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روزان هم  یادداشت: 

به رنگ مهتاب

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم

نوشتاری درباره سبک داستان جریان سیال ذهن 

شعری در سوگ شهادت 

بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا )س(

نیم نگاهی به زندگی و آثار رودکی؛ 

آیا رودکی ایرانی نبود!؟
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فلسفه مهدویت 

و ضرورت های 

شناخت عمیق آن

این اقدامات 

را انجام بدهید 

تا در دام ویروس کرونا نیفتید

متن در صفحه دوم

فرمانده انتظامی استان:

سربازان با خودمراقبتی به 

توانمندی های فردی و اجتماعی می رسند

روایت »کرمان امروز« از خسارت های سیل ویرانگر در جنوب استان و چشم امید مردم سیل زده به سیل همدلی ها؛

متن کامل در صفحه سوم

دست استمداد جنوب را بگیریم
     خبرهای رسیده حاکی از آن است که ریزش های جوی چند هفته اخیر خسارات بسیاری را به برخی از مناطق جنوب استان کرمان وارد آورده است که از این بین شرایط  قلعه گنج، ریگان و رودبار وخیم تر از نقاط دیگر اعالم شده 
است. متاسفانه سیل جنوب استان کرمان تحت الشعاع سیل استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته و کمتر مورد توجه و رسیدگی و حتی کمک های مردمی قرار می گیرد. آنگونه که در خبرها آمده است؛ 3242 خانوار در سیل جنوب 

استان کرمان خسارت دیده اند و چشم انتظار کمک های نقدی وغیر نقدی هموطنانشان هستند و...

رئیس کل دادگستری کرمان:
کاهش جمعیت کیفری زندان ها

 اولویت قوه قضاییه است

متن در صفحه هشتم

مدیرکل راه آهن استان خبرداد:

جابجایی  بیش از

 786 هزار  مسافر از طریق

 راه آهن استان 

 صفحه  دوم

صفحات ششم و هفتم 

   میزان عیدی کارکنان دولت تعیین شد
 فیشینگ در کمین کاربران  تلفن همراه

  تلفات پرندگان میانکاله به بیش از ۴۰۰۰الشه رسید
  مرگ پسر منجر به قتل مادر شد

  واژگونی خودرو راننده را به کام مرگ فرستاد

اخبار ایران، جهان و حوادث:

یادداشتی به بهانه اجرای نمایش 
کرمان؛ »پیدای پنهان« در 

پیدایی 
در سـتیغ 

پــــنـــــهانی

مشاورین  صنف   اتحادیه  محترم  اعضاء  کليه  اطالع  به  وسيله  بدین 
امالک شهرستان کرمان مي رساند انتخابات هيأت مدیره صنف مذکور 
براي انتخاب پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل و یک نفر 
بازرس اصلي و یک نفر بازرس علي البدل سه شنبه مورخ 98/11/29 
بلوار شهيد  به آدرس  الی11 صبح در محل مصلی کرمان  از ساعت8 
اتحادیه صنف  محترم  اعضاء  کليه  از  لذا  برگزار مي گردد.  عباسپور  
مربوطه )صاحب پروانه( درخواست مي شود الزاما با همراه داشتن پروانه 

کسب یا کارت ملی در محل برگزاري انتخابات حضور بهم رسانند.

هومن سیوندي پور
رئیس هیات اجرايي برگزاري انتخابات
اتحاديه هاي صنفي شهرستان کرمان

آگهي فراخوان برگزاري انتخابات
اتحادیه صنف مشاورین امالک 

شهرستان کرمان

آگهی مزایده عمومی) نوبت اول(

 شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان
 استان کرمان

شرح در صفحه سوم

آگهی مزایده عمومی) نوبت اول(

 فروش یک باب آپارتمان مسکونی در فاز 7 مربوط

 به شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان کرمان

شرح در صفحه سوم

شرکت سیمرغ واحد کرمان در نظر دارد اجرای عملیات 
دیوارچینی با بلوک های سبک جهت سالنهای مزرعه شماره 
3 این شرکت واقع در کیلومتر 3 منطقه بهرامجرد به نگار 
براساس شرح و مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه به 

صورت دستمزدی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
از عالقه مندان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد 
مناقصه به مدت  حداکثر 5 روز پس از انتشار آگهی به امور 
اداری شرکت واقع در خیابان امام خمینی نبش کوچه 27 

