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انتقاد محسن جالل پور
 رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران

 از الیحه بودجه ۹۹؛  

این الیحه تخیلی است

تکنیک های کاهش اضطراب؛

توصیه هایی 

کاهش استرس  برای 

در ایام امتحانات

متن در صفحه ششم

مسئوالن برگزار کننده مراسم تشییع پیکر پاک سردار سلیمانی
 درباره حواشی این مراسم پاسخگو می شوند؛

شفاف سازی درباره 
مرگ  60 نفر در کرمان

کرمان و پیشنهاد پیشگیری قبل از وقوع ضایعه؛ گزارش »کرمان امروز« از روزهای پر بارش زمستانی در 

متن کامل در صفحه سوم

از غفلت های زمستانی غافل نشویم!
  درست است که در سالهای اخیر زمستان کرمان آن برکت بارش 50 سال قبل خود را ندارد. اما این مساله باعث نمی شود دست روی دست بگذاریم و هشدارها را نادیده بگیریم و نیروهای مسئول نباید از غفلت رانندگان غافل 
شوند و همه چیز را طبق روال پیشبینی شده بدانند. البته نباید از طرح موفق امداد زمستانه نیز چشم پوشید؛ طرحی که نزدیک به یک دهه از شروع آن در سراسر کشور می گذرد و به حق که با اجرای این طرح سفرهای زمستانی 

در امنیت و آرامش بیشتری انجام می شود. از سویی دیگر مسئوالن راهسازی نیز باید به نقاط خاص استان که ممکن است به دلیل آبگرفتگی حادثه خیز شوند نیز بیشتر توجه داشته باشند و.....

متن در صفحه هشتم

بیانیه رییس جمهوری 
در مورد سقوط هواپیمای اوکراینی:

خطای انسانی 
شلیک اشتباه
و فاجعه بزرگ

 صفحه  دوم

تبریک

جناب آقای مهندس بهنام ملکی 

موفقیت شــما در طراحی و ســاخت ربات انســان نمای ملی 

ایران )ســورنا4( به همراهی تیم دانشکده مکانیک دانشکده 

تهــران که باعث افتخار و غرور ملی اســت را تبریک عرض 

می نمائیم . 

موفقیت های روزافزون تان  در جهت رشــد و توســعه ایران  

عزیز را  از خداوند متعال مسئلت داریم . 

همکاران شما در شرکت عمران علوی ماهان 

شرکت مهرآب ماهان 

تسلیت

عزیزمان، پاره تن ودلبندمان امیر مرادی که جزو مسافران جوان پرواز شماره PS752 به مقصد کی یف 
بود هرگز به مقصد نرسید و جان به جان آفرین تسلیم کرد.

به یاد و احترام این عزیز، روز یکشــنبه 22 دی ماه از ساعت 15 الی 30: 16 در »تاالر بهرامی« واقع در 
بلوار امیرکبیر کرمان و جمعه 27 دی ماه از ساعت 45: 10 تا 12 در مسجد الرسول واقع در میدان کاج 

تهران مراسم یادبودی برگزار می کنیم. لطف و حضور شما تسلی بخش دل های غمگین ماست.

محسن جالل پور

اناهلل و انا الیه راجعون

کارشناس فروش حرفه ای-سابقه کاری
روابط عمومی باال-کار فروش مبلمان

بلوار جهاد-09126487375

آگهی استخدام 

دعوت به همکاری  تامین نیروی 

انسانی  یک موسسه معتبر در کرمان

شرح در صفحه  دوم

آگهی های  مناقصه عمومی )شماره 05- 98( و )شماره 02- 98( 
)تجدید مناقصه( شرکت صنایع مس شهید باهنر )سهامی عام( 

شرح در صفحه  هشتم

جناب آقای مهندس محمدرضا سلیمان پور
دبیر محترم انجمن پیمانکاران عمرانی استان کرمان 

مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، 

از درگاه خداوند متعال علو درجات برای آن مرحوم و صبر عظیم 

برای جنابعالی و خانواده محترمتان مسالت داریم.

هیات مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی استان کرمان 
)شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و راهسازی(

تسلیت

روزان هم 

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه:
پوزش و عرض تسلیت به داغدیدگان
 سانحه ســــقوط هــــــواپیمای بــویینگ

صفحات ششم و هفتم 

    مرگ یک میلیارد حیوان در آتش سوزی استرالیا
  عجیب ترین دسیسه برای برادر به خاطر ارثیه پدری

  مس نوین آماده مصاف های مهم نیم فصل دوم
  منوکسیدکربن جان مرد  بردسیری را گرفت

  یک وام جدید در راه است

اخبار ایران، جهان و حوادث:

روایت »کرمان امروز« از سخنرانی
 متفاوت فرزند شهید سلیمانی  

کرمان: در نماز جمعه 

زینب معاصر
در اوج لیاقت 

و جسارت
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اخبار استان

در راستای ماده 5 قانون الحاق 2 و آیین نامه اجرایی آن 
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان راور در نظر دارد براساس 
مزایده شماره 50980303994000020 تعدادی از اماکن و 
امالک خود را در قالب قرارداد اجاره به افراد واجد شرایط 
واگذار نماید. لذا متقاضیان جهت کسب شرایط مزایده تا تاریخ 
1398/11/02 ضمن مراجعه به دفاتر پیشخوان جهت ثبت نام در 
سامانه ستاد و سپس به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و 

درخواست خود را ثبت نمایند.

آگهی مزایده 

رئیس جمهوری در بیانیه ای با اشاره به نتیجه تیم تحقیقاتی ستاد کل 
نیروهای مسلح مربوط به سانحه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی، 
اعالم کرد: در فضای تهدید و ارعاب رژیم متجاوز آمریکا علیه ملت ایران 
پس از شهادت سردار قاسم سلیمانی و به منظور دفاع در برابر حمالت 
احتمالی ارتش آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در آماده 
باش صددرصد قرار داشتند که متأسفانه خطای انسانی و شلیک اشتباه، 

به یک فاجعه بزرگ منجر شد و دهها انسان بی گناه قربانی شدند.
 متن بیانیه حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اناهلل و انا الیه راجعون

ملت شریف ایران
با نهایت تأسف و تأثر، ساعاتی قبل از نتیجه تیم تحقیقاتی ستاد کل 
نیروهای مسلح مربوط به سانحه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی 
ارعاب رژیم متجاوز آمریکا علیه ملت  مطلع شدم. در فضای تهدید و 
ایران پس از شهادت سردار قاسم سلیمانی و به منظور دفاع در برابر 
حمالت احتمالی ارتش آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 

و  انسانی  خطای  متأسفانه  که  داشتند  قرار  صددرصد  باش  آماده  در 
بی گناه  انسان  دهها  و  شد  منجر  بزرگ  فاجعه  یک  به  اشتباه،  شلیک 

قربانی شدند.
جمهوری اسالمی ایران از این اشتباه فاجعه بار بسیار متأسف است و 
این  ایران به خانواده های قربانیان  از سوی جمهوری اسالمی  اینجانب 
کلیه دستگاه های  به  و  تسلیت عرض می کنم  دردناک، عمیقا  فاجعه 
ذیربط دستور می دهم که تمامی اقدامات الزم برای جبران، همدردی 
و دلجویی از ایشان به عمل آورند. همچنین ضمن ابراز تأسف شدید، 
قربانیان  خانواده های  و  دولت ها  ملت ها،  به  را  ایران  دولت  همدردی 
غیرایرانی تقدیم می نمایم. وزارت امور خارجه، همکاری کامل کنسولی 
برای شناسایی و بازگرداندن پیکرهای قربانیان به خانواده هایشان را به 

عمل می آورد.
آن  کنار  از  بتوان  سادگی  به  که  نیست  موضوعی  دردناک  حادثه  این 
گذشت. می بایست تحقیقات تکمیلی برای شناسایی کلیه علل و عوامل 
پیگرد  نابخشودنی مورد  اشتباه  این  یافته و مسببین  ادامه  فاجعه  این 
قانونی قرار گرفته و نتایج به استحضار ملت شریف ایران و خانواده های 

قربانیان برسد.
پدافندی  سامانه های  ضعف  نقاط  رفع  برای  دارد  ضرورت  همچنین 
کشور، ترتیبات و تمهیدات الزم اتخاذ گردد تا هرگز چنین فاجعه ای 

تکرار نشود.
حادثه  این  قربانیان  خانواده های  با  همدردی  اظهار  ضمن  مجددا 
دردناک، برای درگذشتگان از درگاه الهی، غفران و رحمت الهی، و برای 

بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.

مراسم  مصدومان  و  جانباختگان  وضعیت  به  رسیدگی  کمیسیون   
تشییع سرداران شهید استان کرمان که از روز سه شنبه هفته گذشته 
استاندار کرمان تشکیل شده در  ریاست  به  تلخ  اتفاق  این  با  همزمان 
و  مراجع کشوری  از سوی  وقوع  و چگونگی  ابعاد حادثه  بررسی  حال 

استانی است .
 روابط عمومی استانداری کرمان اعالم کرد: با توجه به اینکه ازدحام 
سپهبد  اسالم  رشید  سرداران  مطهر  پیکر  تشییع  مراسم  در  جمعیت 
حاج قاسم سلیمانی و سردار شهید پورجعفری در ابتدای خیابان شهید 
ارجمند  از هموطنان  تعدادی  باختن  به مصدوم و جان  بهشتی منجر 
اعزام  و  امدادی  عملیات  انجام  از  پس  شد  مراسم  در  کننده  شرکت 
روز تشییع کمیسیون رسیدگی  مراکز درمانی ودر ظهر  به  مصدومان 

شهید  سرداران  تشییع  مراسم  مصدومان  و  باختگان  جان  وضعیت  به 
استان تشکیل گردید.

وضعیت  به  رسیدگی  بالفاصله  یادشده  کمیسیون  گزارش  این  پایه  بر 
دانشگاه  کمیسیون؛  این  و  کرده  آغاز  را  مصدومان  و  باختگان  جان 
علوم پزشکی کرمان را موظف به بکارگیری تمامی امکانات و تجهیزات 

جهت مداوای مصدومان کرد.
بر مبنای مصوبه کمیسیون مقرر گردید هرگونه اطالع رسانی درخصوص 
آمار آسیب دیدگان و مصدومان حادثه سه شنبه در کرمان، منحصرا 
از طریق مدیر مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی استان و همچنین 
به اطالع عمومی  انجام و  قانونی  از طریق پزشکی  آمار متوفیان صرفا 

رسانده شود.

پزشکی  از  جانباختگان  پیکر  انتقال  زمینه  در  شد  مقرر  همچنین   
قانونی، تشییع و تدفین همکاری های کامل با خانواده ها صورت پذیرد .

 استاندار کرمان شامگاه سه شنبه 1۷ دی ماه با حضور در بیمارستان 
شفا کرمان از مصدومان و مجروحان عیادت کرد.

 محمد جواد فدائی در این عیادت، دستورات الزم را برای به کارگیری 
امکانات و تجهیزات در درمان و بهبودی بیماران صادر کرد.

کمیسیون، رسیدگی به امور مصدومان و خانواده متوفیان را ادامه می 
دهد و حضور در جمع خانواده متوفیان و عیادت از مصدومان از جمله 

این برنامه هاست که به طور منظم در حال انجام است.
ذی صالح  مراجع  طریق  از  ها  بررسی  نتایج   ، حاکیست  گزارش  این 

مربوطه به اطالع خواهد رسید.

بیانیه رییس جمهوری در مورد سقوط هواپیمای اوکراینی:

خطای انسانی،  شلیک اشتباه و فاجعه بزرگ

بررسی ابعاد حادثه جانباختگان مراسم تشییع سرداران شهید استان 

خبر
مسئوالن برگزار کننده مراسم تشییع پیکر 

پاک سردار سلیمانی درباره حواشی این مراسم 
پاسخگو می شوند؛

شفاف سازی درباره مرگ 60 نفر در کرمان 
سرویس خبر کرمان امروز

جمعه گذشته سردار ابوحمزه و مهدی صدفی دو تن از برگزار کنندگان مراسم تشییع 
پیکر سردار سلیمانی اعالم کردند که سه شنبه همین هفته درباره حواشی تاسف بار 

این مراسم نشستی خبری برگزار خواهند کرد.
هفته گذشته پس از تشییع و خاکسپاری شهدای حمله تروریستی آمریکا در بغداد و 
وداع مردم کرمان با شهیدان سپهبد سلیمانی و سردار پورجعفری افکار عمومی متوجه 
اتفاقی ناگوار شد که در کنار عظمت آن مراسم، جهان را متوجه خود ساخت. متاسفانه 
در این مراسم به دلیل ناهماهنگی و کاهلی در برگزاری این مراسم 60 نفر جان باختند 
که مسئوالن تا این لحظه تنها ابراز تاسف کرده اند و کسی پاسخی نداده است. اما در 
این چند روز فضای مجازی و بسیاری از شخصیت های معروف و همچنین نمایندگان 
مردم در خانه ملت خواهان شفاف سازی در این زمینه شده اند که به امید خداوند 
در نشست خبری که مسئوالن این مراسم برگزار می کنند اندکی از ابهامات موجود 

کاسته می شود.

انتقاد محسن جالل پور رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران از 
الیحه بودجه ۹۹؛  

این الیحه تخیلی است
محسن جالل پور رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با تجارت فردا از تبعات 

الیحه بودجه سال 99 برای وضعیت معیشتی مردم سخن گفت.
به گزارش اقتصادنیوز  محسن جالل پور با بیان اینکه بودجه 99 به صورت خالصه یک 
بودجه تخیلی است که در خوش بینانه ترین حالت، 50 درصد کسری دارد افزود: پیام 
بودجه 99 ریاضت است با این توضیح که نهادهای دولتی و حکومتی و سازمان های 

عریض و طویل در این ریاضت سهم کمتری از مردم دارند. 
وی افزود: در سال های گذشته وقتی وفور درآمد داشتیم، عرضه کاالی عمومی روند 
بودجه آموزش و  تامین  به  قادر  مطلوبی نداشت. سال های طوالنی است که دولت 
بهداشت نیست. سیاستگذاری اقتصادی و دیپلماسی هم به عنوان مهم ترین کاالی 
با توجه به  عمومی، کیفیت الزم را نداشته و ندارند و روزبه روز بدتر هم می شوند. 
ناآرامی های اخیر و ظرفیت بحران سازی اجتماعی که ابرچالش های اقتصادی دارند، 
امنیت هم به طور جدی به مخاطره افتاده است. انتظار اینکه بودجه ای با 50 درصد 
کسری بتواند زمینه را برای عرضه مطلوب کاالی عمومی فراهم کند به نظرم غیرممکن 
است. اما متاسفانه این موضوع مورد پذیرش مردم نیست و با توجه به فسادهای گسترده 

در نظام اداری، اعتماد مردم به سیاستگذار به پایین ترین حد ممکن رسیده است. 
وی خاطر نشان کرد: بودجه 99 نه تنها قادر به بهبود وضعیت فقر نیست که احتماالً 
افراد بیشتری را فقیر خواهد کرد. معموالً بودجه های ساالنه در ایران با تابلوی عدالت 
اجتماعی و با هدف کاهش فقر تهیه و تنظیم می شوند اما به چند دلیل ضد ماموریتی 

که دارند عمل می کنند. 
وی خاطر نشان کرد: با وجود درآمدهای موهومی که در بودجه 99 پیش بینی شده، 
احتمال عدم تحقق درآمدها بسیار زیاد است.در نتیجه پیش بینی این است که دولت 
خود را در وضعیتی قرار دهد که ناچار به تامین منابع از کانال پایه پولی شود بنابراین 

احتمال افزایش تورم بسیار زیاد خواهد بود.
وی در پایان گفت:من الیحه بودجه 99 را به مثابه پل صراط طرفداران نظام می دانم 
گونه ای  به  موجود،  شرایط  از  درک صحیح  با  مجلس  هم  و  دولت  هم  امیدوارم  و 

سیاستگذاری کنند که کشور از این پیچ خطرناک به سالمتی عبور کند. 

