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دو چهارشنبه 25 دی ماه 19/1398 جمادی االول 1441/ 15 ژانویه 2020/سال بیست و چهارم شماره 3139
اخبار استان

بررسی  های  گروه  امیدواریم  اینکه  بیان  با  کرمان  استاندار 
این حادثه از سوی وزارت کشور و هیات دولت هرچه زودتر 
نتایج بررسی های خودشان را اعالم کنند گفت: زمانی که این 
گزارش به دست ما برسد در اسرع وقت این گزارش را به اطالع 

مردم خواهیم رساند و ابعاد حادثه را روشن خواهیم کرد.
حادثه  موضوع  بررسی  درباره  فدایی«  »محمدجواد  دکتر 
از  ملی  سطح  در  هایی  گروه  گفت:  کرمان  مقاومت  شهدای 
این موضوع  بررسی  مامور  و هیات دولت  وزارت کشور  طرف 
شدند و ما منتظر هستیم این گروه ها بررسی های خودشان 

را انجام دهند.
نتایج  زودتر  هرچه  ها  گروه  این  امیدواریم  اینکه  بیان  با  وی 
بررسی های خودشان را اعالم کنند افزود: زمانی که این گزارش 
به دست ما برسد در اسرع وقت این گزارش را به اطالع مردم 

خواهیم رساند و ابعاد حادثه را روشن خواهیم کرد.
نیز  به بررسی موضوع حادثه در سطح استانی  با اشاره  فدایی 
گفت: در شورای تامین استانی نیز گروهی را برای بررسی ابعاد 
این حادثه تعیین کرده ایم اما قطعا بررسی که در سطح ملی در 

حال انجام است بهتر می تواند ابعاد این قضیه را روشن کند.

این  از مصدومین  این مطلب که هیچ یک  بیان  با  اورژانس کرمان  رییس 
حادثه قطع نخاع نشده اند، گفت: در بیمارستان شفا ۲ نفر در بخش عادی، در 
بیمارستان شهید باهنر یک نفر در بخش عادی و ۲ نفر در بخش مراقبت های 

ویژه و در بیمارستان افضلی پور یک نفر در بخش عادی بستری است.

وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  صابری«  »محمد  دکتر 
مصدومان حادثه تشییع پیکر شهدای جبهه مقاومت در کرمان گفت: تا صبح 
دیروز سه شنبه ۶ نفر از مصدومین این حادثه در بیمارستان های شهر کرمان 

بستری هستند که ۲ نفر آنها در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند.

نخاع  قطع  حادثه  این  مصدومین  از  یک  هیچ  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
نشده اند، ادامه داد: در بیمارستان شفا ۲ نفر در بخش عادی، در بیمارستان 
شهید باهنر یک نفر در بخش عادی و ۲ نفر در بخش مراقبت های ویژه و در 

بیمارستان افضلی پور یک نفر در بخش عادی بستری است.

هماهنگ کننده پیوند اعضا در دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: با رضایت 
خانواده مرحوم »محمدامین محمودی«، ۲ کلیه و کبد این جوان به بیماران 

نیازمند دریافت عضو پیوند زده شد.
افزود: مرحوم محمودی به دلیل تصادف  ایرنا، »مجید گیالنی«  به گزارش 
دچار سانحه می شود که پس از تایید تیم مرگ مغزی دانشگاه علوم پزشکی 

کرمان، خانواده وی رضایت خود را برای اهدای اعضای این جوان اعالم می 
کنند.

به گفته وی کار برداشت اعضای بدن این جوان ۱۹ ساله در بیمارستان شهید 
باهنر کرمان انجام و ۲ کلیه و کبد وی به سه بیمار نیازمند دریافت عضو در 

مرکز آموزشی درمانی افضلی پور پیوند زده شد.

گیالنی از خانواده محمدامین محمودی به دلیل انجام این کار خیرخواهانه 
قدردانی و تصریح کرد: این خانواده با اهدای اعضای جوان عزیز خود، زندگی 

دوباره به افرادی که اکنون نیازمند دریافت عضو بودند، بخشیدند.
وی همچنین از زحمات و تالش های پرسنل بیمارستان های شهید باهنر و 

افضلی پور نیز قدردانی کرد.

استاندار با اشاره به حادثه تشییع در کرمان:

گروه های بررسی وزارت کشور و هیات دولت  هر چه زودتر نتایج  را اعالم کنند

رییس اورژانس کرمان:

هیچ یک از مصدومین حادثه تشییع پیکر شهدای مقاومت در کرمان قطع نخاع نشدند

اهدای عضو جوان ۱۹ ساله در کرمان جان سه نفر را نجات داد

خبر
عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان :

در مناطق سیل زده استان، شرایط  

تحت کنترل است
 

استاندار کرمان گفت: در حال حاضر همه چیز تحت کنترل است و مشکل خاصی 
نداریم و برخی از کمبودها نیز از طریق شهرستان های مجاور در حال تأمین 
است و فکر می کنیم تا انتهای عصر امروز چهارشنبه مشکالت ما به طور کامل 

رفع شود.
 دکتر »محمدجواد فدایی« گزارشی از وضعیت مناطق سیل زده در شهرستان های 
جنوبی استان کرمان ارائه و با اعالم خبر تحت کنترل بودن شرایط در مناطق 
سیل زده استان کرمان گفت: از ۱۹ تا ۲۲ دی ماه برف و بارندگی های زیادی 
در مناطق مختلف استان داشتیم که حدود ۱۱ شهرستان استان دچار مشکل 
شدند. به عنوان نمونه در شهرستان کهنوج ۱۰۵ میلیمتر، در شهرستان قلعه 
گنج ۱۲۰ میلیمتر، شهرستان رودبار جنوب ۵۵ میلیمتر و شهرستان عنبرآباد 
به سمت رودبار  این منطقه  را داشتیم که سیالب های  بارندگی  ۴۷ میلیمتر 

جنوب می رسند.
وی با اشاره به میزان بارش برف در مناطق مختلف استان ابراز کرد: در شهرستان 
رابر در ایستگاه هواشناسی این منطقه، ۵۰ سانتی متر بارش برف ثبت شده که 
این میزان در دامنه های کوهستان به حدود یک متر می رسد. همچنین در 
بخش ساردوئیه ۹ سانتی متر، در دهبکری ۵ سانتیمتر، در الله زار بردسیر ۱۰ 

سانتی متر برف باریده است.
راه ارتباطی ۱۰۴ روستای استان کرمان مسدود است

فدایی با اشاره به مسائل و مشکالت پیش آمده ناشی از بارش نزوالت آسمانی 
افزود: اولین مشکل قطع راه های ارتباطی مخصوصاً راه های روستایی بوده است 
که جمعاً ۴۱۲ روستا دچار قطعی راه ارتباطی شدند که  تاکنون ارتباط ۳۰۸ 

روستا برقرار و ارتباط ۱۰۴ روستا هنوز دچار مشکل هستند.
استاندار کرمان با بیان اینکه در حال حاضر شبکه آب آشامیدنی شش روستا 
قطع است که چهار روستا در منوجان و دو روستا در رودبار جنوب هستند اظهار 
کرد ۱۹ روستا شامل ۸ روستا در رابر، ۱۰ روستا در بافت و ۱ روستا در بافت 
نیز دچار قطعی برق هستند که دلیل عدم وصل برق این مناطق به قطعی راه 

های ارتباطی مربوط است.
فدایی تصریح کرد: قطعی راه های دسترسی به مزارع به دلیل گل و الی ناشی 
از بارندگی به ویژه در قلعه گنج و رودبار جنوب یکی دیگر از مشکالت است و 
حمل محصوالت کشاورزان به نقاط دیگر را با مشکل روبرو کرده و ممکن است 
ریزی  و شن  آالت سنگین  ماشین  به  نیاز  که  دچار خسارت شوند  کشاورزان 
داریم و از طریق امکانات شهرستان های مجاور و استفاده از امکانات پیمانکاران 

در حال رفع این مشکالت هستیم.
باال بودن آب و قطعی  به دلیل  اولیه  وی اظهار کرد: احتمال دارد در ساعات 
برای  اولیه  تأخیر  و  باشد  گرفته  تأخیر صورت  با  امدادرسانی  مسیر  دسترسی 
فروکش کردن سطح آب بوده است البته اکنون عمدتاً در رودبار جنوب و بخش 
جازموریان و دهستان کوهستان روستاهایی داریم که دسترسی تنها با ماشین 

های سنگین امکان پذیر است.
اعزام ۲ بالگرد به سیستان و بلوچستان

عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان کرمان دلیل عدم استفاده از بالگرد در 
برخی از مناطق سیل زده استان را فراهم نبودن شرایط برای استفاده از بالگرد و 
امدادرسانی هوایی عنوان کرد و گفت: ما یک بالگرد را به سیستان و بلوچستان 
اعزام کردیم و دو بالگرد را نیز امروز اعزام خواهیم کرد. البته در مناطق صعب 
العبور استان کرمان نیز که امکان امدادرسانی هوایی فراهم نیست هم اکنون از 
طریق ماشین های سنگین امدادرسانی شده است و مشکل حادی نداریم که 

روستا یا روستاهایی به طور خاص در محاصره سیل باشند.
را  سیل  هشدار  ها  بارندگی  از  قبل  معموالً  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
انتقال و تخلیه  از سازمان هواشناسی دریافت می کنیم و حتی آمادگی برای 
برخی از روستاها را داشتیم افزود: خوشبختانه به دلیل فراهم بودن امکان کمک 
رسانی، الزم به انجام این کار نشدیم و فقط دو روستا به نقاط امن منتقل شدند 
و مشکلی برای آن ها ایجاد نشد البته آب آشامیدنی روستاهای دچار مشکل 
نیز از طریق آب رسانی سیار فراهم شده است و تنها دچار مشکل قطعی شبکه 

آب رسانی هستیم.
فدایی با اشاره به اقدامات و تمهیدات اندیشیده شده در هنگام دریافت هشدار 
سیل در استان افزود:  گزارش این هشدارها از طریق ستاد مدیریت بحران به 
فرمانداران ارسال شده است و برخی از فرمانداران تا ساعات بامدادی در مناطق 
در معرض خطر حضور داشتند و آن ها با استفاده از امکانات موجود در منطقه و 
یا از طریق امکانات شهرستان های مجاور و یا پیمانکاران کمک رسانی را انجام 
می دهند ولی به دلیل بارندگی های مداوم ممکن است راه ارتباطی برخی از 
روستاها برای یک و یا چند بار وصل شده و با بارندگی های بعدی دچار قطعی 

ارتباط باشد.
وی افزود: در مسیر دسترسی شهرستان رودبار جنوب به سیستان و بلوچستان 
۲۴ آبنما و چهار پل و یک پل در حوزه برجک بر اثر سیالب تخریب شده اند که 
ارتباط به صورت موقت برقرار شده  است ولی وقتی شدت آب زیاد است و ما 
ناچار به ایجاد راه های دسترسی موقت می شویم ممکن است با تداوم بارش ها 

این راه های موقت قطع شوند.

رییس شورای شهر کرمان گفت: شورا و شهرداری جزء وظیفه ای 
مسئولیت  گذاشته،  آن  عهده  به  تشییع  مراسم  برگزاری  ستاد  که 
دیگر و قصوری نداشته است؛ البته همه اعضای ستاد زحمت کشیده 

اند.
کرمان  شهر  شورای  عمومی  نشست  در  شامگاه  فرشاد«  »محمد 
شهید  سپهبد  ناجوانمردانه  ترور  دلیل  به  ایران  مردم  کرد:  اظهار 
سلیمانی و همرزمانش و همچنین جانباختگان سقوط هواپیما که 
سردار سالمی از آنها به عنوان شهید نام برد، در سوگ به سر می 

برند.
وی افزود: شورای شهر از بنیاد شهید می خواهد که جانباختگان 
مراسم تشییع سردار سلیمانی در کرمان که ۶۰ نفر از هموطنان از 

استان کرمان و سایر استان ها بودند، به عنوان شهید اعالم شوند.
فرشاد تصریح کرد: براساس مصوبه شورای شهر، بزرگ ترین بلوار در 
دست احداث )۱۶ کیلومتری( از پل شهید بهشتی تا میدان جلوی 
فرودگاه کرمان به نام سردار سلیمانی نامگذاری شد؛ همچنین یک 
ابومهدی  شهید  نام  به  بلوار  یک  و  پورجعفری  شهید  نام  به  بلوار 

المهندس نامگذاری شده است.

رییس شورای شهر کرمان بیان کرد: باید با هماهنگی بین شورا و 
بنیاد شهید جای مناسبی برای نامگذاری به عنوان »شهدای وداع« 
برای تشییع  افراد خالصانه و داوطلبانه  این  نیز مشخص شود زیرا 
از  را  خود  جان  که  بودند  یافته  وطن حضور  و  اسالم  سردار  پیکر 

دست دادند.
وی افزود: شورای شهر و شهرداری جز وظیفه ای که ستاد برگزاری 
قصوری  و  دیگر  مسئولیت  گذاشته،  آن  عهده  به  تشییع  مراسم 

نداشته است؛ البته همه اعضای ستاد زحمت کشیده اند.
فرشاد با بیان اینکه اتفاق ناگواری که در مراسم تشییع افتاد شاید 
غیرقابل پیش بینی بود و شاید پیش بینی نمی شد این جمعیت 
زیاد در کرمان حضور داشته باشند که بعضا آماری تا ۳ میلیون نفر 
حتی  و  نبوده  گیرنده  تصمیم  شورا  کرد:  تصریح  است  شده  اعالم 
طرف مشورت نیز قرار نگرفته است، اما کسی نمی خواست به فردی 
آسیب بزند و باید با این دید نگاه کنیم که همه می خواستند وظیفه 

خود را به بهترین وجه انجام بدهند و کسی قصوری نداشته است.
و  شهردار  از  کرد:  بیان  ادامه  در  کرمان  شهر  شورای  رییس 
همکارانشان که آنچه توسط ستاد برگزاری مراسم تشییع شهدای 

مقاومت به عهده آنها گذاشته شده بود، به نحو احسن انجام دادند، 
تشکر می کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در حال حاضر کمیسیون 
های شورای شهر درگیر بحث بودجه هستند و جلسات مرتب برگزار 

می شود و کار خوب پیش می رود.
با  این نشست مصوبات کمیسیون های شورا  ایسنا، در  به گزارش 

نظر اعضای شورا تصویب نهایی و به چند نامه رسیدگی شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان گفت: حجم آب مخازن ما تا 
امروز به ۳۵۳ میلیون مترمکعب رسیده در حالی که این آمار در مدت 
مشابه سال قبل ۲۷۷ میلیون مترمکعب بود لذا با توجه به بارندگی های 

اخیر، امسال وضعیت آبی کرمان در حالت مطلوب تر قرار گرفته است.
مخزن  درصد  افزود: ۵۹  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  رشیدی  علی 
سد جیرفت ، ۷۳ درصد سد نسا بم، ۷۰ درصد سد بافت و ۱۴ درصد 
سد تنگوئیه )به علت ورودی کم( تکمیل شده است که نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته وضعیت بسیار مطلوب تری را نشان می دهد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر سد جیرفت ۱۹۷ میلیون مترمکعب، سد 
تنگوئیه سیرجان ۵.۷ میلیون مترمکعب، نسا ۱۲۲ میلیون مترمکعب و 

سد بافت ۲۷ میلیون متر مکعب ذخیره آب دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان گفت: ورودی روزانه سد جیرفت 
در حال حاضر ۳۲ مترمکعب، سد تنگوئیه ۳۰۰ لیتر، نسا ۲۴ مترمکعب 

و سد بافت سه مترمکعب ارزیابی شده است.
اینکه استان کرمان دارای چهار سد در حال بهره برداری  بیان  با  وی 
میلیون  کرد: ۱۰۲  تصریح  است  مترمکعب  میلیون  با حجم کل ۵۸۳ 

مترمکعب آب از ابتدای سال جاری وارد سدهای ما شده و خروجی آب 
از سدهای استان ۷۸ میلیون مترمکعب بوده است.

رشیدی افزود: آب رودخانه شور و شاخه های هلیل رود به جازموریان 
رسیده و بارندگی ها در شهرستان های قلعه گنج و رودبار موجب آب 

گیری تاالب جازموریان شده است.
طی یک هفته اخیر استان کرمان شاهد نزوالت جوی به صورت بارش 
و  سیالب  شدن  جاری  موجب  امر  این  که  بود  بسیاری  برف  و  باران 

خسارت هایی به زیرساخت های این استان شد.

