضيان واجد شرايط به فروش برساند لذا جهت 
انجام امور مربوطه به كارشناسی حقوقی اين مديريت مراجعه 

نماييد. شماره تماس 03433724600
هزينه چاپ آگهی برعهده برنده می باشد.

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده شرکت صنایع آجر ماشینی 

کرمان سفال سازان

آگهی مزایده 

اهدای 
خون سالم 

اهدای زندگی

وزير نيرو گفت: ايران قادر است به عنوان يک نقطه اتصال يا هاب انرژی 
در منطقه عمل كرده و ظرفيت های وسيع توليد انرژی در برخی مناطق 
آسيای ميانه را به مناطق بسيار نيازمند در جنوب غرب آسيا منتقل كند.

رضا اردكانيان در آئين افتتاح نيروگاه 58.2 مگاواتی »كهربا« و »كيهان« 
با اعتبار 4هزار و 160 ميليارد ريال در شهرستان رفسنجان گفت: در 
شهرستان  در  »هرهفته_الف_ب_ايران«  پويش  هفته  يازدهمين 
رفسنجان حضور يافتيم تا دو نيروگاه مقياس كوچک دراين شهرستان 

را افتتاح كنيم.
وی ضمن گراميداشت ياد و خاطره مرحوم آيت اهلل هاشمی رفسنجانی 
ترين  اصلی  از  يکی  زيرساختی،  صنايع  در  سرمايه گذاری  كرد:  عنوان 
در  اميد  برای  تدبير  كردن  معنا  و  آينده  برای  اميد  ايجاد  عرصه های 
جامعه است به طوری كه همانگونه كه پدران ما در سده های گذشته 
حاصل يک عمر فعاليت و تالش و دسترنج خود را در زمينه طرح های 
آب، احداث آب انبارها و قنوات به يادگار می گذاشتند سرمايه گذاری در 

اين طرح ها كار بسيار پرسود و پرثمری است.
وزير نيرو با بيان اينکه در 4 دهه پيش ظرفيت نصب شده نيروگاهی 
ايران حدود 7 هزار مگاوات بود و در آغاز دولت تدبير و اميد يعنی 6 
سال پيش به حدود 69 هزار مگاوات رسيده بود اظهار كرد: در صنعت 

حيث  از  كشور  امروز  پرتالش،  و  فعال  خصوصی  بخش  تالش  با  برق 
نيازهای زيرساختی و طرح های توسعه ای به بی نياز دست پيدا كرده به 
امروز در آستانه نصب 83 هزار مگاوات ظرفيت توليد برق  طوری كه 
در كشور هستيم شايان ذكر است كه در 6 سال اخير حدود 13 هزار 
مگاوات نيروگاه جديد ساخته شده يعنی هر سال 25 درصد نسبت به 
تا  و  داشته ايم  نيروگاهی  ظرفيت  افزايش  دولت  اين  از  قبل  سال های 
سال 1400 حدود 6 هزار و 300 مگاوات ظرفيت جديد اضافه می شود.

وی ادامه داد: پيش بينی شده است كه در دولت تدبير و اميد در 8 
سال فعاليت خود 20 هزار مگاوات نيروگاه جديد به مدار بهره برداری 
وارد شود كه نسبت به سال های قبل 38 درصد ساالنه افزايش عملکرد 

را نشان می دهد.
اتصال  نقطه  به عنوان  ايران می تواند  اين مطلب كه  بيان  با  اردكانيان 
و هاب انرژی در منطقه عمل كند، اظهار كرد: خوشبختانه با توجه به 
سرمايه گذاری های انبوه، ايران قادر است به عنوان يک نقطه اتصال يا 
هاب انرژی در منطقه عمل كرده و ظرفيت های وسيع توليد انرژی در 
برخی مناطق آسيای ميانه را به مناطق بسيار نيازمند در جنوب غرب 
آسيا متتقل كرده و جدای از بهره مندی از اين تبادل و ارتباط خود هم 
بتواند به اتکای منابع انسانی وسيع و نيروهای تخصصی خوبی كه در 
كشور ما وجود دارند و منبع تجديد پذير هستند از اين ظرفيت برای 
حضور در بازارهای منطقه و برای كمک به توسعه و عمران منطقه كمک 

كند كه مساوی صلح و آرامش است.
عنوان  و  اشاره  »هرهفته_الف_ب_ايران«  پويش  اجرای  به  نيرو  وزير 
طرح  است 227  قرار  پويش  اين  اجرای  راستای  در  نيرو  وزارت  كرد: 
بزرگ صنعت آب و برق را در 31 استان كشور با سرمايه گذاری 33 
در  اكنون  هم  كه  برساند  بهره برداری  به  و  افتتاح  تومان  ميليارد  هزار 
هفته يازدهم اين پويش قرار داريم كه تا پايان اين هفته 92 پروژه با 
اعتباری بالغ بر 7 هزار و 920 ميليارد تومان در اين حوزه افتتاح شده  

است.
روستا   124 و  هزار  به  سال  پايان  تا  برنامه،  مطابق  افزود:  اردكانيان 
هزار   26 و  آب  تصفيه خانه   12 فاضالب،  خانه  تصفيه   29 و  آبرسانی 
هکتار شبکه های اصلی آب به مرحله بهره برداری می رسد و نه تنها به 
مردم خود نشان می دهيم كه با وجود سختی ها و مضيقه ها، چرخ های 

عمران و توسعه كشور در حركت است، سعی خواهيم كرد كسانی كه 
برای نااميد ساختن مردم و توقف اين چرخ ها، تحريم های ظالمانه را به 

مردم تحميل كرده اند منصرف كنيم.
استان  اين پويش در  قالب  تعيين شده در  وی در خصوص طرح های 
با  بزرگ  پروژه   54 كرمان  استان  در  نيرو  وزارت  كرد:  اظهار  كرمان 
سرمايه گذاری بالغ بر 18 هزار و 200 ميليارد تومان در دست اجرا دارد 

كه متوسط پيشرفت فيزيکی اين پروژه ها 40 درصد است.
های  انرژی  به  بيشتر  توجه  در  وزارتخانه  اين  نگرش  به  اردكانيان 
تجديدپذير اشاره و بيان كرد: احداث نيروگاه های تجديدپذير نهضتی 
است كه در سال های اخير پا گرفته و اميدواريم سرعت بگيرد. در حال 
حاضر حدود 784 مگاوات نيروگاه در بخش نيروگاه های تجديدپذير 
يا  پروژه مگاواتی  اين مقدار، 118  از  برداری است كه  بهره  در دست 
بامی  پشت  يا  كيلوواتی  نيروگاه   650 و  هزار   3 و  بزرگ  نيروگاه های 

كوچک تجديدپذير است.
وی عنوان كرد: در استان كرمان تامين آب درازمدت يکی از مسايل 
انگيزه مند كردن سرمايه گذاران و آيندگان است و تامين مصارف شرب 
چند استان از جمله استان كرمان به تصويب شورای عالی آب رسيده 
است و در يک برنامه بلندمدت تا سال 1425 آب اين استان های كشور 

تامين شده است.
وزير نيرو تصريح كرد: مجوزات الزم برای تخصيص آب دريا به بخش 
صنعتی داده شده است و همچنين در بخش كشاورزی نيز كمک به 
نيازهای آبی صنايع مرتبط با كشاورزی و كشت گلخانه ای را در دستور 
كار خواهيم داشت و تدبيرات خوبی برای اجرای راهکارهايی در راستای 

بهره وری بيشتر آب كشاورزی در نظر گرفته شده است.
اردكانيان بيان كرد: همکاران ما موفق شدند برای مصارف آب در بخش 
های صنايع و كشاورزی استان كرمان، ميزان 7 ميليون متر مکعب آب 
به خارج  انتقال آب  اجازه  اختصاص دهند همچنين  استان كرمان  به 
از منطقه برای صنعت نيز به استان كرمان داده شده ضمن آنکه برای 
تعيين تکليف چاه های فاقد پروانه نيز اقداماتی را در دستور كار داريم.

كاهش  و  برق  تلفات  كاهش  جهت  در  كرد:  خاطرنشان  نيرو  وزير 
بهره  به  آينده  سال  تا  برق  خودنگهدار  كابل  پروژه  نيز  ها  خاموشی 

برداری خواهد رسيد.

وزیر نیرو:
تا سال ۱۴۲۵ آب استان های کشور تامین خواهد شد

خبر
معاون تدوین، تنقیح و انتشار 

قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست 
جمهوری مطرح کرد؛

روانسازی فعالیت شورا ها 
مد نظر دولت است

معاون تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقی رياست جمهوری 
گفت: در بحث شورا های اسالمی شهر و روستا دولت سعی در روانسازی حركت 

آنها در سطوح مختلف دارد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان،مهدی مهدی زاده 
معاون تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقی رياست جمهوری  
در جمع اعضای شورای اسالمی شهر كرمان گفت: به منظور تسهيل و روانسازی 
با راه اندازی پايگاه اطالع رسانی، قوانين و مقررات متن  در فعاليت های شوار ها 

ابالغی قوانين در كمترين زمان در اختيار عموم مردم قرار می گيرد.
اوبا بيان اينکه نگاه معاونت حقوقی رياست جمهوری برخاسته از اصول متعدد 
شورا های  افزود:  است  روستا ها  و  شهر  شورا های  خصوص  در  اساسی  قانون 
اسالمی شهر و روستا ها را از اركان اداری و تصميم گيری كشور می دانيم و بايد 

بيش از گذشته امکان خدمت رسانی به اين نهاد مردمی فراهم شود.
معاون تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقی رياست جمهوری 
اصل  و  است  حمکرانی  امر  در  شفافيت  موضوع  مهم  مباحث  از  يکی  گفت: 

حاكميت و شفافيت انجام امور 2 مولفه جدی اين مهم محسوب می شود.
او تصريح كرد: بايد اليحه شفافيت از سوی معاونت حقوقی رياست جمهوری 

تدوين شده تا فضايی در عرصه شفافيت ايجاد شود.
وجود  می تواند  مختلف  عرصه های  در  شفافيت  اينکه  به  اشاره  با  مهدی زاده 
داشته باشد گفت: اصل حاكميت قانون به عنوان يک اصل مبنايی و محوری در 

حکومت های امروز محسوب می شود.
اوبيان كرد: در طول 113 سال گذشته هر قانونی كه تصويب شده همراه با آن ها 
مقررات  مخاطبان  برای  را  كه سردرگمی جدی  است  قانون ها  ماده  از  انبوهی 
رفتار  ساماندهی  و  برای خدمت بخشی  را  قانون  ما  اينکه  می كند ضمن  ايجاد 
مردم تدوين كرده ايم بنابراين قانون كاماًل در اختيار مردم قرار نمی گيرد و بستر 

فساد و نابرابری را ايجاد می كند.
معاون تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقی رياست جمهوری 
اظهار كرد: اجرا نشدن قوانين و مقررات و يا عدم تحقق مطلوب اصل حاكميت 
قانون به اين امر برمی گرد كه در طی سال های گذشته ساز و كار مناسبی را 

برای دسترسی مردم ايجاد نکرده ايم.
مهدی زاده با بيان اينکه در يک دهه اخير قانون گذار به اين نکته پی برده است 
كه بايد قوانين، مقررات و مصوبات در اختيار مردم قرار گيرد گفت: در اين راستا 
حوزه معاونت حقوقی رياست جمهوری با ايجاد و راه اندازی سامانه ها اقداماتی 
را برای اطالع رسانی عموم مردم به قوانين و مقررات انجام داده تا بستر مناسبی 

برای اطالع رسانی ايجادشود.
و  مجازی  فضای  ظرفيت  از  استفاده  شهروندان،  حقوقی  ايميل  راه اندازی  او 
حوزه  اقدامات  جمله  از  كشور  مقررات  و  قوانين  اطالع رسانی  پايگاه  راه اندازی 
و  قوانين  از  عموم  اطالع رسانی  راستای  در  جمهوری  رياست  حقوقی  معاونت 
مقررات كشور عنوان وبيان كرد: متن ابالغی قوانين در فاصله 2 تا سه ساعت 

بعد از ابالغ بر روی اين پايگاه بارگذاری می شود.
معاون تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقی رياست جمهوری 
با اشاره به اينکه با راه اندازی اين پايگاه فاصله چند هفته ای بين ابالغ يک مصوبه 
تا كارشناسان حقوقی به 2 ساعت كاهش يافته است بيان كرد: دور افتاده ترين 

كارشناسان حقوقی به سرعت از قوانين و مقررات كشور مطلع می شوند.

با حضور  و  »هرهفته_الف_ب_ايران«  پويش  هفته  يازدهمين  در 
نور  خورشيدی  مگاواتی   10 نيروگاه  كرمان  استاندار  و  نيرو  وزير 
ميليارد   600 بر  بالغ  اعتباری  با  بخش خصوصی  توسط  كه  ماهان 

ريال احداث شده، افتتاح شد.
سال  در  طبيعی  گاز  مترمکعب  ميليون   5.68 پروژه  اين  افتتاح 
به  می توان  پروژه  اين  مزايای  ديگر  از  داشت.  خواهد  صرفه جويی 
كاهش انتشار گازهای آالينده )CO2( به ميزان 13.7 هزار تن در 
سال و صرفه جويی آب به ميزان 4371 مترمکعب در سال اشاره كرد. 
براساس اين گزارش در اين ديدار اعالم شد كه در فاز دوم اين پروژه 
تا 22 بهمن ماه سال جاری 3 مگاوات ديگر به ظرفيت اين نيروگاه 

اضافه خواهد شد و در فاز بعدی دو نيروگاه 10 مگاواتی توسط اين 
شركت خصوصی در كرمان احداث خواهد شد.

منطقه  در  مگاواتی   10 خورشيدی  نيروگاه  سومين  نيروگاه  اين 
جمکران  خورشيدی  نيروگاه  مجاورت  در  كه  است  كرمان  ماهان 
توسط شركت انرژی سبز كوير كيش احداث شده است كه با به مدار 
آمدن اين نيروگاه زمينه اشتغال 12 نفر به صورت دائم فراهم شده، 
اين نيروگاه به صورت خريد تضمينی و 20 ساله  همچنين قرارداد 

توسط ساتبا منعقد شده است.
به گزارش ايسنا، ظرفيت كل نيروگاه های كشور 785 مگاوات است 

كه 367 مگاوات آن نيروگاه خورشيدی است.

، آخرين مهلت  امور مالياتی استان كرمان اعالم كرد: 15 دی ماه  مديركل 
ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه پاييز 98 است. به گزارش 
روابط عمومی اداره كل امور مالياتی استان كرمان ، محمد سلمانی خاطرنشان 

كرد:  مطابق قانون، موديان نظام ماليات بر ارزش افزوده، حداكثر 15 روز پس 
از پايان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالياتی خود را از طريق سايت عمليات 
الکترونيک ماليات بر ارزش افزوده به آدرس WWW.EVAT.IR ارائه كنند. 

تسهيالت  از  مندی  بهره  شرط   ، كرمان  استان  مالياتی  امور  مديركل 
و  ماليات  پرداخت  و  قانونی  مقرر  موعد  در  اظهارنامه  راتسليم  قانونی 

عوارض دانست.

با حضور وزیر نیرو :

نیروگاه ۱۰ مگاواتی خورشیدی »نور ماهان« افتتاح شد

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان اعالم کرد:

آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ۱5 دی ماه است

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده: 
مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز 1398 از طریق سامانه www.evat.ir حداکثر تا 15 دی ماه سال جاری می باشد.