برگزاری مراسم بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی در اداره کل امور مالیاتی استان کرمان

  
مراسم بزرگداشت سردار سرفراز اسالم حاج قاسم سلیمانی با حضور مدیر کل امور 

مالیاتی استان کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان ، مراسم گرامیداشت 
سردار رشید اسالم سپهبد حاج قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و دیگر همراهان 
شهیدشان، با حضور محمد سلمانی ، مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان ، معاونین، 

روسای ادارات و کارکنان در محل نمازخانه اداره کل برگزار شد.
در این مراسم، حاضرین ضمن اعالم انزجار از اقدامات خبیثانه و تروریستی دولت 
آمریکا، خواستار انتقامی سخت از عوامل این اقدام شنیع و خفت بار شده و تاکید کردند، 
یاد و خاطره این سرباز والیت و یاور امت هیچگاه از اذهان پاک نخواهد شد. همچنین 
شرکت کنندگان در این مراسم، بر حفظ یکپارچگی و وحدت میان اقشار مختلف 
جامعه تاکید نموده و یادآور شدند شهادت این فرمانده و یادگار دفاع مقدس، موجب 
شد جان تازه ای به انسجام و اتحاد این ملت دمیده شده و راه مقاومت و بیداری اسالمی 
در منطقه هموارتر از همیشه شود. گفتنی است، در این مراسم باشکوه ضمن قرائت 
زیارت عاشورا ، نوحه سرائی توسط مداح اهل بیت )ع( انجام گرفت و در انتها، حاضرین 

همچون همیشه با آرمان های امام راحل و مقام معظم رهبری تجدید پیمان کردند.

نماینده ولی فقیه دراستان کرمان گفت: برای امر الهی باید هجرت کرد 
تا اسالم از قالب منطقه ای خارج وجهانی شود.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
در نماز جمعه این هفته به امامت حجت االسالم والمسلمین علیدادی 
سلیمانی، نماینده ولی فقیه وامام جمعه کرمان با ابراز تسلیت به مناسبت 
شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( وشهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و 
نیز شهادت عاشقان در راهش گفت: شهید سلیمانی سه اصل مهم را اجرا 

کرد که مهمترین ابزارش خلوص نیت وتواضعش بود.
او افزود: عروج ارواحی که به عشق عزیز اسالم آمده بودند مصیبتی بود، 

ولی خداوند مصلحت را در این دانست که این عاشقان عروج کنند وبه 
این شهید عزیز بپیوندند.

اندیشیده  تدابیری که مسئوالن  به  رغم  تاکید کرد:  امام جمعه کرمان 
بودند، قریب به 3 میلیون تشییع کننده در مراسم کرمان حضور داشتند 
که به اندازه کل مردم کرمان بودند که طبیعی است چنین حوادث غیر 

قابل پیش بینی پیش بیاید.
پیش  حوادث  از  بودن  ناراحت  بر  عالوه  کرد:  عنوان  سلیمانی  علیدادی 
آمده برجوانان وعزیزانی که در سانحه هوایی جان خود را از دست دادند، 

نیز داغدار هستیم.
او تصریح کرد: برخود بر دو حرکت می بالیم، که یکی از این ها رفع همه 
آینده  از آن دارد که  برداشته شدونشان  تحریم ها و محدودیت هایی که 
خالف  که  کشور هایی  به  تعهدی  هیچ  دیگر  و  داشت  خواهیم  روشنی 

عهدشان عمل کردند نداشته و هیچ ارتباطی نیز نخواهیم داشت.
امام جمعه کرمان افزود: نکته بعدی اولین سیلی بود که سپاه قدرتمند 

ایران به قلدر دوران و راس استکبار، آمریکای قاتل وارد کرد.
او عنوان کرد: این اولین اقدام برای انتقام خون شهید عزیزمان و دیگری 
نیرو های  بدست  منطقه  از  ظالم  آمریکای  سریعتر  چه  هر  خروج  شاهد 

سپاه خواهد بود.
ظهور  که  هستیم  بزرگی  ایام  در  اینکه  به  اشاره  با  سلیمانی  علیدادی 

ومبارز  انسانی مجاهد  توسط  اسالمی  اصل   2 عملیاتی کردن  وجلوه ی 
ومقاوم و صبور که سال هاتالش کردکه این 2 اصل مهم محقق شود را 
خواهیم داد افزود: یکی از این 2 اصل، جهاد است که سردار عزیزمان  با 
زبان و عمل و بذل جان خود در راه خداوند تبارک وتعالی اجرایی اش 

کرد.
نماینده ولی فقیه استان کرمان به اصل دوم اشاره وعنوان کرد: اصل دوم 
را می توان وحدت نام برد که با وحدت وهمدلی وهمراهی در دستور کار 

می تواند لشکری قوی وقدرتمند را شکل دهد.
او تصریح کرد:در کنار وحدت باید بخشش کنیم تا بتوانیم جهاد را در 
جامعه به نحو احسنت محقق سازیم زیرا جهاد برای آن است که دشمنان 

قدرت شما را ببینند تا ذلیل وخار شوند.
حجت االسالم علیدادی سلیمانی به اصل مهم هجرت اشاره کرد وگفت: 
خارج  منطقه ای  شکل  از  اسالم  اینکه  برای  کنید  هجرت  خدا  راه  در 

وجهانی شود.
او ادامه داد: اگر هجرت کنید خداوند در این دنیا حسنه وحسناتی بسی 
عظیم و وصف ناشدنی نصیبتان می کند هرچند که اجر وپاداش در آخرت 
عالوه  که  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  همانند  بود  خواهد  بیشتر  بسیار 
براینکه در دل همه ما جایگاه ویژه ای دارد در آخرت هم بهترین جایگاه 

را کسب نموده است وهمنشین ائمه وشهیدان بزرگوار خواهد بود.

نماینده ولی فقیه دراستان کرمان مطرح کرد؛

ضرورت تالش برای جهانی کردن اسالم

بدین وسیله به اطالع می رساند پروانه وکالت اینجانب علیرضا فتح نجات 
فرزند غالمعباس به شماره پروانه 25810 و کدملی 2992543136 

و شماره شناسنامه 622 صادره از کرمان مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی پروانه وکالت 

یک موسسه معتبر در کرمان در نظر دارد برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود ، از طریق آزمون کتبی و 
مصاحبه علمی از بین واجدین شرایط در رشته های زیر ، اقدام به جذب نیرو نماید .

لذا متقاضیان می توانند جهت ثبت نام از روز دوشنبه مورخ10/23 /1398 لغایت روزپنج شنبه مورخ 1398/11/3 
از ساعت 8 صبح الی 14  با به همراه داشتن مدارک زیر به آدرس :  کرمان- بلوار جهاد- نبش جهاد3-جنب 

عینک فارابی - طبقه دوم)کارگزینی( مراجعه نمایند . 
مدارک مورد نیاز :

شش قطعه عکس 4*3 ، تصویر کلیه صفحات شناسنامه ، تصویر کارت ملی ، تصویر آخرین مدرک 

در شهر ریگان برگزار شد؛دعوت به همکاری تامین نیروی انسانی یک موسسه معتبر در کرمان

اولین یادواره شهدای عشایر شرق

 استان و یادبود حاج قاسم سلیمانی
قاسم  یاد سردار شهید حاج  به  استان  یادواره شهدای عشایر شرق  اولین 

سلیمانی در ریگان برگزار شد.
کرمان، سرهنگ  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش  به 
یادواره  گفت:اولین  ریگان  شهرستان  سپاه  فرمانده  دهقانیان   مصطفی 
111شهید عشایر شرق استان به یاد حاج قاسم سلیمانی در ریگان برگزار شد.
او  با اشاره به اینکه این یادواره در راستای کنگره بزرگ شهدای عشایر کشور 
برگزار شد افزود: این یادواره که از قبل برنامه ریزی شده بود مصادف شد با 

شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی که خود از عشایر استان بودند.
او بیان کرد: این یادواره با شکوه خاصی در مسجد جامع شهرستان ریگان 

برگزار شد.
فرمانده سپاه شهرستان ریگان تصریح کرد:پیام این یادواره این است که ما 

همه آماده ایم تا راه سردار حاج قاسم سلیمانی را ادامه دهیم.
دهقانیان بیان کرد: استکبار وامریکای جنایتکار بداند سیلی که از دست سپاه 

اسالم خورد بداند که سیلی های دیگر در راه هستند.
استان همیشه در صحنه  ونوجوانان ومردم وعشایر شرق  او گفت: جوانان 

هستند وراه شهیدان را ادامه خواهند داد .
این مراسم همراه با مدیحه سرایی در وصف سردار سلیمانی وشهدای مقاومت 

وعشایر بود.همچنین در این یادواره از خانواده معظم شهدا تجلیل شد.
قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !

وآدسککس وطریکک وادو،وسککسناون کک دو ککساوان کک ن ون ککر  وتکک س  وبککرا وااناونظککروانیککموسسه ککتوس درککروانو رسکک  وو
و،واقداموبتوجذبون ر ونم یدو.و اجدی وشرایطوانونشدتوه  ودیرعلم وادوب  ووسص حرتو و در 

و

ونشدتوه  وتحص ل ونایف
وسسناون  د

وتسض ح توحداقلوسدنکوتحص ل وجن  ت

وجهتواشدغ لوانوسرا زوشرتو  نسااهو ن ه   نش سراوسدا  ن و1
وجهتواشدغ لوانوسرا زوشرتو  نسااهو  نشن ه وسراوعلسمواجدم ع و2
و--------------و  نشن ه وسراون انشن ه و3

 وو

سککسن وپککنشوشککمرتوولغ یککتون دو1331/و23/10سککسن وشککنرتا ن دووجهککتوترککتونکک موادوووتساننککدوسکک وسدق ضکک   ولککذاو
ونککر و-جهکک اوبلککسانو- رسکک  ووآانسو:وبککتوسککدانکودیککروااشککد وهمککراهوبککتوبکک وو14والکک وصککر و1وهکک عتوادو3/11/1331

وسراج تونم یندو.ووو(  نگزین )ا موطرقتو-وف ناب وع نموجنب-3جه ا

وسدانکوسسناون  دو:

ووسدنکوآ ری وسل و،وتصسیرو  نتوشن هن ستو،وتصسیروصفح تو ل تو،وتصسیرو3*4ش وقط توعکسو

و

و

و

زا  روس اه   نوشاهه شاود دتاوه هاه ری ااری  ااروی نوااوی ان اان           5در 5/7)لطفا در صفحه اول سااز   
را ار  وراان در  اارز      044رطلا  هااچ پااو شاود هاه ربلا         55در  5/55و صفحه دوم ساز  رعهبا در کاران 

ن خه هاه واحاذ رواهام تیاور  ازای روس اه ارساال گاادد هاا           55پاو گادد و حذاقل  65/54/89ز  شنبه 
  ش ا(

و

 

 

 

 



یکشنبه 22 دی ماه 16/1398 جمادی االول 1441/ 12 ژانویه 2020/سال بیست و چهارم شماره 3136سه جامعه 

تکنیک های کاهش اضطراب؛
توصیه هایی برای کاهش استرس در ایام امتحانات

سرویس اجتماعی کرمان امروز

نگران  که  است  طبیعی  است.  رایج  بسیار  و  طبیعی  امتحانات  استرس 
عملکرد خود باشید و به این فکر کنید که آماده نیستید و یا وقت کافی 
برای مطالعه ندارید. اگر شما هم از آن دسته دانش آموزان و یا دانشجویانی 
خودتان  به  است  بهتر  می کنید  تجربه  را  امتحانات  استرس  که  هستید 
یادآوری کنید که این تنها بخش کوچکی از زندگی شماست و اگر نتوانید 
کنترلش را به دست بگیرید در سایر مراحل زندگی با مشکالت بزرگتری 

روبرو خواهید شد.
 در این مقاله ما به شما کمک می کنیم تا با چند راهکار ساده بر استرس 

امتحانات خود غلبه کنید.
چند راهکار برای کم کردن استرس امتحانات

1 اتاق و میز تحریرتان را تمیز کنید
بیشتر  حواس پرتی تان  عوامل  باشد  شلوغ تر  تحریرتان  میز  و  اتاق  هرچه 
کنید،  خلوت  را  خود  میزتحریر  و  اتاق  می توانید  که  جایی  تا  می شود. 
وسایلی که مورد نیازتان نیست را از جلوی چشم و یا از اتاقتان خارج کنید. 
به عنوان مثال قاب عکس های مختلف و هر چیزی که باعث حواس پرتی شما 
می شود. وسایل اضافی خود را در کشو و یا کمد قرار دهید و تنها وسایلی 
را روی میز قرار دهید که به آن ها نیاز دارید؛ مثل لوازم التحریر، کتاب های 

کمک درسی و ...
همچنین در پایان روز 5 دقیقه وقت بگذارید تا وسایلتان را مرتب و در 
جای خودش قرار دهید؛ در این صورت می توانید با یک ذهن منظم شروع 

به کار کنید.
2 در زمان استراحت کتاب موردعالقه تان را مطالعه کنید

ثابت  شده است که خواندن کتاب مورد عالقه و با لذت می تواند استرس 
را تا ٪68 کاهش داده و با کاهش ضربان قلب و فشار در عضالت، بدن را به 
آرامش برساند؛ بنابراین هر وقت احساس فشار و استرس کردید کتاب مورد 

عالقه تان را 10 دقیقه مطالعه کنید.
3 مصرف قند خود را کاهش دهید

شما  کلیوی  فوق  غدد  دارید،  استرس  که  هنگامی   داده  نشان  تحقیقات 
کورتیزول که همان هورمون استرس است را برای کنترل آن آزاد می کند، 

کورتیزول روی سطح قند خون تأثیر گذاشته و هر چه قند بیشتری مصرف 
کنید احساس استرس بیشتری خواهید داشت. برای کمک به کاهش مصرف 
قند و حفظ رژیم غذایی سالم بهتر است یک صبحانه با پروتئین باال میل 
یا آجیل را در آن بگنجانید و  بادام زمینی، جو دوسر  کنید. تخم مرغ، کره 
روزی 4 تا 5 وعده میوه و سبزیجات میل کنید. همچنین ماهی قزل آال و 

سالمون بیشتری میل کنید.
4 زمان استفاده از تلفن همراه خود را کاهش دهید

تحقیقات نشان می دهد استفاده بیش ازحد از تلفن های همراه نه تنها باعث 
افزایش استرس می شود، بلکه می تواند تأثیر منفی بر سالمت روان بگذارد. 
برای استفاده کمتر از تلفن همراه؛ روزی یک یا دو بار رسانه های اجتماعی 
خود را بررسی کنید، اعالن ها را خاموش کنید، تلفنتان را در وضعیت هواپیما 

قرار داده و بعد از ساعت 9 شب خاموش  کنید.
5 به یک خاطره شاد فکر کنید

باالتری  تا عملکرد  به مغز کمک می کند  ایجاد حس خوب  با  سروتونین 
داشته باشد و یک  راه برای تولید بیشتر سروتونین فکر کردن به افکار مثبت 
است. هنگامی  که احساس استرس کردید به یک خاطره ی بامزه از دوران 

کودکی تان فکر کنید، خاطره ای که باعث ایجاد لبخند در شما شود.
6 آفتاب بگیرید

در  گرفتن  قرار  میزان  افزایش  سروتونین  سطح  افزایش  برای  دیگر  راه 
معرض نور خورشید است. قرار گرفتن 5 تا 15 دقیقه در معرض نور خورشید 

به شما کمک می کند تا سطح سروتونین را در حد سالم نگه  دارید.
7 آواز بخوانید

محققان دریافته اند که آواز خواندن باعث کاهش تنش و افزایش روحیه در 
فرد شده و اثرات استرس را کاهش می دهد. هنگام آواز خواندن بدن اندورفین 
آزاد کرده و فرد را به لذت می رساند. هرچه بیشتر آواز بخوانید اندورفین ها 
افزایش و سطح کورتیزول کاهش می یابد؛ بنابراین اگر می خواهید از استرس 

امتحانتان بکاهید آواز بخوانید!
8 تکنیک های مدیریت زمان را یاد بگیرید

مدیریت  تکنیک های  که  دانش آموزانی  داده  نشان  آموزان  دانش  مطالعه 
زمان را به خوبی آموخته بودند نسبت به سایر دانش آموزان در زمان های 
امتحانات اضطراب کمتری داشتند. مدیریت زمان شامل استراحت و خواب 

کافی شبانه است که باعث احساس انرژی بیشتری در هنگام مطالعه می شود. 
بهتر است بعد از 40 تا 50 دقیقه مطالعه، استراحت کنید و حداقل یک یا 

دو روز قبل از امتحانات مطالعه را شروع کنید تا وقت کافی داشته باشید.
9. چند کار را با هم انجام ندهید

انجام چند کار هم زمان به سالمتی آسیب رسانده و باعث افزایش ضربان 
قلب و فشارخون شده و استرس را افزایش می دهد همچنین انجام چند کار 
هم زمان باعث کاهش کیفیت کار نیز خواهد شد. فهرستی از کارهایی که 
باید انجام دهید تهیه کنید و برای هر یک مهلتی واقعی تعیین کنید تا از 