مراجعه فرمایند. تلفن تماس: 32225686

شرکت سیمرغ واحد کرمان 

آگهی مناقصه 
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اخبار استان

سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در یزد و کرمان  جهت تکمیل کادر کتابخانه امام رضا  )ع( کرمان نیاز به یک 
نفر لیسانس کتابداری مرد دارد متقاضیان واجد شرایط می توانند حداکثر تا یک هفته بعد از درج آگهی با در دست 
داشتن مدارک خود به کتابخانه امام  رضا )ع( شماره 2 )موقوفه هرندی ( واقع در میدان شهدا جنب مسجد جامع 

کرمان مراجعه نمایند تلفن تماس: 32221000

آگهی دعوت به همکاری

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: کاهش جمعیت کیفری 
زندان ها از جمله اولویت های قوه قضاییه محسوب می شود.

با  ویدئو کنفرانس  یداهلل موحد در جلسه  به گزارش خبرنگار مهر، 
دادستان ها، مسئوالن قضائی و مدیران زندان ها سراسر استان کرمان 
نهادهای  حداکثری  بهره گیری  بر  قضائیه  قوه  ریاست  داشت:  بیان 
ارفاقی قانونی در راستای آزادی زندانیان تاکید دارد همچنین باید 

مددجویان در زندان شرایط استفاده از این نهادهای ارفاقی را داشته 
باشند و محروم نمانند.

جمله  از  زندان ها  کیفری  جمعیت  کاهش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
حل  شوراهای  افزود:  می شود  محسوب  قضائیه  قوه  اولویت های 
اختالف زندان های استان کرمان در سال گذشته رتبه بسیار خوبی 
را کسب کرده اند و امسال هم شاهد اقدامات خوبی از سوی شوراها 

بوده ایم.
ماه  دو  طی  امیدوارم  گفت:  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
سازشی شوراهای حل  فعالیت های  افزایش  شاهد  آخر سال  پایانی 

اختالف زندان باشیم.
در  هیأتی  کرد:  تصریح  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  موحد 
شده  تشکیل  کرمان  استان  زندان های  وضعیت  از  بازرسی  راستای 
که خروجی بسیار خوبی را از این هیأت شاهد بوده ایم ضمن اینکه 
الزم می دانم که دادگستری و زندان های استان کرمان باید همواره 
به گونه ای عمل کنند که در هر زمان برای ارزیابی عملکرد دستگاه 

قضائی استان آمادگی داشته باشند.
خصوص  به  قضائیه  قوه  رئیس  دستورالعمل های  شد:  یادآور  وی 
جمعیت  کاهش  معوقه،  پرونده های  تکلیف  تعیین  دستورالعمل 

کیفری، ساماندهی وضعیت زندان ها، استفاده از ظرفیت شوراهای 
در  انسانی  کرامت  حفظ  دستورالعمل  همچنین  اختالف  حل 

حوزه های مختلف باید به طور ویژه مورد توجه باشد.
کاهش  جهت  در  کرد:  اظهار  کرمان  استان  قضائی  شورای  رئیس 
جمعیت کیفری زندان ها و همچنین ساماندهی امور زندانیان الزم 
است از نهادهای ارفاقی در مراحل تعقیب، تحقیق، دادرسی، اجرای 
پایان  مرخصی های  مشروط،  آزادی  مجازات،  اجرای  تعلیق  حکم، 
پابند  جایگزین،  مجازات های  از  استفاده  ماده ۴۴۲،  اعمال  حبس، 

الکترونیکی و عفو بهره مند شد.
موحد بیان کرد: طی روزهای آینده مناسبت های مختلفی را پیش 
رو داریم که می توان از آنها در جهت عفو برای مددجویان زندان ها 
تمامی  برای  عفو  مقوله  از  استفاده  باید  اینکه  ضمن  کرد  استفاده 
به  باید  و همچنین شرایط  فراهم  واجد شرایط هستند  که  آنهایی 

صورت مستمر بررسی شود.
شده  فعال تر  عفو  کمیسیون  کرمان  استان  در  کرد:  تصریح  وی 
مطرح  کمیسیون  در  عفو  پیشنهاد  مورد   ۵۰۰ حدود  هم اکنون  و 
آنها  آزادی  امکان  رو  پیش  مناسبت های  در  امیدواریم  که  گردیده 

فراهم شود.