35019- 021  ستاد خبری دفتر مرکزی حراست     1526 مرکز ارتباط مردمی      روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور   707587

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات    1398/09/09 مورخ   139860319005000340 شماره  رأی  برابر 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
سید  فرزند  قادری  نژاد  محسن  سید  آقای  متقاضی   بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهداد  ملک 
 7952/67 مساحت  به  باغ  قطعه  یک  ششدانگ  در  کرمان  از  صادره   631 شناسنامه  بشماره  محمد 
به  کرمان   25 بخش  در  واقع  اصلی    - یک  از  فرعی   1341 از  مجزی  فرعی   1966 پالک   مترمربع 
آدرس اندوهجرد - میدان امام حسین خریداری از مالک رسمی خانم بی بی سکینه هاشمی محرز گردیده 
است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص 
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. 1354 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/9/27 تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/10/11

ابراهیم سیدی - رئیس ثبت اسناد و امالک 

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

احترام
از کوچه ای گذر می کردم ماشین پارک شده بغل کوچه 
میانسال که  مرد  و  به خود جلب کرد. یک زن  را  ام  توجه 
دستگاه  و یک  ایستاده  ماشین  جلوی  بودند  برادر  و  خواهر 
ویلچر را هم زن، محکم گرفته بود. لحظاتی بعد خانمی مسن 
و نحیف در حالی روی دستان پسرش و دو دستش را به گردن 
او گره زده بود ازماشین خارج شد و به آرامی روی ویلچر 
نشست و بعد دستهایش را از گردن پسر رها کرد و در ادامه 
دختر رواندازی روی پای  او انداخت و بعد از آنکه به راحتی 
مستقر شد پسر ویلچر را گرفت و دختر هم پرونده پزشکی به 
دست به سوی مرکز درمانی حرکت کردند. در این لحظه بود 
که دستهای خانم مسن را دیدم که به آسمان دراز شد و چه 

صحنه ای زیباتر از دعای مادر در حق فرزندان.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

سرویس علم و دانش کرمان امروز

اگر بخواهیم به ابتدای دهه ۲۰۱۰، که آخرین روزهایش را 
سپری می کند برگردیم، می بینیم که زندگی تا همین چند 

سال پیش چقدر متفاوت بوده است.
ابتدای دهه ۲۰۱۰، زندگی بسیار متفاوت با اکنون بوده 
است. بیشتر ابزارها یا لوازم جانبی مورد نیاز زندگی، عموما 
داخل زیر زمین خانه ها یافت می شد. مثال دستگاه جی پی اس 
Garmin، آن روزها طرفداران زیادی داشت یا مثال اگر 
کسی می خواست عکسی را با دیگران به اشتراک بگذارد، 
انجام می داد. اگر کسی  باید مراحل سخت و زمان بری را 
مصیبت،  هزار  با  باید  بیندازد،  سلفی  عکس  می خواست 
گوشی را برعکس گرفته و تالش می کرد که حداقل قسمتی 

از چهره اش داخل کادر عکس قرار بگیرد.
دستگاه  یک  امروزی،  مدرن  هوشمند  گوشی های 
سال  که  دستگاهی  است،  کاره  همه  مستطیلی شیشه ای 
۲۰۱۰ خبری از آن نبود. اما سال ۲۰۱۰، دقیقاً سالی بود 
که تحول بزرگی در دنیای گجت های الکتریک و گوشی های 
دیجیتال پدید آمد. این حوزه به مرور به قدری پیچیده تر و 
پیشرفته تر شد که خیلی زود تبدیل به یک کامپیوتر جیبی 
برنامه ها  اکثر  که  بود  سالی  همچنین،  شد.۲۰۱۰  همراه 
شدند.تحول  متولد  امروزی،  سرشناس  اپلیکیشن های  و 
هوشمند  گوشی های  نام  به  را  آن  روزها  این  که  عظیمی 
می شناسیم، تنها یک دستگاه کوچک است که مفهوم انسان 
بودن را تغییر داد. دستگاهی که با توسعه، به مرور توانست 
نحوه مدیریت دنیا، روابط و حتی خود انسان را تغییر دهد. 
این پدیده به مرور توانست جهت گیری خود انسان ها را عوض 
کند، به نوعی که حتی متوجه آن هم نشدیم.برای درک این 
توانسته اند  اندازه  چه  تا  هوشمند  گوشی های  که  موضوع 
استریت  وال  دهند، خبرنگار  تغییر  دنیا  در  را  ما  عملکرد 
ژورنال- Joanna Stern- خودش را به چالشی دعوت 
کرده و تصمیم گرفت به مدت ۲۴ ساعت به سفری برود و 
در طول این سفر تنها از تکنولوژی های سال ۲۰۱۰ استفاده 
که  می گوید  جوانا  بلک بری اش.  قدیمی  گوشی  مثل  کند 
زمان هایی، خودش را به طور کامل گمشده حس می کرده 

که دلیلش بیشتر، نقص فنی دستگاه جی پی اس قدیمی اش 
بوده است. وی در گزارش خود می گوید با وجود اینکه از 
بسیاری از قابلیت ها و امکانات زندگی معمول همیشگی اش، 
انگیزی برای وی  این سفر تجربه هیجان  اما  محروم بوده 
بوده است؛ زیرا احساس کنترل بیشتری می کرده و بیشتر 
از پیش، از لحظه خود لذت می برده و گاهی حتی خودش 
به ورود  نزدیک شدن  است.با  بیشتر دوست داشته  نیز  را 
به سال ۲۰۲۰، خبرنگار وال استریت ژورنال، جوانا استرن 
بفهمد که گوشی های هوشمند، طی یک دهه  می خواهد 
به همین  تغییر داده اند.  را چقدر  انسان ها  گذشته زندگی 
منظور، جوانا آی فونش را در خانه گذاشت و با کوله ای پر از 
گجت های مربوط به سال ۲۰۱۰، از جمله گوشی بلک بری، 
جی پی اس گارمین ودوربین canon قدیمی اش عازم سفر 

شد.
 ما چگونه به اینجا رسیدیم

شروع  چگونه  جدید  عصر  این  کنیم  درک  اینکه  برای 
شروع  نقطه  که  سالی  برگردیم،  دهه  ابتدای  به  باید  شد، 
این تحول بوده است. ۲۰۱۰، سالی بود که آی فون ۴ اپل 
که  بود  آی فون  از  مدل  اولین  گوشی  این  شد.  بازار  وارد 
 HD با کیفیت دوربین سلفی داشت و می توانست ویدئو 
ضبط کند. Galaxy S، اولین گوشی مجهز به اندروید 
شرکت سامسونگ نیز در همین سال عرضه شد.به مرور، 
اپراتورهای بیشتری موفق شدند تا شبکه های خود را توسعه 

دهند و کارآفرینان فعال در حوزهسیلیکون ولی نیز برنامه ها 
و اپلیکیشن های متنوعی را معرفی کردند.

نایب رئیس اسبق شرکت اپراتوری AT&T، رالف دالوگا 
که با استیو جابز برای معرفی اولین آی فون به بازار همکاری 
داشته می گوید: »زمانی که یک قسمت از تکنولوژی تغییر 
می کند، اتفاق مهم و بزرگی رخ می دهد، اما زمانی که چند 
آثار  تغییر می کنند، می تواند  با هم  اصلی، هم زمان  حوزه 

مخربی به جا بگذارد.«
در سال ۲۰۱۱، شرکت AT&T که زیر نظر آقای دالوگا 
مدیریت می شد، با شرکت اوبر قراردادی بست. در این سال، 
تراویس کالنیک، رئیس آن زمان اوبر، به دنبال روشی بود تا 
راه اتصالی بین رانندگان خود برقرار کند و به همین دلیل 
توانستیم  آقای دالوگا می گوید: »ما  سراغ AT&T رفت. 
اتصال دهیم؛ زیرا آن  به یکدیگر  را  این شرکت  رانندگان 

زمان همه راننده ها از گوشی آی فون استفاده می کردند.«
از همان زمان، متوجه قدرت فوق العاده خلق  اپل ظاهراً 
 Greg( یک دستگاه همه کاره شد. آقای گرگ جاشویاگ
Joswiak( در سال ۲۰۰۹ نایب رئیس بخش بازاریابی 
آی فون، آی پد و آی اواس بوده است. وی خاطره ای از آن زمان 
تعریف می کند، زمانی که یک کارمند اعالم کرده بود که 
 Flip تصمیم گرفته استعفا داده و به شرکت دوربین سازی
کارمند  این  جواب  در  جاشویاگ  آقای  بپیوندد.   Video
می گوید: »شوخی ات گرفته؟ این احمقانه ترین کاری است 

 Flip که می توانی بکنی. قابلیتی که محصوالت شرکت
Video دارند، خیلی زود سر از آی فون های ما در می آورند. 
ما خیلی خیلی خیلی بیشتر از آن تعدادی که این دوربین ها 
به فروش می روند، آی فون خواهیم فروخت. زمانی می رسد 
بد  نمی خرد.«  را  دوربین هایی  دیگر هیچ کس چنین  که 
 Flip Video نیست بدانید که فروش دوربین های شرکت
از سال ۲۰۱۱ متوقف شده است. البته پر واضح است که 
رویش  پیش  زمان  آن  که  تغییراتی  از حجم  حقیقتا  اپل 
بود، ایده ای نداشت. آقای جاشویاک می گوید: »ما آتشی را 
روشن کردیم، اما هرگز نمی دانستیم که شعله های این آتش 
فیس بوک  به  اینستاگرام  که  روزی  رسید.  خواهد  کجا  تا 
فروخته شد را به خاطر می آورم. همه ما با خود می گفتیم، 
واو! این )اینستاگرام( فقط یک اپلیکیشن آی فون بود که به 

قیمتی میلیارد دالری فروخته شده است."
 ما چگونه تغییر کردیم

یکی از دست آوردهایی که سفر با ابزارهای مربوط به سال 
۲۰۱۰ برای خانم جوانا به همراه داشت، این است که فهمید 
گوشی های هوشمند، عالوه بر اینکه روی تفکرات ما تاثیر 
داشته، روی احساسات ما نیز اثرگذار بوده است. خانم جوانا 
عکس هایی که با دوربین قدیمی canon خود می گرفت را 
نمی توانست در لحظه برای کسی یا در شبکه ای به اشتراک 
بگذارد و همین مساله، به گفته وی باعث می شد احساس 
اینکه لحظاتی که قابلیت به  تنهایی بیشتری کند، گویی 

اشتراک گذاری با دیگران را ندارد، ارزش کمتری داشتند.
خانم جوانا می گوید که ناتوانی در برقراری تماس تصویری 
با عزیزان نیز می تواند استرس و اضطراب را افزایش دهد. 
به عقیده جوانا، گوشی های هوشمند امروزی، توانسته جای 
خالی عزیزان غایب را پر کند، اما حذف این پدیده نیز کمک 
می کند تا احساس عمیق و واقعی دلتنگ شدن برای کسی 

که دوستش داریم را تجربه کنیم.
شیوه های  کرد،  اشاره  آن  به  جوانا  که  دیگری  مساله 
مسیریابی بوده که با کمک گوشی های هوشمند مثل آب 
خوردن انجام می شود: »بسیار سخت بود که نمی توانستم 
گوگل مپ را باز کنم و مکان خودم روی نقشه را ببینم. 
یا رونوشت بلیت هواپیمایم را باز کنم یا قبل از اینکه به 

نگاهی به تأثیر پدیده »گوشی های هوشمند« طی یک دهه گذشته؛

موبایل با زندگی انسان ها چه کرد؟

عشایر مرکز استعدادهای درخشانند، استعدادهای برجسته   )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

چاه تنهایی
طبق  که  نیست  اتفاقی  محبت  روزها  این 
پیش  تصویری  های  داستان  و  ها  قصه 
و  تالش  با  باید  بلکه  گیرد  قرار  پایمان 
کرد  جلب  را  آن  زندگی  در  پشتکار 

روی  از  و  نبوده  تصادقی  آمیز  محبت  های  رابطه  وگرنه 
شانس بر سر راهمان قرار نمی گیرند یا باید کسانی ملزم به 
محبت در زندگی باشند یا اینکه در پاسخ به خوبی هایمان 
دنیا  به  انسانی  هیچ  وگرنه  باشیم  رسیده  متقابل  محبت  به 
ابریشم  های  تخت  به  بوده  طلبکار  دیگران  از  که  نیامده 
باشد  داشته  را  آدمیان  بر  پادشاهی  ادعای  و  کرده  تکیه 
باشند.  او  به  دریغ  بی  محبت  به  ملزم  مردم  که  حالی  در 
برای خوب  انداخت.  باید  دور  را  کودکانه  رویاهای  این 
بودن کافی است که هر محبتی را دو برابر پاسخ دهیم یا 
حداقل پاسخی برابر با آن را در آستین داشته باشیم تا در 
این داد و ستدها منفعت هایی شکل بگیرد. در نهایت جهان 
تبدیل به بازار مهربانی گردد زندگی در چنین جهانی لذت 
به آدمیان می دهد.  از آرامش  لبریز  بوده و طبعی  آفرین 
هر  در جواب  که  می کردیم  مقید  را  کاش همگی خود 
لطفی پاسخی شفاف تر و دلپذیرتر داشته و حیرت عشق 
را برانگیزیم و در مقابل خوبی هایمان هیچ توقعی نداشته 
باشیم. توقع زیادی داشتن شخصیتی سیاه در ما ایجاد می 
اعماق  به  را  پایمان  تنهایی همچون چاهی است که  کند. 
فراموشی می کشاند. برای فرار از این حادثه باید که محبت 
ورزیدن را در اولویت امور و برنامه هایمان قرار دهیم تا 

یک حلقه ی ناگسستنی از زنجیره ی زندگی باشیم.
از مهر و ماهت رنگ دنیا غرق گل شد 

از شرق تا غرب زمین باران گرفت 
دنیای ما هر چند جان می داد در خون 

دل بستن و آزادگی آسان گرفت

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« از تالش مدیریت ارشد استان برای رفع تنش آبی استان و طرح پُرحاشیه انتقال آب از خلیج فارس به استان کرمان که با حکم  قضایی 
متوقف شده است و وضعیت قرمز کرمان که  هر روز قرمزتر می شود؛

ک ناامیدی بر لبان تشنه کرمان خا

اشاره:
 زمزمه انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس به 
استان کرمان از زمانی جدی شد که تیم مدیریت ارشد 
استان، خطر تنش آبی و بحران آب در استان را بیش از 
آن دیدند که در اخبار و گزارش ها به گوش می رسید! 
استان گرم و خشک کرمان اما "بهشت معادن" ایران 
که شاید  بتوان گفت بیشتر هم  به خاطر یدک کشیدن 
این عنوان پر زرق و برق، و به واسطه ایجاد صنایع و 
داد،  دست  از  را  خود  آبی  منابع  بر،  آب  کارخانجات 
دیگرجان و توان آبی خود را از کف داد و عنوان استانی 

با "وضعیت قرمز" را  به خود گرفت.
آسمان  نظری  تنگ  به  استان  این  آبی  کم  داستان 
براین دیار هم بر می گردد چراکه در فصولی که درسایر 
نقاط ایران بر اثر بارش ها و نزول رحمت الهی سیل و 
سیالب راه می افتد، خاک گرم کرمان همچنان تشنه 

لب و خشک است.
کشاورزی کرمان که روزگاری اشتغال پایدار جمعیت 
قابل توجهی از ساکنان این دیار بود به علت خشکسالی 

های چند ساله آن جایگاه رفیع گذشته را ندارد. 
اولین جرقه های انتقال آب

استان  که  ایران  مرکزی  فالت  به  آب  انتقال  طرح 
کرمان را هم  شامل می شود در ۲۱ شهریور ماه سال 
8۹ مصوب شد و انتقال ۱8۰ میلیون متر مکعب آب 
در سال برای تامین آب شرب شهرهای شمالی استان، 
اساس  بر  بود.  اعالم  شده   این طرح  اجرای  از  هدف 
انار،  رفسنجان،  کرمان، سیرجان،  این طرح، شهرهای 
شهربابک، زرند، بردسیر و راور مشمول این طرح می 
شوند. همچنین اجرای ۴۲۰ کیلومتر خط انتقال اصلی، 
اجرای ۴۰5 کیلومتر خط انتقال فرعی در داخل استان 
کرمان، احداث ۴۲۴ هزار متر مکعب مخزن، احداث ۱6 
اجزای  خانه  تصفیه  واحد  یک  احداث  پمپاژو  ایستگاه 

این طرح می باشند. در نهایت اینکه شرکت مهندسین 
سازندگی  قرارگاه  آن  پیمانکار  و  قدس  مهاب  مشاور 

خاتم االنبیا عنوان شده است.
یک طرح جنجالی

به  فارس  خلیج   و  عمان  دریای  از  آب  انتقال  طرح 
های  از طرح  یکی  دیگر،  استان  و چند  کرمان  استان 
دست  این  که  چرا  بود  کشور  در  آب  انتقال  جنجالی 
طرح ها در زمان مطرح شدن مخالفان و موافقان زیادی 

داشت.
فرمول چیرگی  با  بودند؛ دولت فقط  مخالفان معتقد 

و  ترین  آسان  آن،  با  سازگاری  جای  به  طبیعت  بر 
پرخرج ترین  راه  را برای مواجهه شدن  با خشکسالی 
انتخاب کرده است؛ طرحی که در نهایت  به خشکی 
رودخانه ها، تاالب ها، دریاچه ها، و نهایتا تغییر کاربری 

خطرناک زمین منجر می شود.
مخالفت ها با انتقال آب از خلیج فارس تا جایی پیش 
زیست  محیط  فعاالن  و  کارشناسان  فریاد  که  رفت 
هم  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رییس  شد.  بلند 
بعد از واکنش فعاالن محیط زیست، اجرای این پروژه 
دانست  محیطی  زیست  های  ارزیابی  به  به  منوط  را 

با  دریایی  منابع آب  از  و  دریا  از  آب  انتقال  و گفت: 
استفاده از آب شیرین کن ها می تواند به عنوان یک 

گزینه در انتهای کار انتخاب شود.
وزیر نیرو در کرمان چه گفت؟

تکلیف  تعیین   برای  که  نیرو  وزیر   ، اردکانیان  رضا 
استان  به  تازگی  به  برقی  و  آبی  های  طرح  از  برخی 
کرمان سفر کرده  بود در حاشیه این  سفر به خبرنگار 
اینکه  و  رود  صفا  سد   وضعیت   آخرین  درباره  ایسنا 
حکم  اساس  بر  کرمان  به  آب  انتقال  شود  می  گفته 
قضایی به دلیل عدم  رعایت  زیست محیطی متوقف 
شده است، گفت:: در حال پیگیری جهت رفع مشکالت 
مطرح شده هستیم و سعی بر این است با رعایت همه 
جوانب مشکالت پیش رو را بر طرف کنیم و به کارها 

سرعت بدهیم.
۱۳ شهر استان کرمان در وضعیت قرمز آبی

این همه تالش برای نجات استان کرمان از تنش آبی 
استاندار، ۱۳  به گفته  در حالی صورت می گیرد  که 
شهر در استان کرمان در وضعیت قرمز آب و بحرانی 

قرار دارند.
به گزارش ایسنا، فدایی می افزاید: تنها مرکز استان 
در کشور هستیم که مشکل تامین آب دارد و ماکزیمم 
که  است  ثانیه  بر  لیتر  هزار   ۳ کرمان  در  آب  مصرف 

اکنون ۲هزار لیتر بر ثانیه تامین می شود.
فدائی با بیان اینکه به رغم همه زحماتی که کشیده 
مطلوب  خیلی  مجموع  در  آب  در  ما  وضعیت  شده، 
خاطر  کنیم  توجه  بیشتر  آب  بحث  به  باید  و  نیست 
نشان کرد: یکی از محدودیت ها در جنوب استان پست 
برنامه  راستا  این  در  باید  که  است  برق  خطوط  و  ها 

جدی تنظیم و اجرایی شود.
سخن آخر

آنچه که ازسخنان مسئوالن استان  بر می آید؛ ضرورت 
دارد مردم هم در ارتباط با مصرف آب حرکت جهادی 
خدادادی  نعمت  این  آب  قدر  بیشتر  و  باشند  داشته  
تری  مشارکت جدی  آب  در صرفه جویی  و  بدانند  را 

داشته  باشند.