رییس شورای شهر کرمان با اشاره  به حادثه تشییع کرمان؛

شورا و شهرداری کرمان قصوری نداشته است

مدیرعامل آب منطقه ای :

با توجه به بارندگی های اخیر، وضعیت آبی کرمان در حالت مطلوب قرار گرفت

باطله  از  بازیابی کنستانتره  تنی  میلیون  راه اندازی خط یک  تفاهمنامه 
خطوط تولید شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان به طور بومی بین 
شرکت های گل گهر، گهرروش سیرجان و روناک همزمان با برگزاری دومین 

جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد در محل برج میالد تهران، به امضا رسید.
به گزارش دریافتی ایرنا، بر اساس این تفاهم نامه با برنامه ریزی شرکت 
در  تولیدی  این خط  احداث  فرایند  گهر سیرجان  و صنعتی گل  معدنی 
مرحله طراحی، تامین، نصب و راه اندازی به صورت کامل توسط شرکت 

های ایرانی و بومی انجام می گیرد.
همچنین عملیات طراحی و مهندسی خط تولید کنسانتره این پروژه توسط 
شرکت ایرانی روناک و تامین و نصب تجهیزات توسط شرکت  گهرروش 

سیرجان صورت می گیرد.
کشور  داخل  سازندگان  از  خط  این  نیاز  مورد  قطعات  و  تجهیزات  تمام 
خریداری خواهد شد و براساس پیش بینی کارشناسان و با اجرایی شدن  
این تفاهمنامه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان حداقل ۱۰ میلیون 

یورو صرفه جویی ارزی برای کشور می کند.
دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد با محوریت بومی سازی از ۲۳ تا ۲۶ 

دی ماه سال جاری در محل برج میالد تهران در حال برگزاری است.

تفاهمنامه احداث خط بومی یک 
میلیون تُنی گل گهر سیرجان منعقد شد

آگهی شناسایی پیمانکار 98-1

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9801556

بدین وسیله به حسین ناصری فرد بشماره ملی 2991576839 بدهکار پرونده کالسه 9801556 که برابر 
گزارش مامور ابالغ شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکی شماره 9509817394 - 
95/8/11 بین شما و بانک ملی مبلغ 554/188/295 ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه 
بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این 
اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از 
تاریخ انتشار  این آگهی که تاریخ ابالغ اجراییه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه چاپ و منتشر 
می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی 

دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 
1846 م/الف

رییس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 
علیرضا محمدی کیا 

شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد جهت تهیه و اجرای عملیات رنگ آمیزی )رنگ روغن و رنگ پالستیک( در مجتمع مس 
سرچشمه به متراژ تقریبی ۶۰/۰۰۰ مترمربع و منازل مسکونی شهر مس سرچشمه به متراژ تقریبی ۱۵۰/۰۰۰ مترمربع اقدام به 
شناسایی پیمانکاران توانمند و دارای صالحیت نماید. لذا از شرکت هایی که در زمینه های فوق دارای سابقه کاری مفید می باشند، 
دعوت به عمل می آید رزومه کاری خود را به صورت فایل الکترونیکی به شرح ذیل و حداکثر سه روز پس از تاریخ درج آگهی به آدرس 
رفسنجان، شهر مس سرچشمه، جنب میدان شهدا،  شرکت ارفع سازان کرمان، واحد دفتر فنی ارسال فرمایند و در صورت داشتن هر 

گونه سوال و یا ابهام با شماره های ۳۴۳۱۰۲۸۶- ۰۳۴ و ۳۴۳۱۰۵۹۹ واحد دفتر فنی تماس حاصل نمایند.
۱- تصویر گواهی صالحیت پیمانکاری و ایمنی 

۲- تصویر اساس نامه شرکت 
۳- مستندات آگهی تاسیس و تغییرات شرکت 

۴- تصویر نمونه قراردادهای منعقده قبلی مرتبط با زمینه های کاری فوق 
۵- رضایت نامه از کارفرمایان قبلی 

۶- در صورت دارا بودن رتبه ابنیه از سازمان برنامه و بودجه تصویر رتبه مذکور 
قابل توجه است اولویت با شرکت هایی است که دارای رتبه ابنیه می باشند و بدیهی است ارائه و تحویل مدارک فوق اولویت و یا حقی 

برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
روابط عمومی شرکت ارفع سازان کرمان 
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پختن غذا در ظرف های مسی واقعًا مفید است؟
سرویس علم و زندگی کرمان امروز

در  کنیم؟  درست  غذا  مسی  قابلمه های  در  که  داریم  عالقه  ما  چرا 
باب  آنقدر  از مس  استفاده  ایرانی سال های اخیر  از خانه های  بسیاری 
شده که تمام لوازم پذیرایی تا طبخ غذا، مسی هستند. اما آیا ظروف 
مسی برای تهیه هر نوع غذایی مناسب هستند؟ آیا نباید در استفاده از 

آن ها اطالعات بیشتری کسب کنیم؟
اما بسیاری  مس قطعا عالوه بر زیبایی، فوایدی برای پخت وپز دارد. 
از ما فکر می کنیم هر نوع غذایی را می توانیم در ظروف مسی بپزیم 
را کنار  این تفکر غلط  از هرکار  برای سالمتی ما مفید است. پیش  و 
از  برخی  و  بدن موجب مسمویت  به  از حد مس  بیش  ورود  بگذاریم. 

بیماری هاست.
گرم  و  می شود  گرم  سرعت  به  و  است  گرما  رسانای  بهترین  مس   
را  آن ها  و  بی همتاست  آشپز ها  از  بسیاری  برای  ویژگی  این  می ماند. 
به استفاده از این نوع ظروف تشویق می کند. از آن گذشته این روز ها 
لوازم  سایر  و  مسی  کاسه های  مسی،  کفگیر های  مسی،  آبکش های 
آن  از  افراد  از  بسیاری  و  دارد  وجود  فروشگاه ها  در  مسی  آشپزخانه 
استفاده می کنند؛ بنابراین بیش از هر چیزی باید در مورد آن اطالعات 

کسب کنیم.
برای طبخ غذا در ظروف مسی به نکات زیر توجه کنید:

ما با دو نوع مس روبه رو هستیم. مس هایی که با پوشش قلع 
وجود دارند و به همین علت نباید نگران مسمویت مسی باشیم. 

از  که  می گویند  متخصصان  پوشش،  این  علت  به  حالت  این  در 
لوازم آشپزخانه تیز استفاده نکنید تا این پوشش را وارد غذا نکنید.
خوراکی های خیلی شور، ترش، شیرین، گوشت و چرب را نباید 

در ظروف مسی به مدت طوالنی نگه داشت.
بدون  و  مستقیم  طور  به  مسی،  ظروف  با  ما  که  شرایطی  در 
بدانیم که مس واکنش پذیر  باید  محافظت قلع سر و کار داریم، 

است. اسید هایی مانند سرکه و گوجه فرنگی می توانند مس را به 
مواد غذایی وارد کنند و در طول زمان سمی باشند.

و  تنهایی گرم شوند  به  نباید  قلع  با  پوشانده شده  ظروف مسی 
حتما باید دمای داخل آن زمانی که خالی است از حرارت متوسط 
باالتر نرود. اگر قلع به صورت خالی داغ شود، به علت اینکه درجه 
است، می تواند خطرناک  پایین )۲۳۰ درجه سانتیگراد(  آن  ذوب 
باشد. با مراقبت، یک پوشش قلعی می تواندتا چند سال سالم بماند.

از جنس استیل  از جدیدترین روکش های ظروف مسی،   یکی 
است. تابه مسی تبدیل به قابلمه ای با ویژگی های تمام قابلمه های 
شده  استفاده  مس  رسانایی  ویژگی  از  تنها  و  است  شده  استیل 

است.
کاسه های مسی که در ابزار آشپزی جدید وجود دارند در بسیاری 
از موارد برای مخلوط کردن تخم مرغ ها استفاده می شوند که به 

ایجاد حالت فومی تخم مرغ کمک می کنند و خطری ندارند.
اثر می گذارد،  تابه های مسی  مهم ترین ویژگی که روی کیفیت 
ضخامت تابه های مسی است. بهترین حالت ۲ تا ۳ میلی متر بودن 
آن است. اگر بیش از این مقدار ضخیم باشد این تابه خیلی سریع 

گرمای خود را از دست می دهد.
بدن به مقادیری مس نیاز دارد تا سالم بماند، اما ورود بیش از 
حد مس به بدن مخصوصاً در کودکان، با شدت بیشتری موجب 
مفید  بدن  برای  مس  که  ادعا  این  بنابراین  می شود؛  مسمومیت 
از حد مجاز  نباید  اما مانند هر عنصر الزمی  است درست است، 

آن بیشتر شود.

یادداشت های 
گاه و بی گاه

تهدید 
با ماشین در خیابان در حرکت بودم در تقاطعی سپر ماشینم با ماشین 
جلویی که بسیار شیک و مدل باال بود تماسی کوچک داشت. هیچ 
اتفاقی نیفتاد ولی ناگهان راننده ماشین جلویی پیاده شد و با حرکات 
دست و صدای بلند شروع به تهدید کرد و گفت آیا می دانی من 
پدرم ثروتمند و عمویم قدرتمند است چرا به ماشین من زدی؟ من 
در حالی ماشین ها را وارسی می کردم گفتم نگاه کنید هیچ اتفاقی 
نیفتاده است که دوباره صدایش را باال برد و سرم داد کشید و گفت 
بالیی بر سرت بیاورم که دیگر سوار ماشین نشوی و در پی از اصل 
و نسب خودش گفت و برایم خط و نشان کشید دیگر نوبت به من 
رسید تا خودم را معرفی کنم پس با خوشرویی و آرامش کامل 
گفتم من هم تکیه گاهی بزرگ دارم و به آن می بالم و در ادامه با 

لحنی آرام گفتم آیا می دانی من بنده خدا هستم.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

روی دنیا 
بس سیاه 

و خط خطی 

دست بر دل می زنی من اشک هایم می چکد. ناله کمتر 
کن جهان در پیش پایت شد خزان. روی دنیا بس سیاه و 
خط خطی آرزوی دیدنت دارد که جانی تازه تر از شب 
ی  نغمه  بگیرد.  باران  آسمان  شود  کم  ها  تشنگی  بگیرد. 
جانان بگیرد. سرمه به مژگان بگیرد. خستگی آسان بگیرد 
سامان  رودها  زندگانی  کویر  در  بگیرد  کرمان  از  آتش 
بگیرد. دلتنگی ات را فقط برای من بیاور که تکیه گاهت 
باشم اما ناله که می کنی جگرم می سوزد. در میان شعله 
های آتش اگر طاقت نیاورده و بسوزیم لبخندهایمان را به 
بیا  ابتدا  نقاشی کند؟  زندگی  بوم  بر  تا  بسپاریم  چه کسی 
شادی هایمان را با همدیگر تقسیم کنیم تا انرژی بیشتری 
تا  کرده  پنهان  را  هایمان  رنج  باشیم.  داشته  ساختن  برای 
عاشقانه  باشیم.  نرسیده  سیاه  باورهای  به  و  نگیرند  وسعت 
زندگی کن آنگونه که قرار است یک خبر خوب از راه 
رسیده و خلوت تو را چراغانی کند. فکر کن که یک خبر 
خوب در راه است و هیچ کس نمی تواند خط خطی اش 
می  تو  در  را  همیشگی  انتظاری  زندگی  به  اشتیاقت  کند. 
با  را  روزهایت  و  کرده  تنفس  گیاه  همچون  که  آفریند 
خود به جلو می کشاند. گاهی برای زنده ماندن باید انتظار 

کشیدن را دوست داشته باشیم تا محبت رنگ نبازد.
از خاطره ی تبر شکستن دیدم 

بی چتر شده بی هدفم چرخیدم 
یک خاطره از گوشه ی خندان لبت 

تا مرز رسیدنم به تو دزدیدم 

به قلم 
مهناز سعید 

روایت »کرمان امروز« از هشدار جدی هواشناسی درباره سرمازدگی محصوالت کشاورزی جنوب استان؛

جنوب استان در آغوش سرما می لرزد

اشاره:
چند سالی است که سوز ناگهانی سرما از اواسط زمستان 
تا نیمه بهار مهمان ناخوانده باغات ومزارع جنوب کرمان 
می شود و نگرانی را در جان کشاورزان این منطقه می 
نشاند. وضعیتی که  به رغم تکرار هر ساله نه تنها نسخه 
پیشگیرانه یا درمانگری برای آن پیدا نمی شود بلکه هر 
بار با پیدایش پدیده جدیدتری به درد کشاورزان کرمانی 
افزاید. این در حالی است که در سال های گذشته  می 
نیز سرمازدگی محصوالت کشاورزی و باغی جنوب استان 
کرمان، ضررهای چند صد میلیارد تومانی در اقتصاد این 

منطقه برجای گذاشته است.
در حال حاضر هزاران هکتار زمین کشاورزی زیر کشت 
برداشت  کار  همچنین  است  کشاورزی  محصوالت  انواع 
برخی از محصوالت نیز در حال انجام است اما طبق پیش 
بینی و هشدار سازمان هواشناسی کرمان با کاهش شدید 
دما در مناطق جنوبی استان، محصوالت کشاورزی دچار 
سرمازدگی می شوند. آن هم در شرایطی که هم اکنون 
خسارت های قابل توجهی به علت بروز سیالب و بارش 
زمینه  همین   در  است.  آمده  وارد  مناطق  این  در  برف 

گزارشی تهیه شده که در ادامه  قابل مطالعه است.

سرمازدگی محصوالت کشاورزی
سرمازدگی ساالنه خسارت های بی شماری را به  بخش 
مجبور  نیز  را  دولت   و  سازد  می  وارد  کشور  کشاورزی 
را  آوری  سرسام  بودجه  ردیف  ساله  همه   تا  سازد  می 
نگاهی  با  اختصاص دهد.  آن  برای جبران خسارت های 
محصوالت  سرمازدگی  از  ناشی  های  خسارت  میزان  به 
کشاورزی طی ده های گذشته می توان نتیجه گرفت که 
سرمازدگی به لحاظ تغییرات اقلیمی به پدیده ای دایمی 
و همیشگی در کشاورزی ایران تبدیل شده و باید  با بهره 
گیری از شیوه های سنتی و فناوری های روز برای مقابله 

با آن اقدام کرد.
پدیده سرمازدگی در استان کرمان نیز طی سال های 
گذشته به یک معضل  برای مسئوالن و کشاورزان تبدیل 
شده است. با توجه به اعالم اداره کل هواشناسی کرمان 
وضعیت کشاورزی جنوب استان کرمان در حالت هشدار 
قرار گرفته است و باید هر چه سریع تر جلوی سرمازدگی 

محصوالت زراعی و باغی در این مناطق را گرفت.
هشدارهواشناسی

عنبرآباد  و  جیرفت  های  شهرستان  هواشناسی  رییس 
در این  باره  به خبرگزاری ایرنا گفته است: با توجه  به 

بارش های چند روز اخیر، دمای هوا در منطقه کاهش 
یافته است و کشاورزان برای مواجه با سرمای پیش رو و 
جلوگیری از سرمازدگی محصوالت خود، آمادگی داشته  

باشند.
هوا  دمای  کاهش  به  توجه   با  افزود:  شریفی  فهیم 
احتمال سرمازدگی در محصول سیب زمینی و گلخانه ها 
وجود دارد لذا کشاورزان  برنامه ریزی الزم را برای مواجه 

با سرما داشته  باشند.
توصیه  به کشاورزان

 با توجه به اینکه هیچ اقدامی برای پیشگیری از وقوع 
حل،  راه  تنها  بنابراین  ندارد  وجود  مترقبه  غیر  حوادث 

انجام کارهای پیشگیرانه برای کاهش خسارت است.
کارشناس جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه کشاورزان 
به توصیه های کارشناسان توجه کنند، گفت: کنترل دما 
و رطوبت و تهویه در گلخانه ها، مرغداری ها و دامداری ها 
با توجه به نوسانات دمای هوا باید مورد توجه قرار گیرد.

مرتضی حسینی  در گفتگو با ایرنا افزود: گلخانه داران 
به ترمیم پوشش گلخانه ها و تنظیم دما و رطوبت فضای 

گلخانه توجه کرده و اقدامات الزم را انجام دهند.
وی همچنین به کشت دیم اشاره کرد و گفت: کشت 

حبوبات دیم با توجه به مناسب بودن رطوبت خاک و 
بارش در روزهای آینده، امکان پذیر است.

قبل  مزرعه  آبیاری  اینکه  بیان  با  کشاورزی  کارشناس 
از یخبندان باعث تخفیف در سرمازدگی می شود، اظهار 
کرد: شب هنگام و در موقع اُفت دما، مقداری از رطوبت 
مزرعه تبخیر شده و باعث آهسته شدن روند کاهش دما 
می شود لذا در مناطق مرطوب به ندرت یخبندان صورت 

می گیرد.
وی به فعالیت های پس از یخبندان اشاره کرد و گفت: 
پس از برطرف شدن یخبندان، سریع شاخه ها یا بوته های 
مرده را از محصول جدا نکنید لذا بهتر است به گیاه اجازه 
دهیم تا آنجایی که می تواند به ترمیم قسمت های آسیب 

دیده بپردازد.
وی با بیان اینکه گیاه نباید به سرعت گرم شود، افزود: 
تشدید  باعث  یخبندان  شرایط  از  بعد  زیاد  تبخیر  و  باد 

آسیب به گیاه می شود.
حسینی ادامه داد: بعد از یخبندان به مزرعه یا باغ خود 
کود ندهید زیرا این اقدام باعث ایجاد تنش و فشار برای 

رشد شاخ و برگ جدید در گیاه می شود.
درختان  از  بعضی  یخبندان شدید،  در  کرد:  اظهار  وی 
حالت دفاعی گرفته و تا مدت ها از این حالت در نمی آیند 
زنده  دوباره  درخت  اگر  کنید  صبر  تابستان  اوایل  تا  لذا 

نشد، یعنی مرده است لذا آن  را جایگزین کنید.
سخن آخر

الزم است تا رسانه ها و به ویژه  رسانه های جنوب استان  
اطالع  باغداران  و  کشاورزان  به  بخشی  آگاهی  راستای  در 
با درج  توصیه  باره داشته  باشند و  رسانی دقیق در این 
های الزم پیشگیرانه  و راهکارهای کاربردی و ساده زارعان  

و باغداران را برای مقابله با این مشکل یاری دهند. 