مدیرکل امور شهری و شورا های اسالمی استانداری 
کرمان گفت: شهرداری عالوه بر کار های عمرانی و 
اقتصادی  و  فرهنگی  زمینه ی  در  باید  خدماتی 

فعالیت کنند.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان،  غالمرضا نژاد خالقی مدیرکل امور 
شهری و شورا های اسالمی استاندار در آیین تکریم 
و معارفه شهردار شهربابک با بیان اینکه استانداری 
حامی شهرداران است، گفت: از مسئوالن شهرستان 
شهربابک می خواهم شهرداری را در همه ی فعالیت 
ها، به ویژه زمینه های عمرانی، خدماتی، فرهنگی و 

اقتصادی کمک و حمایت کنند.
او با اشاره به اینکه اگر شهری آباد و خدماتی ارائه 
شود، همه ما منتفع خواهیم شد، تاکید کرد: اگر ما 
توانستیم فراهنگسرا ها را گسترش و فرهنگ مردم 
را ارتقا دهیم، می توانیم شهروند خوب داشته باشیم.

خالقی نژاد اظهار کرد: شهرداری های ما باید برای 
زیرا  باشند،  داشته  برنامه  جامعه  سلیقه های  همه 
حق  می کنند  زندگی  شهر  در  که  گروه هایی  همه 

دارند از خدمات مختلف شهرداری منتفع شوند.
وظایف  جزو  را  مردم  به  بیشتر  امید  تزریق  او 
بتواند  شهرداری  اگر  گفت:  و  دانست  شهرداری ها 
تولید جاذبه کند و برای آیندگان مفید باشد، موفق 

است.
نژادخالقی شهرداری را ملزم به ایجاد شغل کرد و 
سرمایه  بخش  در  شهردار  که  خواهشمندم  افزود: 

گذاری ورود کند.
داشته  مدت  بلند  نگاهی  باید  اینکه  بر  تاکید  با  او 
باشیم، خاطر نشان کرد: باید اقداماتی انجام دهیم 
برای سالیان  اسالمی  انقالب جمهوری  که عملکرد 

سال به یادگار بماند.
مدیرکل امور شهری و شورا های اسالمی استانداری 
نشان  مرشدی  خانم  رضایت  امروز  افزود:  کرمان 
می دهد که ارتباط صمیمانه ای با مردم داشته است 
و امیدواریم برای آقای کرمی نیا همین مسیر طی 

شود.
جمعه  امام  انصاری  اصغر  علی  االسالم  حجت 
عرض  ضمن  ادامه  در  نیز  شهربابک  شهرستان 
تسلیت به متاسیت شهادت ایام فاطمیه و شهادت 
سلیمانی  قاسم  حاج  گفت:  سلیمانی،  قاسم  حاج 
الگویی  می تواند  این  و  بود  مردم  به  خدمت  وارث 

برای مسئوالن باشد.
شهربابک،  شهرداری  مجموعه ی  از  تشکر  ضمن  او 
نیک  محمدعلی  و  مرشدی  آذردخت  زحمات  از 
طبع شهردار سابق و سرپرست شهرداری شهربابک 
قدردانی کرد و افزود: برای کرمی نیا آرزوی توفیق 

و سربلندی داریم.
این  ادامه  در  نیز  شهربابک  فرماندار  قائینی  سعید 
پایدار  چیز  هیچ  دنیا  این  در  اینکه  بیان  با  آئین 
نیست، گفت: بواسطه ی عملکرد خوبی که مرشدی 
شهردار سابق شهربابک داشت، امروز همه از رفتن 

وی ناراحت هستند.

فعالیت های  با  مرشدی  اینکه  به  اشاره  با  قائینی 
حک  اذهان  در  را  یادگاری هایی  داشت  که  خوبی 
نیا شهردار  کرد: کرمی  امیدواری  ابراز  است،  کرده 

جدید شهربابک همین مسیر خوب را طی کند.
پتانسیل های  و  توانمند  مدیران  خوب،  مردم  از  او 
اجرای  برای  کرد:  اظهار  و  کرد  یاد  شهربابک  زیاد 

اهداف شهردار جدید همه چیز مهیاست.
مهم  را  شهر  و  جامعه  در  شهرداری  نقش  قائینی 
خواند و بیان کرد: اگر شهرداری پویایی الزم را در 
همه زمینه ها اعم از عمرانی، خدمات شهری، حمل 
و نقل و ترافیک و فضای شهری داشته باشد می تواند 
در سرنوشت شهر مؤثر باشد، چون با روحیه ی مردم 