   زمزمه انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس به استان کرمان از زمانی جدی شد که 
تیم مدیریت ارشد استان، خطر تنش آبی و بحران آب در استان را بیش از آنچه دیدند 
که در اخبار و گزارش ها به گوش همه رسید! طرح انتقال آب از دریای عمان و خلیج  
فارس به استان کرمان و چند استان دیگر، یکی از طرح های جنجالی انتقال آب در کشور 
بود چرا که این دست طرح ها در زمان مطرح شدن مخالفان و موافقان زیادی داشت و 
حال گفته می شود انتقال آب به کرمان بر اساس حکم قضایی به دلیل عدم رعایت موارد 
زیست محیطی متوقف شده است! این در حالی است که  به گفته استاندار کرمان، ۱۳ 

شهر در استان کرمان در وضعیت قرمز آب و بحرانی قرار دارند و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

رستورانی برسم، غذاهای خود را سفارش دهم.« جوانا می گوید که 
زمانی مجبور شد از نقشه کاغذی استفاده کند و برای جهت یابی 
از مردم محلی کمک بگیرد. این مساله قطعا زمان زیادی می برد، 
کاری که باگوگل مپ تنها در چند دقیقه انجام می شود. البته نکته 
مثبت اینجاست که باید برای مسیریابی درست، تمرکز بیشتری 

کرد و همین مساله می تواند مغز را به کار بیندازد.
 حاال کجا هستیم

خانم جوانا می گوید که نکته خوب کناره گیری از دنیای مجازی 
به  بی حوصلگی  و  دلگیری  زمان های  که  بوده  این  تکنولوژی،  و 
جای گشت و گذار بی هدف در شبکه های اجتماعی، با مردم هم 
واقعی خیره می شد.  دنیای  زیبای  به منظره های  یا  کالم می شد 
کند. کنترل  احساس  دوباره  جوانا،  مغز  می شد  باعث  آزادی  این 

 Humane غیر انتفاعی  مرکز  موسس   ،Aza Raskin خانم 
Technology می گوید: »تکنولوژی، انسان ها را مقید و پایبند 

به خود می کند.«
خانم راسکین، تکنیکی را به ثبت رسانده که » گشت و گذار ابدی« 
نام دارد و می تواند حجم بی انتهایی از پست های تمام شبکه های 
اجتماعی را نشان دهد. وی حاال تاسف می خورد که زمان توسعه 
از  تکنیک خود، عواقب آن را در نظر نگرفته است.البته بسیاری 
متخصصان و فعاالن دنیای تکنولوژی معتقدند که ِصرف این مساله 
که می توان با گوشی های هوشمند، رفتارهای غلط، وسواس گرایانه، 
غیر اخالقی یا سوء استفاده گرایانه انجام داد، دلیل نمی شود که این 
پدیده بد باشد. زیرا »بدی« همیشه در کنار »خوبی« وجود داشته و 
این دو مفهوم، مطلق و از یکدیگر جدا نیستند.گوشی های هوشمند، 

تمام این گجت های کاربردی گذشته را به انباری ها فرستاده اند.
 به کجا می رویم

پیرامون  نگرانی های جدیدی  و  ترس ها  جدید،  دهه  به  ورود  با 
تغییراتی که در دهه آینده رخ خواهد داد نیز رو می شوند. طی یک 
دهه گذشته، فقط یک دستگاه کوچک مستطیلی توانست زندگی 
اکثر مردم را دگرگون کند، حاال تصور کنید که با عرضه نسل جدید 
از اینترنت و قابلیت های بی حدومرزی که ارائه می دهد، باید منتظر 
تجربه گوشی های  از  انسان ها  باشیم.آیا  دنیا  نقطه عطفی در  چه 
هوشمند طی یک دهه گذشته، درسی فرا گرفته اند؟ آیا آمادگی 
بی انتهای  به حجم  و منطقی تر  بی خطر  برای دسترسی  بیشتری 
قابلیت ها و امکانات تکنولوژیک آینده را داریم؟ شکی نیست که 
با پایان یافتن سال ۲۰۲۹، ممکن است تصادفا گوشی های خاک 
گرفته آی فون ۱۱ خود را پیدا کنیم و به کارهایی فکر کنیم که 
۱۰ سال قبل حتی تصور انجام دادن آنها را نمی کردیم، کارهایی 
که ۱۰ سال پیش نمی کردیم و احساسات و عواطفی که دیگر آنها 

را تجربه نمی کنیم.
منبع: دنیای اقتصاد
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فرهنگ و ادب

جایگاه »اصالح گری« و»اندیشه ورزی« در شعر پارسی
سرویس ادبی – هنری کرمان امروز

 
 

پیامبراکرم)ص(:فرموده اند:"علم حیات اسالم و ستون 
ایمان است و هر که علمی بیاموزد خدا پاداش او را کامل 
کند و هر که تعلیم گیرد و عمل کند خدا آنچه نمی داند 

به او تعلیم دهد".ر نهج الفصاحه.
***

چون شود اندیشۀ قومی خراب
ناسره گردد به دستش سیم ناب

میرد اندر سینه اش قلب سلیم
در نگاه او کج آید مستقیم

بر کران از حرب و ضرب کائنات
چشم او اندر سکون بیند حیات

موج از دریاش کم گردد بلند
گوهر او چون خزف ناارجمند

پس نخستین بایدش تطهیر فکر
بعد از آن آسان شود تعمیر فکر

»عالمه اقبال الهوری«
با بررسی کارنامه شعر و ادب پارسی، به خوبی می توان 
دریافت که نام آوران و بزرگان این عرصه، همواره در قامت 
یک آسیب پژوه دینی و »ُمصلح اجتماعی« ظهور کرده 
و هنر شعر و شاعری را در مسیر اصالح ناهنجاری های 
اجتماعی و اخالقی به خدمت گرفته اند. عصاره و جانمایه 
اشعار شاعرانی چون: فردوسی، ناصرخسرو، سنایی، عطار، 
موالنا، سعدی، حافظ، صائب، بیدل، اقبال الهوری، پروین 
اعتصامی و… به نوعی نقد و کالبدشکافی سلوک دینی 

و موید این ادعاست.
شاعران مصلح با الهام از آموزه های وحیانی و قرآنی بر 
ای رنگ سعادت و  باورند که هیچ جامعه  و  اعتقاد  این 
رستگاری را نخواهد دید، مگر آن که مردم از پیله انفعال 
و رخوت بیرون بیایند و با اراده ای استوار به تغییر وضع 
موجود اهتمام کنند. چنان که خداوند در آیه ۱۱ سوره 
مبارکه »رعد« می فرماید: "خداوند سرنوشت هیچ قوم 
)و ملّتی( را تغییر نمی دهد مگر آن که آنان آنچه را در 

خودشان است تغییر دهند.«
انسان صالح در گام اول، خودش را اصالح می کند و در 
گام دوم در قامت یک مصلح اجتماعی به اصالح جامعه 
می پردازد. الزمه اصالح، حرکت از وضع موجود به سمت 
نیست  پذیر  امکان  این  و  است،  موعود  و  مطلوب  وضع 
مگر این که ما کاستی های وضع موجود و برجستگی های 
وضع مطلوب را دریابیم و بشناسیم. بنابراین الزمه تغییر 
و اصالح، داشتن معرفت و شناخت است. بدون شناخت 
امکان هیچ گونه تغییر و اصالحی وجود ندارد. نتیجه آن 
اصیل  معرفت  و  بدون شناخت  انجام »عمل صالح«  که 

دینی ممکن نیست.
رسالت شاعران ُمصلح

جامعه  خود  سروده های  با  همواره  مصلح،  شاعران 
اسالمی را به »بصیرت« دعوت می کنند و رسالت خود را 
در این می دانند که به مسلمانان شیوه درست اندیشیدن 
که یک  باورند  این  بر  آنان  بیاموزند.  را  دیدن  و درست 
به  حق،  بندگی  و  اطاعت  عین  در  باید  مسلمان  انسان 
فلسفه امور و احکام اسالمی آشنا باشد، و در برخورد با 
جهان پیرامونش واکنش های مناسب از خود نشان دهد 

و بتواند به تجزیه و تحلیل مسائل بپردازد.
و  »عادت«  دایره  در  نباید  هرگز  اصیل  مسلمان  یک 
مسلمان  یک  رسالت  کند.  حرکت  طوطی وار«  »تقلید 
را در خود  نقادانه«  این است که »تفکر  آگاه  و  مسئول 
نابسامانی های  و  ناهنجاری ها  به  نسبت  و  نماید  تقویت 
فرهنگی، سیاسی و اجتماعی واکنش مناسب نشان دهد. 
یک مسلمان باید در اظهار عقیده خویش توانایی داشته 
باشد. یک مسلمان باید قدرت تمیز خوب و بد را پیدا نماید 
و هر مساله ای را به طور کورکورانه نپذیرد. یک مسلمان 
باید شهامت گفتن »نه« را داشته باشد و در برخورد با 
هر پدیده، قبل از پذیرش بی چون و چرای آن، به ارزیابی 
آن بپردازد. یک مسلمان باید عارف و شاعر)انسان دارای 
باید  مسلمان  یک  باشد.  کلمه  واقعی  معنای  به  شعور( 
کند  بیان  بدون»خودسانسوری«وآزادانه  را  خود  عقاید 
باید »خودباوری«،  آن که یک مسلمان  و خالصه کالم 
»اعتماد به نفس« و »شخصیت« داشته باشد و برای رای 

و نظر خود ارزش قائل گردد.
جامعه  می خواهند  »اقبال«  چون  مصلحی  شاعران 
بیدار کنند  انفعال و تقلید و عادت  از خواب  را  اسالمی 
»اندیشیدن«و»نگریستن«وادارند. »تفکر«،  به  را  آنان  و 
چرا که رسالت یک مسلمان اصیل، پیش و بیش از هر 
»اجتهاد«  و  »بصیرت«  قله های  فتح  برای  تالش  چیز، 
است. مسلمانی که از اسالم فقط »تقلید کردن« را خوب 
که  چرا  نمی خورد.  اسالم  آینده  درد  به  است،  آموخته 

و  خودآگاه  مجتهد،  انسان های  انحصار  در  اسالم  آینده 
دین  در  اجتهاد  که  تفکر  این  علیرغم  است.  جهان آگاه 
آموزه های  بازخوانی  با  است،  دینی  عالمان  وظیفه  فقط 
اصیل وحیانی و قرآنی و روایات و احادیثی که از خاندان 
رسالت)علیهم السالم( برای ما به یادگار مانده است، در 
می یابیم که »اجتهاد«، »تدبر« و »تفقه« در دین، تنها 
منحصر به عالمان دینی نیست، بلکه یک تکلیف عمومی 

و همگانی و وظیفه هر مسلمان مسئول است.
مظلومیت »عقل« در شعر و ادب پارسی

تا توانی با خرد بیگانه باش
عقل را غارت کن و دیوانه باش

متاسفانه امروز در شعر پارسی و به بهانه تکریم عشق، 
که  ایم  کرده  بر سر  و خاک  ذلیل  ُمکرم«را  آنقدر»عقل 
نسل امروز برای اندیشه ورزی و عقالنیت، محلی از اعراب 
قائل نیست. به خاطر همین تلقینات غلط، مخاطب شعر 
پارسی عقل را موجودی طفیلی، فضول و مزاحم می داند 
که باید کمر به قتلش بست و بنیانش را بر باد داد! در 
حالی که در آموزه های اصیل دینی می خوانیم که اولین 
آفریده خدا »نور« و »لوح و قلم« بوده است که داللت بر 
عقل و دانایی می کند. چنان که در قرآن نیز می خوانیم: 

َمَوِت َواْلَْرِض«. ُ نُوُر السَّ »اللَّ
این عادت ادبی شایسته ما به عنوان یک ایرانی مسلمان 
و  بزنیم  عقل  سر  توی  دائم  عرفان،  دست  با  که  نیست 
ادبیات به حاشیه رانده و خانه  عقل ُمکرم را در شعر و 
بین  تقابلی  هیچ گونه  دینی  آموزه های  در  کنیم.  نشین 
فلسفه و عرفان و »عقل و عشق« نیست. چنان که امام 
خمینی)ره( در تبیین جایگاه فلسفه گفته است:» فلسفه 
برای  است  وسیله  نیست.  مطلوب  است، خودش  وسیله 
تان  به عقل  برهان  با  را  معارف  را،  این که شما مسائل 
تفسیر سوره حمد،  است.»  قدر  همین  هنرش  برسانید، 

ص۱۰۹ و ۱۱۰٫«
بر اساس نص صریح آیات قرآن و همچنین احادیث و 
روایاتی که از بزرگان دین برای ما به یادگار مانده است، 
عقل و عشق در جهان بینی اسالمی ُمکمل یکدیگرند و 
به  عشق  در  توان  نمی  عقل،  از حضرت  استمداد  بدون 
کامیابی و در زندگی به سعادت و رستگاری دست یافت.

به  باید  نقادانه  تفکر  و  انتقادی  گفتمان  تقویت  برای 
و  بدهیم  پایان  ادبیات  در  و عشق«  »عقل  کاذب  تقابل 
ضمن عرض ارادت به عشق، به پیروی از بزرگان شعر و 
ادب پارسی به تکریم اندیشه ورزی و عقالنیت بپردازیم. 
بازخوانی نمونه هایی از آثار بزرگان در ستایش عقل خالی 

از لطف نیست:
دانش اندر دل چراغ روشن است
وز همه بد بر تن تو جوشن است

)رودکی(
خرد بهتر از چشم و بینایی است
نه بینایی افزون ز دانایی است؟

)ابوشکور بلخی(
خرد چشم جان است چون بنگری
تو بی چشم جان، آن جهان نسپری

)حکیم فردوسی(
کشتی خرد است دست در وی زن

تا غرقه نگردی اندرین دریا
)حکیم ناصرخسرو(

با نوریان بگو که زعقل بلند دست
ما خاکیان به دوش ثریّا سواره ایم

)عالمه اقبال(
بدیهی است که عقل مورد ستایش در آموزه های دینی 
و ادبیات پارسی، عقل انسانی است، نه عقل نفسانی)عقل 
و  یار  و  ظلمات  در  انسان  راه  چراغ  که  عقلی  جزوی(. 
مددکار او در تشخیص مصالح و مفاسد است. عقلی که 
مورد ستایش همه اندیشمندان، فالسفه و عالمان دینی 
عقل  »تکوین  کتاب  در  نیز  »غزالی«  که  چنان  است. 

باره آن می گوید: »شریف ترین ُمبدعات عقل  عربی« در 
است و او )خدا( آن را ابداع کرد.«

مولوی و دعوت به »اندیشیدن«
مولوی که خود تربیت یافته مکتب انسان ساز قرآن و 
عترت است، بر این اعتقاد و باور است که انسان آگاه باید 
در مسیر اجتهاد گام بردارد تا منزل »تقلید« را پشت سر 
نهد و به مقام »تحقیق« برسد، و این ممکن نیست مگر 
با تقویت گفتمان انتقادی و تمرین اندیشه ورزی در شعر 
و ادب پارسی. از همین رو، در ذهن و زبان موالنا »تفکر« 

و »اندیشیدن« از جایگاه بسیار واالیی برخوردار است:
ای برادر تو همان اندیشه ای

مابقی خود استخوانی و ریشه ای
***

جهد کن تا پیر عقل و دین شوی
تا چو »عقل کل« تو باطن بین شوی

از عدم چون عقل زیبا رو گشاد
خلعتش داد و هزارش نام داد

و در  توانایی  و  دانایی  را سرمایه  اندیشه ورزی  مولوی 
تقابل با تقلید کورکورانه می داند و می گوید:

خلق را تقلیدشان بر باد داد
که دو صد لعنت بر آن تقلید باد

خداوند نیز در قرآن تقلید در اصول و عقاید را جایز نمی 
داند و مومنان را به تفکر و تدبر در دین دعوت می کند:» 
را  شرک  )که  آنها  به  پیامبران(  جانب  )از  که  هنگامی 
برگزیده اند( گفته می شود: پیروی نمائید از آنچه خداوند 
نازل نموده است، گویند ما از آنچه پدران خویش را بر 
آن یافته ایم پیروی می نمائیم،  آیا اگر شیطان آنان را به 
سوی جهنم هم فرا خواند)باز آنها پیروی خواهند نمود؟(
مسلمان  یک  وظیفه  قرآنی،  اصیل  آموزه های  طبق 
در حد   – دین  فهم  برای  که  است  این  آگاه  و  مسئول 
در  به خصوص  نماید،  اجتهاد   – خویش  علمی  بضاعت 
حوزه »عقاید« که غیرقابل تقلید است. اجتهاد در عقاید 
وظیفه هر مسلمان است. پیروی از معصوم نیز بر اساس 
منطق و بر پایه پشتوانه های عقلی است. به این معنا که 
ما به حکم عقل، کالم معصوم را حجت قرار می دهیم. 
فهم  برای  تالش  معنای  به  آن،  عام  معنای  در  اجتهاد 
بینی  جانمایه جهان  و  دینی، جوهر  آموزه های  و  عقاید 

اسالمی و شیعی است.
می  دقیقه  این  بر  تاکید  با  حدیثی  در  علی)ع(  امام 
فرماید: » انـسـان بـا بـصـیـرت کـسی است که بشنود 
و خوب بیندیشد و بنگرد و ببیند و از تجارب دنیا بهره 
گیرد، سپس در راه روشن حرکت کند."ر نهج البالغه ، خ 

۱۵۲، ص ۴۷۳ ـ ۴۷۴٫«
ورزید  که جهالت  هر  فرماید:»  می  نیز  امام صادق)ع( 
هالک شد و هر که با دیده ی بصیرت نگریست و تعقل 

کرد، هدایت یافت.ر کافی، ج ۲، ص ۴۸٫«
در حدیثی از امام کاظم )ع( نیز می خوانیم: » در دین 
خدا تفقه و کاوش کنید، چرا که فقه و فهم دین، کلید 
بصیرت و کامل کننده عبادت است.ر بحاراالنوار، ج ۱۰، 

ص ۲۴۷٫«
دو حدیث زیر از مولی الموحدین، علی)ع( نیز مؤید این 
معناست که گمشده انسان مسلمان بصیرت است و بدون 
بصیرت نمی توان در مسیر عبودیت و بندگی و متابعت 

از بزرگان دینی به سرمنزل مقصود رسید.
محک زدن گفتار بزرگان ادبی با قرآن و عترت

در ادبیات پارسی، گاهی به گزاره های غلطی در قالب 
از  گزاره ها  این  که چون  بر می خوریم  منثور  و  منظوم 
آنها را بدون چون و  ادبی نقل شده است،  زبان بزرگان 
چرا می پذیریم و تکرار می کنیم. این پذیرش به معنای 
مرعوب بودن در مقابل بزرگان و نوعی تقلید بی چون و 
چرا از آنهاست. بله، فردوسی و عطار و موالنا و سعدی و 
حافظ جزو مفاخر و مشاهیر ادبی ما هستند و احترام آنها 
واجب است، ولی احترام گذاشتن به این معنا نیست که 

ما در مقابل آنان تسلیم محض باشیم و بدون تدبر و تفکر 
هر چه که آنان گفته اند را بپذیریم.