انجام هم زمان آن ها پیشگیری کنید.
تحقیقات نشان داده که هنگامی که استرس دارید، غدد فوق کلیوی شما 
کورتیزول که همان هورمون استرس است را برای کنترل آن آزاد می کند، 
کورتیزول روی سطح قند خون تأثیر گذاشته و هر چه قند بیشتری مصرف 

کنید احساس استرس بیشتری خواهید داشت.
10 به  اندازه کافی بخوابید

ساعات مطالعه طوالنی و کاهش زمان خواب از عواملی هستند که باعث 
افزایش استرس در فرد می شوند. استرس و خواب رابطه ای دوطرفه دارند، 
در  می شود.  نیز  خواب  اختالالت  به  منجر  و  دشوارتر  را  خواب  استرس، 
بنابراین ساعات  را کاهش می دهد؛  استرس  عین  حال خواب خوب شبانه 
شوید،  بیدار  و  رفته  خواب   به  ساعت  سر  و  کنید  تنظیم  را  خود  خواب 
وسایل الکترونیکی را از اتاق خواب خود دور نگه دارید، نور آبی که توسط 

ساطع  و...  همراه  تلفن  تلویزیون،  رایانه،  مثل  الکترونیکی  دستگاه های 
می شود باعث مختل شدن خواب شما می شوند. یک ساعت قبل از خواب 
تمام دستگاه های خود را خاموش کنید و کتاب  خوانده و یا به یک موسیقی 

آرام بخش گوش کنید.
11با خودتان مهربان باشید

تحقیقات نشان می دهد که دلسوزی برای خود استرس را کاهش و حس 
خوبی به شما می دهد. در پایان هر روز 3 مورد از کارهایی که انجام داده اید 
را یادداشت کنید فرقی نمی کند چقدر بزرگ یا کوچک باشند مهم این است 
که از انجام دادن آن حس رضایت داشته اید، به عنوان مثال تکمیل تکالیف 
مهربان  خودتان  با  و...  تاریخ  درسی  کتاب  از  فصل  یک   خواندن  ریاضی، 
سرگرم کننده  کاری  روز  هر  هستید.  خودتان  دوست  بهترین  انگار  باشید 

انجام دهید. همیشه الزم نیست جدی باشید.
12 به طور مرتب ورزش کنید

دارد.  استرس  کاهش  بر  مثبتی  تأثیر  باال  شدت  با  هوازی  ورزش  انجام 
هفته ای 3 بار و به مدت 30 دقیقه ورزش کنید بهترین ورزش برای کاهش 
استرس پیاده روی است. اگر از پیاده روی لذت نمی برید، در حین انجام آن 

موسیقی، کتاب های صوتی یا پادکست گوش کنید.
13 به میزان کافی ویتامین C دریافت کنید

استرس  نشانه  دو  هر  که  کورتیزول  و  فشارخون  کاهش  به   C ویتامین 
بنابراین  نمی کند،  تولید   C ویتامین  انسان  بدن  می کند.  کمک  هستند، 
غنی  منابع  کند.  دریافت  غذایی خود  رژیم  از  را  آن  که  است  مهم  بسیار 
و  بروکلی  کلم  توت فرنگی،  کیوی،  فلفل سبز،  از  عبارت اند   C ویتامین  از 

گوجه فرنگی.
14 چای بنوشید

نوشیدن چای سیاه به طور طبیعی به تسکین استرس کمک می کند. چای 
به  و  خواب  بهبود  و  کورتیزول  کاهش  باعث  به لیمو  و  بابونه  چای  نعناع، 

کاهش استرس کمک می کند.
15 شکالت تلخ بخورید

خوردن روزانه مقداری کمی شکالت تلخ )40 تا 60 گرم( باعث کاهش 
سطح هورمون استرس می شود. این یک خبر عالی برای دوستداران شکالت 

است ولی بهتر است درصد تلخی آن %70 به باال باشد.

یادداشت های 
گاه و بی گاه

نان حالل 
خانه قدیمی، ولی پر از عشق، محبت و وجود پدر پشتوانه ای قدر 
برای ما بود. دامان مادر جای امنی بود که دیگر ترس در کنار او معنا 
نداشت. پدر بسیار تالش می کرد و همیشه به دنبال نان حالل بود. 
پدر می گفت نان حالل زیر خروارها سنگ است. مادر می گفت 
برکت نان حالل به درست استفاده کردن و دوری از اسراف است. 
مادر از هرموقعیتی نهایت استفاده را می کرد و با مدیریت و کار 
شبانه روزی او، محیطی گرم و صمیمی در دو  اتاق کاهگلی فراهم 
می شد نانی که در تنور مطبخ و غذایی که در اجاق هیزمی می 
پخت هم، بر صفا و صمیمیت خانه پدری می افزود همه زحمات 
والدین مرا خدا جزای خیر دهد که کاری سخت به من یاد دادند تا 

من هم کانون خانواده ام گرم و عاشقانه باشد.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

با من تمام 

زندگی را 

شعر کن 
لحن خنده ات را از زندگی نگیر که من محتاج بهانه برای 
فرداهای دیگرم. برای وسواس هایت در من نقشه بکش تا 
از ریزه کاری ها به مهربانی ات پناه ببرم تا زنده ام از تو 
دلگیر نخواهم شد که امتداد من  در سراسر روزگارانی. در 
کنارم سکوت نکن، حرف بزن برایم ایراد بگیر تا بودنت 
زبانمان  تا  کنیم  عادت  همدیگر  به  باید  کنم.  استشمام  را 
برای همدیگر تلخ نباشد و زشتی ها را زشتی نبینیم. گرچه 
گاهی عمق یک محبت را درک نمی کنیم اما همین که 
نگاهت در آسمان شهر چرخیده و هوا به عطر نفس هایت 
آغشته می گردد دلم آرام می گیرد و زمینه مهیا می شود 
که دل به خورشید داده از کویر محبت با عدالت عبور کنم 
و رد پایم را پاک کنم تا هیچ کس جز تو خانه ام را پیدا 
نکند. من در تو زندانی نمی شوم در تو شکوفا می شوم. در 
تو به هیجانی تازه می خندم و در تو به زخم ها و دردهای 
در  تو  برای  را  لبخندهایم  کنم.  می  عادت  کهنه  و  تازه 
اعماق قلبم پنهان کرده ام تا وقتی که آمدی از گریه هایم 
دلگیر نباشی و دنیا واقعه ی دردناکی پیش چشمت نباشد.

اگر خم به ابرو بیاورم شاید طاقت نیاورده و از من ردشوی 
بی حرف و کالمی مرا نادیده بگیری پس من نیاز دارم که 
اینگونه باشم و به جای گریه بخندم. دردهایت را با من در 
میان بگذار گرچه تاب دردهای خودم را ندارم اما دردهای 
تو را به اشتیاق عشق دوام خواهم آورد. به خنده هایت به 
را  کائنات  تا  دارم  احتیاج  هایت  گالیه  به  و  هایت  گریه 

بهتر بفهمم.
با من تمام زندگی را شعر کن تا 
با تو هوای خواب آرامش بگیرم 

دیگر نمی خواهم در آغوشت بمیرم 
تا زندگی باشد چرا مرگ و جدایی!؟

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« از روزهای پر بارش زمستانی در کرمان و پیشنهاد پیشگیری قبل از وقوع ضایعه؛

از غفلت های زمستانی غافل نشویم!

اشاره:
زمستان که می شود معموال روزهای پربارش را در 
پیش رو خواهیم داشت. برف و باران هم که از راه می 
نیز به همراه خود می آورد  رسد، سیل و سیالب را 
و همه ارگان ها از جمله راهداری و هال احمر را در 
بروز  صورت  در  تا  دهد  می  قرار  باش  آماده   حالت 
هر گونه مشکل در کوتاه ترین زمان ممکن واکنش 
و  شهروندان  به  است  الزم  که  دهند  نشان  مناسب 
هموطنان توصیه کرد ضمن پرهیز از انجام سفرهای 
غیر ضروری در صورت انجام سفر امکانات و تجهیزات 

به همراه داشته  باشند.
بر اساس خبرها، کارشناسان هواشناسی  با توجه  به 
امروز یکشنبه  برای  ای  ماهواره  نقشه های  اطالعات 
در استان های جنوبی کشور هشدار سیل داده است.

سازمان  اخطاریه  اساس  بر  نیرو،  وزارت  از  نقل  به 
بینی  پیش  مدل های  پایش  و  کشور  هواشناسی 
جهانی و اعالم دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت 
مدیریت منابع آب ایران، فعالیت توده های بارشی طی 
کرمان  هرمزگان،  استان های  سطح  در  آتی  روزهای 
و سیستان و بلوچستان به عنوان استان های اولویت 
اول با احتمال بارندگی بیشتر و مناطقی از استان های 
بوشهر و فارس به عنوان اولویت دوم با احتمال بارش 

کمتر اعالم شده است.
با  شده  ذکر  استان های  هشدار،  این  اساس  بر 
مخاطره آب گرفتگی معابر عمومی، باال آمدن ناگهانی 
لغزندگی  سیالب،  مسیل ها،  و  رودخانه ها  آب  سطح 
همراه  برف گیر  گردنه های  و  کوهستانی  جاده های 

خواهند شد.
از خطر زمستان غافل نشویم

آن  کرمان  زمستان  هاست  سال  که  است  درست 
برکت بارشی 50 سال قبل خود را ندارد و در بسیاری 
از مناطق، ساکنان درانتظار قطره های باران است اما 
این مساله  باعث نمی شود دست روی دست بگذاریم 
از وضعیت  اینکه  یا  بگیریم   نادیده   را  و هشدارها  
جاده ها به ویژه مسیرهای خطرناک که در زمستان، 
مثل سرسره خودروها را  به این  طرف و آن طرف سر 

می دهند، غافل شویم. در همین راستا امسال نیزچون 
اورژانس،  احمر،  هالل  امدادگران  گذشته  های  سال 
نقل  و  حمل  و  راهداری  نشانی،  آتش  خودرو،  امداد 
جاده ای بسیج شده اند و طرح امداد و نجات زمستانه 
اند؛ طرحی  انداخته  به راه  هالل احمر در استان  را 
که نزدیک به یک دهه از شروع آن در سراسر کشور 
می گذرد و به حق که  با اجرای این طرح سفرهای 
زمستانی در امنیت و آرامش کامل تری برقرار است و 
با این اقدام از شدت حوادث جاده ای و سایر اتفاقات 
سایر  از  بیشتر  زمستان  در  که  دیگری  ناخوشایند 

فصول رخ می دهد کاسته شده است.
امداد رسانی هالل احمر بیش از 320 نفر 

گرفتار در برف
احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل  زمینه  همین   در 
نفر   3۲0 از  بیش  به  امدادرسانی  از  کرمان  استان 
استان  برف و کوالک و سیل در  اثر  حادثه دیده در 

توسط نیروهای امدادی این جمعیت خبر داد.
با  افزود:  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  فالح  رضا 
توجه به بارندگی های شدید در استان و وقوع سیل، 

برف و کوالک نیروهای امدادی این جمعیت به بیش 
از 3۲0 نفر حادثه دیده امدادرسانی کرده است . 

مناطق  در  کوالک  و  برف  وقوع  به  اشاره  با  وی 
ساردوئیه  و  کرمان  های  شهرستان  در  کوهستانی 
افزود: امدادگران این جمعیت به بیش از 170 نفر که 
در روستای بیدوئیه، و محورهای کرمان – سیرچ و 
جیرفت – ساردوئیه دچار حادثه شدند، امدادرسانی 

کردند.
به  کرمان  استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
وقوع سیل و آب گرفتگی در شهرستان های منوجان، 
کهنوج، ساردوئیه و رودبار جنوب اشاره کرد و گفت: 
150 نفر دچار سیل و آبگرفتگی شدند که نیروهای 
امدادی جمعیت با توزیع نایلون، پتو، چادر امدادی و 

موکت به یاری حادثه دیدگان شتافتند.
سه محور ارتباطی اصلی کرمان مسدود شد

این  چاپ  لحظه  تا  نیز  کرمان  های  بارش  البته 
های  راه  از  برخی  شدن  مسدود  به  منجر  گزارش، 
معاون  است.  شده  استان  در  مواصالتی  و  ارتباطی 
جاده ای  نقل  و  و حمل  راهداری  کل  اداره   راهداری 

استان کرمان  در این  باره  به خبرگزاری ایرنا گفت: 
مسدود  موجب  سنگین  برف  بارش  و  شدید  کوالک 
شدن محورهای ارتباطی اصلی از جمله رابر - بافت، 
بردسیر - کرمان و بافت - کرمان از شب)جمعه( تا 

اطالع بعدی شده است.
ریزش تونل در جیرفت شایعه است 

البته در میان  اخبار غیر واقعی در برخی از فضاها 
و شبکه های اجتماعی مبنی بر ریزش تونل جیرفت 
شهروندان  از  برخی  خاطر  تالم  و  نگرانی  به  منجر 
جاده ای  نقل  حمل  و  راهداری  اداره  رییس  که  شد 
گفت:ریزش  خبر  این  تکذیب  با  جیرفت   شهرستان 
تونل اسفند در محور کوهستانی جبالبارز - دهبکری 
شایعه بوده و مسافران به شایعات فضای مجازی توجه 

نکنند.
اکبر سلیمانی در جمع خبرنگاران به شایعه ریزش 
تونل اسفند در محور جیرفت - دهبکری اشاره کرد و 
افزود: با توجه به بارش برف و کندی تردد از ورودی 
خودروها  کند  حرکت  و  دهبکری  سمت  از  تونل 
متاسفانه شایعه ای در فضای مجازی مبنی بر ریزش 
مجازی  فضای  در  خودروها  رفتن  آوار  زیر  و  تونل 

مطرح شده که قویا تکذیب می شود.
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  اداره  رییس 
شایعات  اینگونه  اینکه  بیان  با  جیرفت  شهرستان 
متاسفانه موجب نگرانی مردم می شود، گفت: نیروهای 
و  هستند  مستقر  جبالبارز  محور  در  راهداری  گشت 
محمدآباد  راهدارخانه  در  هم  کمکی  ماشین آالت 

مستقر شده تا در صورت نیاز وارد جاده شوند.
در  تونل ها  در همه  اکنون  تردد هم  داد:  ادامه  وی 

حال جریان است.
منتشر شده  شایعات  به  مردم خواست  از  سلیمانی 
در فضای مجازی توجه نکنند و خبرهای موثق را از 

رسانه های رسمی دریافت کنند.
برای  راهها  مدیریت  مرکز   141 تلفن  گفت:  وی 
اطالع از وضعیت جوی راه ها به صورت شبانه روزی 
پاسخگوی مردم است.در مسیر کوهستانی جیرفت تا 
دهبکری تعداد 1۲ تونل وجود دارد و هر یک از آنها با 

نام یکی از ماه های سال شناخته می شود.
سخن آخر

به هر حال این یک وظیفه رسانه ای است که نسبت 
بدهیم  را  الزم  هشدارهای  سیالب  شدن   جاری  به 
جای  به  شهروندان  که  است  الزم  دلیل  همین  به  و 
توجه به شایعات، اخبار را فقط از رسانه های محلی 

دنبال کنند.