سرو کار دارد.
جوزم،  آباد،  خاتون  شهرداران  از  رضایت  ابراز  با  او 
وجود  به  اظهارکرد:  شهربابک  و  خورسند  دهج، 
پتانسیل  با  که  می کنم  افتخار  خودم  شهرداران 
موجود و علی رغم کمبود ها نقش های مؤثری را ایفا 

می کنند.
تا  می کنیم  حمایت  شما  از  داد:ما  ادامه  قائینی 
بیشتر به مردم خدمت کنید و به تبع آن شهروندان 

شهربابک قدردان تالش های شما هستند.
او گفت: هنر یک مدیر خوب این است که دشمنان 
خود را به رقیب تبدیل کند و رقبای خود را دوست 

خود گرداند و در این صورت موفق است.
از مرشدی شهردار  فرماندار شهربابک ضمن تشکر 
سابق و نیک طبع سرپرست شهرداری شهربابک از 

کرمی نیا درخواست کرد: قبل از عید نوروز بازارچه 
محله ای افتتاح شود و بازارچه میوه و تره بار نیز به 

اتحادیه تحویل داده شود.
خلیج  بلوار  رو  کند  باند  کرد:  تاکید  همچنین  او 
از سفر های  قبل  تا  و  است  اقدام  مرحله  در  فارس 
همه  پروژه  این  در  و  داده شود  تحویل  نوروز  عید 

مدیران موظف به کمک هستند.
نیز  اسالمی  شورای  مجلس  در  شهربابک  نماینده 
با  این است که مجموعه شهرستان  بر  گفت: قصد 

وحدت و همدلی کار ها را به جلو پیش ببرد.
پتانسیل های  شهربابک  اینکه  بیان  با  اسدی  علی 
ظرفیت های  از  استفاده  با  افزود:  دارد،  خوبی 

شهرستان می توان به موفقیت دست یافت.
او مسیر پیشرفت و آبادانی را هموار دانست و ابراز 
مدت  در  نیا  کرمی  که  خدماتی  با  کرد:  امیدواری 
او به  از  ارائه می کند یادگاری هایی  مسئولیت خود 

یادگار می ماند.
اسدی همچنین از زحمات مرشدی و نیک طبع در 

مدت مسئولیتشان تشکر کرد.
در  نیز  شهربابک  سابق  شهردار  مرشدی  آذردخت 
ادامه بیان کرد: مسئوالن باید با همدلی و صداقت 

بیشتری اقدامات خود را پیش ببرند.
شهرداری  سابق  سرپرست  طبع  نیک  محمدعلی 
شهربابک نیز ضمن برشمردن برخی اقدامات خود 
اظهار داشت: شهرداری ارگانی است که حتی یک 

روز هم نباید از آن غافل شد.

رئیس کل دادگستری کرمان:

کاهش جمعیت کیفری زندان ها اولویت قوه قضاییه است

مدیرکل امور شهری و شورا های اسالمی استانداری مطرح کرد: 

لزوم فعالیت شهرداران در زمینه های فرهنگی و اقتصادی

خبر
به مناسبت دهه فجرصورت می گیرد:

افتتاح یک هزار واحد مسکونی 

مددجویان در کرمان 
 

 ۱۰۲۴ فجر  دهه  مناسبت  به  گفت:  کرمان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
تحویل  و  افتتاح  کرمان  استان  در  امداد  واحد مسکونی مددجویان کمیته 
کمیته  توسط  ویژه برنامه   ۴۳ برگزاری  از  صادقی«  »یحیی  می شود.  آن ها 
ایام اهلل  به مناسبت  استان کرمان  همیاری و خدمت رسانی ستاد دهه فجر 
دهه فجر و چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی خبر داد و افزود: 
این ویژه برنامه ها در حوزه های مختلف از جمله مسکن، اشتغال، حمایتی و 

فرهنگی برای مددجویان تحت حمایت و نیازمندان برگزار می شود.
وی از آغاز عملیات اجرایی احداث ۱۰۰۰ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی 
کرد:  بیان  و  داد  خبر  فجر  دهه  ایام  در  حمایت  تحت  مددجویان  برای 
هم چنین در این ایام ۴۰۰ طرح اشتغال و خودکفایی مددجویان در استان 