اسالم با چنین طرز تفکری مخالف است. ما باید گفتار 
بزرگان را با معیار قرآن و عترت محک بزنیم و آنچه که 
آنچه  و  بپذیریم  است  دینی  اصیل  آموزه های  با  مطابق 
آیت  شهید  استاد  بگذاریم.  کنار  آنهاست،  مخالف  که 
این خصوص می گوید:»سعدی  الل مرتضی مطهری در 
خودمان در یک رباعی چنین اشتباه بزرگی کرده است، 

می گوید:
من آن مورم که در پایم بمالند

نه زنبورم که از نیشم بنالند
لگدم  پا  زیر  که  هستم  ای  مورچه   آن  من  گوید  می 
می کنند، زنبور نیستم که نیش بزنم و از نیشم ناله کنند.

کجا خود شکر این نعمت گزارم
که زور مردم آزاری ندارم

باید  یا  انسان  که  است  دایر  امر  مگر  آقای سعدی!  نه 
مور باشد و یا زنبور که می گویی من از میان مور بودن یا 
زنبور بودن، مور بودن را انتخاب می کنم؟ تو نه مور باش 
که زیر دست و پا له شوی و نه زنبور باش که به کسی 

نیش بزنی. سعدی این طور باید می گفت:
نه آن مورم که در پایم بمالند

نه زنبورم که از نیشم بنالند
چگونه شکر این نعمت گزارم

که دارم زور و آزاری ندارم
باشد، جای  نداشته  آزاری  و  باشد  داشته  زور  آدم  اگر 
باشد و آزار هم نداشته  اگر زور نداشته  ااّل  شکر دارد و 
هم  شاخ  و  ندارد  شاخ  که  می شود  این  مثل  باشد، 
هنر  وقت  آن  نزدی،  شاخ  و  داشتی  شاخ  اگر  نمی زند. 
کرده ای.«)مجموعه  آثاراستاد شهید مطهری، ج۲۳، ص: 

).۱۷۳
ادبیات و »تفکر نقادانه«

کرده،  تاکید  آن  بر  مطهری  استاد  که  ای  دقیقه 
»تقلید«  دایره  از  زدن  بیرون  و  نقادانه«  تقویت»تفکر 
شنید  را  باز حرف ها  گوش  و  با چشم  باید  یعنی  است. 
از تجزیه و تحلیل عقالنی آنها را پذیرفت. چنان  و بعد 
که  کسانی  همان   « فرماید:  می  قرآن  در  خداوند  که 
سخنان را می شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می کنند، 
آنان کسانی هستند که خدا هدایت شان کرده ، و آنها 

خردمندان اند.ر قرآن کریم، سوره زمر، آیه ۱۸«
در آموزه های وحیانی و قرآنی بسیار بر این مهم تاکید 
شده است. این که در مقابل عقاید دیگران منفعل نباشیم 
و هر حرفی را با عقل و منطق و معرفت دینی بسنجیم 
و بعد از یقین به درستی آن، بپذیریم. چرا که در اسالم 
– معرفت مسموع  نوع است: ۱  و معرفت« دو  »آگاهی 

۲ – معرفت مطبوع٫
چنان که امام علی)ع( در حدیثی می فرماید:» دانش، 
بدون  دو گونه است: مطبوع و مسموع٫ دانش مسموع، 

دانش طبیعی، سودمند نیست.«
منظور از »علم مسموع«، علمی است که از دیگران یا 
از طریق مطالعه کتاب به دست آمده است. یعنی منبع 
آن گفته ها و شنیده های دیگران است. »علم مطبوع« اما 
به علمی گفته می شود که حاصل کشف و شهود و سیر 
وسلوک علمی انسان است. علمی که محصول اندیشیدن، 
راهی  تنها  کتاب،  مطالعه  است.  خالفیت  و  تدبر  تفکر، 
برای کسب علم مسموع است. ولی زمانی »علم مسموع« 
ارزش دارد که با »علم مطبوع« در آمیزد و ارزش افزوده 
پیدا کند. یعنی منجر به رشد »تفکر نقادانه و خالقانه« 

در انسان شود.
و  منظوم  آثار  مطالعه  هنگام  مساله،  این  به  توجه 
– بسیار مهم  المثل ها  – بخصوص ضرب  منثور پارسی 
انتقادی  است. شایسته است آثار بزرگان ادبی را با دید 
سخن  که  این  صرف  به  را  المثلی  ضرب  هر  و  بخوانیم 
باشد که حرف  یادمان   . نپذیریم  است،  ادبی«  »بزرگان 

با  این که هر کتابی  نیست. دیگر  ُمنزل  بزرگان وحی 
هر محتوایی نیز مصداق »یار مهربان« نیست. نباید در 
مقابل مطالبی که از کتاب ها فرا می گیریم تسلیم محض 

باشیم.
کتاب  صرف  که  باشیم  داشته  توجه  دقیقه  این  به 
نمی  دوا  ما  از  دردی  محفوظات،  بر  افزودن  و  خواندن 
کند، آنچه که در کتاب و کتابخوانی باید مورد توجه قرار 
نقادانه را در ما  این است که مطالعه قدرت تفکر  گیرد 
باشیم که  مواظب  فرایند مطالعه  در  یعنی  تقویت کند. 
دچار استحاله فرهنگی نشویم؛ به گونه ای که کتاب ها 
به جای ما فکر کنند و شخصیت ما را بسازند! حواسمان 
باشد که مطالعه ما را به انبار »محفوظات« تبدیل نکند، 
و  تحلیل  قدرت  تقویت  برای  راهکاری  مطالعه  بلکه 
ارزیابی علمی در ما باشد، تا بتوانیم محفوظات خام را به 

»معلومات« راهگشا و کاربردی تبدیل کنیم.
نقل داستانی از استاد شهید آیت الل مطهری در این 
خصوص، خالی از لطف نیست. استاد مطهری در فرازی 
»یک  گوید:  می  اسالم«  در  تربیت  و  تعلیم   « کتاب  از 
وقت یک خارجی آمده بود کرج، با یک دهاتی روبرو شد. 
این دهاتی  خیلی جواب های نغز و پخته ای به او می داد. 
هر سؤالی که می  کرد، خیلی عالی  جواب می داد. بعد او 
از کجا می  دانی؟ گفت: »ما چون  را  اینها  تو  گفت که 
سواد نداریم، فکر می  کنیم«. این خیلی حرف پرمعنایی 
است. آن که  سواد دارد، معلوماتش را می  گوید، ولی من 

فکر می کنم، و »فکر« خیلی از سواد بهتر است.
این مسأله که باید در افراد و در جامعه رشد شخصیت 
فکری و عقالنی پیدا بشود – یعنی قوه تجزیه و تحلیل 
در مسائل پیدا بشود – یک مطلب اساسی  است؛ یعنی 
مدرسه ها  در  تربیت ها  و  تعلیم  و  آموزش ها  همین  در 
وظیفه معلم  باالتر از این که به بچه یاد می دهد اینست 
که کاری بکند که قوه تجزیه و تحلیل او قدرت بگیرد، نه 
این که فقط در مغز وی معلومات بریزد، که اگر معلومات 

خیلی فشار بیاورد ذهن بچه راکد می شود.«
جان کالم آن اینکه باید در مکتب شعر و ادب پارسی، به 
دنبال تقویت »تفکر نقادانه« و تربیت نسلی »پرسشگر« 
و »خالق« باشیم، و این ممکن نیست مگر با بازشناسی و 
تکریم مقام رفیع و بی بدیل »عقل« و ستایش »دانایی« 
و بینایی. برای تاکید بر این دقیقه، با سروده ای از حکیم 
ابوالقاسم فردوسی در ستایش »خرد« سخن را به پایان 

می بریم:
کنون ای خردمند وصف خرد
بدین جایگه گفتن اندر خورد
کنون تا چه داری بیار از خرد
که گوش نیوشنده زو برخورد
خرد بهتر از هر چه ایزد بداد
ستایش خرد را به از راه داد

خرد رهنمای و خرد دلگشای
خرد دست گیرد به هر دو سرای
ازاو شادمانی وزاویت غمی است

وز اویت فزونی وز اویت کمی است
خرد تیره و مرد روشن روان

نباشد همی شادمان یک زمان
چه گفت آن خردمند مرد خرد

که دانا ز گفتار از برخورد
کسی کو خرد را ندارد ز پیش

دلش گردد از کرده خویش ریش
هشیوار دیوانه خواند ورا

همان خویش بیگانه داند ورا
ازاویی به هر دو سرای ارجمند

گسسته خرد پای دارد ببند
خرد چشم جان است چون بنگری

تو بی چشم شادان جهان نسپری
نخست آفرینش خرد را شناس
نگهبان جانست و آن سه پاس

سه پاس تو چشم است وگوش و زبان
کزین سه رسد نیک و بد بی گمان

خرد را و جان را که یارد ستود
و گر من ستایم که یارد شنود

حکیما،چو کس نیست گفتن چه سود
ازاین پس بگو کافرینش چه بود

تویی کرده کردگار جهان
ببینی همی آشکار و نهان

به گفتار دانندگان راه جوی
به گیتی بپوی و به هر کس بگوی

ز هر دانشی چون سخن بشنوی
از آموختن یک زمان نغنوی

چو دیدار یابی به شاخ سخن
بدانی که دانش نیاید به بن

منبع: روزنامه اطالعات
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بدن سالم با خواب به موقع

داستان یک دیوار ؛ آلمان شرقی-آلمان غربی چرا و چگونه شکل گرفت

سرویس علم و سالمت کرمان امروز
 

توجه  و  غذایی  صحیح  عادات  رعایت   - ایرنا   - تهران 
و  بدن  استراحت جهت حفظ سالمتی  و  زمان خواب  به 
توانایی جذب مواد مغذی و دفع مواد زاید از اهمیت باالیی 
خواب  باید  زیستن  سالم  برای  رو  این  از  است  برخوردار 

راحت و آرامی داشته باشیم.
قائم مقام انجمن پیشگیری و درمان چاقی ایران در گفت 
وگو با خبرنگار حوزه سالمت ایرنا افزود: ساعت ۲۱ تا ۲۳ 
غیرضروری  و  سمی  مواد  بردن  بین  از  برای  زمانی  شب 
می   انجام  آنتی اکسیدان ها  توسط  عملیات  این  که  است 
آرامش  حال  در  بدن  است  بهتر  ساعات  این  در  و  شود 
باشد، در غیر این صورت بر سالمتی  اثر منفی می گذارد.
سید ضیاء مظهری با بیان اینکه ساعت ۲۳ تا یک نیمه 
نیمه عملیات از بین بردن مواد سمی در کبد ادامه دارد، 
اظهار داشت: در این مدت، با فعال تر شدن هورمون رشد 
جایگزینی  و  آسیب دیده  بافت های  ترمیم  بازسازی،  و 

سلول های از بین رفته صورت می گیرد.
عملیات  شب  نیمه  سه  تا  یک  ساعت  داد:  ادامه  وی 
به طور  سم زدایی در کیسه صفرا طی یک خواب عمیق 
مناسب انجام می  شود و ساعت سه تا پنج صبح، عملیات 
دیده  مواقع  برخی  می افتد،  اتفاق  ریه ها  در  سم زدایی 
یا عطسه شدید  به سرفه  زمان  این  در  افراد  می شود که 

دچار می شوند.

بیان  با  بهشتی  پزشکی شهید  علوم  دانشگاه  استاد  این 
اینکه ساعت پنج تا هفت صبح، ادامه این عملیات در روده 
می   منجر  زاید  مواد  دفع  عمل  به  و  کامل تر شده  بزرگ 
مغذی  مواد  جذب  صبح   ۹ تا  هفت  ساعت  افزود:  شود، 
انجام می شود، پس بهتر است صبحانه  به بهترین وضع 
را مصرف و  افرادی که بیمار هستند باید صبحانه را در 
ساعت ۶ و ۳۰ صبح بخورند و در بین وعده های غذایی 
نشاط  و  سالمتی  برای  ویژه ای  اهمیت  از  صبحانه  صرف 

برخوردار است.
این متخصص تغذیه تاکید کرد: کسانی که می خواهند 
تناسب اندام داشته باشند، بهتر است ساعت صرف صبحانه 
برای آنها هفت و نیم تعیین شود و افرادی که اصال صبحانه 
یا  و در ساعت ۹  تغییر دهند  را  عادت خود  نمی خورند، 
۱۰ صبح صبحانه میل کرده و از آن پس مشاهده کنند 
که چقدر قدرت تحمل و یادگیری افزون تر و خستگی و 

دلمردگی  آنها کمتر و کمتر می شود.
مظهری، دیر خوابیدن و دیر بلندشدن از خواب را باعث 
عدم دفع مواد سمی از بدن دانست که در روند بسیاری 
کاستی  نیز  بدن  مختلف  ارگان های  حیاتی  برنامه های  از 

رخ می دهد.
به گفته وی، از نیمه های شب تا ساعت چهار صبح، مغز 
استخوان ها عملیات خونسازی را انجام می دهند و بسیاری 
بعد  و  می مانند  بیدار  دیروقت  تا  تعطیل  ایام  در  افراد  از 
می روند،  سرکار  به  بیشتر  خستگی  با  تعطیالت  اتمام  از 
چون اعمال بدنشان دچار سردرگمی شده و نمی داند چه 
باید انجام دهد همیشه زود بخوابید و خواب آرامی داشته 

وجودتان  بیولوژیکی  ساعت  عملکرد  از  همواره  و  باشید 
تبعیت کنید.

قائم مقام انجمن پیشگیری از چاقی ایران تصریح کرد: 
استراحت  را  روز  تمام  شبانه،  خواب  جای  به  که  افرادی 
هورمون های  باشند،  رفته  فرو  عمیقی  خواب  در  و  کرده 
فعال شده جهت کار و حرکت و تحکیم بافت های مختلف 
بدن به کار گرفته نشده و روز به روز کسل تر، بی حوصله تر 
تهی تر  معدنی  مواد  از  آنها  استخوان   و  شل تر  بدنشان  و 

می شوند و به دفع کلسیم می پردازند.

مظهری افزود: هورمون  ضدپیری مالتونین که بیشتر از 
ویتامین های E و C، رادیکال های آزاد و مهاجم افراد را 
را تقویت می کند،  ایمنی بدن  خنثی می کند و سیستم 
وقتی چشمان خود را بر روی هم می گذاریم و به خواب 
می رویم، این هورمون از غده اپی فیز مغز شروع به ترشح 
خواب  تاثیر  تحت  هورمون  سطح  افزایش  با  و  کند  می 
عمیق، سیستم های بدن شروع به سم زدایی و جوان گرایی 
کرده و روحیه فرد را به نحو چشمگیری بهبودی می بخشد.

وی تصریح کرد: با افزایش سن  از ۶ سالگی به بعد، از 

میزان تولید این هورمون کاسته می شود و در سنین ۴۵ 
تا ۵۰ سالگی، از مقدار آن حتی بیش از ۵۰ درصد کمتر 
شده و اگر در این سنین افراد دیرتر از حد معمول بخوابند 
همزمان خود را از مصرف مواد غذایی حاوی تریپتوفان که 
یکی از اسیدهای آمینه تشکیل دهنده پروتئین ها هستند 

محروم می کنند.
خوردن  و  دائمی  نشستن  شد:  یادآورد  مظهری 
کاستن  و  مطالعه  زیاد  ساعت های  و  شیرینی  و  شکالت 
و  بیولوژیکی  ساعت  زدن  برهم  و  میزان خواب  از  شدید 
بی خوابی های شبانه هم به سالمتی و اندام موزون صدمه 
زیستی  فعالیت های  عملکرد  به  پاسخگویی  و  زد  خواهد 
بدن، با ساعت بیولوژیکی صورت می گیرد که با طلوع و 
بازسازی  فعالیت  هورمون های رشد،  فرمان  آفتاب  غروب 
به  بخشیدن  استحکام  جهت  فعالیت هایی  یا  ترمیم  و 

بافت های ساخته شده و ترمیم یافته را صادر می  کند.
وی خاطرنشان کرد: قبل از ساعت ۲۱ کودکان و قبل 
را  برنامه خواب خود  باید  بزرگساالن  از ساعت ۲۳ شب 
تنظیم و به آن عادت کنند و  هنگام خواب شبانه چربی ها 
سوخته و عضالت ساخته می شود و رشد قدی کودکان در 

حال رشد انجام می شود.
در شب ها  و چای  قهوه  نوشیدن  از  داد:  ادامه  مظهری 
کنید،  خودداری  رختخواب  به  رفتن  از  قبل  به خصوص 
افرادی که عادت دائمی به نوشیدن چای یا قهوه ندارند 
به جای آنها با نوشیدن یک لیوان شیر همراه با یک عدد 
سیب یا مخلوطی از آب کاهو و آب سیب، آرامشی را ایجاد 

و خواب عمیق و راحتی را برای خود به ارمغان آورید.