   درست است که در سالهای اخیر زمستان کرمان آن برکت بارش 50 سال قبل خود 
را ندارد. اما این مساله باعث نمی شود دست روی دست بگذاریم و هشدارها را نادیده 
بگیریم و نیروهای مسئول نباید از غفلت رانندگان غافل شوند و همه چیز را طبق روال 
پیشبینی شده بدانند. البته نباید از طرح موفق امداد زمستانه نیز چشم پوشید؛ طرحی 
که نزدیک به یک دهه از شروع آن در سراسر کشور می گذرد و به حق که با اجرای 
این طرح سفرهای زمستانی در امنیت و آرامش بیشتری انجام می شود. از سویی دیگر 
مسئوالن راهسازی نیز باید به نقاط خاص استان که ممکن است به دلیل آبگرفتگی حادثه 

خیز شوند نیز بیشتر توجه داشته باشند و.....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی
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فرهنگ و ادب

نگاهی به کتاب»شکاکان یونان« اثر یحیی مهدوی

سرویس فرهنگی کرمان امروز
 

دچار  خود  مطالعات  شروع  برای  فلسفه  به  مندان  عالقه  از  بسیاری 
سردرگمی می شوند و نهایتا به سراغ آثار »تاریخ فلسفه« می روند، بدون 
آنکه پس از مطالعه، درک و آگاهی فلسفی شان به گونه ای منسجم افزایش 
یابد. متاسفانه بسیاری از کتاب های تاریخ فلسفه رایج در بازار ایران آثاری 
دست چندم محسوب می شوند، فارغ از اینکه اصوال متودولوژی تدریس و 
»تاریخ  ناکارآمد  و  منسوخ  به روش  دیگر  فلسفی دهه هاست که  مطالعات 
اندیشه ها« نمی پردازد و بیشتر بر روی »مفاهیم« یا متفکر و اندیشه خاصی 
حدی  تا  ایران  در  کتاب  بازار  در  فلسفی«  »مفاهیم  حوزه  است.  متمرکز 
نحیف است و در سال های اخیر بعضا آثاری با توجه به یک مفهوم خاص و 

ُمد روز به صورت پراکنده منتشر شده اند.
»نخستین  از  یکی  عنوان  به   )۱۳۷۹-۱۲۸۷( مهدوی  یحیی  مرحوم 
دانش آموختگان ایرانِی فلسفه در اروپا« در فرانسه شاگرد یکی از بزرگترین 
فیلسوفان معاصر فرانسه یعنی »امیل بریه« بود که کتاب تاریخ فلسفه وی 
نیز به فارسی ترجمه شده است. مهدوی مانند استادش می دانست که باید 
بریه  امیل  )کاری که  فلسفی خاص متمرکز شود  یا مفاهیم  افراد  بر روی 
در مجموعه کتاب های تاریخ فلسفه خود انجام داده است(. به همین دلیل 
مهدوی پس از بازگشت از فرانسه و اخذ مدرک دکترا، در کالس های خود 
از جمله  این روش موثر و صحیح تدریس می کرد.  به  تهران  دانشگاه  در 
مهم ترین شاگردان مهدوی در داشنگاه تهران می توان »نصراهلل پورجوادی، 

محسن جهانگیری و رضا داوری اردکانی« را نام برد.
یکی از مهم ترین درس گفتار های مهدوی در دانشگاه، تدریس وی درباره 

»شکاکان یونان« بود که بعد ها در قالب یک کتاب نیز گردآوری و منتشر 
شد. هرچند مهدوی در بررسی خود به »شک و شکاکیت« نیز می پردازد، 
اما اصل کاِر وی "بررسی سیِر مفاهیم اساسی و تغییر مفهوم شک و شکاکیت 
به  تا قرن دوم میالدی است؛  از سقراط  یونانی" پیش  فیلسوفان  در میان 
عبارتی مهدوی بیشتر بر »نگاه فیلسوفان یونانی به مقوله شک« تمرکز کرده 
است تا شک و شکاکیت. شکاکیت از جمله اساسی و قدیمی ترین مباحث 
فلسفه  بر  و  ادامه داشته  امروز  به  تا  آن  بر سر  مناقشات  فلسفی است که 

تحلیلی معاصر و پُست-مدرن نیز تاثیر بسیاری گذاشته است.
توضیح  را  یقین«  و  شک  مفاهیم  »نظام  مبسوط  مقدمه ای  در  مهدوی 
می دهد و اینکه شکاک کیست و شکاکیت چیست را بازگو می کند. در ادامه، 
فیلسوفانی  و  پیشاسقراطی  را در دوره  ادراک  و  با معرفت  رابطه شکاکیت 
در  و  میدهد  شرح  دیگر  مادی گرایان  و  دموکریتوس  و  هراکلیتوس  مانند 
نهایت به آراء سوفسطاییان مشهوری مانند گورگیاس و پروتاگوراس در باب 

شک می رسد.
در فصل اوِل کتاب با عنوان »سقراط و سقراطیان«، مهدوی نگاهی دارد 
به جدل های سقراط با سوفسطاییان در باب »شک و امکاِن علم و حصول 
یعنی  سقراطی ها  نیمه  یا  کوچک«  »سقراطیان  آراء  با  ادامه  در  یقین«. 
نوبت  میشویم. سپس  آشنا  باب شک  در  کورنائی ها"  و  کلبیون  "مگاریها، 
به ُمُثل افالطون و برهان ارسطو در باب شکاکیت و امکان ادراک می رسد.

آشنا می  باب شکاکیت  در  رواقیون«  و  »اپیکوریان  آراء  با  دوم  در فصل 
به  و  از میالد"  پیش  و چهارم  "قرون سوم  به  نوبت  شویم، در فصل سوم 
آتنی می رسد، در فصل  تیموِن  و  پورون  مانند  اصطالح »شکاکان قدیم« 
چهارم دوران آکادمی جدید و افکار آرکسیالئوس را شاهدیم، در ادامه بحث 
نوبت به "شکاکان جدید در قرون اول و دوم پس از میالد" میرسد و پس 
از بررسِی »شکاکان جدلی و شک تجربی«، کتاب با یک جمع بندی خاتمه 

می یابد.
از آراء دو مولف و مدرس مهم فلسفه  مهدوی در درس گفتار های خود 
استفاده کرده است یعنی »ویکتور بروشار« که در سوربون فلسفه تدریس 
روبن«،  »لئون  و  )۱۸۸۷(؛  یونان«  »شکاکان  نام  با  دارد  کتابی  و  می کرد 
استاد تاریخ فلسفه در دانشگاه پاریس که افالطون شناس بزرگی بود و در 
بحِث یحیی مهدوی  منبع دوم  میرفت،  به شمار  نئوهگلی  عین حال یک 

است.
همه این ها موجب شده است با یک کتاب مهم و موثر در حوزه آموزش 
فلسفه مواجه باشیم که با یکی از اساسی ترین مفاهیم فلسفی و اندیشیدن 
سر و کار دارد. مهدوی، بسیار روان و ساده مباحث فلسفی پیرامون شکاکیت 
و شکاکان را در فلسفه قدیم توضیح می دهد و کتاب بسیار خوشخوان و 
لذت بخش است. متاسفانه این کتاب فقط یک بار در سال ۱۳۷۶ به همت 
نشر خوارزمی در ۱۷۴ صفحه منتشر شد و اکنون نایاب محسوب میشود 
و باید در بازار کتاب های دست دوِم کمیاب جست و جو شود. خوشبختانه 
نسخه اینترنتی و پاکیزه ای از این کتاب برای عموم عالقه مندان فلسفه در 
دسترس است. از دیگر آثار مشهور یحیی مهدوی در بازار کتاب میتوان به 
ترجمه »منادولوژی« اثر الیب نیتس و ترجمه »بحث در مابعد الطبیعه« اثر 

ژان وال اشاره کرد.
از متن کتاب: "سعی حکما در دوره پیش از سقراط، بیشتر مصروف به 
و  است  بوده  اشیاء  گوهر  یافتن  و  طبیعی  حوادث  و  خارج  عالم  شناختن 
شرایط  و  حدود  و  شناسایی  چگونگی  و  معرفت  مساله ی  به  کمتر  ایشان 
آن توجه داشته اند و آن را مورد بحث قرار داده اند. مطلب تازه ای که با 
گرفت  قرار  فیلسوفان  نظر  مورد  افالطون  و  سقراط  و  سوفسطائیان  ظهور 
یا  »معرفت  بحث  همان  یافت،  بسیار  اهمیت  نزد شکاکان  در  و مخصوصا 

شناسایی« است. "

فرا رسیدن ایام عزاداری بانوی اسالم 
را به عموم  مسلمانان جهان

 تسلیت عرض می کنیم
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نوشتاری  درباره  زمینه ی پیدایش و پیشرفت ادبیات مدرن فارسی 

سرویس ادبی کرمان امروز

تا قبل از مشروطیت، شاعری یک شغل و منبع درآمد 
بود. شاعر مثل یک منشی و مستوفی، در استخدام حاکم 
و امیر و سلطان بود و مطابق میل او سخن می گفت و از 
صله و جایزه و مستمری او بهره مند می شد. اما از انقالب 
جدیدی  مفاهیم  شدن  مطرح  با  بعد،  به  مشروطیت 
و  قانون مداری  و  آزادی  به  امید  و  ملی  هم چون عالیق 
شایسته ساالری، اکثر شاعران به جرگه ی آزادی خواهان 
بر  سیاسی  و  اجتماعی  مسئولیت  و  تعهد  و  پیوسته اند 
جز  و  یافته  رجحان  شعر  طریق  از  مالی  استفاده های 
از  پیش  سنت  و  خورده  روز  نرخ  به  نان  که  معدودی 
مشروطیت را ادامه داده اند، اکثر قریب به اتفاق شاعران 
یک صد ساله ی اخیر، نان از قبل خویش خورده و خود را 

به ارباب زور و زر نفروخته اند.
طبیعی  به طور  مشروطیت  عصر  شاعران  عمده ی 
داشتند  جنبش  این  از  احساسی  و  سطحی  برداشتی 
کلمات  تغییر  حد  در  شعر،  در  سطحی شان  عملکرد  و 
داشت.  »ترن«  به  »اشتر«  و  »ملت«  به  »معشوق«  از 
را  تاریخی  ناگزیری  معنی  که  بودند  اندکی  گروه  تنها 
می دانستند و می دانستند که این جنبش، زندگی روزمره 
و آداب و رسوم و شعر و زبان و معنی زیبایی را تغییر 

و همه ی امور را از سنت به مدرنیته سوق خواهد داد.
شاعران نوگرا و نوسرای ایران عمدتاً تحت تأثیر ادبیات 
طریق  از  گاه  و   مستقیم  تأثیر گاه  این  بودند.  فرانسه 
نوگرای  اولیه ی  شاعران  بود.  ترکیه  و  روسیه  ادبیات 
یعنی  غرب  نوگرای  اولیه ی  شاعران  تأثیر  تحت  ایران 
شدت  به  که  نیما  بودند.  سمبولیست ها  و  رمانتیک ها 
تحت تأثیر سمبولیست های فرانسه بود، در تحلیل های 
درخشانش از ادبیات جهان و بیان اجتناب ناپذیری تغییر 
غرب  سمبولیست های  به  فارسی،  شعر  زیبایی شناسی 

اشاره های زیادی دارد.
پس از مشروطیت در نتیجه ی نفوذ فرهنگ نو در ذهن 
تغییر  و زبان شاعران، عناصر تخیل و آرمان های شاعر 
کرد و مخاطب شاعر هم که پیش از مشروطیت شخص 
حاکم و سلطان بود، پس از مشروطیت به جامعه و ملت 
گسترش یافت. نتیجه ی مستقیم این تغییر آن بود که 
عواطف شاعر به جای من شخصی و فردی، به یک من 
اجتماعی و ملی تبدیل شود. تاریخ ادبیات ایران از آغاز تا 
نهضت مشروطیت، بیشتر تاریخ خواص و نخبگان جامعه 
توانایی  نوشتن  و  خواندن  بر  مردم،  بیشتر  چون  بود. 
نداشتند و ادب گفتاری و شنیداری بیش از نوشتاری، 

و آثار منظوم بیش از آثار منثور در میان عامه ی مردم 
شایع بود. مشروطیت اگرچه انقالبی تمام عیار نبود، ولی 
در تحول اجتماعی و فرهنگی ایران نقطه ی عطفی بود 
اثر آن نهادهای جدید فرهنگی از جمله مدارس  که بر 
و  و شاعران  تأسیس شدند  احزاب  و  جدید، مطبوعات، 
سخنوران، دوشادوش ناطقان، سخنرانان و نویسندگان، 
ادب فارسی را با شور انقالبی و پیام های سیاسی به میان 

مردم بردند.
عقیم  بر  دوران،  آن  در  ایرانی  سرایندگان  از  عده ای 
بودن اوزان سنتی آگاه شدند و در پی ساختارشکنی از 
وزن شعر فارسی برآمدند. در واقع آنان معتقد بودند ـ به 
تعبیر فرخی یزدی ـ که: »این شکل زندگی نبود قابل 

دوام/ خوب است این طریقه ی بد را به هم زنیم."
از  انسان ها  که  مدرنیته  عرصه ی  به  ورود  از  پیش  تا 
و  مسائل  لذا  و  نبودند  برخوردار  »فردیت«  هیچ گونه 
دغدغه های خصوصی شان امکان و قابلیت ورود به شعر 
بودند  کلیاتی  طرح،  قابل  موضوعات  نداشت،  را  شاعر 
تغییرناپذیر، مقدس، تثبیت شده و تأئید شده. با جنبش 
مشروطه که قرار شد مردم ارزشی پیدا کنند و شناسنامه 
داشته باشند و سرنوشت شان را خودشان تعیین نمایند، 
شاعران به بیان فردیت خویش در شعر همت گماردند. 
بسیاری از واژه ها، تعابیر، تصاویر، استعاره ها دیگر در آن 
که  نداشت  هم  اشکالی  نمی گنجید؛  بسته  چهارچوب 
نگنجد، چون هرگز در هیچ دوره  ای، چهارچوب و قالب، 
توسط  آن چهارچوب  لذا  نبود.  و جوهر شعر  ذات  جزء 
چند نفر مثل تقی رفعت، ابوالقاسم الهوتی و نیما یوشیج 
شکسته شد و ما با اوزان شکسته مواجه شدیم. وزن از 
حالت امری و عرضی و زینتی خارج شد و به همراه شعر 
خلق گردید. شاعر دیگر به آسمان و دیگر فرآورده های 
متافیزیکی آن نظر نداشت، بلکه سر در آستان واقعیات 

عینی و رخدادهای اجتماعی نهاد.
از  می گوید.  سخن  واقعی  رنج  از  مشروطه  عصر  شعر 
است  آدمی  جسم  و  تن  بسته ی  که  می سراید  عشقی 
تفاوت های  از  او  می آید.  کار  به  جسمانی  لذت  برای  و 
ساختار  بر  و  می پرسد  عینی  نابرابری های  و  اجتماعی 
می زند.  نهیب  جامعه  تعیین شده ی  پیش  از  و  بسته 
گفتمان مسلط پیش از مشروطه در شعر چون گفتمانی 
دینی بود، گفتمانی بود که باال تر از بشر جریان داشت 
و بشر کسی نبود که در آن تردید کند، و اگر هم کسی 
اگر و مگری در میان می  آورد بر آن   همان می رفت که بر 
سر حالج و شیخ شهاب الدین سهروردی و عین القضات و 
دیگران رفته بود. سمت گیری اصلی جنبش مشروطیت 

رسیدن به فردیت حقیقی و حقوقی افراد بود.
تا پیش از مشروطیت واژه ها عموماً بار اخالقی داشتند، 

بعد از آن بود که بار حقوقی یافتند. مثاًل از آزادی  معنی 
و  »استغنا«  غرض  و  قصد  که  می شد  دریافت  آزادگی 
بی نیازی بود. با انقالب مشروطیت است که لغت زن که 
منزه و  یا موجودی مطلقاً  او یاد می شد،  از  در کتاب ها 
پاک بود و یا دیو. با انقالب مشروطیت بود که زن هم 
و خون  گوشت  از  مجموعه  ای  که  انسان  یک  عنوان  به 
است مطرح شد. از عدالت، تنها در حوزه ی الهیات بود 
که سخن به میان می آمد که بعد معلوم شد از اختیارات 
گروه  دو  مشروطیت  انقالب  با  اینکه  نتیجه  آدم هاست. 
نخست  می شوند؛  زندگی  کارزار  وارد  جدید  واژه ی 
سنت  از  گسست  و  بودند  هم  پیش تر  که  واژه هایی 

معنایشان را عوض می کند. دوم، واژه های تازه، که نیاز 
به زندگی جدید به وجودشان می آورد.