راه اندازی می شود.
مسئول کمیته همیاری و خدمت رسانی ستاد دهه فجر استان کرمان اعطای 
لوازم  تأمین کمک هزینه  نوعروسان تحت حمایت،  از  نفر  به ۶۰۰  جهیزیه 
لوازم  ضروری مددجویان به ارزش سه میلیارد تومان، اهداء ۴۰۰ دستگاه 
گرمایشی به مددجویان، پرداخت وام کارگشایی به مددجویان و نیازمندان 
به  شهریه  هزینه  کمک   پرداخت  تومان،  میلیارد  سه  از  بیش  اعتباری  با 
ضمانت  صندوق  راه اندازی  و  افتتاح  حمایت،  تحت  دانشجوی   ۴۴۰۰
تسهیالت اشتغال برای مددجویان را از دیگر برنامه های کمیته همیاری و 
خدمت رسانی استان به مناسبت دهه فجر اعالم کرد و گفت: برگزاری جشن 
پیروزی انقالب اسالمی و بزرگداشت یاد و خاطره سردار سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی توسط مراکز نیکوکاری یکی دیگر از برنامه های این کمیته در ایام 
راه اندازی  و  افتتاح  از  استان کرمان  امداد  دهه فجر است. مدیرکل کمیته 
مراکز نیکوکاری تخصصی ویژه کارآفرینان در ایام دهه فجر در استان کرمان 
دهه  ایام  در  بیمارستان ها  در  بستری  بیماران  از  عیادت  افزود:  و  داد  خبر 
فجر و پرداخت هزینه فرانشیز مددجویان ترخیصی از بیمارستان، عیادت از 
بیماران تحت حمایت، استفاده از ظرفیت خیران میز حقوقی در ادارات امداد 
برای مشاوره رایگان حقوقی به مددجویان و مراجعان به این نهاد، برگزاری 
مسابقات قرآنی، فرهنگی، نقاشی، مقاله نویسی و داستان نویسی ویژه دانش 
خدمت رسانی  و  همیاری  کمیته  برنامه های  دیگر  از  حمایت  تحت  آموزان 

استان کرمان در ایام دهه فجر است.
استان،  شهرستان های  برخی  به  سالمت  کاروان های  اعزام  گفت:  صادقی 
تحت  بیماران  از  دلجویی  و  عیادت  شهدا،  گلزار  عطرافشانی  و  غبارروبی 

حمایت از دیگر برنامه های این کمیته است.

فرمانده انتظامی استان:

سربازان با خودمراقبتی به توانمندی های 

فردی و اجتماعی می رسند
فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: دوره خدمت سربازی یک فرصت مغتنم 
اجتماعی  و  فردی  توانمندی های  و کسب  فضائل  از  بسیاری  پرورش  برای 
کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش  به  است. 
سردار ناظری فرمانده انتظامی استان در جمع کارکنان وظیفه با تاکید بر 
خودمراقبتی  با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان کرمان گفت:در زمینه 
پیشگیری از معضل خانمان سوز اعتیاد باید در طول زندگی به شکل ظریفی 
اعتیاد  گرفتار  افراد  دیگر  و  همسایگان  آشنایان،  دوستان،  از  را  خود  خط 
جدا کنیم. او با تاکید بر حفظ شان و منزلت لباس مقدس سربازی تصریح 
کرد: برخی رفتار های عادی که در زندگی شخصی و حتی اجتماعی انجام 
می دهیم در لباس سربازی ممنوع است، اما فارغ از این محدودیت ها شاید 
برخی از شما در طول سربازی به این خدمت عالقمند و داوطلب استخدام 

نیز بشوید چراکه خیلی از مسائل را در این محیط می آموزید.
او به نقل از شهید سلیمانی بحران ها را بهترین فرصت برای کسب تجربه 
و افزایش توانمندی های فردی و اجتماعی برشمرد و گفت: سربازانی بودند 
که کارنامه ای درخشان تر از زندگی شخصی خود را در طول خدمت برجای 

گذاشته و ترخیص شدند.