   چند سالی است که سوز ناگهانی سرما از اواسط زمستان تا نیمه بهار مهمان ناخوانده 
باغات و مزارع جنوب کرمان می شود و نگرانی را در جان کشاورزان این منطقه می 
نشاند. وضعیتی که  به رغم تکرار هر ساله نه تنها نسخه پیشگیرانه یا درمانگری برای آن 
پیدا نمی شود بلکه هر بار با پیدایش پدیده جدیدتری به درد کشاورزان کرمانی می 
افزاید. این در حالی است که در سال های گذشته نیز سرمازدگی ضررهای چند صد 

میلیارد تومانی در اقتصاد استان بر جای گذاشته است و.....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی
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میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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فرهنگ و ادب

نوشتاری درباب تاثیر ترجمه در زبان و ادبیات فارسی

راهکار های مطالعه برای افراد پرمشغله ؛  
زمانی که وقت نداریم، چگونه کتاب بخوانیم؟

سرویس ادبی کرمان امروز

بخش دوم
 

شود:  می  دیده  گرایش  چند  دوره  این  در 
نخست: در هر دو مقوله ی باال )ترجمه و تألیف 

فارسی( آثار نثری غالب اند.
"ساالرنامه"  دوره  این  شعری  اثر  ترین  عمده 
از  تقلید  به  که  است  کرمانی  آقاخان  میرزا  ی 
شاهنامه ی فردوسی نوشته شده است. دوم: در 
هر دو مقوله سوای آثار علمی و فنی، آثاری که 
مفاهیم تاریخی را در برداشتند )چه تاریخ های 
مبتنی بر واقعیات و چه رمان های تاریخی(، در 
حال،  عین  در  اما  داشتند.  قرار  باالتری  مراتب 
رمان های علمی ـ تخیلی )عمدتا مربوط به ژول 

ورن( نیز با اهمیت بودند.
سوم: زبان اصلی بیش تر ترجمه ها و اقتباس 
هیچ  که  این  عجیب  است.  فرانسوی  زبان  ها، 
میرزا  عبدالحسین  ترجمه های  به  اشاره ای 
زیدان  آثار جرجی  و  عربی  های  رمان  از  قاجار 
است.  نشده  شب"  یک  و  "هزار  ی  قصه  نیز  و 
نمایش  از  طالبوف  عبدالرحیم  های  ترجمه  اما 
نامه های آخوندزاده و نیز ترجمه ها از زبان روسی 

مورد توجه است.
چهارم: در آثار تالیف شده به زبان فارسی، اثر 
چندانی از تأثیر ترجمه ها دیده نمی شود و این 
را  سنتی  آثار  هوای  و  حال  عمده  طور  به  آثار 
دارند. اما در عین حال این آثار، عالقه ی عامه به 
مطالب تاریخی و اخالقی )که باید آن ها را آثار 
غالب در میان آثار فارسی سنتی دانست( و نیز 
عالقه به دست آوردهای تازه ی علمی و شرح و 

سفر به سرزمین های غریب را نشان می دهند.
نوشتن  ی  زمینه  در  که  کوششی  نخستین 
نامه  سیاحت  گرفت،  صورت  ایران  در  رمان 
ابراهیم بیک نوشته ی حاج زین العابدین مراغه 
ای )1280  ش( بود، که نخستین مجلد آن در 
قاهره )اندکی پیش از انتشار آن در استانبول( به 
سال 1265 ش منتشر شد. این رمان را نخستین 
رمانی می دانند که به سان الگوهای اروپایی سده 
ی نوزدهم، دارای سه مجلد است. این کتاب در 
واقع نشان دهنده ی کوشش برای تقلید از رمان 
فنلون  ی  نوشته  تلماک  چون  آموزنده  هایی 
است و در عین حال شیوه ی بازسازی الگوهای 
خارجی و تبدیل آن ها به اسلوب های شرقی را 
نشان می دهد که از ویژگی های بارز بسیاری از 
محصوالت ادبی این دوره است. این اثر نزدیکی 

نوشته  هشام  بن  عیسی  کتاب حدیث  با  زیادی 
آن  انبوه  انتشار  که  دارد  المویلیحا  محمد  ی 
های  گرایش  اثر،  این  شد.  آغاز  بعد  دوره  یک 
مشترک میان مردم را نشان می دهد؛ اگرچه در 
واقع منابع مورد استفاده ی دو نویسنده مشترک 

نبوده است.
ها،  ترجمه  تأثیر  زمینه ی  در  تر  روشن  مثال 
میزان رشد رمان های تاریخی است که از زمان 
مشروطه تا کودتای رضاشاه، نگاه مترجمان را به 
سوی خود خوانده بود. آرین پور در زمینه ی این 

نخستین کوشش ها می گوید:
نویسندگان در  این  انگیزه  تنها  آن جا که  »از 
نوشتن رمان، ناشی از خواندن رمان های خارجی 
از فنون  فاقد دانش جامعی  است و خود آن ها 
اند، اغلب رمان های منتشره  رمان نویسی بوده 
در این زمان تقلیدهایی چنان ضعیف و بی محتوا 

بودند که حتی ارزش خواندن هم نداشتند. «
این  از  این حال، جمال زاده نخستین مورد  با 
ی  نوشته  طغرا"  و  "شمس  کتاب  یعنی  آثار 
قرون  ادبی  آثار  میان  در  را  خسروی  محمدباقر 
اخیر، بی نظیر توصیف می کند. این کتاب رمانی 
است سه جلدی درباره ی زندگی در فارس، در 
زمان حکمرانی ایلخانان در سده ی هشتم. جمال 
زاده این کتاب را تنها کتابی می داند که همچون 
نمونه ای از ادبیات معاصر ایران، در خور ترجمه 

به زبان های خارجی است.
 از این دیدگاه، فرهنگ غرب، به ویژه از طریق 
و  فرهنگی  جنبه های  از  بسیاری  در  ترجمه 
اجتماعی کشور ما اثر گذاشته است. این فرهنگ 
در ادبیات، هنر، نثرفارسی، شیوه نگارش، تئاتر، 
نمایش نامه نویسی، سینما و موسیقی و نیز در 
علمی  های  پژوهش  منطق،  فلسفی،  تفکرات 
ایرانیان،  فرهنگ  و  رسوم  و  آداب  در  حتی  و 
دیدگاه های جدیدی به وجود آورده است. ترجمه 
تحوالتی  بروز  موجب  نیز  زمینه ها  سایر  در 
آشنایی ملت  و  از جمله در سیاست  است  شده 
این  بارز  نمونه  خواهانه.  آزادی  اندیشه های  با 
ترجمه ی  است.  انقالب مشروطیت  وقوع  تاثیر، 
کتاب  ویژه سه  به  فرانسوی  کتاب های سودمند 
با  پطرکبیر، شارل دوازدهم و اسکندر مقدونی- 
وجود کاستی ها و نارسایی هایی که در ترجمه آن 
پیدایش  عوامل  مهم ترین  از   – داشت  وجود  ها 

جنبش مشروطه به شمار می آیند.
 تاثیر ترجمه بر زبان فارسی

فرهنگ های  و  ها  زبان  تاثیر  و  نفوذ  و  ترجمه 
گوناگون در یکدیگر مربوط به عصر حاضر نیست. 
در روزگاران گذشته نیز این ارتباط و تاثیر وجود 
داشته است. به عنوان نمونه، در زمان اشکانیان 

ایرانیان  تماس های  و  و ساسانیان، طی جنگ ها 
و  علمی  زمینه های  در  کتاب هایی  یونانیان،  و 
فلسفی از زبان یونانی و سریانی به فارسی پهلوی 

ترجمه شد.
از  می توان  کتاب ها،  این  ی  جمله  از 
انالوطیقیای  و  ارمنیاس  باری  قاطیغوریاس، 
ایرانیان  آشنایی  در  بی شک  که  برد  نام  ارسطو 
با زبان و فرهنگ و علوم یونانی مؤثر بوده اند. از 
تاثیر  فارسی  در  که  گوناگونی  های  زبان  جمله 
روسی،  ترکی،  عربی،  از  می توان  است،  گذاشته 

چینی و هندی نام برد:
و  نفوذ  با  هجری  چهارم  سده  از  ترکی،  زبان 
تاثیر  فارسی  در  ایران،  به  ترک ها  مهاجرت 
گذاشت و واژه هایی از آن وارد زبان فارسی شد. 
تنها  و  نبود  تمدنی  ما،  فرهنگ  بر  ترک ها  تاثیر 
به واژگان محدود می شد. کلماتی مانند اتابک، 
قلی، خان، آقا، خانم، بیگ، بیگم، دوقلو، قدغن، 
باشی  حکیم  مثل  ترکیب هایی  در  چی  و  باشی 
کلمات،  این  شد.  فارسی  زبان  وارد  چراغچی  و 
جا  آن  از  اما،  دارد.  تشریفاتی  جنبه ی  تر  بیش 
که ترک ها، قومی چادر نشین و جنگ جو بودند، 
و  قراول  قشون،  ایلغار،  ایلخی،  مانند  هایی  واژه 
یغما نیز از آن زبان وارد زبان فارسی شده است. 
از زبان ترکی، واژه هایی که دارای  در حقیقت، 
باشد در فارسی  معانی فلسفی، علمی و معنوی 

وارد نشده است.
سبب  نیز  هند  و  چین  با  ایران  تجاری  روابط 
زبان  وارد  ها  زبان  این  از  هایی  واژه  که  شد 
فارسی شود مثل چای و چیت. طی جنگ های 
نمایندگان و درباریان  از  ایران و روس، بسیاری 
مرزی،  های  استان  ساکن  عادی  مردم  حتی  و 
آن  در  بزنند.  روسی حرف  زبان  به  می توانستند 
ایران  مرزی  مناطق  در  ویژه  به  زبان  این  زمان 
آن  از  بسیاری  های  واژه  و  یافت  بسیاری  رواج 
وارد زبان فارسی شد که هنوز از آن ها استفاده 
اسکناس،  استکان،  سماور،  مانند  می کنیم. 
درشکه، کالسکه و امثال آن. اما، تاثیر هیچ کدام 
نیست که  به صورتی  فارسی  زبان ها در  این  از 
بتوان گفت در آن نفوذ کرده اند. نخستین زبانی 
که در ایران فرهنگ جدیدی را به ارمغان آورد، 
زبان عربی است. با وارد شدن زبان عربی در زبان 
فارسی، زبان دری ) فارسی کنونی(،  زبان رسمی 
با احاطه ی  ایرانی  اندیشمندان  ایران شد.  کشور 
ترجمه ی  به  داشتند،  زبان  هردو  به  که  کاملی 
کتاب های گوناگون پرداختند. تا ظهور پادشاهان 
تا 9 سده( ترجمه ی  به مدت 8  قاجار ) یعنی 
رواج  عکس،  بر  و  فارسی  به  عربی  های  کتاب 
ها،  ترجمه  این  تاثیر  تحت  کرد.  پیدا  زیادی 

صنایع شعری تغییر کرد و واژه های بسیاری از 
عربی به فارسی راه یافت و آداب و رسوم و سنن 
و قواعد دو کشور در فرهنگ دیگری، جایی برای 
خود باز کرد. همچنان که واژه هایی مانند روستا، 
به  دیگر  واژه ی  هزاران  و  شلوار  سراب، سرداب، 
زبان عربی راه یافت، برخی عینا پذیرفته شد و 
تعدادی معرب و مقلوب گردید – تعداد زیادی از 

کلمات عربی نیز وارد زبان فارسی شد.
تاثیر زبان های اروپایی در زبان فارسی امروز

درکشور  اروپایی  فرهنگ  و  زبان  تاثیر  و  نفوذ 
از  می گردد.  باز  اخیر  سال  پنجاه  و  صد  به  ما 
زمانی که روابط سیاسی، فرهنگی و علمی ایران 
و  زبان  نفوذ  یافته،  افزایش  غربی  کشورهای  با 
ادبیات آنان در زبان فارسی رو به فزونی گذاشته 
و  فرانسه  نخست  ها،  زبان  این  میان  در  است. 
انگلیسی، نفوذ بیش تری در فارسی  پس از آن 

داشته  اند.
نخستین زبانی که تدریس آن در ایران متداول 
شد، زبان فرانسه بود. نخستین کسانی که برای 
تحصیل به خارج از کشور رفتند، کشور فرانسه را 
که کانون تمدن و فرهنگ آن زمان بود، انتخاب 
برای  که  مذهب  کاتولیک  میسیونرهای  کردند. 
به  چین  و  هند  به  سفر  یا  و  مسیح  دین  تبلیغ 
ی  سده  آغاز  در  را  فرانسه  زبان  آمدند.  ایران 

چهاردهم میالدی، به ایران آوردند.
با  فارسی  در  فرانسه  زبان  تاثیر  حال،  این  با 
گذاشته،  جای  بر  که  عمیقی  تاثیرات  وجود 
مربوط به گذشته است. از جنگ جهانی دوم به 
آمریکایی  و  انگلیسی  فرهنگ  گسترش  با  بعد، 
در ایران، زبان و فرهنگ انگلیسی، جای زبان و 
فرهنگ فرانسه را گرفت. ترجمه و آموزش زبان 
انگلیسی، رونق فراوان یافت و یادگیری این زبان، 

یکی از ارزش های مثبت جامعه به شمار آمد.
به صورت کتاب،  ترجمه شده که  آثار  امروزه، 

عرضه  تلویزیون  و  رادیو  طریق  از  یا  روزنامه 
به  فارسی  زبان  ی  ماده  مهم ترین  می شوند، 
مقداری  ناخواه  خواه  ترجمه،  با  می روند.  شمار 
رو، وقتی  این  از  زبان می شود.  وارد  تازه  اشکال 
تحول  موجب  باشد،  زیاد  ترجمه  دوره ای  در 
بد  خود  خودی  به  دگرگونی  این  می شود.  زبان 
نیست. حتا تجربه تاریخی نشان می دهد که این 
جریان باعث باروری زبان و فرهنگ می شود. چه 
گوناگون  زمینه های  در  را  امروز  فارسی  که  این 
ادبی و فلسفی و علمی با زبان چند دهه ی پیش 
نمی توان مقایسه کرد. بدون تردید یکی از دالیل 
این پیشرفت، ترجمه هایی است که در این مدت 

از زبان های دیگر شده است.
ترجمه،  طریق  از  که  می شود  دیده  گاه  اما، 
مغایر  بیگانه  اصطالحات  و  ها  واژه  زیادی  شمار 
با روح زبان فارسی. در آن وارد می شود. این امر 
به زبان فارسی لطمه می زند. لذا باید در آموزش 
ارایه  در  و  شود  کوشش  متخصص،  مترجمان 

مطالب ترجمه شده، دقت کافی به عمل آید.
ترجمه از دو طریق در زبان نفوذ می کند: ورود 

واژه های جدید و تغییر در دستور.
-1 وزود واژه های جدید

واژه های بیگانه به ضرورت وارد زبان می شوند و 
پذیرش برخی از آن ها ناگزیر است. اصطالحات 
و تعبیراتی که از زبان های فرانسوی و انگلیسی 
وارد زبان فارسی شده اند، قلمرو وسیعی دارند و 
در همه ی شئون علمی و فرهنگی و اجتماعی و 
آداب و رسوم ایرانیان نفوذ کرده اند. متخصصان 
ها  واژه  این  از  نوع  هزار  دها  پژوهشگران،  و 
قرار  بررسی  مورد  و  شناسایی  را  اصطالحات  و 
داده اند. در این جا به برخی از آن ها اشاره می 

کنیم.
برخی از واژه ها، عینا وارد زبان فارسی شده اند. 
پدیده  با  آشنایی  دارد:  کلی  دلیل  یک  امر،  این 

تازه ای که مفهوم تازه  ای دارد. به عنوال مثال:
- اختراع ابزارهای فنی تازه و ورود آن ها : نظیر 
تلفن، تلگراف، رادیو، تلویزیون، سینما، اتومبیل، 

آسانسور، آسفالت، بمب، کامپیوتر و پنیسیلین.
- کشفی در علوم: میکروب، ویروس، باکتری، 
پروتئین،  الکترون،  اتم،  ازت،  اکسیژن،  سلول، 

هیدروژن.
که  آشنایی  نا  نهادهای  و  رسوم  و  آداب   -
بوده:  یا به صورت دیگری  قبال مشابهی نداشته 
هتل،  بوفه،  رستوران،  کابینه،  پارلمان،  بانک، 
کمیته،  کمیسیون،  بورس،  تئاتر،  کریسمس، 

فوتبال، بسکتبال و امثال آن.
- برخی از واژه ها نیز به همان صورت ترجمه 
شده و وارد زبان فارسی شده اند. حتی در میان 
و  تعارفات  و  زندگی  ی  روزمره  امر  واژگان  این 
از جمله  برخی  دارند.  وجود  نیز  رسوم،  و  آداب 
استفاده  فارسی  در  و  شده  ترجمه  عینا  هم  ها 

می شود. مانند:
  The danger is past خطر از سر گذشته
 Aussin,st  ilopas خالی از فایده نیست ،
 It.s clear that بدیهی است که ، inutile

I have an idea من یک پیشنهاد دارم ،
و  ادبی  اصطالحات  و  لغات  از  برخی   -

هنری وارد شده به فارسی:
شعر نو Modern Poetry ، قرمان داستان  
مجموعه ی   ،  Le he,ros de roman
نوآوری   ،   Recueil des poe,sie شعر 

Innovation
- برخی اصطالحات سیاسی وارد شده به 

فارسی:
 Coe,xistence آمیز  مسالمت  همزیستی 
 Political سیاسی  زندانی   ،  Pacifique
 The genral اعتصاب عمومی ،Prisoner
 Coalition ائتالفی  حکومت   ،  Strike

goverment
- برخی اصطالحات روانشناسی وارد شده 

به فارسی:
 ،  Un Counscious ناخودآگاه   ضمیر 
 ،Inferiority Complex حقارت  عقده ی 

Mental imbalance عدم تعادل روحی
زبان  در  شده  وارد  فنی  و  علمی  اصطالحات 
زیست  اداری،  گوناگون  زمینه های  در  فارسی 
بی  غیره  و  اقتصادی  حقوقی،  نظامی،  شناسی، 
شمار است. به دلیل رعایت اختصار، از اشاره به 

آن ها خودداری می شود.