شعر  که  را  تحولی  ثمره ی  و  نتیجه  نوعی،  به  نیما، 
فارسی از پیش زمینه های جنبش مشروطیت و ایده هایی 
که در آن جنبش مطرح شدند، در خود جای داده بود 
و  نتیجه  نیما،  کرد.  نهادینه  ایران  منظوم  ادبیات  در  و 
تأثیر  نه شاعر مشروطه.  است  ثمره ی جنبش مشروطه 
زیرا  است  روشن  بسیار  معاصر  شعر  بر  نیما  شعر  و  آرا 
امروز  تغییر داد. شعر  را  فارسی  مسیر هزارساله ی شعر 
ایران  سنتی  شعر  از  که  فراوانی  بهره های  رغم  به  ما، 
گرفت و می گیرد، در ادامه ی شعر سنتی فارسی نیست. 
شعر امروز فارسی زبانان دنیا، ادامه ی آرا مدرنیتی اوست. 
و  مسیر  روشن،  تحلیلی  با  که  بود  این  در  نیما  ارزش 

به  نیما  شعر  مشخصه ی  می دید.  را  فرهنگی  آینده ی 
کلی گویی های  و  تکرار  از  رویگردانی  محتوایی،  لحاظ 
تجربه های  بیان  به  توجه  و  تقدس آمیز،  تثبیت شده ی 
شخصی و فردیت  یافته ی شاعر، و از نظر فرم، ساختمند 

کردن شعر بود.
آغاز  نیما  انقالب  از  رسماً  ایران  مدرن  ادبیات  تاریخ 
آنچه  همه ی  به  نسبت  نیما  شعر  مهم  ویژگی  می شود. 
پیش از او اتفاق افتاده است توجه او به فردیت شاعر و 
تغییر جایگاه عمل شاعری از بیرون به درون شاعر است. 
که  بود  معتقد  خودش  از  پیش  شاعران  عکس  به  نیما 
کار شاعر توضیح دادن »واقعیت« نیست. او باور داشت 

که »هیچ حسنی برای شعر و شاعر باال تر از این نیست 
که بهتر بتواند طبیعت را تشریح کند.« این تشریح فرق 
داشت با توضیح دادن، چیزی از فردیت شاعر با آن بود 
نزدیک تر می کرد.  به ذهن و زبان شاعر  را  که محصول 
عصر استقالل شاعر از معیار های پیش اندیشیده و حرکت 
به سمت خلق معیار های شخصی در شعر فرا رسیده بود.

و  اخوان  و  شاملو  چون  دیگری  شاعران  نیما  پس  از 
شکلی  بازنمایی،  نظریه ی  گسترش  با  هرکدام  رؤیایی 
خاص برای آن پیشنهاد کردند. به این ترتیب مرزهای 
درون  متعدد  سبک های  و  گرفت  شکل  مدرن  ادبیات 
سازنده ی  مرز ها  این  شد.  ساخته  نیمایی  گفتمان 
مکتب هایی شد که هرکدام معتقد به مسیر خاصی برای 
حرکت از درون شعر به سمت بازنمایی جهان بود. یکی 

آن  و  روایت  به  دیگری  آن  می داد،  اصالت  تمثیل  به 
یکی دیگر فضاسازی. در واقع هر یک از این مکتب ها با 
انتخاب روشی خاص خود، برای رسیدن به این هدف، 
پا  و  ادبیات مدرن دست  تاریخ  اختصاصی در  گوشه ای 

می کنند.
با سنت  که  همین جاست  درست  معاصر  زنده ی  شعر 
 ۶۰ دهه ی  اواخر  از  می سازد.  زاویه  خودش  از  پیش 
در  تغییر  ضرورت  به  شاعران  از  گروهی  خورشیدی 
که  بودند  دریافته  اینان  شدند.  واقف  شعر  بنیان های 
گزینش بخش هایی از واقعیت و ارایه دادن آن در قالب 
شعر با رویکردی مشخص و از پیش اندیشیده، به خودکار 
شدن زبان و زایل شدن تأثیر و تازگی شعر منجر می شود. 
این بود که هر کدام در سبکی که می پسندیدند به سوی 
مرزهای بین آن سبک و سبک های دیگر حرکت کردند. 
نقطه ای مشترک معطوف  به  این حرکت دسته جمعی 
بود. به فضایی تازه که تا پیش از آن تاریخ، از وجود آن 
غفلت شده بود و می رفت تا انقالبی دیگر در شعر فارسی 
امکانات  ترتیب  این  به  بیناسبکی.  فضای  کند:  ایجاد 
بدون  و  یک جا  فارسی  شعر  تاریخ  سبک های  همه ی 
به فراخور مورد،  تا  قرار گرفت  اختیار شاعر  ترجیح در 
در شعر خود آن ها را احضار کند. متن های فارسی پیش 
از این تاریخ، ماده ی خامی شد در دست های کسانی که 
آمده بودند برای شعر، آینده ای دیگر رقم بزنند. در این 
بود  ایستاده  از جایی که در آن  آینده ی جدید هرکس 
به سمت مرز بین سبک های ادبی و مرز بین جنس های 
ادبی حرکت کرد و به این ترتیب نامگذاری آنچه از این 
حرکت حاصل می شد به کاری بیهوده و بی معنا تبدیل 

شد.
شاید مهم ترین موضوع در تحوالت ادبی این قرن، ظهور 
شعر نو در ادبیات فارسی است که فصلی نو در زبان و 
ادبیات فارسی گشوده است. درخت تنومند شعر فارسی، 
اکنون دوشاخه ی قوی دارد و از این هر دو شاخه ی بس 
بزرگانی  که  است  نو  شعر  شاخه ی  یکی  پرثمر  و  پربار 
و…  ثالث و شفیعی کدکنی  اخوان  نیما، شاملو،  چون 
دیگری  و  است  کرده  ارمغان  زمین  ایران  ادبیات  به  را 
شاخه ای که ملک الشعرای بهار را که بزرگ ترین شاعر 
عناصر  از  پروریده.  است  اخیر  چند سده ی  فارسی زبان 
ما  است.  زنان شاعر  معاصر، ظهور  تحول شعر  در  مهم 
در کل تاریخ ادبیات فارسی از آغاز تا مشروطیت تعداد 
بسیار اندکی زن شاعر داشته ایم؛ یعنی از عصر باستان 
تا پایان عصر رضاشاه، نامدار ترین و بزرگ ترین زن شاعر 
شاعر  زنان  تعداد  امروز  اما  بود.  اعتصامی  پروین  ایران، 
البته شاعران زن بسیار خوبی  کمتر از مردان نیست و 

هم داریم که شعرشان خواندنی و ماندنی است.
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تالش ناموفق آمریکا 
برای ترور فرمانده ارشد سپاه

سلیمانی  سردار  ترور  با  همزمان  آمریکا  نوشت،  پست  واشنگتن  نشریه 
را ترور کند که موفق  از فرماندهان سپاه قدس  قصد داشت یکی دیگر 

به انجام آم نشد.
حمله  آمریکایی،  مقامات  از  تن  چهار  گقته  به  نویسد،  می  روزنامه  این 

به عبدالرضا شهالیی، مسئول امور دارایی سپاه قدس ایران ناموفق بود.
به نقل از این نشریه، دولت آمریکا، عبدالرضا شهالیی به اقداماتی علیه 
آمریکایی ها و متحدان این کشور از جمله در کشور عراق در سال 2007 

متهم می کند.
قاسم  سپهبد  ماه  دی  سیزدهم  جمعه  بامداد  که  است  ذکر  شایان 
سلیمانی و ابومهدی المهندس، جانشین فرمانده نیروهای حشد شعبی 
و برخی از دیگر اعضای این سازمان در حمله پهپادی ارتش آمریکا که به 
دستور شخص ترامپ انجام شد، در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد به 

شهادت رسیدند.

یک وام جدید در راه است
معاون نظارت بانک مرکزی گفت:بحث های مربوط به اعطای تسهیالت 
زودی  به  و  شده  نهایی  سهام  خرید  برای  مشتریان  به  مجاز  های  بانک 
سهامداران عزیز می توانند از تسهیالت بانک ها برای خرید سهام استفاده 

کنند.
بازار سرمایه)سنا(، جلسه شورای عالی بورس  با حضور دکتر  از  به نقل 
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر شاپور محمدی، رییس 

سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر اعضای این شورا برگزار شد.
در حاشیه این جلسه، فرهاد حنیفی، معاون نظارت بانک مرکزی گفت: 
هدف از حضور ما در جلسه امروز شورای عالی بورس، اعالم حمایت کامل 

بانک مرکزی از بازار سرمایه بود.
بال  دو  بورس  سازمان  و  مرکزی  بانک  کرد:  بیان  خصوص  این  در  وی 
اقتصادی کشور هستند و با اهداف مشترک، منابع مورد نیاز شرکت ها 

را تامین می کنند.
وی افزود: مشتری ها بر اساس سر رسید، تضامن و نیازهای خود به این 
دو بازار مراجعه می کنند. ما امیدوار هستیم با همکاری نزدیک این دو 
نهاد، که از قبل هم وجود داشته بتوانیم جلوه بزرگ و کاملتری را از اقتصاد 

توانمند کشور نمایان کنیم.
حنیفی ادامه داد: اینجا الزم می دانم اعالم کنم که بحث های مربوط به 
نهایی  برای خرید سهام  به مشتریان  بانک های مجاز  اعطای تسهیالت 
برای  ها  بانک  تسهیالت  از  توانند  عزیز می  زودی سهامداران  به  و  شده 

خرید سهام استفاده کنند.

بانک جهانی اعالم کرد :   
افت ۸.۷درصدی تولید 

ناخالص ایران
بانک جهانی در گزارش تازه اش اعالم کرده است که ایران بیشترین افت 

تولید ناخالص داخلی را در جهان دارد.
در این گزارش که ۱۹ دی ماه در وب سایت رسمی بانک جهانی 
ایران در سال  منتشر شده، آمده است که تولید ناخالص داخلی 

20۱۹ نسبت به سال 20۱۸ حدود ۸.7 درصد کاهش یافته است.
تولید ناخالص داخلی ایران در سال 20۱۸ نسبت به سال قبل آن 

نیز ۴.۹ درصد کاهش یافته بود.
رشد  میالدی  جاری  سال  در  جهانی،  بانک  ارزیابی  اساس  بر 
اقتصادی ایران صفر درصد خواهد بود. رشد اقتصادی ایران در سال 
جهانی  بانک  که  بود  کشورهایی  میان  در  میزان  کمترین   20۱۹

درباره شان گزارش داده بود.
بانک جهانی کشورهای بحران زده مانند ونزوئال و لیبی را از گزارش 
خود حذف کرده و دیگر آمارهای این کشورها را پوشش نمی دهد.

صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود که مهر ماه منتشر 
درصد   ۹.۵ منفی  را  گذشته  سال  در  ایران  اقتصادی  رشد  شد، 
ارزیابی کرده بود که بدبینانه تر از گزارش بانک جهانی است. هنوز 

صندوق بین المللی پول گزارش تازه ای منتشر نکرده است.
بانک جهانی همچنین در گزارش خود پیش بینی کرده که رشد 
اقتصادی جهان در سال جاری میالدی حدود 2.۵ درصد باشد که 

یک دهم درصد بیشتر از سال 20۱۹ است.
در این گزارش هشدار داده شده که عوامل خطرناکی مانند حجم 
حال  در  کشورهای  بهره وری  کاهش  و  استقراض ها  از  عظیمی 
را  جهانی  اقتصاد  تولید،  بخش  در  نوظهور  اقتصادهای  و  توسعه 

تهدید می کند.
این نهاد بین المللی می گوید یکی از معضالت و تهدیدهای اقتصاد 
در  کشورهای  بدهی های  هنگفت  و  سریع  بی سابقه،  رشد  جهان 

حال توسعه و اقتصادهای نوظهور است.
میزان بدهی انباشته شده این کشور ها بسیار باالتر از کل تولید 
ناخالص داخلی آنها است و می تواند اقتصاد این کشورها را با تالطم 

مواجه کند.
این  بدهی  میزان  و  بوده  بی سابقه  گذشته  سال   ۵0 در  رقم  این 
از کل تولید  از ۱۱۵ درصد در سال 20۱0 به ۱70 درصد  کشورها 

ناخالص داخلی کشورها در سال 20۱۸ رسیده است.
فاصله  انداخته،  سایه  اقتصاد  جهانی  رشد  بر  که  دیگر  موضوع 
چشمگیر بهره وری تولید در کشورهای نوظهور و در حال توسعه با 

کشورهای پیشرفته است.
متوسط میزان تولید کاال یا خدمات به ازای هر کارگر در این کشورها 
برابر یک پنجم کشورهای پیشرفته است. در مورد کشورهای فقیر 
با درآمد کم، میزان بهره وری برابر تنها 2 درصد میزان تولید کاال یا 

خدمات به ازای هر کارگر در کشورهای پیشرفته است.
این گزارش در نهایت می گوید اگرچه رشد اقتصادی جهان در سال 
جاری نسبت به سال 20۱۹ مقدار اندکی بهبود نشان می دهد، اما 

بسیار شکننده است.

خبر ایران، دلیل سقوط پرواز ۷۳۷ را اعالم کرد؛

هواپیمای اوکراینی به دلیل خطای انسانی مورد اصابت قرار گرفته است

»سلطان قابوس« پادشاه عمان درگذشت

هواپیمای  سقوط  خصوص  در  مسلح  نیروهای  ستادکل 
مسافربری خطوط هوایی اوکراین اطالعیه صادر کرد.

در  مسلح  نیروهای  ستادکل  نوشت:  ایسنا  خبرگزاری 
خصوص سقوط هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین 

اطالعیه صادر کرد.
 متن کامل این اطالعیه به این شرح است:

ملت شریف و انقالبی ایران اسالمی؛
هواپیمای  فروند  یک  سقوط  دلخراش  حادثه  وقوع  درپی 
در  اوکراین  کشور  هوایی  7۳7 خطوط  بوئینگ  مسافربری 
بحبوحه  در  و  چهارشنبه۱۸/۱0/۹۸  صبح  ساعات  اولین 
تهاجم موشکی به پایگاه آمریکای جنایتکار و احتمال تاثیر 
مسلح  نیروهای  کل  ستاد  حادثه،  این  در  نظامی  اقدامات 
تشکیل  به  اقدام  احتمال  این  بررسی  منظور  به  بالفاصله 
عملیاتی،  و  فنی  کارشناسان  از  متشکل  بازرسی  هیات 
مستقل از سازمان هواپیمایی کشوری نمود که نتایج بررسی 
شریف  ملت  استحضار  به  هیئت  این  دقیق  و  شبانه روزی 

ایران می رسد:
نظامی  فرماندهان  و  جمهور  رئیس  تهدیدهای  ۱-درپی 
زیادی  تعداد  دادن  قرار  بر هدف  مبنی  جنایتکار  آمریکای 
از اهداف در خاک جمهوری اسالمی ایران در صورت انجام 
عملیات متقابل و نظر به افزایش بی سابقه تحرکات هوایی 

به  ایران  اسالمی  جمهوری  مسلح  نیروهای  منطقه،  در 
منظور پاسخگویی به تهدیدات احتمالی در باالترین سطح 

آماده باش قرار گرفتند.
های  پرواز  موشکی،  عملیات  انجام  از  پس  ساعات  در   -2
کشور  پیرامون  در  آمریکایی  تروریست  نیروهای  جنگی 
افزایش یافته و برخی اخبار نیز از مشاهده ی اهداف هوایی 
به سمت مراکز راهبردی در کشور به واحدهای دفاعی واصل 
و اهداف متعددی در برخی صفحات رادار مشاهده شد که 
هوایی  پدافند  مجموعه های  در  بیشتر  حساسیت  موجب 

گردیده است.
۳- در چنین شرایط حساس و بحرانی، پرواز شماره 7۵2 
خطوط هوایی اوکراین از فرودگاه امام خمینی)ره( حرکت 
نموده و درهنگام چرخش، کاماًل در حالت نزدیک شونده به 
یک مرکز حساس نظامی سپاه و در ارتفاع و شکل پروازی 
اثر  یک هدف متخاصم قرار می گیرد که در این شرایط بر 
بروز خطای انسانی و به صورت غیر عمد، هواپیمای مذکور 
شهادت  به  موجب  متاسفانه  که  گرفته  قرار  اصابت  مورد 
رسیدن جمعی از هموطنان عزیز و جان باختن تعدادی از 

اتباع خارجی می گردد.
۴- ستاد کل نیروهای مسلح ضمن عرض تسلیت و اظهار 
باختگان  جان  و  وطن  هم  داغدار  خانواده های  با  همدردی 

انسانی  خطای  خاطر  به  عذرخواهی  و  کشورها  سایر  اتباع 
انجام  پیگیری  با  دهد  می  کامل  اطمینان  آمده،  پیش 
اصالحات اساسی در فرآیندهای عملیاتی در سطح نیروهای 
غیر ممکن ساخته  را  گونه خطاها  این  تکرار  امکان  مسلح 
نیروهای مسلح  به سازمان قضایی  را  بالفاصله مقصر آن  و 

قانونی  برخورد  گرفته  صورت  خطاهای  با  تا  نماید  معرفی 
صورت گیرد.

۵- همچنین ابالغ گردید تا در اسرع وقت مسئوالن مربوطه 
در سپاه با حضور در رسانه ملی توضیحات مشروحی را به 

مردم شریف ارائه نمایند.