سرویس تاریخی کرمان امروز
 

از  یکی  عنوان  به  کارگری  انقالب  یک  از  جلوگیری 
پیامدهای »پرخطر« بحران اقتصادی ۱۹۲۱، »ذلت بار« 
آلمان  آن  موجب  به  که  ورسای  قرارداد  شدن  خوانده  
ملزم به پرداخت غرامتی سنگین به کشورهای »پیروز« 

و دادن بخش  هایی از خاک خود به لهستان شد.
فاشیسم  و  نازیسم  جبهه  دو  گرایی  مقابله   همچنین 
از یک سو با دموکراسی غربی و کمونیسم از دیگر سو 
مهمترین عوامل آغاز جنگ جهانی دوم از جانب آلمان 

بود.
از این رو با نقض یک جانبه قرارداد عدم تعرض مورخ 
۱۹۳۹ بین آلمان و شوروی از سوی آلمان و تهاجم به 
خاک لهستان در تاریخ ۱ سپتامبر ۱۹۳۹ و شوروی در 
تاریخ ۲۴ ژوئن ۱۹۴۱ تحت عنوان عملیات »بارباروسا«، 
این  شوروی،  به  آلمان  حمله  درگرفت.  پرخونی  جنگ 
کشور را از جمله متحدین غربی قرار داد و یک ائتالف 

ضد هیتلری، در طول جنگ بنا نهاده شد.
به دنبال پیشروی های آلمان و اعالم جنگ انگلیس و 
فرانسه و پس از مدتی ورود آمریکا به جبهه های جنگ 
اول دسامبر  تا  نوامبر  تاریخ ۲۸  از  آلمان هیتلری،  ضد 
تهران  در  شوروی  سفارت  در  تهران  کنفرانس   ۱۹۴۱
در  تشکیل شد.  و چرچیل  روزولت  استالین،  با شرکت 
همین کنفرانس بود که اول بار صحبت از تقسیم آلمان 
به میان آمد. یک سال بعد سران دول متفق در تاریخ ۳ 
نوامبر ۱۹۴۲ با امضای موافقت نامه لندن تصمیم گرفتند 
اروپا  مشورتی  کمیسیون  اعضای  به  نیز  را  فرانسه  که 
اضافه کنند. سرانجام »سران بزرگ« در کاخ تزارها در 
فوریه   ۱۱ تا   ۴ از  یالتا  کنفرانس  در  کریمه  شبه جزیره 
۱۹۴۵ به طور قطعی تصمیم گرفتند که فرانسه را نیز در 
اشغال آلمان مشارکت دهند. بنابراین با اقناع استالین و 
روزولت از سوی چرچیل با هدف تقویت جبهه انگلستان، 

سهمی از خاک آلمان را برای فرانسه قائل شدند!
به دلیل عدم توافق بر سر دیگر تصمیمات مذاکرات این 
دوره بر سر میزان خسارات جنگی، غرامت و... کنفرانس 
با حضور هری  پوتسدام  در  اوت ۱۹۴۵  ماه  در  دیگری 
ترومن، ژوزف استالین و وینستون چرچیل برای تکمیل 
تعیین  و  پیشین  کنفرانس  دو  در  شده  ارائه  طرح های 
متفقین  شد.  برگزار  شده،  اشغال  کشورهای  سرنوشت 
که  کرده اند  تاکید  پوتسدام  کنفرانس  اسناد  مقدمه  در 
آلمان  تا  بست  کار خواهند  به  را  »تمامی مساعی خود 
هرگز نتواند خطری برای همسایگان یا برای صلح جهانی 
به  توجه  با  داشتند  نظر  در  متفقین  آید«.  حساب  به 
تحقق چهار اصل »غیرنظامی کردن، تصفیه نازی گری، 
عملی  را  برنامه  این  دموکراسی«  تحقق  و  تمرکز  عدم 
کنند. گفتنی است جرج کنان از دیپلمات های آمریکایی 
آنکه  از  بود: »قرارداد پتسدام پیش  در آن دوره معتقد 
مشکل  گشای مسائل باشد، مشکالت غیرقابل حلی را به 

وجود آورده است«.
آلمان،  نازی زدایی  و  غیر نظامی  پروژه  های  بر  عالوه 
از بین بردن یا اخراج آلمانی  ها از  طرح هایی هم برای 
بودند، مطرح  سرزمینی که قرن ها در آن زندگی کرده 

تقریباً  یعنی   ۱۹۴۸ دسامبر  در  مثال  عنوان  به  بود. 
بِِنش«  »ادوارد  جنگ،  رسمی  خاتمه  از  قبل  سال  یک 
 ۵/۳ اخراج  شد،  چکسلواکی  جمهور  رئیس   بعدها  که 
میلیون آلمانی را پیشنهاد داد... در سال ۱۹۴۷ بنش و 
»کرامر« که بعدها نخست وزیر و رئیس جمهور شدند، در 
یادداشتی به متحدان، تجزیه آلمان و ضمیمه کردن آن 
و مناطق وسیعی از امپراتوری آلمان و اتریش-مجارستان 

به چکسلواکی، درخواست شده بود.
در مجموع می توان گفت کنفرانس های تهران، یالتا و 
به  جهان  برای  را  سازی  سرنوشت   تصمیمات  پوتسدام 
همراه داشتند از این رو جایگاه خاصی در تاریخ جنگ 
جهانی دوم دارند. در ارتباط با آلمان ایده های مطروحه 
ظرفیت  بردن  بین  از  منظور  »به   کنفرانس  ها  این  در 
جنگی ملی آلمان در داخل و خارج خاک آلمان، انهدام 
آلمان  اینکه  ساختن  مطمئن  و  نازیسم  و  میلیتاریسم 
در  بود«  نخواهد  در صلح جهانی  اختالل  به  قادر  دیگر 
این  سلسله  می شود  گفته  همچنین  شدند.  گرفته  نظر 
کنفرانس ها به ویژه کنفرانس یالتا آغاز »تقسیم جهان« و 

بلوک بندی شرق و غرب بود. 
تقسیم بر دو

آلمان  ایده   به  نهایت  در  پنج  بر  تقسیم  آلمان  ایده    
به  سرخ  ارتش  که  آنجایی  از  شد.  مبدل  دو  بر  تقسیم 
عنوان اولین ارتش »فاتح« به برلین رسیده بود و توانسته 
»تملک«  برای  کند،  تصرف  نیز  را  غربی  برلین  بود 
شوروی  ادعای  وزنه  خاک  دو  این  از  یکی  کنترل  و 
شرط  و  قید  بدون  تسلیم  اعالم  با  بود.  شده  سنگین تر 
ارتش آلمان از سوی مقامات آمریکایی در تاریخ ۷ ماه مه 
۱۹۴۵ در »زایمر«، آمریکا، شوروی، انگلیس و فرانسه، 
در تاریخ ۵ ژوئن ۱۹۴۵ مسئولیت کامل اداره آلمان را 
بر عهده گرفتند. در این راستا کمیسیون کنترل مرکزی 
متشکل از فرماندهان عالی کشورهای »فاتح« که مقر آن 
در برلین بود برای اداره و کنترل هماهنگ بر امور آلمان 
آلمان شرقی تحت سیطره  تشکیل شد. سرانجام خاک 
تحت  غربی  آلمان  خاک  و  درآمد  اتحادجماهیرشوروی 
سیطره دیگر قدرت های حاضر در کنفرانس های مذکور. 

دو حکومت، یک ملت
کیلومتر   ۳۵۷,۱۲۱ مساحت  به  آلمان  کشور  خاک 
کیلومتر  هزار   ۱۰۸ با  شرقی  آلمان  کشور  دو  مربع، 
جای  خود  در  را  کیلومتر  هزار   ۲۴۸ با  غربی  آلمان  و 
مه   ۲۳ در  غربی(  )آلمان  آلمان  فدرال  جمهوری  داد. 
 ۷ در  شرقی(  )آلمان  آلمان  دموکراتیک  جمهوری  و 
در  شرقی  آلمان  کردند.  موجودیت  اعالم   ۱۹۴۹ اکتبر 
سال ۱۹۵۴ رسماً اعالم استقالل کرد اما بنا به توافقات 
چهار قدرت جهانی در نشست پتسدام نیروهای نظامی 
شوروی هنوز در این کشور مستقر بودند. این عمل بیش 
از هر چیز به علت حضور گسترده ی نیروهای آمریکایی 
در آلمان غربی و شرایط دوران جنگ سرد بود. تقسیم 
منطقه  به  را  آنان  از  هرکدام  مجزا  کشور  دو  به  آلمان 
نفوذ شوروی و آمریکا تبدیل کرد و هر یک دیگری را 
اکتبر   ۷ در  می کردند.  متهم  نژادپرستی  و  فاشیسم  به 
۱۹۴۹ اتحاد جماهیر شوروی در بخش تحت حاکمیت 
خود یک دولت کمونیستی روی کار آورد و آلمان شرقی 

عضو پیمان ورشو شد.

از سیم خاردار تا بتن
شوروی  کمک  با  جنگ  از  پس  شرقی  آلمان  اقتصاد 
به  اتحادجماهیرشوروی  صنعت  جهت  در  و  پاگرفت 
و  کار  نیروی  از  زیادی  بخش  خروج  با  شد.  گرفته  کار 
اقشار مختلف، اقتصاد آلمان در تنگنا قرار گرفت. برای 
قوانین سخت گیرانه عبور  این مهاجرت ها،  از  جلوگیری 
طول  به  خاردار  سیم های  استقرار  همچنین  و  مرور  و 
خروشچف،  نیکیتا  دستور  به  شد.  آغاز  کشور  دو  مرز 
در  برلین  دیوار  ساخت  با  شوروی  جماهیر  اتحاد  رهبر 
 ۱۹۶۱ اوت   ۱۳ در  سوم«  »رایش  پایتخت  برلین  شهر 
رسید.  اوج خود  به  آلمان  دو  عملی  و  عینی  جداسازی 

دیوار به طول ۱۵۵ کیلومتر و به ارتفاع ۳ متر بود.
این دیوار تا سال ۱۹۸۹ شهر برلین را به دو منطقه ی 
شرقی و غربی تقسیم کرده  و اصلی ترین سمبل جنگ 
جهت  در  یافت.  شهرت  آهنین  پرده  به  که  بود  سرد 
در  برلین  شهری  خیابان های  مورد   ۹۷ دیوار  ساخت 
جهت شرقی-غربی و ۹۵ مورد مسیرهای بیرون شهری 
بین برلین غربی و سایر مناطق آلمان شرقی بسته شد. 
با  موازی  حصار  ساخت  کار   ،۱۹۶۱ سپتامبر   ۲۰ در 
فاصله ای در حدود ۹۱ متر از سوی هر دو آلمان آغاز شد. 
قرار  این دو حصار  بین  فاصله   ی  تمام خانه هایی که در 
داشتند، تخریب شدند. مرحله آخر ساخت دیوار در سال 
۱۹۷۵ آغاز و در آن از ۴۵ هزار قطعه بتنی مقاوم شده 
به ارتفاع سه و نیم متر و عرض یک و نیم متر استفاده 
شد. »دیواری که به قول کندی راه حل چندان مناسبی 

به حساب نمی آمد اما به مراتب بهتر از جنگ است«.
به رسمیت شناخته شدن دو آلمان

و  آلمان  فدرال  جمهوری   ،۱۹۷۳ سال  پاییز  در 

ملل  سازمان  عضویت  به  آلمان  دموکراتیک  جمهوری 
متحد درآمدند. ضمن اینکه طی مراسم خاصی، اعضای 
سازمان ملل، هر دو آلمان را مورد شناسایی قرار دادند، 
این  شناختند.  رسمیت  به  را  یکدیگر  نیز  آلمان  دو  هر 
عمل چشم انداز وحدت مجدد هر دو آلمان را دست کم 
در کوتاه مدت از نظرها دور داشت. این در حالی است که 
حکومت های هر دو آلمان همواره در قوانین و طرح های 

بلندمدت خود بر اتحاد مجدد آلمان تاکید داشتند.
تقسیم به بهای گوشت و خون انسان

نفر   ۱۲۵ از  بیش  رسمی  گزارشات  و  مطالعات  طبق 
در جریان فرار از دیوار در طی سال های استقرار آن در 
سال های ۱۹۶۱ تا ۱۹۸۹ جان خود را از دست دادند و 
در حدود ۲۰۰ نفر نیز طی اقدام به فرار مجروح شدند. 
در همان سال نخست ۴۱ آلمانی در حین فرار به غرب 
کشته شدند. همچنین در این سال ها بیش از ۵۰۰۰ نفر 
توانسته بودند از برلین شرقی به برلین غربی فرار کنند. 
با وجود اینکه کیفیت زندگی در برلین شرقی در صدر 
اروپای شرقی قرار گرفت و آمار فرارها  همه کشورهای 
تمام  در  آلمانی  خانواده های  از  بسیاری  یافت،  کاهش 
نتوانستند  هرگز  برلین  دیوار  پابرجایی  سال های  طول 
یکدیگر را مالقات کنند. »در سال ۱۹۴۵ ماموران پلیس 
زیادی  مقدار  آلمان  روِر  شهر  قصابی های  از  یکی  در 

گوشت انسان پیدا کردند.
آلمان کشوری شکست خورده بود، ویرانه  ها، پناهندگان 
و مردمی اسیر یأس و ناامیدی روزافزون. کارخانه  های 
آلمان که زمانی کشور صنعتی بزرگی محسوب می شد 
کفاف  کشاورزی  تولیدات  بودند.  کشیده  کار  از  دست 
سیر کردن شکم مردم را نمی داد. جمعیتی که با ورود 

۱۶ میلیون آلمانی از اروپای شرقی دائم بر تعداد آن 
افزوده می شد. مغازه ها به جز حداقل جیره معین چیزی 
مردم  اکثر  که  هایی  خرابه   در  و  نداشتند  عرضه  برای 
از آسایش خیال  به آن خانه می گفتند، چندان خبری 
نبود. پول رایج قبلی ارزشی نداشت و اکثر معامله  ها با 

سیگارهای آمریکایی انجام می گرفت«. 
یالتا و تهران

دولت ایران در ۱۰ شهریور ۱۳۱۸ تنها یک روز پس از 
شروع جنگ جهانی دوم اعالم بی طرفی کرد، اما ارتش 
متفقین به بهانه حضور کارشناسان آلمانی و خودداری 
رضاشاه از اخراج اتباع آلمان در ایران، در ۲۵ اوت ۱۹۴۱ 
بخش هایی از خاک ایران را در زمان نخست وزیری علی 
منصور اشغال کرد. آلمان در طی جنگ خواهان آن بود 
ایران به هند دسترسی پیدا کند و منافع  از طریق  که 

انگلستان در این کشور را به خطر اندازد.
آن  تا  اینکه  به رغم  انگلستان  باعث شد که  اتفاق  این 
هنگام با اتحاد شوروی همکاری چندانی نداشت، در پی 
اتحاد با شوروی در برابر آلمان باشد. در روز ۳ شهریور 
نیروهای  و  شرق  و  شمال  از  شوروی  نیروهای   ۱۳۲۰
بریتانیایی از جنوب و غرب، به ایران حمله و به سمت 
تهران حرکت کردند. ۹ آذر ۱۳۲۲، در کنفرانس تهران 
را  متفقین  قوای  قرارداد  استالین  و  چرچیل  روزولت، 
امضاء کردند که در آن تضمین شد قوای متفقین ایران 
را پس از پایان جنگ جهانی دوم ترک خواهند کرد و 
پیش نیاز  گرفت.  خواهد  مدت  این  برای  غرامتی  ایران 
این قرارداد این بود که دولت ایران به آلمان اعالن جنگ 
را  خواسته  این   ۱۳۲۲ شهریور   ۱۷ در  ایران  که  بدهد 
در  متفقین  نیروهای  و خروج  ایران  مسأله  کرد.  عملی 

کنفرانس یالتا مجدداً مورد تأکید اعضا قرار گرفت.
آمریکایی  نیروهای  دوم  جهانی  جنگ  پایان  از  پس 
تخلیه  به  ایران  دولت  با  قبلی  توافق  طبق  انگلیس  و 
نظامی  نیروهای  ولی  پرداختند  ایران  از  خود  نیروهای 
ارتش سرخ شوروی، همچنان در ایران باقی  ماندند و از 
اجرای توافق سر باز زدند. حضور نیروهای ارتش سرخ 
در ایران به تشکیل دو حکومت خودمختار و کوتاه مدت 
جمهوری مهاباد در کردستان و حکومت فرقه دموکرات 
خاتمه  از  قبل  شوروی  دولت  انجامید.  آذربایجان  در 
نفت  استخراج  امتیاز  آوردن  دست  به  درصدد  جنگ 
شمال برآمد، اما چون با تصویب قانون منع اعطای امتیاز 
نفت به خارجی ها در مجلس شورای ملی، از دریافت این 
امتیاز محروم شد، بنای مخالفت و ناسازگاری با دولت 
ایران را گذاشت و نیروهای خود را از ایران خارج نکرد.

و  امنیت  شورای  به  ایران  دولت  شکایت  از  پس   
که  مسکو  به  وقت  نخست وزیر  قوام السلطنه  مسافرت 
به امضای موافقت نامه ای درباره تشکیل شرکت مختلط 
اردیبهشت  در  شوروی  انجامید،  شوروی  و  ایران  نفت 
۱۳۲۵ نیروهای خود را از ایران خارج کردند. حکومت 
کردستان  و  آذربایجان  در  دمکرات  حزب  خودمختار 
نیز بیش از ۷ ماه پس از خروج نیروهای شوروی دوام 
نیاوردند. موافقت نامه مربوط به تشکیل شرکت مختلط 

نفت ایران و شوروی نیز، سال بعد در مجلس رد شد.

منبع:روزنامه سازندگی
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دسیسه شیطانی عکاس 
برای دختر مسافر

مرد شیطان صفت دختر جوان را چند روز در خانه اش به اسارت 
گرفت و وی را آزار داد.