ادامه دارد...

سرویس فرهنگی - ادبی کرمان امروز

زمانی که صحبت از کتاب و کتابخوانی می شود افراد بسیاری از نبود زمان 
کافی برای مطالعه گالیه دارند. درست است که امروزه زندگی مدرن زمانی 
را برای کتابخوانی نمی گذارد، اما باز هم می توان فرصت ها را مغتنم شمرد 
و زمان های کوتاهی را به کتاب اختصاص داد. کتابخوانی فواید زیادی دارد 
که نمی توان تمام آن را در این گزارش مطرح کرد، اما مهم ترین فایده آن 
برای انسان ایجاد خالقیت است و سبب می شود تا درک بهتری نسبت به 

مسائل پیدا کرده و راحت تر مشکالت روزمره را حل کنیم.
 در این نوشتار راهکار هایی را برای افرادی که فرصتی برای کتاب خواندن 
برای  از کمترین زمان  بتوان  تا شاید  ندارند، پیشنهاد می دهیم  و مطالعه 
مطالعه و ترویج کتابخوانی در میان افراد پر مشغله استفاده کرد و دست 

دوستی کتاب را در دستان آن ها گذاشت.
ایجاد هدف

یا زمانی است. برای  ایجاد هدف مطالعاتی  ابتدای کار  بهترین روش در 
نمونه مشخص کنید که هر ماه یا هر هفته می توانید چند کتاب را بخوانید و 
آن را یاداشت کنید. این هدف شما است و پیش خود قرار بگذارید که حتما 
باید این تعداد کتاب را در طول هفته یا ماه بخوانم. همین مسئله انگیزه 
بسیاری به شما می دهد. حال می توانید به ندرت هر هفته یا هر ماه تعداد 
کتاب ها را افزایش دهید و میزان مطالعه خود را باال ببرید. البته بهترین 
روش در کنار هدف گذاری برای مطالعه، یادداشت کتاب های خوانده شده 
است و بهترین کار این است، هر کتابی را که می خوانید نام آن را یادداشت 

و لیستی از آن تهیه کنید.
انتخاب  برای خود  را  از کتاب ها  لیستی  باید  ایجاد هدف  شما در روش 
کنید؛ سعی کنید این لیست را بر اساس عالیق خودتان بنویسید تا انگیزه 

بیشتری برای دنبال کردن آن داشته باشید.
 تند خوانی

است.  خوانی  تند  تمرین  پرمشغله،  افراد  برای  روش ها  بهترین  از  یکی 
زمان  مدت  در  را  مطالعه  تا  می کند  کمک  پرمشغله  افراد  به  تندخوانی 
کوتاهی انجام دهند و در زمان خود صرفه جویی کنند. ممکن است برخی 

فکر کنند که تندخوانی تمرکز را از بین می برد؛ باید گفت اگر تند خوانی با 
تمرین و انجام روش های مناسب آن صورت گیرد، تمرکز را از بین نمی برد. 
پس اگر برایتان مهم است که کتابی را در مدت زمان کوتاهی بخوانید، حتما 

روش های تندخوانی را تمرین کنید.
همزمان کتاب بخوانید

یکی از جالب ترین روش های مطالعه که برای صرفه جویی در زمان مهم 
است، خواندن چند کتاب به صورت همزمان است. زمانی که قصد شروع 
مطالعه یک کتاب را دارید، این روش را امتحان کنید و دو کتاب را همزمان 
با هم شروع کنید. در ابتدا این روش سخت و غیرممکن به نظر می رسد، 
اما اگر آن را امتحان کنید ممکن است تا مدت ها این روش را برای صرفه 
جویی در مطالعه انتخاب کنید. بهتر است کتابی را صبح ها در فرصت های 
خالی که در محل کار دارید، در دست بگیرید. البته پیشنهاد می شود برای 
محل کار کتابی انگیزشی یا درباره پیشرفت های کاری را بخوانید تا انرژی 
شما را افزایش دهد. در طول روز هم می توانید کتاب های شعر و شب هنگام 
هم کتاب های داستانی و رمان را مطالعه کنید. البته سلیقه هر شخصی در 
انتخاب کتاب ها متفاوت است بنابراین کتاب ها را بر اساس سالیق شخصی 

خود در طول روز مطالعه کنید.
 کتاب قرض بگیرید

از  نظرتان  مورد  کتاب  حتی  یا  ندارید  کتاب  خرید  برای  فرصتی  اگر 

اید، بیشتر است، از دوستان  هزینه ای که برای خرید کتاب کنار گذاشته 
یا کتابخانه کتاب قرض بگیرید. قرض گرفتن کتاب سبب می شود تا مدت 
زمان مشخصی برای مطالعه کتاب داشته باشید. این مسئله به شما کمک 
از  باز گردانید.  به صاحبش  را مطالعه و  تا در زمان معینی کتاب  می کند 

طرفی این روش تا حدی زمان شما را در مطالعه مدیریت می کند.
از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید

زمانی که برای مسیر رفت و آمد خود از ماشین شخصی استفاده می کنید، 
قطعا نمی توانید در حین رانندگی مطالعه کنید؛ اما اگر در مسیر رفت و آمد 
خود از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید عالوه بر آلودگی کمتر هوا، میزان 
مطالعه خود را باال می برید و همین سبب می شود تا از کوچکترین فرصت 
برای مطالعه استفاده کنید. زمانی که در وسایل نقلیه عمومی مطالعه کنید، 
فرهنگ کتاب خوانی را در میان افراد جامعه باال می برید و این خود تبلیغ 
خوبی برای تشویق افراد جامعه به کتاب خوانی است. البته برخی نیز مسیر 
رفت و آمد خود را با خودروی شخصی طی می کنند و امکان استفاده از 
وسایل نقلیه عمومی را ندارند که بهترین روش برای این افراد استفاده از 

کتاب های صوتی در حین رانندگی است.
 دوستان خود را در کتابخوانی شریک کنید

هم  شما  انگیزه  قطعا  باشید،  داشته  کتابخوانی  برای  همراهی  که  زمانی 
باالتر می رود. برای نمونه از دوستان خود یا افراد خانواده بخواهید تا شما را 
در کتابخوانی همراهی کنند و هر روز یا هر هفته گزارش کتابخوانی خود را 
به یکدیگر توضیح دهید. در این روش بهتر است مدت زمان مطالعه خود را 

طی یک روز یا یک هفته مشخص کنید.
پیش از خواب کتاب بخوانید

اختصاص  مطالعه  به  را  کوتاه  چند  هر  مدتی  خواب  از  قبل  کنید  سعی 
و  استراحت  شما  مغز  خواب  از  قبل  تا  می شود  سبب  روش  این  دهید، 
احساس آرامش پیدا کنید و همین آرامش سبب خواب راحت می شود و 
البته باید گفت مطالبی که قبل از خواب خوانده می شود، راحت تر در ذهن 

باقی می ماند.
 درباره کتاب هایی که می خوانید با دیگران صحبت کنید

یکی از بهترین روش ها که برای مطالعه به شما انگیزه و انرژی می دهد 
این است که درباره کتاب هایی که خوانده اید یا در حال مطالعه آن هستید، 

با دیگران صحبت کنید و یا حتی نظرات خود را درباره کتاب در فضای 
این روش شاید بسیار ساده  بگذارید.  اشتراک  به  با دوستان خود  مجازی 
باشد، اما انگیزه شما را برای مطالعه باال می برد و سبب می شود برای کتابی 
را مطالعه  آن  و  بگذارید  زمان  اید،  از دوستان خود شنیده  آن  که درباره 
کنید. البته این روش به دیگر دوستان شما هم کمک می کند تا به جمع 

کتابخوان ها بپیوندند و از کتاب هایی که خوانده اند برای دیگران بگویند.
کتاب گوش دهید

گوش  کرده،  هموار  پرمشغله  افراد  برای  را  راه  که  روش هایی  از  یکی 
جایگزین  نمی توانند  صوتی  کتاب های  است.  صوتی  کتاب های  به  دادن 
را در مسیر کتاب خوانی بسیار کمک  افراد  اما  باشند،  برای کتاب  خوبی 
می کنند. می توانید کتاب های صوتی را از سایت های معتبر دریافت کنید و 
در زمان های خالی و یا در حین انجام کار های روزمره آن را گوش دهید. 
این روش عالوه بر اینکه به شما کمک می کند تا در زمان خود صرفه جویی 
کتاب  صدای  و  خوانی  کتاب  به  هم  شما  کودک  تا  می شود  سبب  کنید 

عادت کند.
جویی  صرفه  باعث  صوتی  های  کتاب  به  دادن  گوش  که  است  درست 
در زمان می شود اما نباید خود را به کتاب های صوتی عادت دهید. باید 
خواندن کتاب های فیزیکی را نیز در برنامه خود داشته باشید تا از لذت 

کتابخوانی محروم نشوید.
 کودکان را فراموش نکنید

درست است که انسان ها در جامعه امروزی زمانی برای انجام برخی 
امور که شاید در ظاهر ساده باشند ندارند، اما باید با مدیریت زمان به 
کار های خود بپردازند. زمانی که صحبت از کتاب و کتابخوانی می شود 
بهتر است که کودکان را هم در این امر شریک کنید و اگر زمانی را 
برای مطالعه در نظر گرفته اید، از کودک خود بخواهید که او هم در 
توان خواندن  اگر کودک شما  بگیرد.  در دست  را  کتابی  زمان  همان 
ندارد، خود را موظف کنید تا زمانی را برای کتابخوانی کودک خود در 
از سنین پایین به مطالعه و خواندن کتاب عادت  او را  نظر بگیرید و 
دهید. قطعا کتاب فواید بسیاری برای کودکان دارد که همگان از فواید 
آن آگاه هستند؛ پس بهتر است کودکان خود را نیز در مسیر کتابخوانی 

همراه کنید.
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رازهای جالب زندگی 9 نویسنده مشهور و پرطرفدار جهان؛
از چارلز دیکنز تا جی کی رولینگ

همه سیاستهای ضدبیگانه میرزا تقی خان 

سرویس ادبی کرمان امروز

 

حتما نام نویسندگان زیر را شنیده اید، اما درباره آن ها چه می دانید؟ در این 
مطلب کمی بیشتر با آن ها آشنا می شوید

جین آستین
است  نویسندگان مشهور هستیم! جالب  و  کتاب های کالسیک  عاشق  ما   
که یک نویسنده تنها با شش رمان )اما چه رمان هایی!( می تواند به شهرتی 
جهانی و ماندگار دست پیدا کند. اگرچه آستین در ابتدا رمان هایش را با نام 
مستعار و فروتنانه »یک بانو« می نوشت و بعد از انتشار آثارش در اوایل قرن 
یا  تعصب«  و  »غرور  مثل  کتاب هایی  اما  نکرد،  جلب  زیادی  توجه  نوزدهم، 
»عقل و احساس« در جنگ جهانی اول طرفداران زیادی پیدا کردند. حتی 
با افتخار، خودشان را »Janeites« به معنای طرفدار  سربازان بریتانیایی 

جین معرفی می کردند و کتاب های او را در سنگر ها با هم مبادله می کردند.
 دویست سال بعد از مرگ آستین، در سال ۲۰۱۷، بانک انگلستان اسکناس 
ده  اسکانس  رونمایی کرد.  نوزدهمی  قرن  نویسنده  این  تصویر  با  پوندی  ده 
کتاب  از  بهتر  لذتی  »هیچ  می گوید  که  دارد  او  از  قولی  نقل  جدید  پوندی 

خواندن نیست«.
چارلز دیکنز

اگرچه او آنقدر از خود راضی بود که خودش را »بی نظیر« توصیف کند، 
اما صفت دیکنزین )Dickensian( در حال حاضر به معنای فقیر بدبخت، 
کثیف و پست و خوار است، شبیه محله های کثیف قرن نوزدهمی لندن که او 
در آثار کالسیک خود مثل سرود کریسمس، دیوید کاپرفیلد و الیور توئیست 

به تصویر می کشید.
 در واقع نوشته های او درباره یک تجربه تلخ بودند: وقتی پدرش به خاطر 
بدهی زندانی شد، چارلز ۱۲ ساله در یک کارخانه واکس سازی سخت کار 
می کرد. اما با اولین رمان بلندش که در روزنامه ها منتشر می شد، به شهرت 
لندن  در  او  تدفین  مراسم  در  زیادی  جمعیت  حتی  و  یافت  دست  جهانی 
شرکت کردند. نویسندگان مشهوری مثل دیکنز فراتر از یک کلمه هستند. 
عالوه بر فیلم ها و اقتباس های تلویزیونی، پارکی با تم دیکنز هم در انگلستان 

وجود دارد.

ویرجینیا ولف
 تصادفی نیست که این نویسنده پیشگام ادبیات نامش را به نمایشنامه »چه 
کسی از ویرجینیا وولف می ترسد؟« داده است؛ و پاسخش این بود )و هنوز 

هم هست(: خیلی ها.
 وولف شخصیت فمنیستی داشت که وضعیت سخت زنان در بریتانیا بین 
جنگ های جهانی را در کتاب های معروفی مثل اتاقی از آن خود، خانم دالووی 
برای  عبرتی  او درس  به چالش کشید. همچنین  دریایی  فانوس  به سوی  و 
دختران سرکش شد: ویرجینیا از بیماری روانی رنج می برد و نهایت خودش را 
با غرق کردن در رودخانه با جیب های پر از سنگ ُکشت. در فیلم »ساعت ها« 
که از یکی از رمان های وولف الهام گرفته، نیکول کیدمن در نقش ویرجینیا، 

اُسکار بهترین بازیگر زن سال را به دست آورد.
ویلیام فاکنر

واقع  در  شد،  ادبیات  نوبل  جایزه  برنده  که  آمریکایی  گوتیک  ادبیات  پدر 
فاکنر  بود.  پست  اداره  خورده  شکست  کارمند  و  الکلی  دبیرستان،  اخراجی 
اولین داستان هایش را در مورد خودش بافت و از اجداد کشاورز جنوبی خود و 
آسیب دیدن در جنگ جهانی اول برای مردم تعریف می کرد، با اینکه هرگز به 
جنگ نرفته بود! اما فکر نمی کرد کسی به ادبیات آمریکای جنوبی عالقه مند 

باشد. چقدر اشتباه می کرد!
 فاکنر با رمان هایی مثل ابشالوم، ابشالوم!، گور به گور، خشم و هیاهو معروف 
شد که همگی در یوکناپاتافا رخ می دهند که از نظر جغرافیایی تقریباً معادل 
مورد  مقصد  آکسفورد  اکنون  است.  می سی سی پی  آکسفورد،  در  زادگاهش 
به  آمریکا  ادبیات  پدر  به  احترام  ادای  برای  فاکنر است که  عالقه طرفداران 

آرامگاه او سر می زنند.
خواهران برونته

جین ایر و بلندی های بادگیر را چقدر دوست دارید؟ احتماال جزء بهترین 
رمان های رمانتیک قرن نوزدهم هستند )و البته یادتان باشد، رقابت سختی 
در این دوره وجود دارد( اما باور نمی کنید که نویسندگان مشهور این کتاب ها، 
امیلی و شارلوت برونته، دختران یک مرد خشک و رسمی بودند و در یک 
خانه ایزوله در یورکشایر، انگلستان فقط با اعضای خانواده و خدمتکارانشان 

بزرگ شدند.
 تنها تجارب آن ها از دنیا در مدارس شبانه روزی ترسناک و خانواده های 
ثروتمند و عبوس بوده است. شاید عجیب ترین چیز درباره خواهران برونته اثر 
دوران کودکیشان باشد: تعداد زیادی کتاب دست نویس کوچک و ظربفی که 

با داستان های خیالی پر شده بود.