بن  »قابوس  درگذشت  از  عمان  رسمی  خبرگزاری 
سعید« پادشاه این کشور و سه روز عزای عمومی در 

همین رابطه خبر داد.
بامداد  عمان  پادشاهی  دیوان  گزارش،  این  اساس  بر 
شنبه اعالم کرد که سلطان قابوس بن سعید پادشاه 

این کشور در سن 7۹ سالگی درگذشت.
درگذشت  پی  در  عمان،  پادشاهی  دیوان  اعالم  طبق 
و  شده  اعالم  عمومی  عزای  روز  سه  قابوس  سلطان 
برافراشته  نیمه  حالت  به  روز   ۴0 مدت  به  پرچم ها 

درخواهد آمد.
 بعد از شدت گرفتن بحث و گمانه زنی ها در خصوص 
وخیم شدن اوضاع جسمانی قابوس بن سعید پادشاه 
عمان، روزنامه گاردین گزارشی را در خصوص جانشین 

وی منتشر کرده بود.
بر اساس گزارش روزنامه گاردین، پادشاه عمان بعد از 
وخامت وضعیت جسمی، به طور مخفیانه نام جانشین 
خود را در نامه ای مهر و موم شده به شورای خاندان 

سلطنتی فرستاده است.

روند تعیین جانشین شامل باز کردن نامه های مهر و 
که  در مسقط می شود  پادشاهی  دیوان  در  موم شده 
 ۵0 به  نزدیک  که  قابوس،  سلطان  جانشین  می تواند 
این  کند.  تعیین  را  کرد  حکومت  کشور  این  بر  سال 
در  نتواند  پادشاهی  دیوان  که  بود  در صورتی خواهد 

خصوص تعیین جانشین به اتفاق نظر دست یابد.
یکی  قابوس  سلطان  که  داد  گزارش  گاردین  روزنامه 
دهه   ۴ طی  خاورمیانه  در  برجسته  سیاستمداران  از 
از سفر  قبل  هفته  می رود. وی یک  به شمار  گذشته 

درمانی خود از بلژیک بازگشته است.
سرطان  بیماری  به  قبل  سال  چهار  از  عمان  پادشاه 
پایان  تا  قابوس  سلطان  بود  قرار  است.  شده  مبتال 
ژانویه در بلژیک بماند اما سفر خود را زودتر به پایان 

رساند.
ندارد  فرزندی  قابوس  این روزنامه نوشت که سلطان 
و جانشین خود را به صورت علنی مشخص نمی کند 
در  را  نام جانشین  موم شده،  و  مهر  نامه ای  در  بلکه 

اختیار شورای پادشاهی قرار می دهد.

وزیر خارجه کشورمان با اشاره به نتایج علل سقوط هواپیمای بویینگ 
گفت: خطای انسانی در زمان بحران ناشی از ماجراجویی ایاالت متحده 
صفحه  در  ظریف  جواد  محمد  ایسنا،  گزارش  به  شد.  فاجعه  به  منجر 

توییترش نوشت:

نیروهای  توسط  اولیه تحقیقات داخلی  نتیجه گیری  انگیز.  روز غم  یک 
مسلح: خطای انسانی در زمان بحران ناشی از ماجراجویی ایاالت متحده 
منجر به فاجعه شد. عمیقا پشیمانیم، پوزش و عرض تسلیت به مردم ما، 

به خانواده های همه قربانیان و سایر ملل تحت تأثیر.

کارشناسان اعالم کرده اند که آتش سوزی بی سابقه در استرالیا تا کنون 
به مرگ بیش از ۱ میلیارد حیوان منجر شده است.

در  سیدنی  دانشگاه  استاد  دیکمن«  »کریس  نیوز،  ان بی سی  گزارش  به 
 ۴۸0 از  بیش  شدن  کشته  درباره  خود  پیشین  برآورد  اکولوژی  رشته 
میلیون حیوان در آتش سوزی های وسیع استرالیا را تصحیح کرده و اعالم 
میلیون  از ۸00  بیش  استرالیا  ولز«  ساوث  »نیو  ایالت  در  تنها  که  کرد 

حیوان کشته شده اند.

افزود: »این بدان معناست که در تمام استرالیا میزان حیوانانی که  وی 
قربانی این آتش سوزی شده اند از مرز یک میلیارد عبور کرده  است.«

آتش سوزی کشته شده اند شامل  این  در  روز شده حیواناتی که  به  آمار 
آنهایی می شود که به طور مستقیم در آتش سوزی کشته شده یا آنکه 

به دلیل گرسنگی، کم آبی یا از بین رفتن زیستگاهشان از بین رفته اند.
شامل  و  می شود  خزندگان  و  پرندگان  پستانداران،  شامل  برآورد  این 

قورباغه ها، حشرات و دیگر بی مهرگان نمی شود.

تاکنون  شد،  آغاز  استرالیا  در  پیش  ماه  چند  از  که  آتش سوزی هایی 
را سوزانده  این کشور  اراضی  و  از جنگل ها  هکتار  میلیون   ۵ به  نزدیک 
و بیش از ۹۵0 خانه را ویران کرده است. در این میان ایالت »نیو ساوث 
ولز« بیشترین خسارت را دیده و ۸۵0 واحد از خانه های تخریب شده در 

این ایالت قرار داشته است.
گفته می شود دستکم ۱7 نفر تاکنون در سراسر استرالیا در نتیجه این 

آتش سوزی ها جان خودشان را از دست داده اند.

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه:

پوزش و عرض تسلیت به داغدیدگان سانحه سقوط هواپیمای بویینگ

مرگ یک میلیارد حیوان در آتش سوزی استرالیا

عجیب ترین دسیسه برای برادر به خاطر ارثیه پدری
دو برادر برای این که ارثیه پدری شان را به جیب بزنند 

دسیسه عجیبی را طراحی کردند.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، پسران 
یک  در  و  ربودند  را  خود  کوچک  برادر  ثروتمند  وکیل 
بیمارستان روانی بستری کردند تا او را مهجور معرفی و 

اموالش را تصاحب کنند.
 آدم ربایی خانوادگی

رسیدگی به این پرونده از مهر سال ۹7 به دنبال شکایت 
یک وکیل دادگستری آغاز شد.

وی به ماموران پلیس گفت:موکلم که پسر ۳0 ساله ای 
و  ربوده  بزرگش  برادر  دو  از سوی  است،  مهرداد  نام  به 
در یک بیمارستان روانی بستری شده است تا اموالش 

تصاحب شود.
این وکیل دادگستری در تشریح شکایت اش گفت: چند 
روز قبل پرستار بیمارستان روانی با من تماس گرفت و 
گفت مهرداد در بیمارستان بستری شده است. من که از 
شنیدن این ماجرا تعجب کرده بودم به بیمارستان روانی 
رفتم و با مهرداد روبه رو شدم. آن جا بود که فهمیدم 
دو برادر مهرداد به خاطر اختالف بر سر ارثیه پدری وی 
را ربوده و در بیمارستان روانی بستری کرده اند. من به 
پزشکان گفتم موکلم در دام اختالفات خانوادگی گرفتار 
شده است و بیمار نیست تا توانستم وی را از بیمارستان 
ترخیص کنم. حاال آمده ام تا به وکالت از مهرداد از دو 

برادرش شکایت کنم.
اختالف بر سر ارثیه پدری

و  میثم  نام های  به  مهرداد  برادر  دو  این شکایت  با طرح 
بیمار روانی  ادعا کردند مهرداد  بازداشت شدند و  مهران 

منتقل  بیمارستان  به  را  وی  دلیل  همین  به  و  است 
کرده اند.

اما مهرداد به ماموران پلیس گفت: وقتی به بیمارستان 
اما هیچ  منتقل شدم به پرستار ها گفتم سالم هستم، 
کدام از آن ها حرفم را باور نکردند تا این که شماره تلفن 
با  خواستم  او  از  و  دادم  پرستار ها  از  یکی  به  را  وکیلم 
وکیلم تماس بگیرد. آن جا بود که وکیلم به بیمارستان 
آمد و مرا ترخیص کرد. دو برادرم حتی لباس هایم را 
نیز با خود برده بودند تا نتوانم از بیمارستان فرار کنم. 
وقتی وکیلم به دنبال من آمد مرا با لباس بیمارستان به 
خانه ام برد. دو برادرم کارت عابربانکم را نیز به زور از من 
گرفتند و ۱00 میلیون تومان از پولم را برداشت کردند. 
آن ها می خواستند مرا مهجور معرفی کنند تا اموالم را 

تصاحب کنند.
برادر  دو  داد:  توضیح  ربودنش  جزئیات  تشریح  در  وی 
از مرگش دو آپارتمان را به  از این که پدرم قبل  بزرگم 
نام من سند زده بود ناراحت بودند و به همین دلیل با 
بود که آن ها مقابل خانه  بودیم. چند روزی  هم درگیر 
ام می آمدند، اما من در را برایشان باز نمی کردم. آخرین 
که  گفت  و  آمد  ام  خانه  مقابل  ناشناس  مرد  یک  بار 
بسته ای برایم آورده است. من برای تحویل گرفتن بسته 
مقابل در رفتم، اما دو برادرم با تکنیسین های آمبوالنس 
اورژانس روانی دست و پایم را بستند و مرا به زور سوار 
آمبوالنس کردند و به بیمارستان روانی بردند تا در آن جا 
مرا بستری کنند. به همین دلیل از آن ها شکایت دارم.

در دادگاه
دو برادر در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران 

وکیل  جلسه  ابتدای  در  ایستادند.  محاکمه  میز  پای 
مهرداد  پدر  گفت:  و  ایستاد  ویژه  جایگاه  در  مهرداد 
وکیل ثروتمندی بود. او سال های آخر عمرش به بیماری 
او  از  بود  کوچکش  پسر  که  مهرداد  و  بود  شده  مبتال 
بین  را  اموالش  عمر  اواخر  در  او  پدر  می کرد.  مراقبت 
فرزندانش تقسیم کرد و به عنوان قدردانی از مهرداد دو 
واحد آپارتمان بیشتر از دو برادر دیگر به او داد و همین 

موضوع باعث اختالف برادر ها با هم شده بود.
اما  دادگاه حاضر نشده است،  داد: مهرداد در  ادامه  وی 
بودم.  آن ها  بین  دار  دنباله  اختالف های  جریان  در  من 
موکلم  بانک  عابر  کارت  از  ماجرا  این  از  بعد  برادر  دو 
من  حال  این  با  کرده اند،  برداشت  تومان  میلیون   ۱00
تالش  ماجرا  این  به  دادن  فیصله  و  آن ها  آشتی  برای 
زیادی کردم، اما موکلم حاضر به رضایت نیست و برای 

برادرانش درخواست مجازات کرده است.
از آن ها گفت:  پرداختند. یکی  به دفاع  سپس متهمان 
مهرداد به بیماری روانی مبتالست و پزشکی قانونی هم 
این ماجرا را تایید کرده است. پدرمان قبل از فوتش او را 
به ما سپرد و از ما خواست از او نگهداری کنیم. ما هیچ 
مهرداد  نداریم.  او  با  میراث  و  سرارث  بر  مالی  اختالف 
آخرین  است.  زده  به خودکشی  دوبار دست  به حال  تا 
بار وقتی از همسرش جدا شد، دست به خودکشی زد 
که زنده ماند. وی در تشریح ماجرای انتقال برادرش به 
بیمارستان روانی گفت:چند روزی بود که هیچ خبری از 
بار  نداشتیم. چون فکر می کردیم ممکن است  مهرداد 
روانی تماس  اورژانس  با  بزند  به خودکشی  دیگر دست 
گرفتیم و به آن ها گفتیم برادرمان قصد خودکشی دارد. 

بستری  روانی  بیمارستان  در  را  او  دلیل  همین  به 
کردیم.

وی در پاسخ به سوال قاضی درباره این که چرا از کارت 
عابر بانک وی پول برداشت کردید گفت: وقتی برادرم، 
عنوان  به  طال  سکه   ۴00 باید  داد  طالق  را  همسرش 
مهریه به همسرش می پرداخت. مهرداد سکه ها را از من 
گرفت و به همین دلیل به من بدهکار بود. او خودش 
کارت عابر بانک و رمزش را به من داد تا پولم را بگیرم. 
با  وقت  هیچ  داشتم  را  برادرم  از  سرقت  قصد  اگر  من 
استفاده از دستگاه پوز مغازه ام از کارت او پول برداشت 

نمی کردم.
به  ما  گفت:  و  شد  منکر  را  جرمش  نیز  برادر  دومین 
وصیت پدرمان عمل کردیم و به همین دلیل مهرداد را 
به بیمارستان بردیم تا آن جا تحت درمان قرار بگیرد. 

من سرقت و آدم ربایی را قبول ندارم.
ایستاد  بار دیگر روبه روی قضات  سپس وکیل مهرداد 
کرده  ادعا  مقدماتی  بازجویی های  در  متهمان  گفت:  و 
بودند مهرداد ۳0 کیلوگرم طال از آن ها گرفته است و به 
همین دلیل از کارت عابر بانک وی پول برداشت کرده 
بودند. حاال نیز می گویند از او طلب داشته اند. اما هیچ 
می خواستند  آن ها  اند.  نداده  ارائه  باره  این  در  مدرکی 
مهرداد را مهجور نشان دهند تا اموالش را تصاحب کنند 
با من تماس  بیمارستان  اگر پرستار  که موفق نشدند. 
نمی گرفت معلوم نبود چه سرنوشتی در انتظار این پسر 

بود.
تا  شدند  شور  وارد  قضات  وکیل،  این  اظهارات  پایان  با 

رای صادر کنند.
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نجات مادر باردار 
قلعه گنجی از سیالب 

آمبوالنس حامل مادر باردار از رودخانه روستای جم شاهی شهرستان 
قلعه گنج توسط راهداران قلعه گنجی و مردم محلی بیرون کشیده 

شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ،  محمد 
هادی بهبودی رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان 
قلعه گنج گفت:در پی اعالم گیرافتادن آمبوالنس حامل مادر باردار 
در روستای جم شاهی شهرستان قلعه گنج نیرو های راهداری و یک 

دستگاه راهداری به محل اعزام شدند.
  او افزود: با همکاری مردم و راهداران آمبوالنس گیر افتاده در گل 
به  موقع  به  باردار  مادر  و  آزاد  محل  از  راهداران  و  مردم  جدیت  با 

بیمارستان اعزام شد.
بهبودی از احتمال سیالبی شدن رودخانه رمشک خبر داد و گفت: 
یا  دارند  سفر  قصد  رمشک  سمت  به  گنج  قلعه  از  که  رانندگانی 
برعکس می خواهند از این جاده تردد کنند در صورت بروز سیالب در 

بستر رودخانه از عبور از رودخانه جداخودداری کنند.
او  از آماده باش نیرو های راهداری در قالب طرح راهداری زمستانی 

در محور ها خبر داد.

دستگیری شکارچی متخلف 
و کشف الشه ۴راس بزوحشی

الشه چهار راس کل و بز وحشی از یک شکارچی متخلف توسط یگان 
حفاظت محیط زیست استان کرمان کشف و ضبط شد.

نادر  از کرمان،  باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش گروه استان های 
گفت:  کرمان  استان  زیست  محیط  حفاظت  یگان  فرمانده  سیدی 
مامورین یگان حفاظت محیط زیست استان، طی یک عملیات گشت 
و کنترل موفق به کشف و ضبط چها راس کل و بز وحشی و یک 

دستگاه موتور سیکلت شدند.
او افزود: حین گشت زنی در حوزه بین کرمان و بردسیر بودیم که 
گزارشی از یک فقره شکار در منطقه بلوچی کوه های جوپار دریافت 
کردیم و به سرعت در مسیر احتمالی متخلفین قرار گرفتیم و در 
محلی بین بهرامجرد و روستای گودر شکارچی با موتو سیکلت در 

حال انتقال الشه ها مشاهده شد.
او بیان کرد: متخلف بادیدن مامورین متواری که در تعقیب و گریز 

الشه ها و موتورسیکلت را رها و بصورت پیاده متواری شد.
او تصریح کرد: ما فاصله زیادی به صورت پیاده شکارچی متخلف را 
تعقیب کردیم، اما متاسفانه در تاریکی شب فرار کرد، ولی تحقیقات 

براب شناسایی و دستگیری شکارچی متخلف در دست انجام است.