خراسان نوشت: عکاس جوان در دسیسه ای شوم، دختر شهرستانی 
را به بهانه پیدا کردن شغل مناسب به تهران کشاند. مرد شیطان 
صفت دختر جوان را چند روز در خانه اش به اسارت گرفت و وی 

را آزار داد.
رسیدگی به این پرونده به دنبال شکایت یک دختر جوان به نام 
نازگل آغاز شد. وی که همراه پدرش به پلیس آگاهی تهران رفته 
بود، گفت: پدر و مادرم سال هاست از یکدیگر جدا شده اند و من 

با پدرم زندگی می کنم.
ما ساکن بروجرد هستیم. چند سال قبل برادرم با پسری به نام 
عکاسی  و  آمده  تهران  به  که  بود  مدتی  بهنام  بود.  بهنام دوست 

می کرد.
تا  او می گفت عکاس سلبریتی ها شده و وضع مالی خوبی دارد. 
این که مدتی پیش با من تماس گرفت و گفت، کار مناسبی در 
تهران برایم پیدا کرده است. او برایم بلیت گرفت و من به تهران 
آمدم. اما وقتی به خانه بهنام رفتم او شش شبانه روز مرا در خانه 
اش زندانی کرد و آزارم داد. او حتی اجازه نمی داد با پدرم تماس 
بگیرم تا این که پدرم به ماجرا پی برد و به تهران آمد و بهنام ناچار 

شد مرا آزاد کند.
دادگاه

بازداشت شد و  به دنبال اظهارات دختر شهرستانی، پسر عکاس 
در شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه 
ایستاد. در ابتدای جلسه پدر نازگل گفت: دخترم به یک باره ناپدید 
شده بود. من که همه جا را گشته بودم، به ترمینال رفتم و پس از 
بررسی فهرست مسافرانی که به تهران حرکت کرده بودند با اسم 

بهنام روبه رو شدم.
من که به ماجرا مشکوک شده بودم با او تماس گرفتم و فهمیدم 
بهنام برای دخترم بلیت گرفته و او را به تهران کشانده است. من 
او  از  او ناچار شد دخترم را آزاد کند. من  وقتی به تهران رسیدم 
شکایت دارم و برایش اشد مجازات را می خواهم. سپس نازگل در 
حالی که اشک می ریخت، گفت: من بعد ازاین ماجرا می خواستم 

خودسوزی کنم، اما منصرف شدم.
حاال از او شکایت دارم. وقتی بهنام که با قرار وثیقه آزاد بود روبه 
اتهاماتش را منکر شد و گفت: زمانی که در  روی قضات ایستاد، 
بروجرد بودم، نازگل به خانه ما می آمد و همیشه از بد رفتاری های 
پدرش گالیه می کرد. او که آخرین بار عکس های مرا کنار بازیگران 
معروف و فوتبالیست های سرشناس در اینستاگرام دیده بود با من 
تا برایش کاری مناسب در تهران  از من خواست  تماس گرفت و 

پیدا کنم. او می گفت قصد دارد در تهران به خانه عمویش بیاید.
او خواست در تهران مرا نیز مالقات کند. به همین دلیل برای او 
تهران رسید، گفت:  به  وقتی  اما  تهیه کردم.  بلیت  نام خودم  به 
گوشی موبایل عمویش خاموش شده است. به همین دلیل او به 
خانه ما آمد و چند روز را آن جا ماند. اما زمانی که او در خانه ما 
حضور داشت خواهرم نیز آن جا بود. من او را آزار نداده ام. بنابه 
این گزارش، با پایان اظهارات پسر عکاس، قضات وارد شور شدند 

تا رای صادر کنند.

جنایت داماد در بدبینی 
به نوعروس بی گناه

با  پنهانی  رابطه  ظن  با  را  اش  صمیمی  دوست  که  جوان  مرد 
همسرش کشته و با پرداخت دیه از قصاص رهایی یافته بود، پای 

میز محاکمه ایستاد و ابراز پشیمانی کرد.
خراسان نوشت:محمدرضا ۲۵ ساله که چند ماه از ازدواجش گذشته 
بود، پاییز سال ۹۵ دوست صمیمی اش به نام سعید را در خانه شان 

در غرب تهران با ضربه های چاقو کشت و همان جا بازداشت شد.
وی که به قتل اعتراف کرده بود پای میز محاکمه ایستاد و از سوی 

قضات دادگاه به قصاص محکوم شد.
و  تایید شده  عالی کشور  دیوان  در حالی که حکم صادر شده در 
چیزی تا اجرای حکم باقی نمانده بود محمدرضا توانست با پرداخت 

دیه رضایت اولیای دم را جلب کند و به زندگی برگردد.
در دادگاه

استان  دادگاه کیفری یک  در شعبه ۱۱  از جنبه عمومی جرم  وی 
تهران پای میز محاکمه ایستاد و از خود دفاع کرد.

وی که حاال ۲۸ سال دارد در تشریح جزئیات ماجرا گفت: من و سعید 
تلفن  که سعید شماره  این  تا  بودیم  با هم دوست  که  بود  سال ها 
دختری به نام لیدا را به من داد تا با او آشنا شوم. من پس از مدتی 
با لیدا تماس گرفتم و به او عالقه مند شدم. بعد از این ماجرا رابطه 
من و سعید با هم کمتر شد تا این که من به خواستگاری لیدا رفتم 
و با هم ازدواج کردیم و زندگی خوبی داشتیم. یک روز من و همسرم 
برای تفریح بیرون رفته بودیم که خیلی اتفاقی در خیابان با سعید 
روبه رو شدیم و با او احوال پرسی کردیم. سعید از این که فهمید ما 

با هم ازدواج کرده ایم شوکه شد.
وی ادامه داد: چند روز پس از دیدار با سعید، رفتار همسرم با من 
تغییر کرد و مدام بهانه گیری می کرد. اختالف های ما شدیدتر شده 
به  که  من  دارد.  جدایی  به  تصمیم  گفت:  همسرم  که  این  تا  بود 
با  و  بررسی کردم  را  او  موبایل  بودم گوشی  همسرم مشکوک شده 
پیامک های سعید روبه رو شدم. آن جا بود که گمان کردم سعید با 
همسرم رابطه دارد. به همین دلیل سراغ سعید رفتم و با او درگیر 

شدم و او را کشتم.
وی در حالی که سرش را پایین انداخته بود، گفت: من اشتباه بزرگی 
مرتکب شدم. بعد از کشته شدن سعید متوجه شدم او هیچ رابطه ای 
با همسرم نداشته است و فقط از این که ماجرای ازدواج مان را به او 
نگفته و او را برای جشن عروسی دعوت نکرده بودیم از همسرم گالیه 

کرده بود، اما من دچار سوءظن شده بودم.
وی ادامه داد: بعد از این ماجرا همسرم طالق گرفت و از من جدا شد. 
مادرم خانه اش را که تنها دارایی ما بود فروخت تا توانست رضایت 
اولیای دم را جلب کند. من با اشتباهم چندین زندگی را تباه کردم 
و در مدت سه سالی که در زندانم به اندازه کافی تنبیه شده ام. حاال 

از قضات دادگاه تقاضای بخشش دارم.
در پایان جلسه، قضات وارد شور شدند و وی را به سه سال زندان با 
احتساب روز های بازداشت محکوم کردند. بنابه این گزارش، محمدرضا 

به زودی از زندان آزاد خواهد شد.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان عنوان کرد: 
افزایش ۱۰برابری سالمندان متقاضِی وام ازدواج

جوانان  و  ورزش  وزارت  جوانان  امور  معاون 
به  را  ازدواج  تسهیالت  پرداخت  آمار  آخرین 

تفکیک گروه های سنی مختلف اعالم کرد.
محمد مهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت 
ورزش و جوانان ضمن تشریح میزان پرداخت وام 
سال های  در  مختلف  سنین  تفکیک  به  ازدواج 
اخیر، گفت: براساس آمار سال ۹۶، تعداد افراد زیر 
بوده  نفر  ازدواج ۵۱  وام  ۱۵ سال دریافت کننده 
است. از آنجایی که وام ازدواج به دختران از ۱۳ 
سال و به پسران از ۱۵ سال پرداخت می شود، این 
تا ۱۵ سالی  بین سنین ۱۳  افراد شامل دختران 

هستند که تسهیالت مذکور را دریافت کرده اند.
»ثبت  میزان  به  آمار  این  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
فقط  و  نمی کند  اشاره  مذکور  سنین  در  ازدواج« 
شامل »تعداد وام هایی« است که به افراد در این 
رده سنی پرداخت شده است، اظهار کرد: درسال 
 ۱۵ به  ازدواج  وام  مبلغ  افزایش  با  همزمان   ۹۷
به ۳۴۳۲ دختر زیر ۱۵  این رقم  تومان،  میلیون 
سال رسیده است. براساس اعالم بانک مرکزی در 
سال ۹۸ هم تا پایان مرداد ماه ۴۴۶۰ دختر زیر 

۱۵ سال وام ازدواج را دریافت کرده اند.
 معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تصریح 
کرد: این آمار به معنی افزایش »کودک همسری« 
نیست، بلکه نشان دهنده افزایش تعداد افراد زیر 
ازدواج  وام  دریافت  متقاضی  که  است  سالی   ۱۵
شده اند؛ این درحالیست که برخی سودجویان در 
مقاصد  به  ورسیدن  عمومی  افکار  تشویش  جهت 
خود، این هشدار آماری که برای توجه قانونگذار 

به ابهامات و نواقص و در نظر گرفتن نظارت های 
درست بر اجرای قانون داده می شود را به مباحثی 
چون کودک همسری و... مرتبط می کنند تا قانون 
گذار توجه الزم به نظارت قانونی در پرداخت این 

وام را نادیده بگیرد.
تندگویان با بیان اینکه بر همین اساس اگر روند 
برود،  پیش  شیب  همین  با  سال  پایان  تا  مذکور 
به ۱۲ هزار  افراد  این  تعداد  بینی می کنیم  پیش 
به  نسبت  رقم  این  داد:  توضیح  برسد،  نیز  نفر 
کل سال ۹۷ نشان دهنده افزایش ۳ تا ۴ برابری 
دریافت  تقاضای  که  است  زیر ۱۵ سالی  دختران 

وام ازدواج کرده و آن را دریافت کرده اند.
وام  پرداخت  نحوه  درخصوص  پیشنهادی 

ازدواج به دختران زیر ۱۵ سال
وی با بیان اینکه از لحاظ عقالنی مشخص است که 
یک دختر زیر ۱۵ سال توانایی بازپرداخت اقساط 
وامش را ندارد، افزود: حتی اگر تصور کنیم که این 
دختران در مواردی به بلوغ کامل جسمی و فکری 
رسیده باشند، اما در هرحال توانایی پرداخت اقساط 
وام خود را ندارند و احتماال همسر یا سایر اعضای 

خانواده آنها باید اقساط وام را پرداخت کند.
 ۱۸ سنین  در  وام  این  اگر  که  درحالیست  این 
به دختران پرداخت شود، فرد قدرت  باال  به  سال 
سهم  خصوص  در  مطالبه گری  و  تصمیم گیری 
مالی خود در زندگی مشترک را خواهد داشت. به 
عبارت دیگر به نظر می رسد قانونگذار باید سهم وام 
بتواند وارد عرصه  تا سنی که فرد  این دختران را 
محفوظ  شود،  خانوادگی  و  زندگی  مالی  مدیریت 

نگه دارد و به میزان سهم اشتراکی افراد در زندگی 
وزارت  جوانان  امور  معاون  کند.  توجه  مشترک 
ورزش و جوانان افزود: از سوی دیگر در سال ۹۶ 
ازدواج دریافت  وام  باالی ۶۰ سال که  افراد  تعداد 
کرده اند ۲۲۴ نفر بوده است که این رقم در سال 
۹۷ به ۳۵۳۰ نفر و در ۵ ماه نخست سال ۹۸ به 
۲۲۴۴ نفر رسیده است. همچنین این موارد روی 
میانگین سن ازدواج در کشور هم موثر هستند. این 
بازه  به  کنون  تا  قانون گذار  می دهد  نشان  موضوع 

سنی دریافت وام ازدواج توجه نکرده است.
تندگویان با بیان اینکه گفته می شود با پرداخت وام 
ازدواج یا افزایش آن مخالفم، اما این گفته ها صحیح 
نیست، اظهار کرد: اتفاقا با هر نوع خدمت، از جمله 
پرداخت تسهیالت ازدواج به جوانان موافق هستم. 
به دنبال آسیب شناسی پرداخت این وام نیز برخی 
اظهار نظرها در مورد اینکه با پرداخت وام ازدواج 
به »جوانان« مخالف هستم نیز مطرح شد که این 

موضوع خالف واقع است.

خبر

پسر جوان وقتی دید دختر خاله اش با یک پسر 
غریبه تماس تصویری گرفته است، جنایت تلخی 

را کلید زد.
درگیری   ۹۷ سال  بهمن  دهم  نوشت:  خراسان 
پلیس  به  جردن  خیابان های  از  یکی  در  خونین 
تهران مخابره شد. شواهد نشان می داد راننده یک 
پژو ۲۰۶ پس از درگیری با سه پسر یکی از آن ها 

را با ضربه چاقو کشته و گریخته است.
در  شده  ضبط  فیلم  بررسی  از  پس  پلیس 
دوربین های مداربسته، پالک خودروی قاتل فراری 

را به دست آورد و به ردیابی راننده پرداخت.
در حالی که تحقیقات در این زمینه آغاز شده بود، 
صورت  به  را  خودرو   ۲۰۶ پژو  راننده  شد  روشن 
را  کشور  از  خروج  قصد  و  است  فروخته  وکالتی 

دارد.
از شاهدان گرفته  اطالعاتی که  با  پلیس  ماموران 
از  و قبل  پرداختند  فراری  قاتل  به ردیابی  بودند، 

این که بتواند ایران را ترک کند او را در مرز باکو 
دستگیر کردند.

اعتراف  به درگیری خونین  بیژن ۳۰ ساله  سپس 
کرد و به بازسازی صحنه جرم پرداخت.

وی در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران 
مادر  جلسه  ابتدای  ایستاد.در  محاکمه  میز  پای 
قاتل  برای  می ریخت،  اشک  که  حالی  در  قربانی 

پسرش حکم قصاص خواست.
بعد  بود.  وی گفت: پسرم تکیه گاه من و دخترم 
از کشته شدن او، دخترم به بیماری اعصاب مبتال 
شده است و تحت درمان قرار دارد. من ۱۵ سال 
کار کردم و با سختی زیاد توانستم کامیار را بزرگ 
کنم، اما این پسر بی رحمانه او را کشت. من برایش 

حکم قصاص می خواهم.
تشریح  در  و  ایستاد  ویژه  جایگاه  در  بیژن  سپس 
جزئیات ماجرا گفت: آن روز همراه دختر خاله ام 
فریبا برای تفریح بیرون رفته بودیم. من از ماشین 

پیاده شدم تا خرید کنم. وقتی دوباره سوار ماشین 
شدم متوجه شدم دختر خاله ام از طریق موبایل 
با یک پسر جوان تماس تصویری گرفته است. در 
به  بحث  ام  دخترخاله  و  من  بین  هنگام  همین 
این  رهگذران  که  بود  درحالی  این  و  آمد  وجود 

صحنه را می دیدند.
گرفته  باال  مان  درگیری  که  درحالی  افزود:  وی 
بود، چند پسر آمدند و پرسیدند: چرا با هم دعوا 
و  است  فامیلی  دعوا  آن ها گفتم که  به  می کنید؟ 
برنداشتند  سرمان  از  دست  اما  نکنند،  دخالت 
را  کامیار  اصال  من  داد.  رخ  درگیری  مان  بین  و 
نمی شناختم و قصدی برای قتل او نداشتم. آن ها 
مرا کتک زدند. من  و  به سمت من حمله کردند 
آشپزخانه  ماشینم چاقوی  داخل  از  بودم  تنها  که 
را برداشتم و در این درگیری یک ضربه به گردن 

کامیار زدم.
وی ادامه داد: من واقعا قصد کشتن آن پسر جوان 

را نداشتم، او و دوستانش به من حمله کرده بودند. 
وقتی کامیار خون آلود روی زمین افتاد ترسیدم و 
با ماشین فرار کردم. من همان موقع تصمیم گرفتم 
از کشور خارج شوم. به همین دلیل به آذربایجان 
برایم  تا  را فروخت  رفتم و مادرم وکالتی ماشینم 

پول بفرستد.
اتهام  به  بود،  آزاد  وثیقه  با  که  وی  مادر  سپس 
مساعدت در فراری دادن فرزندش در جایگاه ویژه 
ایستاد و گفت: وقتی فهمیدم پسرم قصد دارد از 
کشور خارج شود، فوری ماشین او و مقداری طال را 
فروختم تا برایش پول فراهم کنم. من نمی خواستم 
پسرم در کشور غریب بدون پول بماند. من اصال از 

ماجرای قتل اطالعی نداشتم.
بنابه این گزارش، با پایان اظهارات این زن، قضات 
وارد شور شدند و بیژن را به قصاص محکوم کردند. 
دادن  فراری  در  معاونت  اتهام  از  نیز  وی  مادر 

فرزندش تبرئه شد.

قتلدردعوایخیابانیدختریباپسرخالهاش

دانشمند چینی به جرم دستکاری ژنتیکی محکوم شد
روشن  انسان  جنین  ژنتیکی  دستکاری  عواقب 
نیست، ولی هر چه باشد آثارش دائمی است. هرگونه 
منتقل  بعدی  نسل های  به  ژنتیکی  دست کاری 

می شود و بر نوع بشر اثر می گذارد.
هی ژیانکوی، دانشمند چینی که گفت برای اولین بار 
نوزادانی را با ژن هایشان دستکاری شده تولید کرده 

به سه سال زندان محکوم شد.
ژنتیکی  دستکاری  اینکه  با  سی،  بی  بی  از  نقل  به 
انسان در چین ممنوع است، هی ژیانکوی برای ایجاد 
مصونیت در مقابل ویروس اچ آی وی، ژن های دو نوزاد 

را دستکاری کرده بود.
این دانشمند نوامبر سال گذشته میالدی از به دنیا 
با ژن دستکاری شده خبر داد که  آمدن یک دوقلو 
خبرگزاری  شد.  رو  به  رو  جهانی  منفی  واکنش  با 
نوزاد سومی هم همزمان  شین هوا گزارش کرده که 
به دنیا آمده، اما اعالم نشده بود. دولت محلی استان 
پزشکی  مراقبت  تحت  نوزادان  می گوید  گوانجونگ 

قرار گرفته بودند.