جی. دی. سلینجر
 بیشتر نویسندگان این مطلب به سختی به شهرت رسیدند، اما این استاد 
ادبیات مدرن اصال نمی خواست مشهور شود. سلینجر بعد از موفقیت بزرگ 
اولین رمانش، ناطوِر دشت، ۵۰ سال در کورنیش، نیوهمپشایر پنهان شد و در 
انزوا زیست. او به وکیل خود دستور داد همه نامه های طرفداران را بسوزاند 
نقل  او  نامه های منتشر نشده  از  نویس شکایت کرد که  از یک شرح حال  و 
درباره اش منتشر می شد  نمی توانست همه مطالبی که  اما  است.  قول کرده 

را از بین ببرد.
 دخترش مارگارت سلینجر و معشوقش جویس مینارد که از سلینجر بسیار 
جوان تر بود، در خاطراتشان او را آدمی عجیب توصیف می کردند که وسواس 
کنترل داشت و همواره در حال تجربۀ رژیم های باب روز و مذهب های مختلف 
بود. از همه عجیب تر اینکه دخترش ادعا کرد سلینجر ادرار خود را می خورده 

و فکر می کرده برای سالمتش مفید است.
مارک تواین

 مارک تواین با سبیل های پرپشت سفید و کت و شلوار سفیدی که تمام 
سال به تن داشت، همیشه قابل شناسایی بود. به گفته موزه خانه مارک تواین 
در هارتفورد، تواین به عنوان نام تجاری سیگار، لباس و قایق موتوری استفاده 
شده است. حتی مدرسه، کازینو، هتل، پارک، رستوران، دریاچه و پل هم به 

نام وی نامگذاری شده اند.

همینگوی یک نقل مشهور دارد: »تمام داستان های ادبیات مدرن آمریکا 
از یک کتاب مارک تواین به نام »ماجرا های هاکلبری فین« نشات می گیرد« 
بیش از ۱۰۰ سال بعد از مرگ تواین ، همه دانش آموزان آمریکا هنوز ماجرا های 
هاکلبری فین و تام سایر را می خوانند و این هوش و تفکر تواین است که او را 
برای همیشه زنده نگه داشته است. همان طور که خودش می گوید: »ادبیات 
خوب و عالی مثل شراب است، و داستان های من فقط آب هستند، اما همه 
آب را دوست دارند.« همه مردم داستان های کالسیک و متمایز نویسندگان 

مشهور را دوست ندارند، اما همه از داستان های تواین لذت می برند.
جیمز جویس

 چند نویسنده هستند که روزی در تقویم ادبی جهان داشته باشند؟ ۱۶ 
ژوئن یا روز بلوم، به نام بلوم، یکی از شخصیت های مشهورترین رمان جویس، 
اولیس، نامگذاری شده است، رمانی که تمام وقایع آن در ۲۴ ساعت اتفاق 
می افتد، یعنی روز شانزدهم ژوئن ۱۹۰۴ که مصادف با اولین دیدار جویس با 

همسرش، نورا بارناکل است.
ادواردی،  لباس  بلوم در دوبلین روز خاصی است، صبحانه، مسابقات   روز 
در  اما   کتاب.  خواندن  ماراتن  و  شبانه  شادی های  ادبی،  روی  پیاده  تور های 
جا های دیگری مثل چین، برزیل، نیوزیلند، کرواسی و سراسر ایاالت متحده 
هم این روز را جشن می گیرند. متاسفانه جویس تا وقتی زنده بود نتوانست 
در این مراسم شرکت کند. این نویسنده ایرلندی به دنبال درمان و جراحی 

چشم هایش در اروپا سرگردان بود و در سن ۵۹ سالگی درگذشت.
جی کی رولینگ

نام جی. کی. رولینگ کامل نخواهد  ادبیات، بدون  با موضوع  هیچ لیستی 
شد، زیرا او یکی از مشهورترین نویسنده های قرن است. صرف نظر از اینکه 
پرطرفدارترین  جزء  پاتر  هری  می کنید،  فکر  چه  او  آثار  ماندگاری  مورد  در 
داستان هاست و صنایع زیادی از طریق آن سود های کالن کسب کردند. از 

همه جالب تر طرفداران افراطی ست که در سراسر دنیا دارد.
مثال عروسی با تم هری پاتر! یک زوج تگزاسی واقعا به انگلستان سفر کردند 
تا در ایستگاه قطاری که هری پاتر به مدرسه جادوگری هاگوارتز رفت پیمان 
ازدواج ببندند. اما جشن ازدواج ۶۵ هزار دالری خود را در خانه ای در هوستون 
برگزار کردند با جزئیاتی مثل جغد های زنده ای که حلقه آن ها را می آوردند، 
نام های  با  کوکتل هایی  بودند،  کوئیدیچ وصل  به حلقه های  که  صندلی هایی 
جادویی، دسته گلی با صفحات کتاب و بسیاری چیز های دیگر که داستان های 

هری پاتر را برای مهمانان زنده می کردند.

سرویس سیاسی کرمان امروز
 

با نگاهی به تاریخ پس از اسالم خواهید دید که دوره ای 
دوران  این  در  اما  نیست،  قاجاریه  سلسله  از  آورتر  ننگ 
و  شدند  ایران  عزت  مایه  پیش  از  بیش  که  بودند  افرادی 

امیرکبیر یکی از این افراد بود.
کشور ما همان پهنه باشکوه با منابع بی شمارش روزگار 
تلخ و شیرین بسیاری را پشت سر گذاشته است. از دیرباز 
تا کنون این کشور بزرگ مردان سیاسی بسیاری را به خود 
دیده است تا بلکه بتوانند بیش از پیش به این گربه چهار 

فصل زیبا عزت و اعتبار دهند.
یکی از مردان بزرگ روزگاران قدیم امیر کبیر بوده است؛ 
همان صدراعظمی که در اوایل دوره ناصرالدین شاه قاجار 
به مقام صدارت رسید و تحوالت مهمی در زمان وی رخ 
داد که از جمله این تحوالت در شئون سیاسی، اقتصادی، 
از  یکی  خورد.  رقم  کشور  اجتماعی  و  نظامی  فرهنگی، 
بود که در پی  دارالفنون  تأسیس مدرسه  او  اقدامات مهم 

گسترش و حمایت وی از تولید ملی بود.
با نگاهی به برگ های تاریخ پادشاهان ایرانی پس از اسالم 
سلسله  از  سیاه تر  و  تر  آور  ننگ  دوره ای  که  دید  خواهید 
قاجاریه نیست البته این به استثنای مقاطعی خاص است 
کشورهای  به  امتیازات  واگذاری  عصر  که  دوره  همین  در 
بیگانه بوده است اشخاصی هم بودند که این تیرگی را کم 
رنگ کردند و به یقین صدراعظم ناصرالدین شاه از جمله 

چنین کسانی بوده است.

عزت و سربلندی ایران در مقابل سفرای دیگر کشورها
یکی از کارهای مهم امیر کبیر آن بود که بعد از قرن ها 
ذلت را از ایران برد و بار دیگر عزت را به جای آن قرار داد 
با  دیپلماتیک خود در جوانی  امیر کبیر در طی سفرهای 
هوش و ذکاوتی ستودنی اشتغاالت و تجربه های فراوانی را 
به دست آورد که این تجربه ها همگی در امر مملکت داری 

بسیار کارساز بود.
اما  بود  کوتاه  بسیار  امیرکبیر  صدارت  دوران  اگرچه 
در  ایران  استقالل  او جهت  تجربه های  تمامی  ثمره  گویی 
داخلی  عرصه های  در  سرافرازی  و  خارجی  روابط  زمینه 
واسطه  به  چیز  هر  از  قبل  را  کبیر  امیر  کرد،  پیدا  نمود 
داخلی  سیاست های  عرصه  در  کوشش هایش  و  تالش ها 
کشور می شناسند. اصالح امورات کشور و برخورد با گردن 
کشان، تنظیم امور مالیه، بسط قسط و عدالت، ترویج اخالق 
مدنیت، توجه به صنعت و تهیه جراید و ایجاد مساعدت در 
امر تألیف کتب از جمله اموری هستند که دوست و دشمن 
کبیر  امیر  مدارانه  و سیاست  اخالقی  را جز خصایص  آنها 

می دانند.
در  کبیر  امیر  نام  که  دید  خواهید  گذشته  به  نگاهی  با 
مبارزه با تسلط بیگانگان و جلوگیری از تحکم آنان در ایران 
امیر  ظهور  با  است،  داشته  درخشش  اندازه  چه  تا  زمین 
کبیر در میان دولت مردان قاجاری و صعود او در دربار شاه 
جوان سفرا و وزیر مختارهای سایر کشورها عادت همیشگی 
خود را که  روا داشتن اجحاف های بسیاری به کشور بود را 
کنار گذاشته و به این نکته که این ملک را مردان دیگری 
و  باز  هوس  شاهان  با  تشابهی  هیچ  که  می کنند  مدیریت 

درباریان ناالیق و تملق گوی قبل ندارد ایمان آوردند.
روسیه  و  بریتانیا  فرستادگان  و  سفرا  این  پس  آن  از 

نبودند که حتی صدراعظم ایران را ساعت ها منتظر مالقات 
این  طوالنی  صف های  آمد  امیر  وقتی  بلکه  بگذارند،  خود 
تشکیل شد  ایشان  اتاق  در پشت درب  مغرور  فرستادگان 
و  نموده  حاصل  مملکت  اداره  امور  از  فراغتی  او  شاید  تا 
آنها را به حضور بپذیرد با این وجود این مالقات ها چیزی 
داخله  امور  در  دخالت  از  آنان  منع  و  سرزنش  جز صحنه 
به  پیش  از  بیش  که  مهم  این  کنار  در  نبود  زمین  ایران 
امیر  اقدامات  از  داد یکی دیگر  و سربلندی  ما عزت  ایران 
و  پایتخت  بین  که  )افرادی  نویس  خفیه  گرفتن  کار  به 
والیت رفت و آمد می کردند و مانند جاسوسان از تحریکات 
موفق  کار  این  با  او  بود  اطالع می یافتند(  سفرای خارجی 

شد هریک  رجال ایران را که به طور محرمانه با سفیران 
انگلیس، روس و گاهی عثمانی، فرانسه و اتریش همکاری 
داشتند شناسایی کرده و با این کار توانست از برنامه ها و 
توطئه های احتمالی این سفرا آگاه گردد و واکنش مناسب 

را در برابرشان نشان دهد.
موازنه منفی و موازنه مثبت در برخورد با دخالت بیگانگان

موازنه ی  بر  مبتنی  خارجی  سیاست  رگه های  می توان 
امیرکبیر  دوران  در  را  مستقل  سیاست  و  مثبت  و  منفی 
گاه   )۲۶۶-۲۶۷  :۱۳۸۶ مهدوی،  )هوشنگ  کرد.  مشاهده 
سیاست موازنه ی منفی ایجاب می کرد که امیر منافع ملی 
دارالفنون  تأسیس  دهد.  ترجیح  استعمارگران  منافع  بر  را 

یکی  نظامی  آموزش  برای  اتریشی  مربیان  از  استفاده  و 
دیگر  پای  نمی خواست  که  بریتانیا  بود.  اقدامات  این  از 
کشورهای اروپایی به ایران باز شود در این مسیر، کارشکنی 
یک  تجهیزات  تهیه ی  برای  ناصرالدین شاه  صدراعظم  کرد. 
کارخانه ی ماهوت، اتریش را بر روسیه و عثمانی که دو الگوی 
اساسی صنعت آن زمان بودند، ترجیح داد. مأموریت های امیر 
در قالب رئیس هیئت نمایندگی ایران در خارج، که او را به 
فکر اصالحات انداخت، آتشی بر خرمن دولت های سلطه گر 

در ایران بود. )آدمیت، ۱۳۵۳: ۱۸۱(
امیرکبیر در راستای حفظ نفوذ ایران در قلمروهایی از جمله 
خوارزم، که دولت های دیگر قصد تصرف آن را داشتند، تالش هایی 
کرد. او توسعه ی روابط سیاسی را در اولویت قرار داد تا از طریق 
دوستی، امرای خوارزم را که همواره مایل به تبعیت از دولت ایران 
بودند و تا زمان فتحعلی شاه هم از ایران تبعیت می کردند، مطیع و 

فرمانبردار دولت مرکزی نماید. )پاشینو، ۱۳۷۲: ۱۶(
جاسوسی  اقدامات  با  مبارزه  امیرکبیر،  اقدامات  دیگر  از 
دولت های بیگانه بود که می توان به اخراج ژنرال ژان پل فریه 
از ایران اشاره کرد که برای انگلستان جاسوسی می کرد و پس 
از خروج در عثمانی، مقاالتی علیه شخصیت امیرکبیر به چاپ 
رساند. فریه فرانسوی از طرفداران بریتانیا بود که در ایران علیه 
دوره ی  در  اقدامات  از  یکی  بود  معتقد  و  می کرد  کار  روسیه 
صدارت امیر، این بود که بدهی کشورهای خارجی پرداخته شد. 

)آیتی، ۱۳۸۱: ۳(
این تنها بخشی از اقدامات مهم امیر کبیر در دخالت بیگانگان 
در امور کشور است، امیر کبیر با ایستادگی و مقابله با دخالت 
از قبل به صنعت  توانست بیش  امور مهم کشور  بیگانگان در 
کشور رونق دهد و بیش از پیش به ایران سربلندی و اعتبار 

بخشید.
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زن افغانی شوهرش را 
سالخی کرد!

زن افغانی شوهرش را با چاقو سالخی کرد.
زن جوان در والیت بادغیس افغانستان شوهرش را پس از درگیری 

زناشویی سر برید.
از  پس  ساله   35 گلنار  محلی،  پلیس  سخنگوی  گزارش  به  بنا 
درگیری لفظی با شوهرش به خاطر رفتارهای شیطانی در رابطه 

زناشویی او را با چاقو سالخی کرد.
گزارش پزشکی قانونی حاکی از آن است که قربانی-پرویز 40 ساله 
پس از ضرب و شتم و درگیری فیزیکی با همسرش با چاقو مورد 
حمله قرار گرفت و سر ش بریده شد که معاینات پزشکی عمدی 

بودن این جنایت خونین را تایید کرد.
پرونده  این  به  رسیدگی  پرویز  خانواده  با شکایت  حاضر  در حال 
آغاز شد و متهم اکنون در زندان است تا به زودی جلسه محاکمه 

اش برگزار شود.

اشک پشیمانی پس از قتل برادر
پسر نوجوان در دعوای خانوادگی و مقابل چشمان مادرش برادر 

بزرگترش را کشت.
خراسان نوشت: صبح سیزدهم بهمن سال ۹۷ زن و مردی که بسیار هراسان 
نام اردشیر را به بیمارستان  بودند پیکر نیمه جان پسر ۲0 ساله شان به 
الغدیر منتقل کردند و مدعی شدند خانه شان در تهرانپارس از سوی چند 

مرد ناشناس مورد حمله قرار گرفته و او زخمی شده است.
اردشیر تحت درمان قرار گرفت، اما به خاطر بریدگی عمیق در سینه اش 

تسلیم مرگ شد.
بدین ترتیب، پلیس در جریان پرونده قتل قرار گرفت و به تحقیق از پدر 

و مادر اردشیر پرداخت.
در  که سعی  آن ها  و  برانگیخت  را  پلیس  زوج شک  این  تناقض گویی های 
پنهان کردن حقیقت داشتند به ناچار لب به اعتراف گشودند و گفتند پسر 

کوچک شان به نام ارشیا برادرش را کشته است.
خیلی زود ارشیا بازداشت شد و قتل را گردن گرفت.

ارشیا گفت: شب قبل از این ماجرا دیر به خانه برگشتم و برادر بزرگم اردشیر 
از این موضوع عصبانی شد و مرا کتک زد. صبح وقتی از خواب بیدار شدم 
بگوید  برادرم  به  گفتم  مادرم  به  نیست،  سرم  باالی  موبایلم  شدم  متوجه 
موبایلم را برگرداندکه همان موقع اردشیر باالی سرم آمد و به من سیلی زد. 