منوکسیدکربن جان مرد 
بردسیری را گرفت

 
در روستای باغابر بردسیر یک زوج دچار مسمومیت با گاز منوکسید 
کربن شدند که متاسفانه مرد خانواده جان خود را در این حادثه از 

دست داد.
بنا بر اعالم پلیس بردسیر، پس از اعالم تماس با مرکز فوریت های 
بررسی  با گاز، ماموران بالفاصله جهت  بر مسمومیت  پلیس مبنی 

موضوع به محل اعزام شدند.
 نیروی انتظامی بردسیر اعالم کرده مرد خانواده فوت و همسرش به 

بیمارستان منتقل شده است.
روستای باغابر از توابع بخش الله زار و جزو سردترین مناطق استان 
می باشد. با شروع بارشهای زمستانی استفاده از وسایل گرما زا بیشتر 

و بی احتیاطی در این امر، موجب بروز حوادث می شود.
 ۷۵ در  که  است  بردسیر  شهری  گانه  پنج  مناطق  از  یکی  زار  الله 

کیلومتری جنوب شرقی بردسیر قرار دارد.

در  جنوبی  کره  و  ایران  امید  فوتبال  ملی  تیم های 
امروز   ۲۰۲۰ المپیک  انتخابی  رقابت های  چارچوب 

یکشنبه به مصاف هم می روند.
ورزشی  گروه  فوتسال  و  فوتبال  خبرنگار  گزارش  به 
ملی  تیم  دوم  دیدار  در  جوان،  خبرنگاران  باشگاه 
 ،۲۰۲۰ المپیک  به  صعود  راه  در  ایران  امید  فوتبال 
کره جنوبی  به مصاف  باید  استیلی  شاگردان حمید 
بروند. یوز های جوان در دیدار نخست مقابل ازبکستان 
به تساوی یک - یک رسیدند و چشم بادامی ها نیز رو 
در روی چین به برد دست یافتند تا چشم بادامی ها 
با ۳ امتیاز در صدر جدول قرار بگیرند و ایران با یک 

امتیاز در جایگاه دوم حضور داشته باشد.
از  مسابقه  این  در  کشورمان  کادرفنی  است  قرار   
مهدی  نجاریان،  مجتبی  فرعباسی،  حبیب  ترکیب 
رضا  قائدی،  مهدی  صیادمنش،  الهیار  مهدی خانی، 
کریم  متین  شجاعی،  علی  محبی،  محمد  دهقانی، 

زاده، امید نورافکن، عارف آغاسی استفاده کند.
تیم ملی امید در ۸ دیدار گذشته خود یک پیروزی، 
۴ باخت و ۳ مساوی را کسب کرد. این در حالی است 
که یوز های جوان در دیدار با ازبک ها نیز با نتیجه یک 
بر صفر عقب افتاده بودند، اما با گلزنی رضا دهقانی به 

یک امتیاز رسیدند.
بازی گذشته  کره جنوبی آخرین باخت خود را در ۶ 
مقابل ازبکستان متحمل شد و در دیگر بازی ها به برد 

و تساوی رسیده است.
لژیونر  بازیکن   ۲ ایران  امید  ملی  تیم  ترکیب  در 
و  ترکیه(  اسپور  )استانبول  صیادمنش  اللهیار  یعنی 
دارند  کرواسی( حضور  )واراژدین  خانی  مهدی  مهدی 
و کره هایی نیز از ۲ بازیکن لژیونر شاغل در لیگ های 

ژاپن و آلمان استفاده می کنند.
وون  به  می توان  جنوبی  کره  ملی  تیم  ستاره های  از 

سانگ، یوون سانگ، لی سانگ مین و... اشاره کرد.
انتخابی  رقابت های  ایران در  زیر ۲۳ سال  تیم ملی   
المپیک ۲۰۰۴ آتن در ۲ بازی رفت و برگشت مغلوب 
کند.  المپیک صعود  به  نتوانست  و  کره جنوبی شد 
این  در  پیروزی  با  می توانند  استیلی  شاگردان  حال 
بازی انتقام آن باخت های تلخ را بگیرند و شانس خود 
را برای صعود به مرحله یک چهارم نهایی بیشتر کنند.
تائه گوک  کیم هاک بوم، سرمربی ۵۹ ساله ببر های 
)لقب تیم ملی کره( در زمان بازیگری اش فوتبالیست 
سرمربی  جایگاه  در  اما  بوده،  ناشناخته ای  نسبت  به 
ایلهوا چونما، هنان چین،  هدایت تیم های سئونگنام 

گانگ وون، سئونگنام اف سی را برعهده داشته است 
و از افتخاراتش می توان به کسب یک قهرمانی لیگ 
ایلهوا  سئونگنام  با  کره  حذفی  جام  قهرمانی  یک  و 
چونما و قهرمانی بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا اشاره 

کرد.
که  است  ای ها  کره  بازیکن  تنها  جیونگ  دونگ  لی 
را  کشور  این  بزرگساالن  ملی  تیم  برای  بازی  تجربه 

هم دارد.
در  خوبی  بسیار  سابقه  ایران  ملی  تیم  دوم  حریف 

 ۲۰۱۲ المپیک  برنز  مدال  و  دارد  المپیک  رقابت های 
لندن را به دست آورده است. این تیم در ۲ دوره اخیر 
بازی های آسیایی قهرمان شده و مدال نقره رقابت های 

زیر ۲۳ سال قهرمانی آسیا را هم دارد.
البته ملی پوشان امید فوتبال کشورمان هم در بازی 
اعتماد  با  قبلی رقابت ها  برابر قهرمان دوره  اول خود 
به نفس بازی کردند و اگر از فرصت ها بهتر استفاده 
با  و  داده  را شکست  ازبک ها  می توانستند  می کردند 

صدرنشینی به استقبال کره جنوبی بروند.

تیم ملی فوتبال امید ایران - کره جنوبی ؛ 
 گام دوم یوز های جوان برای حضور در المپیک

خبر

تا شروع نیم فصل  در حالی که فاصله زیادی 
دوم باقی نیست، مس نوین برای شروع بازی ها 

آمادگی الزم را به دست آورده است.
 به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ نیم فصل 
دوم بازی های لیگ دسته دوم از روز یکشنبه ۲۲ 
دی آغاز می شود که تیم فوتبال مس نوین در 
رفت.  خواهد  آستارا  مصاف شهرداری  به  شمال 
مس نوین در نیم فصل اول در جایگاه هفتمی 
دوم  فصل  نیم  در  است  مصمم  و  گرفت  قرار 
به  خود  از  بیشتری  مراتب  به  شایستگی های 

نمایش بگذارد.
مصاف  در  جمعه  عصر  نوین  مس  بازیکنان 
دو  بر  دو  تساوی  به  بم  شهرداری  با  دوستانه 
مقابل مس شهربابک  تیم  این  بازی  و  رسیدند 
نیز در پی مخالفت شورای تامین با برگزاری آن 
لغو شد و تمرینات این تیم به صورت جدی تا 
بازی با شهرداری آستارا در کرمان دنبال می شود.

مقصد  به  را  کرمان  شب  پنجشنبه  نوین  مس 
بندر  در  را  دوم  فصل  نیم  تا  کرد  ترک  آستارا 

شمال آغاز کند.

لغو سفر  با  فوتسال کشورمان  لژیونر های  از  یکی 
به  سالم  جان  هواپیما  سقوط  از  اوکراین  به  خود 

در برد.
به گزارش خبرنگار فوتبال و فوتسال گروه ورزشی 
باشگاه خبرنگاران جوان، صبح چهارشنبه )۱۸ دی 

شرکت  به  متعلق   ۷۳۷ بوئینگ  فروند  یک  ماه( 
هواپیمایی اوکراین اندکی پس از برخاستن به دلیل 
نقص فنی دچار سانحه شد و سقوط کرد. متاسفانه 
از هموطنان کشورمان  نفر  این سانحه چندین  در 
جان خود را از دست دادند. از نکات جالب توجه در 

این حادثه می توان به نجات یکی از بازیکنان لژیونر 
فوتسال کشورمان اشاره کرد.

یونایتد  کبه  فوتسال  تیم  بازیکن  سرلک  پیمان 
به  پرواز  همین  با  چهارشبه  روز  بود  قرار  فرانسه 
اوکراین سفر کند، اما بلیت خود را کنسل کرد و به 

نوعی می توان گفت که از این سانحه هوایی جان 
سالم به در برد.

سرلک با گذاشتن پستی در صفحه شخصی خود 
کرد:  بیان  گونه  این  را  خود  بلیت  شدن  کنسل 

»بعضی وقتا فقط مات و مبهوت میشی«

مس نوین آماده مصاف های مهم نیم فصل دوم

لژیونر فوتسال ایران از سقوط هوایپمای اوکراینی جان سالم به در برد 

پیمان نصیری، قهرمان پارالمپیک که مدال طالی بازیهای پاراسیایی 
اینچوان کره جنوبی را در کره تقدیم سردارکرده بود با حقیر صحبت 
کرد که دراولین سفر سردار برنامه ریزی کنیم و خدمت ایشان برسیم 

و مدال را تقدیم آقای سلیمانی کنم.
 موضوع را با استانداروقت اقای رزم حسینی در میان گذاشتم و برای 

این مالقات قول مساعد دادند.
این  برای  و  باشد  می  کرمان  امروز سردار  که  گرفتند  روزتماس  یک 
مالقات اماده باشید. با اقای پیمان نصیری هم هماهنگ کنید تا خدمت 

سردار برویم.
بعدازیکی دوساعت مجددا تماس گرفتند و اعالم کردند سردار اصرار 
دارند که خودشان پیش قهرمان المپیک بیایند و خالصه ساعتی بعد 

اقای  و  اقای رزم حسینی  و  اتفاق سردار  به  این شد که  بر  سعادت 
ذکااسدی از مقامات وقت منزل پیمان باشیم.

سردار پس از اهدای مدال، آن را لحظاتی درگردن نگه داشت وموقع 
و گفت  انداخت  پیمان  به گردن  با دست خود  را  دوباره  مدال  رفتن 
مدال شما راقبول کردم ولی یادگاری پیش خودت نگه دار و بالفاصله 

انگشتر با ارزشش راتقدیم قهرمان دیارکریمان کرد.
مادرس  همه  به  دیارکریمان  بااخالق  ورزشکار  سردارباحضوردرمنزل 
فروتنی آموخت و با تقدیم انگشتر با ارزشش درس محبت ودوستی را 

برای  ما مرور کرد.
ورزشکاران،جوانان سردار را الگوی خودمان قراردهیم و به سیره این 

شهید فرزانه با یکدیگر فروتن  و بامحبت باشیم.

خاطره مدیر عامل باشگاه مس از شهید سلیمانی ؛ 

سرداردل ها جوانمردی رابه ما ورزشکاران آموخت
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)ع(  امام حسین  کرد  مشاهده  )س(  زینب  که حضرت  زمانی  عاشورا  عصر 
برزمین افتاده و دشمنان جنایت کار اطراف ایشان را با هدف کشتن گرفته اند، 
با انگشت سرزنش فرمود: »یابن  از خیمه بیرون آمد و خطاب به عمر سعد، 
آیا  این معنی که »فرزند سعد!  به  اِلَیِه؟«  تَنُظُر  انَت  َو  اَبُوعبدالّل  اَیُقَتُل  َسعد! 
ابوعبدالّل کشته می شود و تو تماشا می کنی!؟« او هیچ جوابی نداد و روی از 
حضرت زینب سالم الل علیها برگرداند. این اتفاق را شاید بتوان سرآغاز فعالیت 
از شهادت آقای شهدای جهان دانست. شیرزنی که  های حضرت زینب پس 
دست از روشنگری و شفاف سازی برنداشت و بسیاری از اطالعاتی که امروز در 
دست است و فردای حادثه کربال به جهان اسالم بازگو شد توسط این بانوی 
کبیر به گوش مسلمانان رسید. درست که او تاریخ نگار این حادثه نبود، اما 
تاریخ سازی بی مانند بود که می توان او را نماد یک بانوی موفق و روشنفکر 
دانست. سرپا نگه داشتن خاندان حسین )ع( و پشتیبانی از کودکان و نوجوانان 
از جمله فعالیت های تاریخ ساز بود که منجر به ادامه دار شدن نهضت حسینی 
شد. نهضتی که حتی امروز پس از گذشت بیش از هزار سال هنوز متوقف نشده 
است و رنگ خون حسین )ع( کمرنگ که هیچ حتی پررنگ تر از زمان خود شده 
است. یکی از وظایفی که حضرت زینب در جریان حادثه کربال بر خود واجب 
می دانست پیام رسانی بود. آن حضرت و امام سجاد علیه السالم می بایست پیام 
خون شهدای کربال را به گوش همگان برسانند تا این قیام برای همیشه ماندگار 
شده و درس آموز باشد و یزید و یزیدیان رسوا شوند و البته حضرت زینب به 

خوبی از عهده این وظیفه برآمد. قادر طهماسبی در شعری زیبا می گوید: 
سر نی در نینوا می ماند اگر زینب نبود
کربال در کربال می ماند اگر زینب نبود

چهره سرخ حقیقت بعد از آن توفان رنگ
پشت ابری از ریا می ماند اگر زینب نبود

چشمه فریادمظلومیت لب تشنگان
در کویر تفته جا می ماند اگر زینب نبود

زخمه زخمی ترین فریاد در چنگ سکوت
از طراز نغمه وا می ماند اگرزینب نبود

در طلوع داغ اصغر استخوان اشک سرخ
در گلوی چشمها می ماند اگر زینب نبود

ذوالجناح دادخواهی بی سوارو بی لگام
در بیابان ها رها می ماند اگر زینب نبود

در عبور بستر تاریخ، سیل انقالب
پشت کوه فتنه جا می ماند اگر زینب نبود

درست است که نهضت حسینی به خوبی برای امروزیان بازگو شده، اما آیا 
درباره نهضت تعلیم و تربیت زینب هم موفق بوده ایم؟ چند روزی است که 

از شهادت فرزند سربلند ایران زمین، حاج قاسم عزیز می گذرد و بیانیه ها و 
دیگران  با  که  از سخنرانانی  یکی  اما  بودیم.  را شاهد  بسیاری  سخنرانی های 
قاسم  تفاوت دارد زینب سلیمانی است. شیرزنی که سفره نشین حاج  بسیار 
بوده و از باغ بزرگ معرفت آن مرد کبیر میوه چیده است. زینبی که امروز به 
رسم زینب کربال، زینبیت پیشه کرده است و نگاه جهان را به خود متمرکز 
ساخته است. او با سخنرانی هایی که غرب را شگفت زده کرده است مشغول 
به ایجاد وحدت بیشتر میان کشورهای مشغول در عرصه مقاومت است. پیامی 
که این شیرزِن شیرفکن به زبان عربی و با تلفظی صحیح قرائت کرد نشان داد 
که در این سالها شهید سلیمانی در حال پرورش زینبی برای عصر معاصر بوده 
و نهضت زینبی در آن خانه به خوبی زنده نگه داشته شده است. درود به روح 

پُرفتوح سردار دلها که چنین بانوی دالوری را به جهان معرفی کرد. بانویی 
با شهامت و جسارت که از روز شهادت آن شهید بزرگوار تا به امروز موجب 
لرزش اندام کفر و استکبار شده است. درود بر این شیرزن کرمانی و آرزوی 
این فرزندان خلف که آینده را در دستان خود دارند.  بهتر زیر سایه  فردایی 
در ادامه بخشی از سخنان زینب سلیمانی که در نماز جمعه کرمان ایراد شده 

است، چشم نواز شما خواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر، زینب سلیمانی ظهر جمعه در جمع شرکت کنندگان 
مداری سردار  والیت  روحیه  به  اشاره  با  نماز جمعه  عبادی سیاسی  آئین  در 
به ما حفظ  اظهار کرد: پدرم همیشه توصیه اش  شهید حاج قاسم سلیمانی 
خط راه امام راحل )ره( و ماندن تا آخرین نفس در کنار خط والیت و رهبری 
بود. موجی که در دنیا به خاطر شهادت پدرم ایجاد شد فقط به دلیل خدمات 
ارزشمند او نبود، بلکه دنیا فهمید که حاج قاسم در هر شرایط و در هر حال 
سعی در حفظ وحدت و ایجاد هم بستگی بیشتر میان مردم دنیا داشت. آمریکا 
با ترور پدرم بزرگ ترین و احمقانه ترین حرکت را کرد؛ چرا که نه تنها شهادت 
خواهان  آزادی  تمامی  بلکه  نشد  مقاومت  محور  و  ایران  ضعف  موجب  پدرم 
پدرم  بیشتر کرد.  و  بیشتر  را  مردم  میان  و وحدت  بیدار  را  تمامی جوانان  و 
همانند شیشه عطری می ماند که با شکستنش رایحه خوش او در سراسر دنیا 

پخش شد.
فرزند سردار شهید سلیمانی ادامه داد: او همیشه در همه حال توسلش به 
عمه سادات بود که چگونه با وقار و با قدرت داستان کربال را روایت کرد؛ امروز 
من »زینِب حاج قاسم« به شما می گویم داستان کربال دوباره در عصر ما تکرار 
شد. علمدار محور مقاومت تکه تکه شد تا ولی امرش آسیب نبیند؛ علمدار رفت 
تا ایران بماند، علمدار رفت تا ایرانی بماند، علمدار رفت تا ناموس حفظ شود؛ 
او با شهادتش حجت را بر همگان تمام کرد و به تمام دنیا نشان داد شیطان 
بزرگ کیست. به عنوان کوچک ترین فرزند حاج قاسم امروز جلوی شما و تمام 
دنیا قسم می خورم تا آخرین لحظه عمرم دست از والیت بر نخواهم داشت و 
با خون پدر شهیدم در  امروز من  بزرگ رو در رو مبارزه می کنم.  با شیطان 
میدان نبرد حریف می طلبم؛ دنیا بداند روح حاج قاسم در ذره ذره وجود مردم 
دنیا دمیده شد و هزاران هزار قاسم سلیمانی آماده حرکت به سمت کاخ سفید 
انتقام برای ما زمانی  هستند. تا آخر عمر بترسید و منتظر ما باشید چرا که 
معنا می گیرد که رژیم منفور آمریکا، رژیم منفور صهیونیست و آل سعود دیگر 

وجود نداشته باشند.