این دانشمند عالوه بر زندان به پرداخت سه میلیون 
یوآن برابر با ۴۳۰ هزار دالر هم محکوم شده است. 
دادگاه همچنین دو مرد دیگر را به نام های ژانگ رنلی 
و کین جینژو برای همدستی با هی ژیانکوی مجرم 

شناخته است.
و  شهرت  برای  افراد  این  گفت:  شنژن  شهر  دادگاه 
منفعت شخصی، به پایین ترین حد اخالق تحقیقات 

علمی و اخالق پزشکی تنزل کرده اند.
در  آسوشیتدپرس  که  ویدئویی  در  ژیانکوی  هی   
نوامبر ۲۰۱۸ ضبط کرده بود خبر از تولد دوقلویی به 
نام لوال و نانا داد که ژن هایشان دستکاری شده بود. 
او گفت: »من می فهم که کارم جنجال برانگیز خواهد 
بود، ولی باور دارم که خانواده ها به این فناوری نیاز 
دارند و من می خواهم بخاطر آن ها انتقاد ها را به جان 

بخرم«.
پس از انتشار این ویدئو، جوامع علمی داخل و خارج 
نشان  شدیدی  منفی  واکنش های  بسرعت  چین 
دادند. پلیس تحقیق در این باره را آغاز کرد، از آقای 

ژیانکوی خواسته شد کار پژوهشی اش را متوقف کند 
و از دانشیاری دانشگاه علوم و فناوری جنوب شنژن 
در  و  بیانیه ای صادر  علوم چین  آکادمی  اخراج شد. 
آن قاطعانه با دستکاری ژنتیکی انسان مخالفت کرد.

را مطرح کردند که  احتمال  این  بعد ها  پژوهش های 
این دستکاری ژنتیکی از طول عمر این دو کودک به 

طرز قابل توجهی می کاهد.
قرار داده  نام سی سی آر ۵ را هدف  به  ژیانکوی ژنی 
و  است  ژنتیکی  دستورالعمل های  مجموعه ای  که 
ویروس  دارد.  اهمیت  ایمنی  سیستم  عملکرد  در 
استفاده  راه  از همین  به سلول  ورود  برای  اچ آی وی 
می کند. جهش سی سی آر ۵ سبب مسدود شدن این 

مسیر و مقاومت انسان در برابر اچ آی وی می شود.
غیرهمجنس گرا  زوج  هفت  از  چینی  دانشمند  این 
که فرزند می خواستند دعوت کرده بود در پژوهشش 
شرکت کنند. تمام مردان مبتال به اچ آی وی بودند، اما 
زن ها نه. آقای ژیانکوی در کلینک باروری جنین این 
 CRISPR-Cas۹ فناوری  از  و  تولید  را  زوج ها 

برای تغییر ژن سی سی آر ۵ آن ها بهره برد.
اجباری  مرحله  زدن  دور  برای  جعلی  مدارکی  بعد 
ساختگی  اطالعاتی  با  و  کرد  ارائه  اخالقی  بررسی 
جنین هایی  بدانند،  اینکه  بدون  پزشکان  شد  سبب 
را که ژنهایشان دستکاری شده بود در رحم دو زن 

قرار دهند.
روشن  انسان  جنین  ژنتیکی  دستکاری  عواقب 
نیست، ولی هر چه باشد آثارش دائمی است. هرگونه 
منتقل  بعدی  نسل های  به  ژنتیکی  دست کاری 

می شود و بر نوع بشر اثر می گذارد.
نسخه اصلی پژوهش این دانشمند اولین بار اوایل ماه 
جاری میالدی منتشر شد. دانشمندان دیگر گفتند 
که نتایج، آنچه را که آقای ژیانکوی می گوید نشان 
آقای  که  باورند  این  بر  دانشمندان  این  نمی دهد. 
ژیانکوی ژِن درست را هدف قرار داده، اما جهشی را 
که باعث مصونیت در مقابل اچ آی وی می شود ایجاد 
تولید کرده  نکرده، در عوض ژن دستکاری شده ای 

که تا به حال دیده نشده و عوارضش نامعلوم است.
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تیم طباخی قهرمان 
سوپر لیگ شهربابک شد

تیم طباخی با غلبه بر تیم دشت سپید استبرق قهرمان سوپر لیگ 
شهربابک شد.

با  گو  و  گفت  در  شهربابک  فوتبال  هیات  رئیس  نیکونام  ابوالفضل 
از کرمان، گفت:  خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
به مناسبت نهم دی ماه، روز بصیرت و میثاق امت با والیت، مسابقه 
سوپر لیگ شهرستان شهربابک بین دو تیم دشت سپید استبرق و 

طباخی برگزار شد.
او با بیان اینکه دیدار سوپر لیگ شهربابک در زمین چمن طبیعی 
مجموعه ورزشی تختی این شهرستان انجام شد، افزود: در پایان این 
دیدار تیم طباخی با نتیجه سه بر یک تیم دشت سپید استبرق را 

شکست داد و موفق شد کاپ قهرمانی را باالی سر ببرد.
برتر  لیگ  استبرق در  تیم دشت سپید  اینکه  به  اشاره  با  نیکونام   
شهربابک به مقام قهرمانی رسید، تصریح کرد: تیم طباخی نیز در 

لیگ یک شهرستان، مقام قهرمانی را از آن خود کرده بود.
او بیان کرد: در پایان این مسابقه که با حضور مسئوالن و پیشکسوتان 

برگزار شد، به رسم یادبود به هر دو تیم هدایایی اهدا شد.

کشف ۲ تن و ۶۰۲ کیلوگرم تریاک 
در عملیات پلیس کرمان و البرز

فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۲ تن و ۶۰۲ کیلوگرم تریاک 
در عملیات مشترک ماموران پلیس مبارزه مواد مخدر استان کرمان 

و البرز خبر داد.
؛  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار   گزارش  به 
سردار عبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: ماموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز و کرمان با انجام کار اطالعاتی 
مشترک از عبور مقادیری موادمخدر به مرکز کشور مطلع و در این 
رابطه ۳ اکیپ از ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر کرمان در محور" 

کرمان- باغین" مستقر شدند.
که  تانکردار  کامیون  دستگاه  یک  عملیاتی  طی  ماموران  افزود:  او 
جهت فرار از دست پلیس اقدام به استفاده از تجهیزات دود زا کرد را 
متوقف و در بازرسی از آن ۲ تن و ۶۰۲ کیلوگرم تریاک کشف کردند. 

او تصریح کرد: در این عملیات ۲ قاچاقچی دستگیر شدند.

کشف ۲۴ دستگاه ماینر 
غیرمجاز در رفسنجان

دستگاه   ۲۴ کشف  از  رفسنجان  انتظامی  فرماندهی  سرپرست 
استخراج ارز دیجیتال به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در 

این شهرستان خبر داد.
 ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
دستگاه   ۲۴ کشف  از  رفسنجان  انتظامی  فرماندهی  سرپرست 
استخراج ارز دیجیتال به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در 

این شهرستان خبر داد.
اموال  این  به دستگیری یک متهم گفت:  اشاره  با  سرهنگ کریمی 
بنا به نظر کارشناسان حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد 

قیمت و تحویل اداره تعزیرات حکومتی شهرستان شدند.

کشف ۲۰ هزار لیتر گازوئیل 
قاچاق در کرمان

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان از کشف ۲۰ هزار لیتر 
گازوئیل قاچاق در سه راهی "راین" و دستگیری یک متهم خبر داد.

سرهنگ حسن پور گفت: راننده این خودرو که در مسیر کرمان به 
این  سبب  به  بود  حرکت  در  بلوچستان  و  سیستان  استان  سمت 

تخلف به مراجع قضائی معرفی شد.

توقیف تریلر حامل ۳۰ هزار لیتر 
سوخت قاچاق در نرماشیر

فرمانده انتظامی استان کرمان ازکشف ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق 
درعملیات پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان نرماشیر خبر داد.

موادمخدر  با  مبارزه  پلیس  مأموران  گفت:  ناظری  عبدالرضا  سردار 
شهرستان نرماشیر هنگام گشت زنی شبانه در یکی از محور های این 
شهرستان، از یک دستگاه تانکر ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و خارج 
از شبکه قانونی حمل و توزیع سوخت که از استان اصفهان به مقصد 

مرز های شرقی کشور بارگیری شده بود، کشف کردند.
او با اشاره به معرفی ۲ نفر در این رابطه به مراجع قضائی بیان کرد: 
مجموعه  کشور،  اقتصاد  بر  سوخت  قاچاق  منفی  تاثیر  به  توجه  با 
انتظامی سراسر استان با طرح ها و تدابیر خاصی که در دست اجرا 

هستند با هرگونه قاچاق مبارزه خواهند کرد.

سرویس ورزشی کرمان امروز

ملی  تیم  مدافع  اوت  پرتاب  انگلیسی  رسانه  یک 
فوتبال کشورمان در جام جهانی ۲۰۱۸ را یکی از ۳۰ 

اتفاق جالب جهان فوتبال قلمداد کرد.
 به گزارش جام جم آنالین از باشگاه خبرنگاران جوان، 
سایت »گیو می اسپورت« انگلیس، در گزارشی به ۳۰ 
اتفاق جالب دنیای فوتبال در یک دهه اخیر پرداخت 
که یکی از آن ها پرتاب اوت آکروباتیک میالد محمدی 
در بازی ایران و اسپانیا در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه 

است.
لحظه های  دهه  این  طول  در  نوشت:  سایت  این 
خنده دار بسیاری وجود داشته است، بنابراین ما فکر 
می کنیم وقتی برای خداحافظی با سال ۲۰۱۹ آماده 
از موارد مورد عالقه خود  می شویم نگاهی به برخی 

بیندازیم.
در بخش میالد محمدی نیز آمده است: جام جهانی 
است. تیم شما با نتیجه ۱ بر صفر در حال باختن به 
اسپانیا است و آخرین دقیقه وقت اضافه است. شما 
یک فرصت آخری دارید که توپ را به وسیله پرتاب به 
درون محوطه جریمه منتقل کنید. چه کار می کنید؟

یک پرتاب آکروباتیک
سال  تابستان  در  ایران  تعویضی  یار  محمدی  میالد 
۲۰۱۸ نام خود را در کتاب جام جهانی ثبت کرد، به 
خاطر این تالش خنده دار برای پرتاب آکروباتیک که 
انجام شد، مجبور شد  اشتباه  کار کمی  این  از  بعد 

آن را رها کند.
شرح  به  گزارش  این  برگزیده  موارد  از  دیگر  برخی   

زیر است:
میکی باتشوایی توپ را به صورت خودش زد

از  پس  بلژیک  ملی  تیم  بازیکن  باتشوایی،  میکی 
گلزنی عدنان جانوزی برای بلژیک مقابل انگلیس در 
جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، توپ را شوت کرد که پس 

برخورد به تیر دروازه به صورت خودش اصابت کرد.
 ،۲۰۱۴ سال  در  یانگ  اشلی  دهان  به  پرنده  ورود 
با سوانسی سیتی در  یونایتد  بازی منچستر  هنگام 

اولدترافورد.
ستیون جرارد قهرمان لیورپول، مارس ۲۰۱۵ در بازی 
مقابل منچستر یونایتد پس از ورود به زمین، پس از 

۳۸ ثانیه اخراج شد.
سر خوردن جرارد مقابل چلسی

یک  روی  چلسی  مقابل  لیورپول  بازی  جریان  در 
دمبابا  بدموقع،  و سر خوردن  جرارد  استیون  اشتباه 
صاحب توپ شد و در اواخر نیمه اول دروازه لیورپول 

را باز کرد.
به  لندنی  آبی پوشان  بر صفر  برتری دو  با  بازی  این 
قهرمانی  به  که  لیورپولی  نهایت  در  و  رسید  پایان 

نزدیک بود در نهایت به این عنوان دست پیدا نکرد.
زمین  به  را  خود  اولدترافورد  در  خال  ون  لوئیس 

انداخت
برای  منچستریونایتد،  سرمربی  خال،  فان  لوئیس 
نشان دادن تمارض بازیکن آرسنال، خود را مقابل داور 

چهارم به زمین انداخت.
بازیکنان  خطای  داور  اینکه  از  بعد  صحنه  یک  در 
کرد،  اعالم  را  سانچز  الکسیس  روی  منچستریونایتد 
فان خال شدیدا به مایک دین، داور چهارم، اعتراض 
بازیکن  زمین خوردن  بدهد  نشان  اینکه  برای  و  کرد 

حریف، تمارض بوده، خود را نقش زمین کرد.
 فرناندو تورس مقابل منچستر یونایتد دروازه خالی 

را گل نکرد
چلسی  مقصد  به  را  لیورپول   ۲۰۱۱ ژانویه  در  تورس 
از  یکی  بریج  استمفورد  به  انتقال  از  کرد. پس  ترک 
مقابل  که  بطوری  کرد  سپری  را  خود  دوران  بدترین 

منچستر یونایتد دروازه خالی را گل نکرد.
جوی بارتون در بازی با سیتی همه را کتک زد

در دیدار منچسترسیتی ۲-۳ کوئینز پارک رنجرز در 
آخرین روز فصل ۲۰۱۲/۲۰۱۱ جوی بارتون به دلیل آرنج 

زدن به کارلوس توز اخراج شد.
بعد از اینکه داور کارت قرمز را به این هافبک عصبانی 

نشان داد، بارتون ماریو بالوتلی و سپس آگوئرو را زد.
پرتاب اوت میالد محمدی در بین جالب ترین اتفاقات 

۱۰ سال اخیر فوتبال جهان
آلمان ۱-۷ برزیل

یکی از تکان دهنده ترین مسابقات تاریخ فوتبال - و 
از نظر خیلی ها نیز یکی از جالب ترین مسابقه ها.

 برزیل یکی از فاجعه بارترین عملکرد های تیمی برابر 
آلمان را در مرحله نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۱۴ ارائه 

کرد.

داور به جای چمبرلین، گیبس را اخراج کرد
در بازی آرسنال- چلسی داور گیبس را بخاطر خطای 
هندی که در واقع توسط چمبرلین انجام شد، اخراج 

کرد.
به  اسب  یک  به  زدن  مشت  بخاطر  نیوکاسل  هوادار 

زندان رفت
این هوادار نیوکاسل به دلیل حمله به پلیس سواره و 
مشت زدن به سر اسب او یک سال در زندان بسر برد.

 توئیت های وین رونی
وین رونی در اوایل سال ۲۰۱۰ در توئیتر مورد توجه 

قرار گرفت.
سرمربی تاتنهام یک تماشاگر را روی نیمک مربیگری 

نشاند
اندکی پیش از ورود مائوریسیو پوچتینو، تیم تاتنهام 
توسط تیم شروود اداره می شد. در پیروزی ۰-۳ مقابل 
استون ویال یکی از هواداران را که تعویض ها را درست 

حدس زده بود بجای خود نشاند.
-۱۳یورگن کلوپ عینک خود را مقابل نورویچ شکست
یورگن کلوپ تنها چند ماه پس از انتصاب او به عنوان 
سرمربی لیورپول، سرخ ها را با گل دقیقه ۹۵ آدام الالنا 

به پیروزی ۴-۵ در نوریچ سیتی هدایت کرد.
جشن  طول  در  مسابقه  از  بعد  لیورپول  سرمربی 

عینک خود را شکست.

 ادن هازارد پسر توپ جمع کن را لگد زد
ادن هازارد ستاره چلسی در مسابقه یک جام اتحادیه 
در ژانویه ۲۰۱۳ پسر توپ جمع کن را با لگد زد که به 

او کارت مستقیم قرمز نشان داد.
-۱۵بنر های هواپیمایی

آگهی های هواپیما در مسابقات فوتبال در دهه ۲۰۱۰ 
به موضوع جالبی تبدیل شدند.

توسط   ،۲۰۱۴ مارس  آن  اولین  می رسید  نظر  به 
دیوید  علیه  منچستریونایتد  هواداران  از  گروهی 

مویس سرمربی این تیم اجرا شدند.
آردا توران به سمت کمک داور کفش پرتاب کرد

اتلتیکو مادرید  بین  در جریان درگیری کوپا دل ری 
آردا  ژانویه ۲۰۱۵،  در  کالدرون  ویسنته  در  بارسلونا  و 
ایوان  خطای  داور  کمک  که  این  خاطر  به  توران 

راکیتیچ را نگرفته به طرف او کفش پرتاب کرد.
 هری کین درون دروازه ایستاد

برای  تریک  رساندن هت  ثمر  به  از  پس  کین  هری 
یونانی  تیم  مقابل  اروپا  لیگ  در  بازی  در  تاتنهام 
آستراس تریپولیس، پس از اخراج هوگو لوریس، درون 

دروازه ایستاد.
او در برابر یک ضربه آزاد قرار گرفت و با اشتباه خود 

یک گل را به حریف تقدیم کرد.

جالب ترین اتفاقات ۱۰ سال اخیر فوتبال جهان 
خبر

FSK سیرجان،  کاراته کا های سبک شوتوکان 
در رقابت های سبک، بر سکوی قهرمانی کشور 

ایستاد.
هادی نخعی، رئیس کمیته اطالع رسانی و روابط 
عمومی هیئت کاراته استان کرمان در گفت و گو 
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با 
جام  مسابقات  دوره  یک  گفت:  کرمان،  از  جوان 
میزبانی  به  آقایان  بخش  در  کشور  باشگاه های 

استان اصفهان در مجموعه فرهنگی ورزشی شیخ 
بهایی شهر گلدشت برگزار شد.