ما با هم درگیر شدیم و مادرم مرا از خانه بیرون انداخت.
به  شنیدم.  را  مادرم  ناگهان صدای جیغ  اما  نشستم،  خانه  در  مقابل  من 
سوپرمارکت رفتم و از آن جا چاقو برداشتم. به محض این که وارد خانه شدم 
در راه پله ها اردشیر را دیدم. او با دسته جاروبرقی به من حمله کرد و من 

هم برای این که از دست او فرار کنم یک ضربه به سینه اش زدم.
در دادگاه

به دنبال اعترافات پسر نوجوان پرونده برای رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه 
کیفری یک استان تهران فرستاده شد. در این میان پدر و مادر ارشیا اعالم 

گذشت کردند و گفتند حاضر به قصاص وی نیستند.
ارشیا از جنبه عمومی جرم محاکمه شد.

وی در حالی که سرش را پایین انداخته بود و اشک می ریخت گفت: باور 
کنید من نمی خواستم برادرم را بکشم هنوز هم باور نمی کنم او مرده است. 

من پشیمانم و طلب بخشش دارم.

لکه های خون در خودرو راز جنایت 
را فاش کرد

مردی که متهم است شریک مالی اش را کشته و جسدش را در 
بیابان های اطراف کرج رها کرده، در شعبه یکم دادگاه کیفری استان 

البرز در حالی پای میز محاکمه ایستاد که منکر ارتکاب قتل شد.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، سال ۹۶ به دنبال پیدا 
شدن جسد خونین مردی 4۶ ساله در حوالی بیابان های مهرشهر کرج 
کارآگاهان پلیس پی بردند وی هوشنگ نام داشته و با ضربات چاقو 

کشته شده است.
ردیابی آخرین تماس های مقتول نشان داد که وی آخرین بار با دوستش 

به نام فرید در ارتباط بوده است.
مرد جوان پس از دستگیری منکر اطالع از سرنوشت دوستش شد، اما 
با پیدا شدن آثار لکه های خون در داخل خودرواش مشخص شد خون 

متعلق به مقتول بوده است.
مدتی بعد فرید لب به اعتراف گشود و این متهم در شعبه یکم دادگاه 
کیفری استان البرز به ریاست قاضی قیومی و با حضور قاضی فیروزه ای 

رنجبر تحت محاکمه قرار گرفت.
متن  دادستان  نماینده  دهقان  قاضی  دادگاه  جلسه  ابتدای  در 
کیفرخواست را خواند و آنگاه اولیای دم خواستار قصاص متهم شدند.

سپس متهم پشت میز محاکمه ایستاد و در حالی که اتهام قتل عمد 
را قبول نداشت گفت: من در اداره آگاهی و دادسرا به خاطر فشار هایی 
که به من وارد می شد اتهام قتل را پذیرفتم در حالی که بیگناه هستم.

داشته  مرحوم  با  که  اختالفاتی  درباره  قضات  سؤال  به  پاسخ  در  وی 
گفت: آن مرحوم شریک مالی ام بود و با هم اختالف داشتیم، اما من 

هرگز او را نکشته ام.
پیدا  داخل خودروات  لکه های خونی که  درباره  پرسید:  دادگاه  رئیس 
این  نمی دانم  من  داد:  جواب  متهم  داری؟  پاسخی  چه  است  شده 

لکه های خون چیست، اما من مقتول را نکشته ام.
جلسه دادگاه پس از دفاعیات وکیل مدافع متهم پایان یافت و دادرسان 

برای صدور حکم وارد شور شدند.

خبر پیام مقام معظم رهبری در پی مشکالت ناشی از بارندگی های شدید در جنوب شرقی کشور؛

 مجموعه های دولتی و  مردمی به یاری سیل زدگان بشتابند

وضعیت اعتیاد در جهان تا ۲0۲5؛ 

 کاشت خشخاش هایی با مورفین بیشتر

شدید  بارندگی های  از  آمده  پدید  مشکالت  پی  در 
در سیستان و بلوچستان و برخی نقاط جنوب شرقی 
دستگاه های  پیامی  در  اسالمی  انقالب  رهبر  کشور، 
دولتی و مجموعه های مردمی را به یاری هر چه بیشتر 

مردم عزیز آن مناطق فراخواندند.
به گزارش ایسنا، متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این 

شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

بلوچستان  و  سیستان  استان  در  شدید  بارندگی های 
به  که  کشور  شرقی  جنوب  در  دیگر  نقاط  برخی  و 

آب گرفتگی مشکل ساز برای مردم و در مواردی ویرانگر 
و خسارت بار انجامیده است، ایجاب می کند که در کنار 
تاکنون صورت گرفته  قابل تقدیری که  خدمات رسانی 
است، دستگاه های دولتی و مجموعه های مردمی هر چه 
از وقوع  یاری مردم عزیز آن سامان شتافته  به  بیشتر 

خسارت های بیشتر جلوگیری نمایند.
همگان  برای  ماندگار  برکت  و  خیر  متعال  خداوند  از 

مسألت میکنم.
سّیدعلی خامنه ای
۲3 دی ۱3۹۸

ایرسا  اعتیاد و روان شناسی  مدیرعامل موسسه دانش 
می گوید: گزارش سال ۲0۱۸ دفتر سازمان ملل متحد 
حاکی از آن است که از سال ۲0۲0 تا سال ۲0۲5 بمب 
گزارش  این  براساس  می شود؛  منفجر  دنیا  در  اعتیاد 
اعالم  درصد   0.۷ اروپا  در  اعتیاد  شیوع  و  رشد  میزان 
شده است؛ یعنی سالی پنج میلیون نفر به تعداد معتادان 
در اروپا افزوده می شود که شاید این روند در کشورهای 

دیگر نیز به همین میزان با رشد همراه باشد.
می کند:  اظهار  ایسنا،  با  گفت وگو  در  صفاتیان  سعید 
از  گزارش سال ۲0۱۸ دفتر سازمان ملل متحد حاکی 
آن است که از سال ۲0۲0 تا سال ۲0۲5 بمب اعتیاد در 
دنیا منفجر می شود؛ براساس این گزارش میزان رشد و 
شیوع اعتیاد در اروپا 0.۷ درصد اعالم شده است؛ یعنی 
سالی پنج میلیون نفر به تعداد معتادان در اروپا افزوده 
به  نیز  دیگر  کشورهای  در  روند  این  شاید  که  می شود 
این گزارش  واقع  باشد. در  با رشد همراه  همین میزان 
پیشگیری  برنامه هایی که در حوزه  است که  آن  بیانگر 

اجرا می شوند چندان موثر نبوده است.
کشفیات  میزان  گزارش  این  براساس  وی،  گفته  به 
مورفین حدود 33 درصد، تریاک پنج درصد و هروئین 
سال  دو  همچنین  است؛  داشته  افزایش  درصد   ۱0
گذشته گزارشی درباره کشور افغانستان منتشر شد که 
می شوند  کاشته  خشخاشی  گل های  آنجا  می داد  نشان 
آنها  مورفین  میزان  و  قوی تر  سیستماتیک  طور  به  که 

بیشتر است.
به  کشفیات  افزایش  اگرچه  که  است  معتقد  صفاتیان 
اما  دنیاست  در  انتظامی  نیروی  بیشتر  اقتدار  معنای 
زمانی که کشفیات افزایش می یابد، باید به این نکته نیز 
توجه شود که تولید مواد مخدر نیز افزایش یافته است. 
حتی زمانی که گفته می شود میزان مراجعه معتادان به 
مراکز درمانی افزایش یافته است و این موضوع را نوعی 
موفقیت تلقی می کنند باید این مسئله هم مورد توجه 
مخدر  مواد  مصرف کنندگان  تعداد  شاید  که  گیرد  قرار 
سطح  در  پیشگیری  برنامه های  و  است  داشته  افزایش 

جهانی چندان تاثیرگذار نبوده است.
مدیرعامل موسسه دانش اعتیاد و روان شناسی ایرسا در 
ادامه درباره وضعیت اعتیاد در کشور نیز بیان می کند: 
زمینه  در  چندان  نیز  ایران  در  پیشگیری  برنامه های 
آمارهای  است.  نبوده  موثر  مخدر  مواد  مصرف  کاهش 
با مواد مخدر حاکی  از سوی ستاد مبارزه  منتشر شده 
از آن است که تعداد معتادان کشور در سال  ۹۱ و ۹۲ 
حدود یک میلیون و ۲00 هزار نفر بوده این درحالیست 
که در سال ۹۸ این رقم به دو میلیون و ۸00 هزار نفر 
رسیده است و این یعنی شاهد روند افزایشی نرخ اعتیاد 

در کشور هستیم.
اینکه گزارش سازمان ملل نشان دهنده  با تاکید بر  وی 
آن است که در حال حاضر نسبت به موضوع مواد مخدر 
نگاه مقابله ای و امنیتی وجود دارد، می گوید: در سطح 

و  امنیتی  رویکردی  اعتیاد  با  مبارزه  رویکرد  جهانی 
قضایی است به طوری که حتی بودجه ها و آئین نامه های 
تدوین شده توسط سازمان ملل در این حوزه حکایت از 
نگاه مقابله ای به این حوزه دارد. حال سوال این است که 
نگاه مقابله ای که طی 30 سال گذشته نسبت به مبارزه 
بوده است؟  اعتیاد در دنیا وجود داشته چقدر موفق  با 
در گزارش سازمان ملل هر ساله نشان می دهد که میزان 
اعتیاد افزایش و سن اعتیاد روبه کاهش است؛ زنان، افراد 
تحصیل کرده، شاغالن و ... به سمت مصرف مواد مخدر 
می روند، اما آیا زمان آن فرا نرسیده است که در موضوع 

مبارزه با مواد مخدر نگاه خود را تغییر دهیم؟
صفاتیان در ادامه با اشاره به موضوع مبارزه با مواد مخدر 
در برنامه ششم توسعه تصریح می کند: در بند 5۷ برنامه 
پرداخته  مخدر  مواد  با  مبارزه  موضوع  به  توسعه  ششم 
مواد  با  همه جانبه  »مبارزه   آمده  آن  در  که  است  شده 
کلی  سیاست های  چارچوب  در  روان گردان ها  و  مخدر 
با هدف کاهش ۲5 درصدی  و مدیریت مصرف  ابالغی 
واژه  از  بند  این  در  واقع  در  برنامه«.  پایان  تا  اعتیاد 
»مدیریت مصرف« استفاده شده است، این درحالیست 
که به این موضوع توجهی نمی کند. اگرچه ایران یکی از 
کشورهای پیشرفته در حوزه مقابله با مواد مخدر است 
اما چرا دستگاه ها این  نیز به آن پرداخته  که در قانون 

قوانین را اجرا نمی کنند؟
ایرسا  روان شناسی  و  اعتیاد  دانش  موسسه  مدیرعامل 

مواد  »مصرف«  بتوانند  دولت ها  اگر  که  است  معتقد 
از  بسیاری  می توان  کنند  کنترل  کشور  در  را  مخدر 
برنامه های آموزشی حوزه اعتیاد را در جهت پیشگیری 

اجرا کرد.
دنیا حدود  در  مواد مخدر  مالی  گفته وی، چرخش  به 
500 میلیارد دالر است که از این میزان سود قاچاقچیان 
و  است  دالر  میلیارد  مخدر 400  مواد  فروش  از  ناشی 
راحتی  به  می توانند  آنها  یعنی  میزان سود،  این  کسب 
بگیرند.  دست  در  را  جهانی  اقتصاد  نوع  و  کنند  نفوذ 
مخدر  مواد  موضوع  به  جرم انگاری  جای  به  نباید  چرا 
بیمار  را  معتادان  و  باشیم  داشته  قانون مندسازی  نگاه 
باید به جای نگاه مقابله ای به موضوع درمان و  بدانیم. 

پیشگیری بپردازیم.
از  بسیاری  در  اینکه  به  اشاره  با  اعتیاد  درمانگر  این 
یادآور  می شود،  تلقی  جرم  اعتیاد  دنیا  کشورهای 
جرم انگاری،  )جرم زدایی،  نگاه  نوع  چند  می توان  شد: 
کیفرزدایی، قانونمندسازی( نسبت به موضوع مواد مخدر 
داشت، حال آنکه در مجموع دنیا نسبت به مواد مخدر 

نگاه جرم انگاری دارد.
صفاتیان ادامه داد: باید نگاه به سمت اعتیاد تغییر یابد 
و مسئوالن باالدستی از نگاه انتظامی و امنیتی به مقوله 
مواد مخدر نگاه نکنند و رویکرد خود را به سمت کاهش 
تقاضا متمایل کنند. باید برنامه ها و کنواسیون ها رویکرد 

پیشگیری و درمان باشد.

در پی انتشار خبری مبنی بر علت سقوط هواپیمای اوکراینی ریشه در دانش 
سایبرنتیک از قول آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر دانشگاه تهران در برخی 

رسانه ها، این دانشگاه با انتشار بیانیه ای در این باره توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش ایسنا، در این بیانیه آمده است:

»به دنبال انتشار بیانیه ای  تحت عنوان »علت وقوع حادثه هواپیمای اوکراینی 
در  است««  منتفی  انسانی  خطای  نقش  و  دارد  سایبرنتیک  دانش  در  ریشه 
به  باید  را  بیانیه  این  که  می رساند  اطالع  به  وسیله  بدین  ر سانه ها،  از  برخی 
عنوان یک فرضیه ارائه شده توسط یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه تلقی 

نمود که هنوز مراحل بررسی و تایید دانشگاه را سپری ننموده است.
با  را  موضوع  این  باره  در  محتمل  فرضیه های  تمامی  دانشگاه  است  بدیهی 
استفاده از داده های متقن مورد بررسی قرارداده و در صورت تایید، نظر رسمی 

خود را اعالم خواهد کرد.«
از آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر  به گزارش ایسنا، برخی رسانه ها به نقل 
دانشگاه تهران خبری در  خصوص علت سقوط هواپیمای اوکراینی منتشر کرده 

بودند که در آن نقش خطای انسانی را منتفی عنوان می کرد.

چاقو  با  را  عالقه اش دوست خود  مورد  به خاطر دختر  که  پسر جوان 
کشته و به قصاص محکوم شده بود، در حالی که با چوبه دار یک قدم 
فاصله داشت توانست از اولیای دم رضایت گرفته و از مرگ نجات یابد، 
انتقال  البرز  استان  کیفری  دادگاه  یکم  شعبه  به  زندان  از  متهم  این 
یافت و از نظر جنبه عمومی و اعمال ماده ۶۱۲قانون مجازات اسالمی 

محاکمه شد.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از رکنا، عامل جنایت که از محل حادثه 

گریخته بود مدتی بعد دستگیر شد. وی پس از بازجویی به قتل عمد 
با دختر مورد  اعتراف کرد و گفت: چند ماه قبل متوجه شدم دوستم 
عالقه ام به  نام سمیرا رابطه دارد وهمین قضیه باعث شد با او درگیر شوم 
و با چاقویی که همراهم بود ناخواسته او را کشتم. فرید ۲۹ ساله پس از 
محاکمه در دادگاه کیفری یک استان البرز به اتهام قتل عمد به قصاص 
محکوم شد اما درحالی که یک قدم با چوبه دار فاصله داشت خانواده اش 
این  دهند.  نجات  قصاص  از  را  او  دم  اولیای  رضایت  با جلب  توانستند 

البرز منتقل شد و  از زندان به شعبه یکم دادگاه کیفری استان  متهم 
قانون مجازات اسالمی تحت  اعمال ماده ۶۱۲  از نظر جنبه عمومی و 

محاکمه قرار گرفت.
متهم در دفاع از خودش گفت: اتهامم را قبول دارم اما ناخواسته و از 

روی عصبانیت با هم درگیر شدیم و این ماجرای تلخ اتفاق افتاد.
االن چهار سال است که در زندان هستم و تقاضای عفو و بخشش دارم. 

پس از پایان اظهارات متهم قضات برای صدور حکم وارد شور شدند.

پسر جوان که در دوئل خونین دست به قتل زده بود با دار مجازات قصاص شد.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، ساعت ۱4 دهمین روز فروردین 
سال ۹5 بود که ماموران کالنتری ۱۱۶ مولوی از درگیری خونین چند جوان مطلع و 
با حضور در محل درگیری با پسر جوانی که با مرگ دست و پنجه نرم می کرد روبه 
رو شدند. تجسس ها نشان داد قبل از حضور ماموران در صحنه دو پسر جوان سوار بر 
موتور پا به فرار گذاشته اند. امدادگران اورژانس در محل حاضر شدند و پسر جوان را 
که از ناحیه چپ سینه هدف ضربات چاقو قرار گرفته بود به بیمارستان لقمان منتقل 
کردند، سپس ماموران تحقیقات میدانی را آغاز کردند و مشخص شد دو پسر جوان 
سوار بر موتور جلوی راه پسر جوان را که سوار بر خودروی سوناتا بوده، سد کرده اند 

و سپس با ضربات چاقو او را هدف قرار داده اند.
مرگ در بیمارستان

تالش پزشکان برای نجات غالمرضا ادامه داشت، اما این جوان به دلیل خون ریزی 
زیادی که در ناحیه چپ سینه اش داشت روی تخت بیمارستان به کام مرگ فرو 
رفت و با جنایی شدن این پرونده درگیری تیمی از ماموران اداره ۱0 پلیس آگاهی 

تهران برای دستگیری عامالن این جنایت وارد عمل شدند.
با تحقیقات میدانی خیلی زود پی بردند عامل جنایت سامان ۲5 ساله  کارآگاهان 
است و پس از مراجعه به خانه وی در خیابان هرندی دریافتند که این جوان پس از 

درگیری مرگبار پا به فرار گذاشته است.