روایت »کرمان امروز« از سخنرانی متفاوت فرزند شهید سلیمانی در نماز جمعه کرمان:

زینب معاصر در اوج لیاقت و جسارت
سرنی در نینوا می ماند اگر زینب نبود / کربال در کربال می ماند اگر زینب نبود

به قلم 
محمد فتح نجات

سرویس سیاسی کرمان امروز

 قابوس بن سعید سلطاِن عمان به عنوان یکی از قدیمی ترین و 
مردمی ترین سیاستمدار در منطقه خاورمیانه شناخته می شود. 
مردم این کشور به طور مشهودی به وی عالقه دارند و او را ناجی 
و حامی کشور خود می دانند. همزمان با درگذشت این پادشاه، 
تالش ها برای معرفی جانشین و انتقال قدرت در این کشور پس 

از پنج دهه آغاز شده است.
جالله السلطان المعظم قابوس بن سعید آل سعید، لقب رسمی 
پادشاه عمان است. قابوس در ۱۸ نوامبر ۱۹۴۰ میالدی در شهر 
مستقیم  زنجیره  در  فرد  چهاردهمین  وی  شد.  متولد  صالله 
سالطین خاندان آل بوسعید به شمار می رود. خاندان سالطین 
احمدبن سعید  امام  دست  به  میالدی   ۱۷۴۱ در  بوسعید  آل 
احترام  عمانی ها  میان  در  بن سعید  احمد  امام  شد.  تشکیل 
ویژه ای دارد، چراکه وی پس از یک نبرد طوالنی با شورشیان 
توانست در تمامی مناطق کشور عمان امنیت و آرامش را برقرار 

کند.
در  و  گذراند  زادگاهش  در  را  خود  کودکی  دوران  قابوس   
همانجا به تحصیل علم و دانش پرداخت. در نوجوانی به دستور 
به مدت ۲ سال در  انگلیس رفت و  به  تیمور  پدرش سعیدبن 
از  دید. پس  آموزش  نظامی سلطنتی سندهرست  فرهنگستان 
آن در ارتش پیاده هنگ زرهی انگلیس خدمت کرد. سپس در 
تشکیالت ستاد ارتش آلمان غربی مشغول به کار شد و پس از 
انگلیس  را در  آلمان، دوره علوم مدیریت حکومتی  از  برگشت 
عمان  زادگاهش  به  تا  گرفت  تصمیم  برهه  آن  در  و  گذراند 
تاریخ و تمدن سرزمین  برگردد و به مدت ۶ سال به خواندن 

عمان و دین اسالم پرداخت.
قابوس بن سعید آل بوسعیدی در ۱۹۷۰ میالدی با کودتایی 
و  گرفت  دست  در  عمان  در  را  قدرت  انگلیس  کمک  با  آرام 
اکنون حدود ۵۰ سال است که پادشاهی بر عمان را در دست 
دارد. خاندان سعید از میانه های سده ۱۸ تاکنون بر عمان حکم 

از  بیش  نباید  پادشاهی  تخت  اساسی،  قانون  برپایه  و  می رانند 
سه روز خالی بماند و خانواده سلطنتی باید یک جانشین برای 
سلطان فقید برگزیند. سلطان قابوس چندسالی می شود که با 
برای  هرازگاهی  و  می کند  نرم  پنجه  و  دسته  سرطان  بیماری 
درمان به کشور های اروپایی سفر می کرد، اما این موضوع هرگز 
در  وجود  این  با  نکرد.  وارد  خللی  قابوس  بر حکمرانی سلطان 
نظام قضایی این کشور حاشیه خلیج فارس گفتگو هایی دقیق و 
همراه با جزئیات در جریان است تا اگر پادشاه از دنیا رفت در 

جانشینی او تاخیر به وجود نیاید.
قابوس پادشاهی محبوب و مردمی

با به قدرت رسیدن سلطان سعیدبن تیمور در ۱۹۳۸ میالدی، 
عمان چند دهه در انزوای کامل به سر می بُرد؛ به طوری که از 
می کردند  یاد  فئودالی  شبه  و  قبیله ای  جامعه ای  عنوان  به  آن 
با  اما  بود،  ناآرامی های داخلی  و  که همواره دستخوش شورش 
عزل سلطان سعید در ۱۹۷۰ میالدی و روی کار آمدن سلطان 
به خود  را  از اصالحات  نمایی جدید  این کشور،  قابوس فضای 
گرفت. باید گفت سلطان قابوس از قدیمی ترین بازیگران عرصه 
شمار  به  گذشته  دهه  چهار  در  خاورمیانه  منطقه  در  سیاست 
می آید. او با اصالحات سریع اقتصادی، سرمایه گذاری در نظام 
سلطان  عمان  مردم  کرد.  آغاز  را  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
قابوس را به عنوان یکی از محبوب ترین و مردمی ترین سالطین 

عرب می شناسند.
او پیشرفت عمان را بر دیگر کار ها ارجح می داند و اعتقاد دارد 
که درآمد های حاصل از فروش نفت باید َصرف نوسازی و ایجاد 
تحول در کشورش شود. وی به حفظ سنت های پیشینیان بسیار 
کار  به  آنان  به  احترام  برای  را  تمام تالش خود  و  دارد  اعتقاد 
هزار  عمده ساحل یک  بخش  عمان  در سلطان نشین  می بندد. 

۷۰۰ کیلومتری برای استفاده عموم آزاد است.
 آغاز اصالحات اقتصادی در عمان

عمان  سلطان نشین  ملل متحد،  سازمان  گزارش های  پایه  بر 
از جمله کشور هایی به شمار می آید که در چهار دهه گذشته 

قابوس  سلطان  است.  بوده  شاهد  را  پیشرفت  میزان  بیشترین 
دستور داد تا خیابان ها، مدارس و بیمارستان های جدید ساخته 
شوند و برق و آب لوله کشی به دورترین نقاط کشور راه پیدا 
کند. دولت عمان به مدت چندین دهه، بسیاری از شهروندان را 
در وزارتخانه ها و ادارات دولتی به کار گرفت و امروز به همین 
دلیل، بخش خدمات عمومی اشباع شده است. بر پایه آخرین 
آماری که در ۲۰۱۸ میالدی منتشر شد از مجموع ۴ میلیون و 
۵۷۳ هزار ۸۹۳ تن جمعیت عمان، ۲ میلیون و ۵۲ هزار و ۶۰۴ 
تشکیل  کارگران خارجی  را  آن  عبارتی ۴۴.۸ درصد  به  یا  تن 

می دهند.
مانند  عمان  پادشاهی  در  خارجی  سیاست  تصمیم سازی های 
دیگر کشور های پادشاهی منطقه به طور معمول در وهله نخست 
در اختیار شخص پادشاه و نزدیکان وی قرار دارد. همین موضوع 
نشان دهنده اهمیت تفاوت های فردی سلطان قابوس با همتایان 
دیگرش در شورای همکاری خلیج فارس است. هرچند سلطان 
دارای  خارجی  سیاست  اصلی  تعیین کننده  عنوان  به  قابوس 
در  هم  کشور  این  مجلس  و  کابینه  اما  است،  برجسته  نقشی 
تعدیل سیاست خارجی نقش آفرین هستند. در بُعد بین المللی 
نیز سلطان قابوس، ارتباط ویژه ای با انگلیسی ها دارد و یکی از 

متحدان نزدیک به آمریکا نیز محسوب می شود.
منطقه  در  عربی  انقالب های  وقوع  با  میالدی   ۲۰۱۱ در 
به  اما  داد،  رخ  کوچکی  اعتراضات  نیز  عمان  در  خاورمیانه 
رویه  از  هم  داخلی  سیاست  در  قابوس  سلطان  اینکه  خاطر 
برای  را  بیشتر  اصالحات  دستور  بود،  برخوردار  گرایانه ای  واقع 
پاسخگویی به مطالبات مردم صادر کرد. دولتمردان این کشور 
معتقدند که خیزش های اسالمی نتیجه تراکم خواسته های چند 
دهه بوده است. از این رو پادشاه و دیگر سران تالش کردند تا به 

خواست مشروع مردم احترام بگذارند.
میانجیگری های عمان میان تهران و واشنگتن

تا ۱۳۴۹ خورشیدی هیچ ارتباطی میان ایران و عمان برقرار 
روابط  برقراری  خورشیدی   ۱۳۵۰ شهریور  در  اینکه  تا  نبود 

رسمی سیاسی ۲ کشور اعالم و اعزام نخستین سفیر ایران در 
سلطان  گرفت.  صورت  مسقط  به  خورشیدی   ۱۳۵۱ فروردین 
قابوس برای نخستین بار در ۱۳۵۱ خورشیدی به ایران سفرکرد. 
سیاسی،  گسترده  روابط  ایران  با  عمان  پهلوی،  رژیم  زمان  در 
دولت  جانبه  همه  حمایت  از  عمان  و  داشت  امنیتی  و  نظامی 
ایران برخوردار بود که نقطه اوج این حمایت ها دخالت نظامی 
انقالب  از پیروزی  ایران در قضیه ظفار به نفع عمان بود. پس 
اسالمی، این روابط با فراز و نشیب هایی ادامه یافت که نقطه اوج 
آن سفر سلطان عمان به جمهوری اسالمی ایران بعد از ۳۵ سال 

در ۱۳۸۸ خورشیدی بود.
اقدامات  به  بار ها  دموکراسی ها،  از  دفاع  بنیاد  گزارش  در 
و  واشنگتن  با  تهران  میان  روابط  در  مسقط  میانجی گرانه 
به  می توان  آن جمله  از  که  است  اشاره شده  غربی  کشور های 
برگزاری نشست میان ۲ طرِف جنگ در زمان حمله رژیم بعث 
در  اسیرشده  ایرانیاِن  بازگرداندن  در  وساطت  ایران،  به  عراق 
جدال با کشتی های جنگی آمریکا در اواخر جنگ، انتقال نامه و 
پیام میان ۲ طرف از جمله انتقال نامه کلینتون پس از پیروزی 
سید محمد خاتمی در انتخابات، ایجاد کانال گفتگو های میان 
و  میالدی   ۲۰۰۹ سال  از  هسته ای  پرونده  در  آمریکا  و  ایران 
ورزشکاران  تبادل  میالدی،   ۲۰۱۲ سال  از  رسمی تر  مذاکرات 
آمریکایی که از مرز عراق وارد ایران شده بودند، تعیین سفارت 
عمان در انگلیس به عنوان دفتر حافظ منافع ایران پس از ورود 
دانشجویان به سفارت این کشور در تهران در ۲۰۱۱ میالدی و 
تعیین سفارت عمان در ایران به عنوان دفتر حافظ منافع کانادا 
در ۲۰۱۲  ایران  با  روابط  کاهش  به  کشور  آن  تصمیم  از  پس 

میالدی اشاره کرد.
 بیماری سلطان قابوس

و  درگذشت  بیماری  علت  به  سالگی   ۷۹ در  قابوس  سلطان 
در  وی  جانشینی  درباره  زنی ها  گمانه  فرزند،  نداشتن  علت  به 
رسانه ها شدت یافته است. برخی منابع می گویند: سلطان قابوس 
۲ پاکت دربسته و مهرشده دارد که یکی از آن ها در کاخی در 

صالله در جنوب عمان است و امکان دارد در هر ۲ پاکت نام یک 
فرد نوشته شده و نامه دوم صرفا حکم تایید نامه اول را داشته 
نوشته  متفاوت  نام  یک  نامه  هر  در  سلطان  هم  شاید  و  باشد 
برابر  عمان،  در  پادشاه  ویژه  جایگاه  اهمیت  به  توجه  با  باشد. 
دیگر ساختار های حکومتی و تاثیرات فکری و تصمیمات شخص 
اعتقاد  به  وی که ویژگی مشترک حکومت های سلطنتی است 
تحلیلگران از میان جانشینان احتمالی قابوس فردی که قادر به 
پر کردن خالء های احتمالی پس از وی باشد، وجود ندارد. با این 
وجود بسیاری از مردم این کشور می گویند که اطمینان دارند، 
سلطان قابوس آن ها را تنها نخواهد گذاشت و همه چیز را برای 

دوران بعد از خودش آماده کرده است.
سلطان  حکمرانی  که  است  گفته  خبری  در  گاردین  روزنامه 
قابوس بر عمان با وجود شدیدتر شدن بیماری او همچنان ادامه 
یافته است، اما در نظام قضایی این کشور حاشیه خلیج فارس 
اگر  تا  است  جریان  در  جزئیات  با  همراه  و  دقیق  گفتگو های 
پادشاه از دنیا رفت، در جانشینی او تاخیر به وجود نیاید. اگر 
مقام های عالی قضایی عمان نتوانند در یافتن جانشین سلطان 
قابوس و پادشاه تازه به نتیجه برسند، آنگاه سراغ نامه های مهر و 
موم شده سلطان می روند تا ببینند گزینه خود او برای جانشینی 

چه فردی است.
بیماری  درمان  درگیر  پیش  سال  چهار  از  سعید  بن  قابوس 
بلژیک  در  بیمارستانی  در  گذشته  ماه های  در  و  است  سرطان 
اروپا  در  ژانویه  پایان  تا  او  می رفت  انتظار  گرچه  بود.  بستری 
نیمه کاره رها کرد و چندروز گذشته  را  اما روند درمان  بماند، 

به مسقط بازگشت.
منبع: خبرگزاری ایرنا

نوشتاری درباره  سلطان  قابوس؛ پادشاه میانجی

شرکت صنایع مس شهید باهنر )سهامی عام( در نظر دارد 300 متر لوله سیاه بدون درز 16 اینچ و 150 متر لوله سیاه بدون 
درز 8 اینچ خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید.

عالقمندان می توانند جهت دریافت اسناد به آدرس ذیل مراجعه و یا اسناد را مستقیما از طریق سایت به نشانی www.csp.ir دریافت 
و پیشنهادات خود را به صورت کتبی در پاکت دربسته حداکثر تا ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ 98/11/02 به دبیرخانه شرکت تحویل 

نموده و رسید دریافت کنند.
آدرس مجتمع مس شهید باهنر: 

کرمان، کیلومتر ۱۲ جاده  باغین ساختمان اداری،  واحد تدارکات 
تلفن : 31227150- 034 کدپستی : 7617197114

روابط عمومی شرکت صنایع مس شهید باهنر

شرکت صنایع مس شهید باهنر )سهامی عام( در نظر دارد پروژه جذب سرمایه گذار و برون سپاری تولید و آبکاری قطعات 
باسبار خود را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

عالقمندان می توانند جهت دریافت اسناد به آدرس ذیل مراجعه و یا اسناد را مستقیما از طریق سایت به نشانی www.csp.ir دریافت 
و پیشنهادات خود را به صورت کتبی در پاکت دربسته حداکثر تا ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ 98/11/02 به دبیرخانه شرکت تحویل 

نموده و رسید دریافت کنند.
آدرس مجتمع مس شهید باهنر: 

کرمان، کیلومتر ۱۲ جاده  باغین ساختمان اداری،  واحد تدارکات 
تلفن : 31227150- 034 کدپستی : 7617197114

روابط عمومی شرکت صنایع مس شهید باهنر

آگهی مناقصه عمومی 
)شماره 05- 98(

آگهی مناقصه عمومی 
)شماره 02- 98( )تجدید مناقصه(