از  تیم هایی  رقابت ها  از  دوره  این  در  افزود:  او 
استان های مختلف در قالب ۱۴ باشگاه با هم به 

رقابت پرداختند.
 نخعی تصریح کرد: کاراته کا های سبک شوتوکان 
FSK سیرجان به نمایندگی از استان کرمان در 

رقابت ها حضور یافتند.

او بیان کرد: در پایان در شمارش نهایی مدال ها 
نتایج زیر کسب شد:

با  سیرجان  پویا   FSK شوتوکان  اول:  مقام 
مربیگری علیرضا مکی آبادی

با  معین  استاد  شوتوکان  آکادمی  دوم:  مقام 
مربیگری معین

مربیگری علی  به  باشگاه سردار هور  مقام سوم: 
عاشوری

مربیگری  با  اسفندیاری  آکادمی  چهارم:  مقام 
مهدی اسفندیاری

 نخعی با اعالم اینکه کاپ اخالق به تیم منتخب 
شد،  اهدا  داده  دست  جواد  مربیگری  با  فارس 
استان  از  داور   ۲۵ حضور  با  رقابت ها  این  افزود: 

میزبان قضاوت شد.
او تصریح کرد: به تیم های برتر کاپ قهرمانی و 

به مقام آوران مدال و حکم قهرمانی اهدا شد.

رئیس کمیته اطالع رسانی و روابط عمومی هیات 
فوتبال استان کرمان از برگزاری سه دوره ی دانش 
طی  داوری  ناظران  و  داوران  توجیهی  و  افزایی 

هفته جاری در این استان خبر داد.
اطالع رسانی  کمیته  رئیس  امیرخسروی،  عرفان 
در  استان کرمان  فوتبال  روابط عمومی هیئت  و 

باشگاه  استان های  با خبرنگار گروه  و گو  گفت 
فوتبال  هیات  گفت:  کرمان،  از  خبرنگاران جوان 
افزایی  دانش  دوره  دارد،  نظر  در  کرمان  استان 
را ساعت ۳۰: ۸ دقیقه روز  بانوان  فوتبال  داوران 
۱۱ دی ماه ۹۸ با حضور داورانی از سراسر استان 
در محل هیئت فوتبال استان کرمان برگزار کند.

فوتبال  داوران  فصل  نیم  کالس  برگزاری  از  او   
افزود:  و  داد  خبر  رفسنجان  میزبانی  به  استان 
فوتبال  هیئت  همکاری  با  استان  فوتبال  هیات 
رفسنجان، کالس نیم فصل داوران فوتبال استان 
را ساعت ۸:۳۰ دقیقه روز پنجشنبه ۱۲ دی ماه 
از شهرستان های  با حضور داوران برگزیده ای   ۹۸

استان به میزبانی شهرستان رفسنجان، دانشگاه 
ولی عصر، سالن شهید پرتویی برگزار می کند.

کالس  یک  همچنین  کرد:  تصریح  امیرخسروی 
دانش افزایی و توجیهی برای ناظران داوری لیگ 
برتر فوتبال استان روز چهارشنبه ۱۱ دی ماه ۹۸ 

در محل هیات فوتبال استان برگزار می شود.

شوتوکان FSK سیرجان فاتح مسابقات جام باشگاه های کشورشد

برگزاری سه  دوره دانش افزایی و توجیهی داوران و ناظران در استان کرمان
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باعث  آورد  ارمغان  به  برای سینما  غنا و عمقی که رنگ 
فیلم ها  تماشای  روی  بر  آن  کارکرد های  از  آگاهی  تا  شد 
تأثیر بسیاری بر جای بگذارد. اگرچه که رنگ لذتی آنی تر 
درك  احتماالً  اما  می آورد  وجود  به  بصری  عناصر  سایر  از 
انسان  واکنش  سینماست.  دیگر  عناصر  از  دشوارتر  آن 
فیزیولوژیك  حتی  و  روانی  و  نیست  بصری  تماماً  رنگ  به 
ذهن  و  جسم  روی  بر  رنگ  تأثیرات  از  برخی  هست.  نیز 
انسان معجزه آسا است: نوزادان زودرس، بالقوه دچار یرقان 
کشنده ای می شوند که اگر در معرض نور آبی قرار بگیرند، 
نمی توان به آن ها خون تزریق کرد. رنگ توجه ما را جلب 
می کند و چشم های ما بسیار سریع تر جذب نور می شوند تا 
جذب فرم و اندازه ها. لویس جیكوب به عنوان منتقد فیلم، 
قدرتمندانه ای  موقعیت  »رنگ،  می بیند  گونه  این  را  رنگ 
در برابر دیگر عناصر ساختاری سینما دارد. یك نوع زبان 
یا  عامی  آدم های  ذهن  در  نسبت  یك  به  و  است  جهانی 
رنگ  کارکرد  می شود.  تثبیت  بزرگسال  یا  کودك  باسواد، 
روی پرده ی سینما هم زیبایی شناسانه و هم عمل گراست.«

تأثیرات رنگ بر روی تماشاگران سینما را می توان به چند 
بخش تقسیم کرد

یك - رنگ جلب توجه می کند. مثالً  رنگ قرمز لباس یك 
بازیگر در فضایی سفید بیش تر توجه ها را به سوی خودش 

جلب می کند تا مثاًل رنگ بنفش در زمینه ای آبی.
دو - رنگ در ایجاد حس سه بُعدی دخیل است. به نظر 
می رسد برخی از رنگ ها را می توان در پیش زمینه به کار 
گرفت. رنگ هایی مانند قرمز، نارنجی، زرد و بنفش کم رنگ 
هجومی هستند. وقتی تنالیته ی باالیی داشته باشند کاری 
می کنند که اشیاء برجسته تر و نزدیك تر به دوربین به نظر 
در  اگر  کم رنگ  آبی  یا  سبز  آبی،  مانند  رنگ هایی  برسند. 
پس زمینه قرار گیرند، حس دور بودن از دوربین و فاصله 

داشتن را ایجاد می کنند.
 سه -  به نظر می رسد که رنگ ها تأثیر یا حس گرمی 
ارتباط  دلیل  به  گرم  رنگ های  می کنند.  ایجاد  حرارت  و 
به  سرد  رنگ های  و  غروب  خورشید،  آتش،  با  معنایی 

پیدا  درختان  سایه های  یا  و  آب  به  که  ربطی  واسطه ی  
با  یا  که  می شوند  طراحی  فیلم ها  در  به گونه ای  می کنند 
در  لینچ  دیوید  استفاده ی   مانند  باشند،  داشته  تضاد  هم 
کنار  را  سرد  و  گرم  رنگ های  که   )۲۰۰۱( مالهالند  جاده 
هم قرار می دهد یا مانند استنلی کوبریك در ۲۰۰۱: یك 
طراحی  برای  گرم  رنگ های  از   )۱۹۶۸( فضایی  ادیسه ی 
همان  از  می کند.  استفاده  فضایی  سفینه ی  داخلی  فضای 
رنگ  از  استفاده  همواره  فیلم سازان  سینما،  پیدایش  آغاز 
فیلم در شمار  فریم های یك  را تجربه کردند. رنگ کردن 
همین تجربه هاست. بعد ها رنگ به امولسیون فیلم ها افزوده 
شد. نخستین تجربه ها با فیلم رنگی یا در واقع دورنگ در 
سكانس هایی از شبح اپرا )۱۹۲۵( و بن هور )۱۹۲۶( به کار 
رنگی  تمام  فیلم  نخستین   )۱۹۳۵( شارپ  بكی  شد.  برده 
است که روبن مامولیان در ۱۹۳۲ به روش تكنی کالر ساخت 

اما با شكست تجاری روبرو شد.
گاهی از رنگ به عنوان عاملی برای انتقال بصری استفاده 
ابتدای  در   )۱۹۸۶( آبی  مخمل  لینچ  دیوید  می شود. 
قرمز، گل های  رنگ های  با  را  فضای شهری کوچك  فیلم، 
و  بازی  حال  در  کودکانی  سفید،  حصار های  درخشان، 
فضا  از  را  رنگ  سپس  می کشد.  تصویر  به  بامزه  سگ های 
کم می کند، تصاویر را تیره کرده و سفری به درون تیرگی و 
فساد شیطانی را آغاز می کند. یك انتقال بصری دیگر را در 
انتخاب سوفی )۱۹۸۲( می بینیم. در صحنه های بازداشتگاه 
زندانیان، رنگ تقریباً وجود ندارد و در صحنه هایی که در 
زمان حال می گذرند از حجم فضاهای عبوس کاسته شده 
مارتین  را می گیرند.  آن ها  و شاد جای  روشن  رنگ های  و 
اسكورسیسی در گاو خشمگین )۱۹۸۲( به شكل نامعمولی 
عنوان بندی  می کند.  استفاده  بصری  انتقال  برای  رنگ  از 
اسلوموشن و سیاه و سفید جك الموتا  رنگی روی تصویر 
)رابرت دونیرو( می آیند که تنها در گوشه ی رینگ تمرین 

از  استفاده  با  اسكورسیسی  که  است  این  مثل  می کند. 
واقع گرا  فیلمی  »این  بگوید  می خواهد  رنگی  عنوان بندی 
داده  نشان  شاعرانه  را  فیلم  داستان  نمی خواهم  من  است. 
یا از آن ستایش کنم.« سپس و به طور ناگهانی، تقریباً در 
اواسط فیلم، اسكورسیسی فیلم های خانوادگی الموتا را به 
را  فیلم ها  نوع  این  استاندارد  و  می دهد  نشان  رنگی  شكل 
خارج  فوکوس  از  و  دوربین  تكان های  که  می کند  رعایت 
شدن تصاویر است. رنگ در این جا روزهای خوش زندگی 

این بوکسور را نشان می دهد.

استفاده ی  اكسپرسیونیستی از رنگ
است  سینمایی  یا  دراماتیك  شیوه ای  اکسپرسیونیسم   
بدهد.  نشان  را  درونی شخصیت ها  واقعیت  دارد  سعی  که 
طبیعی  ادراك  از  غلو آمیزی  استفاده ی   معموالً  سینما  در 
تماشاگران صورت می گیرد تا متوجه باشند که درونی ترین 
احساسات یك شخصیت در حال نمایش است. در صحرای 
گرفته  کار  به  رنگ  اثرات  از  جالبی  تنوع   )۱۹۶۴( سرخ 
احساسات  معمولی  فیلم های  در  که  حالی  در  است.  شده 
ترکیب بندی  تدوین،  بازیگری،  طریق  از  شخصیت ها 

استفاده ای  آنتونیونی  می شوند؛  بیان  صدا  و  بصری 
از  را  فیلم  جهان  ما  تا  می کند  رنگ  از  اکسپرسیونیستی 
جیولیانا،  فیلم  اصلی  شخصیت  احساسات  و  ذهن  طریق 
رنگ های  کنیم.  تجربه  مهندس  یك  روان رنجور  همسر 
زننده ی لوله ها و دودکش های کارخانه، خاکریز های حاصل 
کشتی  و  سمی  زرد  دود  معدنی،  سنگ های  استخراج  از 
سیاهرنگی که از میان مه خاکستری رنگ یك بندر در حال 
گذر است؛ ما را آگاه می سازند که جیولیانا را صنعتی سازی 
در  رنگ  است.  داده  قرار  تهدید  مورد  و  برده  فرو  در خود 
اصاًل  یا  است  اندك  یا  او  روزمره ی  زندگی خسته کننده ی 

وجود ندارد و شكلی کابوس گونه پیدا کرده است.
معضل  از  دیگری  شكل   )۱۹۷۲( نجوا ها  و  فریاد ها  در 
است.  مرتبط  رنگ  به  وضوح  به  که  می بینیم  را  ارتباطی 
رنگ های  در  عماًل  است،  بستر مرگ  در  آنا که  رختخواب 
رختخواب،  قرمز  روپوش  است:  شده  غرق  پررنگ  قرمز 
گفته  برگمان  قرمز.  پرده های  قرمز،  دیوارهای  قرمز،  قالی 
نسبت  او  دیدگاه  از  نمادی  قرمز  رنگ  همه  این  که  است 
ممكن  اما  است  قرمز  پوسته ی  یك  عنوان  به  روان  به  
است بیننده ها ممكن است از این نمادگرایی آگاه نباشند. 
می کند  جلب  خود  به  را  تماشاگر  توجه  چنان  قرمز  رنگ 
او را از درام لطیفی که شاهد آن است، دور می سازد.  که 
استفاده  رنگی  عنوان  به  قرمز  رنگ  از   )۱۹۶۴( مارنی  در 
شده که ترس های دوران کودکی این زن جوان را به تصویر 
ناگهان تمام  او رنگ قرمز را می بیند،  بار که  می کشد. هر 
تصویر قرمز شده و حالش دگرگون می شود. مارنی یك بار 
روی  که  قرمزی  یا جوهر  سوارکار  یك  قرمز  خال های  در 
به گذشته  ناگهان  انگار  پیراهن سفیدش می ریزد؛  آستین 
نشان  ما  به  فیلم  انتهای  تا  که  گذشته ای  می گردد.  باز 
داده نمی شود و سرانجام زخم سر آن ملوان که با ضربات 
مارنی از پای در آمده، دلیل وجودی چنین رنگی را آشكار 
می سازد. همچنین رنگ لباس سبز جودی بارتن و آن نئون 
سبز رنگ در هتل، همراه با لباس خاکستری مادلین و یا 
ژاکت سیاهی که پالتویی سفید رویش پوشیده در سرگیجه 
)۱۹۵۸( رنگ در این فیلم را به وسیله ای برای انتقال بصری 

بدل می سازد.
منبع:ماهنامه سینمایی فیلم

چگونه فیلم ببینیم ؟
درك رنگ در سینما

روایت »کرمان امروز« از چند اتفاق خوب در عرصه میراث فرهنگی استان و ثبت چند اثر ناملموس کرمانی در فهرست آثار ملی؛

باورداشتن داشته ها

دیروز خبری را در خروجی خبرگزاری ایرنا مطالعه کردم 
قرار  این  از  بود. خبر  ارزشمند  و  که بسیار خرسند کننده 
است که آیین بارونی روستای اودرج، حصیربافی شهرستان 
های جنوبی استان و منطقه شهداد، قالی گلسرخ اسفندقه، 
دانش بومی تهیه و خشك کردن ترخون گلباف و مهارت 
پخت چلو گوشت یا چلو قورمه زرند و کوهبنان در نشست 
فهرست  در  کشور  ناملموس  فرهنگی  میراث  ثبت  شورای 
و  مسئوالن  از  باید  اینكه  اول  رسیدند.  ثبت  به  ملی  آثار 
و  تشكر  استان  فرهنگی  میراث  کل  اداره  کارشناسان 
قدردانی کنیم که سرانجام متوجه داشته های این استان 
شدند. همچنین قدردانی مخصوصی از مهندس فعالی عزیز 
داریم که با القاء اعتماد به نفسی ویژه به کارکنان تحت امر 
شده  موثر  و  مثبت  حرکت  یك  اندازی  راه  به  موفق  خود 
جمله  از  گوناگون  های  رسانه  در  سالها  که  حرکتی  اند. 
»کرمان امروز« بسیار به آن اشاره شده است. روندی که در 
کشورهای فوق پیشرفته باعث شده است که گردشگری در 
این کشورها شناسنامه ای شفاف و روشن داشته باشد و در 
نهایت کارنامه ای پُروپیمان به یونسكو ارائه شود که موجب 

رونق صنعت سبز گردشگری شود.
کشور ایران با وجود همه محدودیت ها، تهدیدها و تحریم 
هایی که تحمل می کند به دلیل ریشه ی فرهنگی ستبری 
و  ها  جاذبه  است.  فرهنگی  های  جاذبه  از  مملو  دارد،  که 

میراث تاریخی که بسیاری از کشورهای دنیا آرزوی داشتن 
بخشی از آن را دارند. بارها در همین روزنامه اشاره کردیم 
کرمان  مردم  که  تاریخی  و  سنتی  رفتارهای  تك  تك  که 
انجام می دهند می تواند یك جاذبه ارزشمند گردشگری به 
حساب آید، اما متاسفانه در سیستم تصمیم گیرنده در این 
عرصه اعتماد به نفس الزم وجود نداشت و ما شاهد بودیم 
که حتی آثار واضح و ملموس فرهنگی نیز از چشم ایشان 
مغفول بود، در آن شرایط بسیار سخت بود که درباره آثار 
ناملموس با این عزیزان صحبت شود. اما شكر خداوند این 
که  سرانجام  را شاهد هستیم  بسیار خوبی  اتفاقات  روزها 
نگین های کرمان در حال کشف و دیده شدن است. اینكه 
طرز تهیه چلوگوشت زرندی به ثبت ملی برسد شاید پیش 
امروز  اما  شد،  نمی  گنجانده  کرمانی  هیچ  فكر  در  این  از 
ملی  آثار  فهرست  در  ناملموس  اثر  این  که  هستیم  شاهد 

ثبت شده است و این یعنی باور داشتِن داشته ها. در استان 
های دیگر چند دهه است که شاهد ثبت شدن رفتارهای 
سنتی مردم هستیم و همین ثبت ها و همین کارنامه های 
پُروپیمان و همین باورداشتن ها باعث شده است که میزان 
جذب گردشگر در آن استان ها چندین برابر استان کرمان 
زمان  از  که  نفس  به  اعتماد  این ضعف  کم  کم  باید  باشد. 
خواجه قاجار به کرمانیان القا شده است را سرانجام از خود 
دور کنیم تا بتوانیم جایی برای عزت نفس بیشتر باز کنیم. 
استان کرمان یك نگین فرهنگی است که چه از نظر دیگر 
بنابراین  است،  جذاب  جهان  مردم  نظر  از  چه  و  ایرانیان 
نمایش و بیان این ارزشها تنها نیازمند باور است. بار دیگر 
از باعثین دولتی و غیردولتی این اتفاق قدردانی می کنیم و 
امیدواریم که این اتفاق آغاز یك روند باشد، نه یك رخداد 

مقطعی. به امید فردایی بهتر!