تحقیقات پلیسی
کارآگاهان در گام بعدی تحقیقات پی بردند که ساعت ۱0:30 روزدهم فروردین ماه 
ادامه  نام اشکان درگیر می شود که در  به  با پسر جوانی  سامان در یک قهوه خانه 
از  را  از اشکان وارد درگیری آن ها می شوند و چاقو  به حمایت  برادرش  غالمرضا و 

دست سامان می گیرند و او را از قهوه خانه بیرون می کنند.
در ادامه تیم پلیسی اطالع پیدا کردند که بعد از این درگیری غالمرضا و برادرش 
همراه یکی از دوستانش برای تعطیالت نوروزی قصد رفتن به یکی از شهر های شمالی 
کشور را داشتند که سامان همراه یکی از بستگانش سوار بر موتور برای انتقام گیری 
به سراغ سه پسر جوان که سوار بر خودروی سوناتا بودند رفته و پس از بستن مسیر 

آن ها دست به درگیری خونین زده و سوار بر موتور پا به فرار گذاشتند.
بازداشت قاتل

تجسس های پلیسی برای دستگیری سامان ادامه داشت تا این که عامل این جنایت 
پس از سه روز فرار در عصر ۱3 فروردین ماه با حضور در اداره پلیس آگاهی تهران 

خود را تسلیم ماموران کرد.

من حمله  به  برادرش  و  غالمرضا  گفت:  ماموران  به  ابتدایی  تحقیقات  همان  در  سامان 
کردند و من برای دفاع از خود با آن ها درگیر شدم و قصد کشتن کسی را نداشتم.

پسر جوان پس از بازسازی صحنه قتل در اداره ۱0 پلیس آگاهی تهران، وقتی پیش روی 
بازپرس جنایی قرار گرفت گفت: روز حادثه غالمرضا همراه برادر و دوستانش به من و 
دوستم مسعود که پشت فرمان موتور بود حمله کردند که مسعود با دیدن این صحنه 
موتور را روی زمین گذاشت و قبل از این که درگیری ما باال بگیرد با پای پیاده فرار کرد.

وی افزود: من شوکه شده بودم، سه پسر جوان ابتدا با مهتابی به سرم زدند، همه 
آن ها چاقو و چوب داشتند و در این صحنه گرد مهتابی وارد چشمم شد که به سختی 
می دیدم، با دستم جلوی چند ضربه چاقوی آن ها را گرفتم، اما یکی از آن ها با کمربند 
ضربه ای به من زد که دیگر مجبور شدم برای دفاع از خودم چاقویم را بیرون بکشم 

و دو ضربه چاقو به غالمرضا زدم و سپس پا به فرار گذاشتم.
این جوان که سابقه درگیری در پرونده اش دارد، در ادامه به بازپرس پرونده گفت: 
پس از ازدواج دیگر با کسی درگیر نشدم و کاری به کسی نداشتم، اما در آن صحنه 
وقتی راهی جز دفاع از خودم نداشتم به ناچار دست به چاقو شدم، باور کنید من قصد 

کشتن نداشتم و فکر نمی کردم در این درگیری باعث مرگ کسی شوم.
سامان ادامه داد: پس از فرار وقتی فهمیدم غالمرضا کشته شده است شوکه شده 
بودم و نمی توانستم باور کنم باعث مرگ او شدم تا این که پس از سه روز تصمیم 

گرفتم خودم را تسلیم کنم، چون من قصد قتل نداشتم.
در دادگاه

پرونده سامان پس از اعتراف به قتل به دادگاه کیفری یک استان تهران منتقل شد، 
روز دادگاه خانواده قربانی جنایت خواستار قصاص قاتل فرزندشان شدند و در ادامه 

سامان پشت تریبون دفاع قرار گرفت.
سامان در دادگاه گفت: من قصد کشتن نداشتم و در یک درگیری و برای دفاع از 
خودم دست به چاقو شدم، اگر قصد کشتن داشتم بعد از فرار خودم را تسلیم پلیس 
نمی کردم. وی افزود: من از زندان خسته شدم و از قضات می خواهم هر چه زودتر 

حکم را اجرا کنند تا زندگی ام به پایان برسد.
قضات دادگاه پس از بررسی پرونده حکم قصاص نفس – اعدام – را برای سامان 

صادر کردند و این حکم نیز در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت.
اجرای حکم

سه سال از ماجرای قتل غالمرضا گذشت و سامان در صف انتظار قرار داشت تا این که 
اواخر هفته گذشته نوبت به سامان رسید و این پسر جوان در سحرگاه چهارشنبه ۱۸ 

دی ماه در زندان به دار مجازات آویخته شد.

توضیح دانشگاه تهران در خصوص خبر نقش فضای سایبرنتیک در سقوط هواپیمای اوکراینی

نجات پسر عاشق پیشه از مجازات مرگ

نامه نگاری یک قاتل برای انجام قصاص!
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کشف هفت تن پسته 
سرقتی در رفسنجان

تن   ۷ کشف  از  رفسنجان  شهرستان  انتظامی  فرماندهی  سرپرست 
پسته سرقتی به ارزش ۴ میلیارد ریال و دستگیری یک سارق با تالش 

ماموران پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
کرمان، سرهنگ محمد مهدی کریمی سرپرست فرماندهی انتظامی 
از  یکی  در  پسته  انبار  یک  از  اعالم سرقت  پی  در  گفت:  رفسنجان 
دقیق  بررسی  با  آگاهی  پلیس  ماموران  شهرستان،  روستا های سطح 
احتمالی  عامل  با  رابطه  در  را  بعدی سرنخ هایی  تحقیقات  و  صحنه 

انجام این سرقت بدست آوردند.
او افزود: مامورین در ادامه تحقیقات، هویت متهم را شناسایی و این 

فرد را دستگیر کردند.
این  در  گفت:  رفسنجان  شهرستان  انتظامی  فرماندهی  سرپرست 

تحقیقات ۷ تن پسته سرقتی از مخفیگاه این سارق کشف شد.
نیز  دیگر  نفر  دو  همدستی  به  همچنین  کرد:متهم  تصریح  کریمی 

اعتراف کرده است.
ایمنی  اوگفت:علت بیشتر سرقت ها بی توجهی مالکان به تجهیزات 
با  خود  شخصی  اماکن  ایمنی  به  نسبت  باید  شهروندان  که  است 
استفاده از تجهیزات مناسب اقدام و از افراد مطمئن جهت نگهبانی 

انبار های خود استفاده کنند.

سیالب خانه های خشت و گلی 
مردم رودبار را تخریب کرد

از  پس  شهرستان  این  اساسی  مشکل  گفت:  جنوب  رودبار  فرماندار 
سیالب روزهای گذشته در زمینه جاده های دسترسی و بحث مسکن 
و  شده  تخریب  روستا ها  در  مردم  گلی  و  خشت  منازل  که  است 

خانه های کپری از بین رفته است.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
و  باران  اینکه  به  اشاره  با  جنوب   رودبار  فرماندار  قانعی فرد  محمود 
این شهرستان  به  زیادی  روز گذشته خسارت های  سیالب طی چند 
به خصوص در بخش کشاورزی وارد کرده است، گفت: راه های روستایی 
این شهرستان دچار خسارت زیادی شده بود که بازگشایی انجام شده 

و در حال حاضر تردد در آن برقرار است، اما نیاز به تعمیر دارد.
فرماندار رودبار جنوب با بیان اینکه برق و آب آشامیدنی منطقه وصل 
است، عنوان کرد: مشکل اساسی این شهرستان در زمینه جاده های 
دسترسی و بحث مسکن است که مساکن خشت و گلی مردم در 

روستا ها تخریب شده و خانه های کپری از بین رفته است.
و  برآورد  شهرستان  به  وارده  خسارت های  میزان  اینکه  بیان  با  او 
برای تامین اعتبار به استان اعالم شده است، اظهارکرد: امیدواریم با 
برنامه ریزی صورت گرفته کمک های استانی به مردم سیل زده رودبار 

در جنوب استان کرمان در اسرع وقت تأمین و اختصاص یابد.

فرد مفقود شده در سیل 
ریگان پیدا شد

ریگان  در شهرستان  اثر جاری شدن سیالب  ریگان گفت:بر  فرماندار 
فردی که  در شهرستان مفقود شده بود پیدا شد

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، امین 
باقری فرماندار ریگان گفت: با کسب اطالع از خانواده مفقودی نیرو های 

امدادی به صورت شبانه روز در شهرستان اقدام به جستجو کردند.
در  دنبال شترهای خود  به  با خودرو  که  مفقودی  فرد  این  افزود:  او 

دشت گز امیر رفته بود دچار حادثه شده بود.
وامکان  شده  دچارشکستگی  پا  ناحیه  از  نامبرده  کرد:  تاکید  باقری 

حرکت نداشت.
فرماندار ریگان با اشاره به اینکه نیرو های امدادی با تالش بی وقفه فرد 
مفقود ی را  نجات دادند بیان  کرد: این فرد از ناحیه پا دچار صدمه 
جدی شده بود که به دلیل سرمای شدید امکان تحرک ورساندن خود 

به منطقه ایمن را نداشت .
ریگان  در شهرستان  اخیر  روز  بارندگی های چند  اثر  در  اظهارکرد:  او 
رودخانه ها در این منطقه طغیان کردند که این امر مشکالتی را برای 

اهالی شهرستان ایجاد کرده است.
فرماندار ریگان از شهروندان ریگانی خواست تا فروکش شدن سیالب از 

تردد در حاشیه رودخانه ها جدا خوداری کنند.
باقری بیان کرد: برودت هوا در مناطق کوهستانی شهرستان ریگان به 
دلیل بارش برف مشکالتی را نیز برای اهالی این مناطق ایجاد کرده 
مناطق  این  اهالی  به  رسانی  امداد  امدادی جهت  نیرو های  که  است 

اعزام شده اند.

نجات دومین مادر باردار 
از سیل جنوب کرمان

مدیر شبکه بهداشت و درمان قلعه گنج گفت: دومین مادر بارداری که 
در باران و سیل در جنوب استان کرمان گرفتار شده بود نجات یافت.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
خسرو چمنی مدیر شبکه بهداشت و درمان قلعه گنج گفت:در پی 
درروستای  که  بارداری  مادر  اعزام  جهت  صوالن   ۱۱۵ مرکز  با  تماس 
توریگ به علت بارندگی و سیل گرفتار بود آمبوالنس ۱۱۵ اعزام می 

شود.
او افزود: به علت وقوع  سیل و تخریب جاده، آمبوالنس ۱۱۵ در گل 
اعزام  و  دادخدا  بخشدار چاه  با  تماس  کند که طی  گیر می  و الی 
یک دستگاه تراکتور و لودر و نیز با کمک مردم روستا و دهیار پس 
بیرون کشیدن آمبوالنس ۱۱۵  به  از ساعت ها تالش متاسفانه موفق 

نشدند.
چمنی گفت : درنتیجه این مساله با همکاری بخشدار با خودرو دهیار 
درمان  جهت  دادخدا  چاه  درمانی  مرکز  به  بیمار  پیرکرکان  روستای 

اعزام شد.
چاه  بخشدار  تالش  گفت:  گنج  قلعه  درمان  و  بهداشت  شبکه  مدیر 
در  روستا  اهالی  و  پیرکرکان  و   ۲ توریگ  روستای  دهیاران  و  دادخدا 

جهت نجات جان مادر و نوزاد موثر بوده است.
چند روز قبل نیز اهالی یکی از روستاهای قلعه گنج آمبوالنس حامل 

یک مادر باردار را از گل و الی سیل نجات دادند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: اطالعات خوب 
بازیکنان  اما  ندارم،  تیم  خارجی  بازیکنان  از  دقیقی  و 

جدید با نظر من جذب شده اند.
ورزشی  گروه  فوتسال  و  فوتبال  خبرنگار  گزارش  به 
سرمربی  گل محمدی  یحیی  جوان،  خبرنگاران  باشگاه 
جدید تیم فوتبال پرسپولیس گفت: خیلی خوشحال 
کنم.  تشکر  خیلی ها  از  باید  انتقال  این  بابت  هستم 
تعامل خوبی بین ۲ باشگاه شکل گرفت شد و منافع 
هر ۲ باشگاه تامین شد. امیدوارم بتوانیم سال خوبی 
پیشکسوتان  از  باید  باشیم.  داشته  هواداران  کمک  با 
مدیرعامل  فر  انصاری  از  بگیرم.  رخصت  پرسپولیس 
تشکر  شهرخودرو  مالک  حمیداوی  و  پرسپولیس 

می کنم.
ام.  آمده  پرسپولیس  باشگاه  به  تازه  کرد:  تصریح  او 
باید ببینم مسائل به چه صورتی است. هرچه جلوتر 
برویم در مورد امکانات و برنامه ریزی بیشتر می توانیم 
صحبت کنیم. فعال سخت است در این مورد صحبت 

کنیم.
او افزود: خوشحال هستم در پرسپولیس حضور دارم 

است  قرار  سال  هفت  از  پس  است  افتخارم  باعث  و 
کار کنم.  پرسپولیس  در  عنوان سرمربی  به  دیگر  بار 
اخیر  وقت  چند  در  پرسپولیس  بالتکلیفی  می دانم 
شکر  را  خدا  اما  شوند،  اذیت  هواداران  شده  سبب 
پرسپولیس  باشگاه   ۲ تعامل  و  خدا  لطف  با  می کنم 
منشا  امیدوارم  شد.  انجام  انتقال  این  خودرو  شهر  و 
خوبی برای پرسپولیس باشم و اتفاق خوبی برای این 

تیم بیفتد.
آمدم،  پرسپولیس  به  من  اگر  نکنید  شک  افزود:  او 
و  است  شده  تامین  هم  شهرخودرو  باشگاه  منافع 
مدیران این باشگاه هم از این انتقال راضی بودند. یک 
بد  و  خوب  روز های  و  بودم  تیم  این  در  نیم  و  سال 
هواداران شهرخودرو  از تک تک  داشتم.  آن  در  زیادی 
داشتند،  تیمم  و  من  از  که  خوبی  حمایت  دلیل  به 
تشکر می کنم. از بازیکنان خوب مان هم که با وجود 
من  به  زیادی  کمک  زیادشان  مشکالت  و  سختی ها 
کردند تا بتوانیم به این جایگاه برسیم تشکر می کنم.

درخواست  پرسپولیس،  به  انتقالم  گفت:  محمدی  گل 
هنوز  شد.  حل  ساده  خیلی  مسائل  بود.  پرسپولیس 

اطالعات خوب و دقیقی از بازیکنان خارجی تیم ندارم. 
بازیکنان جدید با نظر من جذب شده اند. هر ۲ بازیکن 
درصد  کردند.  کار  ایران خیلی خوب  لیگ  در  خارجی 

زیادی مذاکره با استوکس پیش رفته است.
او گفت: برای من حضور در پرسپولیس، نمی گویم بیشتر از 
تیم ملی، اما کمتر از تیم ملی هم نیست؛ واقعاً خوشحالم. 
حضور در تیم ملی برای من زود بود. این فرصت وجود دارد 

که در آینده بتوانم این شانس را پیدا کنم.

انتقال  این  صورت  هر  در  گفت:  پرپسولیس  سرمربی 
اتفاقی بود که بین ۲ باشگاه خیلی سریع و بدون هیچ 

حاشیه ای انجام شد.
حق  مشهدی  خوب  هواداران  به  من  کرد:  تصریح  او 
می دهم ناراحت باشند، ولی در فوتبال حرفه ای خیلی 
اتفاق ها ممکن است بیفتد. در فوتبال حرفه ای چیزی 
که خیلی مشخص و مهم است بحث منافع باشگاه ها 

است.

خبرگل محمدی:   بازیکنان جدید پرسپولیس با نظر من جذب شده اند

حجت رشیدزاده، مربی کرمانی به اردوی تیم ملی 
و  زورخانه ای  ورزش های  المللی  بین  مسابقات  و 
کشتی پهلوانی جهان دعوت شد. به گزارش خبرنگار 
از کرمان،  باشگاه خبرنگاران جوان  استان های  گروه 

سومین اردوی تیم ملی مستعدین به میزبانی استان 
کردستان، شهر سنندج و سومین دوره مسابقات بین 
المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی جهان 
به میزبانی استان خراسان شمالی شهر بجنورد برگزار 

می شود.
حجت رشیدزاده، مربی کرمانی به نمایندگی از استان 

کرمان در این دو رویداد حضور دارد.
بین  مسابقات  دوره  سومین  پذیرش  و  ورود  زمان 

المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی جهان 
نیز ساعت ۱۵ روز شنبه ۲۸ دی ماه ۹۸ به میزبانی 
استان خراسان شمالی شهر بجنورد و زمان خروج از 

رقابت ها روز پنجشنبه ۳ بهمن ماه ۹۸ است.

تیم نظم آوران سیرجان در هفته یازدهم رقابت های 
حریفش  سد  از  کشور  بسکتبال  اول  دسته  لیگ 

پتروشیمی بندر امام گذشت.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان از کرمان، در هفته یازدهم مسابقات 
نظم  تیم  کشور  مردان  بسکتبال  اول  دسته  لیگ 
آوران سیرجان در خانه مقابل پتروشیمی بندر امام 

به میان رفت.
میزبانشان  این دیدار، سیرجانی ها موفق شدند،  در 

از  به ۶۰  نتیجه ۷۲  با  را  امام  بندر  تیم پتروشیمی 
پیش رو بردارند.  قبل از شروع مسابقه، طی مراسمی، 
یاد و خاطره شهید سرافراز سردار سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی و درگذشت جمعی از هموطنان در حوادث 

اخیر گرامی داشته شد.
بازی   ۲ با  حاضر  حال  در  سیرجان  آوران  نظم  تیم 
امتیاز در رده سوم جدول  افتاده و کسب ۱۴  عقب 
لیگ دسته اول بسکتبال کشور )گروه جنوب( قرار 

دارد.

مدیران باشگاه استقالل  لیست آسیایی خود را 
با تغییرات انجام شده ارسال کنند.

گروه  فوتسال  و  فوتبال  خبرنگار  گزارش  به 
ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، مدیران باشگاه 
استقالل باید  لیست آسیایی خود را با تغییرات 

انجام شده ارسال کنند و در همین راستا قرار 
بازیکنان جدید جذب شده به لیست  نام  است 

اضافه شود.
این  در  نیز  دستیاران  و  نام سرمربی  همچنین 
لیست قرار خواهد گرفت و نام بازیکنان خارجی 

های  تست  برای  که  »ایبینی«  از جمله  جدید 
پزشکی به ایران آمده پس از تایید و عقد قرارداد 

در این لیست جای می گیرد.
بازیکنان  با  مذاکره  از  پس  استقالل  مدیران 
مراکشی یا کامرونی جذب آنها را در دستور کار 

قرار می دهند.
از طرفی آبی پوشان برای حضور در رقابت های 
البسه  مشکل  با  همچنان  رو  پیش  آسیایی 
مواجه هستند و گویا پیراهن های بازیکنان به 

دست آنها نرسیده است.

دعوت مربی کرمانی به اردوی تیم ملی و مسابقات قهرمانی جهان

پیروزی بسکتبالیست های سیرجانی در هفته یازدهم لیگ یک

رونمایی جدید از لیست آسیایی استقالل

نیاز  بر  به اطالع می رساند، شرکت تولیدی معدنی مدوار در نظر دارد برخی اقالم مازاد  بدین وسیله 
اتصاالت  برقی،  وسایل  انواع  رولیک،  بلبرینگ،  صنعتی،  قطعات  جمله  از  را  خود  مرکزی  انبار 
به عمل می آید  متقاضیان واجد شرایط دعوت  از  لذا  برساند.  به فروش  مزایده  از طریق  را   ... و  لوله 
در  با  شرایط  از  اطالع  و  مزایده  در  شرکت  اسناد  دریافت  جهت   98/10/30 تاریخ  تا  حداکثر 
شماره  جاری  حساب  به  واریز  کارشناسی  قیمت  از  درصد   5 مبلغ  به  واریزی  فیش  داشتن  دست 
به  مدوار  معدنی  تولیدی  شرکت  نام  به  سرچشمه  مس  شعبه  صادرات  بانک   01119111862005 
آدرس رفسنجان شهر مس سرچشمه خیابان نسترن 2 پالک 13 دفتر مرکزی مراجعه نمایند و یا با شماره های 

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

آگهی مزایده شماره 392 ص 98 نوبت سوم

دانشگاه علوم پزشکی کرمان     شماره مناقصه : ۸۳/۱۵/۱۱/۹۸  دستگاه مناقصه گزار

دریافت اسناد: 
الف( سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت 
www.setadiran.ir

ب( پایگاه ملی مناقصات 
http:iets.mporg.ir
)صرفا جهت مشاهده(

امور نگهبانی بیمارستان سینا زرند  موضوع مناقصه
۶/۱۶۴/۰۸۸/۹۱۹ برآورد یکساله )ریال(

۳۰۸/۲۰۴/۴۴۶ تضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت۳۰/ ۱۴ روز 
چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲

دریافت اسناد:

تا ساعت ۱۴/۳۰ روز دوشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۴ آخرین مهلت بارگزاری اسناد و 
پیشنهادها در سامانه ستاد ایران 

از ساعت ۱۴/۳۰ روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۵ بازگشایی پیشنهادها 

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 10 روز پنجشنبه مورخ 98/11/10 در محل زرند خیابان شهید دکتر چمران بیمارستان سینا 
برگزار خواهد شد

محل تسلیم فقط پاکت الف )تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان - ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان )هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه  می باشد( 734743

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(
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هنوز مردم کرمان از شوک های جنگی اخیر فارغ نشده بودند که 
با خبر رد صالحیت بسیاری از داوطلبان مجلس شورای اسالمی رو 
به رو شدند. خبری که خیلی تازگی ندارد و در سالهای اخیر بسیار 
درباره آن شنیده ایم، اما انتظار می رفت که در شرایط فعلی شورای 
نگهبان با توجه به همبستگی که در کشور حاکم و بحرانی که در 
کمین است، حداکثر داوطلبان را پذیرش کند تا راندمان بیشتری 
را در آینده شاهد باشیم. همانطور که همه می دانیم مجلس قیِد 
از موارد دولت  امروز شاهد هستیم در بسیاری  اگر  دولت است و 
از گذشته است  امروز بیش  یا خطاهای دولتی  کاهلی می کند و 
شاید به این دلیل باشد که در مجلس ما افراد کارشناس و خبره 
کم شده است. در این روزهای پُرالتهاب که همه از خطای انسانی 
دم می زنند شاید بهتر باشد که عرصه انتخاب برای مردم وسیع تر 
باشد تا کارشناسان و متخصصان اقتصادی و سیاسی برای انتخاب 
بهترین ها دستی باز و امکانی ممکن داشته باشند. نه اینکه مردم 
محدود به انتخاب عده ای معدود باشند و به ناچار از بین بعضی 
افراد شخصی را انتخاب کنند که در آینده متاثر از خطای انسانی 

وی باشند.
شورای نگهبان باید در کمال رافت اسالمی عمل کند و این طور 

نباشد که با یک پرونده ی کوچک، فردی که در یک جناح سیاسی 
همین  در  دارد  ارزشمندی  اجرایی  سابقه  و  است  محبوب  بسیار 
ابتدا حذف شود. از سویی دیگر چنین رفتاری باعث می شود که 
اینکه در این مسیر برچسب گذاری شوند  از  کارشناسان خوشنام 
فراری باشند و هیچگاه به این عرصه ورود نکنند. این یعنی نخبه 
که  ناخودآگاه  رفتاری  نظارت کشور،  و  مدیریت  از سیستم  زدایی 
منجر به نزول می شود. امروز شاهد هستیم که در استان کرمان 53 
درصد از داوطلبان رد صالحیت شده اند که بیشترین تعداد ایشان 
از جمع اصالح طلبان است خبری ناامید کننده که البته امیدواریم 
در چند روز آینده شاهد تغییری اساسی درباره آن باشیم. در همین 
استان  اصالح طلبان  شورای  میرزایی«سخنگوی  »محمد  رابطه 
امسال  »متاسفانه  است:  گفته  ایسنا  با  گفت وگو  در  پیش  چندی 
مورد بی مهری ناظرین شورای نگهبان قرار گرفته ایم به طوری که در 
اصالح طلب  کاندیداهای  تمامی  کرمان  استان  شهرستان های  اکثر 
عدم احراز یا رد صالحیت شده اند. در کرمان یک کاندیدای شاخص 
ما تایید صالحیت شده است منتهی کاندیدای دوم ما با وجود آنکه 
دارای سابقه  و  بوده  قرآن  و حافظ کل  بچه های جبهه و جهاد  از 
عالی است، متاسفانه عدم احراز برای او زده اند. کاندیداهای شاخص 
عدم  زرند  و  جیرفت  بم،  سیرجان،  شهرستان های  در  اصالح طلب 
احراز شده اند و در این شهرستان ها کاندیدای شاخصی نداریم اما 
آنکه  نداریم ضمن  مشکلی  رفسنجان  و  کهنوج  در شهرستان های 
در شهربابک نیز چند کاندیدای اصالح طلب عدم احراز و تعدادی 
نیز تایید شده اند. انتظار داشتیم که ناظرین شورای نگهبان اندکی 

واقع بین تر عمل کنند«

بسیاری از اصالح طلبان کرمانی از سوی شورای نگهبان رد صالحیت شده اند و در برخی شهرها اصال اصالح طلب شاخصی باقی نمانده است؛

کثری، احتمال خطای انسانی را افـــزایــش می دهد رد صـالحـیت های حدا

به قلم 
محمد فتح نجات

سرویس علم و دانش کرمان امروز

سال  در  کوین  بیت  دیجیتالی  ارز  ظهور  با  بالکچین   
۲۰۰۹ میالدی مطرح و جامعه بشری با آن آشنا شد، اما 
همانطور که در ادامه مطرح می کنیم این فناوری می تواند 
در بخش های دیگری به جز ارز دیجیتالی به بشریت خدمت 
کند و گروهی بر این باورند که طوفانی قابل توجه با این 

فناوری ایجاد می شود.
در  می کنند،  صحبت   بالکچین  از  عادی  مردم  وقتی 
واقع درباره بیت کوین حرف می زنند، اما وقتی در دنیای 
تخصصی صحبت از بالکچین می شود، اصوال بحث درباره 
زنجیره ای از مبادالت اطالعاتی و ارتباطی  بوده و بالکچین 

رشته ای طوالنی از یک بلوک است.
بلوک چیست؟

که  است  مشخص  اطالعاتی  بالکچین  موضوع  در  بلوک 
داده  قرار  مشخصی  زنجیره  در  و  کند  می  ایجاد  کاربران 
می شود. این اطالعات بر اساس زمان و اطالعات بسته بندی 
و به عنوان یک حلقه اضافه به زنجیره موجود افزوده و به 

حلقه های قبلی خود مرتبط می شود.
بر اساس بررسی های انجام شده بیت کوین طوالنی ترین و 
قابل اعتماد ترین زنجیره است به همین دلیل اگر زنجیره ای 
از اطالعات جدید یا ارز های جدید ایجاد کنیم، هیچ کدام 

طوالنی تر از بیت کوین نخواهد شد.
کاربرد های دیگر بالکچین

بر اساس این فناوری به کار رفته در بالکچین هر فردی 
با  فردی  به  منحصر  زنجیره  خود  برای  می تواند  نهادی  یا 
استفاده از پروتکل های مشخص شده ایجاد کند. برخی از 
این قابلیت را سرشاخه یا محل انشعاب نام گذاری کرده اند، 
را  فناوری  این  از  استفاده  توانمندی  که  کاری  هر  چون 
آن  اختصاصی  و  مشخصی  زمان  در  می تواند  باشد  داشته 
را رشد دهد. نکته این جا است که رشد هر چه بیشتر آن 
قطعا می تواند منجر به افزایش اعتماد عمومی برای استفاده 

از آن زنجیره باشد.
اگر سیستم های رای دهی در انتخابات به سمت استفاده 
از فناوری های بالکچینی حرکت کند قطعا شفافیت ایجاد 
در  چون  شود،  می  اجتماعی  شرایط  بهبود  باعث  شده 
بالکچین سوابق و اطالعات موجود قابلیت دستکاری ندارد 

و رقبا در انتخابات نمی توانند مساله ای را پنهان کنند. 
همچنین مشاورین امالک دیگر نمی توانند اطالعات ملک 
با خیال  و خریداران می توانند  تغییر دهند  را  عرضه شده 
راحت خرید کنند، چون تمام مدارک و مستندات غیر قابل 

دستکاری در دسترس است.
آینده روشن

بخواهیم  اگر  که  است  این  بالکچین  درباره  ماجرا  اصل   

این  به  باید  سیستم  کل  کنیم،  ایجاد  داده ها  در  تغییری 
است.  اعتماد  قابل  و  الزامی  تغییر  این  که  برسد  نتیجه 
در  می تواند  بالکچین  می کنند  تأکید  کارشناسان  برخی 
داده های مشخصی به سایر نقاط  برخی کشور ها که اصوالً 
کند،  ایجاد  معناداری  تغییرات  نیز  نمی کنند  ارائه  جهان 
چون چیزی برای پنهان کردن نیست بنابراین از آنجا که 
تمام اطالعات در جریانی مطمئن در حال حرکت هستند، 

دسترسی همه به آنها امکان پذیر است.
فناوری بالکچین در چند سال آینده

حال  در  همواره  بالکچین  که  می دهد  نشان  کار  روند 
اطالعات  توزیع  برای  کاربران  به  اجازه  با  و  پیشرفت است 
جای  روز  به  روز  دستکاری  هرگونه  بدون  خود  دیجیتالی 

خود را در دنیای واقعی ما باز می کند و رو به رشد است، 
چون در این سیستم مجموعه ای از داده ها بدون هیچ گونه 
بدون  می توانند  همه  و  می شوند  ایجاد  مشخصی  مالکیت 
نیازشان دسترسی  به اطالعات مورد  آنها  از اصالت  نگرانی 

داشته باشند.
دموکراتیک ترین  بالکچین  سیستم  گفت  بتوان  شاید   
نظام در دنیای امروزی خواهد بود و از آنجا که همه چیز 
و خرابکاران  هکر ها  اصوالً  دارد،  قرار  اختیار همه کس  در 
اینترنتی نمی توانند دخالتی در خراب کردن داده ها داشته 

باشند.
با  افراد  شخصی  اطالعات  بالکچینی  فناوری  اساس  بر   
و  می شود  محافظت  دقیق  کدگذاری  شیوه های  استفاده 

اطالعات است.  بیرونی و کلی  آنچه عموم می بینند الیه 
آدرس  از  استفاده  با  تنها  ارتباطی  یا  معامله  هرگونه  پس 
امکان پذیر است و شفافیت اصلی ترین موضوع در  عمومی 

این فناوری است.
گزینه  بهترین  بالکچین  که  باورند  این  بر  کارشناسان    
برای مقابله با استعمار اطالعاتی است. نکته اینجاست که 
تمام  زیرا  هستند،  آسیب پذیر  اصوالً  متمرکز  سیستم های 
اطالعات در محلی مشخص نگهداری می شوند و هکر ها با 
داشتن آدرس این محل می توانند آن طور که می خواهند 
به آن نفوذ کنند و برخی اطالعات را جا به جا کنند نکته 
دیگر این که کنترل این اطالعات در اختیار کاربران نیست 
و گروهی مشخص می توانند در اطالعات مورد نظر دخل و 

تصرف داشته باشند، اما در بالکچین این گونه نیست.
اطالعات  ثبت  از  پس  بالکچین  فناوری  به  توجه  با    
از  بسیاری  پس  دهد،  تغییر  را  آن  نمی تواند  کسی  تقریباً 
شرکت ها و مؤسسات این مهم را که اطالعاتشان محفوظ 
می آورند  روی  بالکچین  از  استفاده  به  و  می پذیرند  باشد 
نکته این است که اتفاقاً کار با این فناوری در عین حال که 
بسیار ایمن است، بسیار ساده نیز هست. امروزه بسیاری از 
کاربران درباره اصالت و بی نقص بودن زنجیره تأمین کاال یا 
خدمات مورد نظرشان نگران هستند و شرکت ها با استفاده 
از هولوگرام  این اطمینان را به کاربران می دهند که کاال 
دیگر  بالکچین  اما  دارد،  اصالت  نظرشان  مورد  خدمات  و 
نیازی به هولوگرام ندارد، چون همه اطالعات قباًل چک و 
تأیید شده است. بر همین اساس زنجیره تأمین کاماًل قابل 

اعتماد است.
و  اشیا  باال  عمل  دقت  و  اطمینان  با  می تواند  بالکچین   

تجهیزات الکترونیکی مختلف را به یکدیگر متصل کند.
 اصلی ترین نگرانی کاربران در عصر حاضر سرقت هویت 
است، چون همه چیز به یکدیگر متصل شده اند و رد پای 
دیجیتالی افراد کاماًل قابل شناسایی است و بالکچین اینجا 
کدگذاری  و  طبقه بندی  اطالعات  تمام  چون  دارد،  کاربرد 
می شوند، اصوالً هویت افراد چند شماره غیرقابل تشخیص 

برای کاربران عادی خواهد بود.

از فناوری ارز دیجیتالی چه می دانید؟ 