بهره برداری از 32 طرح منابع طبیعی

 دهه فجر در جنوب کرمان
منابع   کرمان گفت: ۳۲ طرح  آبخیزداری جنوب  و  منابع طبیعی  مدیرکل 

با  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد  یکمین  و  چهل  مناسبت  به  طبیعی 
اعتباری افزون بر ۷۶۰ میلیارد ریال در هفت شهرستان جنوبی این استان 
به بهره برداری می رسد. حمزه احمدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
بیش از پنج هزار خانوار در هفت شهرستان جنوبی استان کرمان از مزایای 
طرح های منابع طبیعی قابل افتتاح دهه فجر سال جاری در جنوب کرمان 

بهره مند و زمینه اشتغال ۶۳۲ نفر نیز فراهم می شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان گفت: طرح های افتتاحی 
دهه فجر در راستای تدبیر و عنایت ویژه مقام معظم رهبری به مجموعه 
از محل  با عنوان طرح های آبخیزداری و آبخوانداری  منابع طبیعی کشور، 

اعتبارات صندوق توسعه ملی است.

 به گفته مدیرکل راه آهن استان کرمان طی ۹ ماهه اول سال 
جاری تعداد ۷۸۶ هزار و ۳۹۷ نفر مسافر از طریق خطوط ریلی 
این استان جابجا شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

یک و نیم درصد افزایش نشان می دهد.
مجید ارجونی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: طی مدت یاد 
شده  ۳۸۶ هزار و ۲۸۸ مسافر وارد استان و ۴۰۰ هزار و ۱۰۹ 

مسافر به سایر استان های کشور سفر کرده اند.
وی با اشاره به قطار های مسافری کرمان گفت: قطارهای ثابت 
و روزانه کرمان به مقاصد مشهد و تهران در یک روز سه قطار 

و در یک روز دو قطار است که به صورت میانگین هر روز دو و 
نیم قطار از کرمان به مقصد مشهد و تهران و برعکس در حرکت 

است.  
ارجونی با اشاره به قطارهای مسافری عبوری در راه آهن کرمان 
بالعکس و در هر  افزود: روزانه قطار عبوری زاهدان به تهران و 
هفته یکروز قطار زاهدان به اصفهان از جمله قطار های عبوری 

این اداره کل می باشد.
وی بیان کرد: همچنین در ۹ ماهه امسال نیز پنج هزارو ۴۰۰ 

دستگاه ماشین با قطار مسافری حمل شده است.

مدیرکل راه آهن استان خبرداد:

جابجایی  بیش از 786 هزار  مسافر از طریق راه آهن استان 

اداره کل بیمه سالمت استان کرمان در نظر دارد مناقصه انجام امور جاری واحد نقلیه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس www.Setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور را انجام و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه 98/11/8 می باشد.
1- موضوع مناقصه: 

انتخاب پیمانکار به منظور انجام امور جاری واحد نقلیه 
2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 240/000/000 ریال 

3- نوع تضمین : ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی وجه نقد به شماره حساب 7777213064 نزد بانک رفاه شعبه شفا، به نام اداره کل بیمه سالمت استان 
کرمان 

4- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 98/11/16
5- تاریخ جلسه توجیهی جهت شرکت کنندگان ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 98/11/24

6- آخرین مهلت بارگذاری قیمت پیشنهادی و اسناد مناقصه در سایت: ساعت 14 روز چهارشنبه 98/11/30
7- تاریخ جلسه کمیسیون مناقصات و بازگشایی پاکتهای الف و ب و ج و بررسی پیشنهادات ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 98/12/01

8- نشانی کرمان بلوار جمهوری اسالمی حد فاصل چهارراه شفا و فرهنگیان - شماره تماس 32134356- 034 اداره امور اداری 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768 

کمیسیون معامالت اداره کل بیمه سالمت استان کرمان 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(

746670
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این اقدامات را انجام بدهید تا در دام ویروس کرونا نیفتید

سرویس علم و زندگی کرمان امروز

ویروس کرونا در سراسر دنیا نفوذ کرده اما با این حال 
افراد زیادی هستند که بنا به دالیل زیادی باید مسافرت 

کنند.
 ، میل  دیلی  از  نقل  به  آنالین  جم  جام  گزارش  به   
ویروس  شیوع  دلیل  به  دنیا  کشورهای  بیشتر  در  اکنون 
تمامی  به  و  است  آمده  وجود  به  باش  آماده  کرونا حالت 
شهروندان کشورهای مختلف به خصوص کسانی که قصد 
توصیه  کنند  سفر  آسیا  کشورهای جنوب شرق  به  دارند 

اکید می شود فعال مسافرت خود را به تعویق بیندازند.
از  بسیاری  زندگی  از  ناپذیر  جدایی  جزئی  مسافرت  اما 
مردم است و زندگی آنها بنا به دالیل زیادی به آن بستگی 

دارد.
کرونا  ویروس  بیشتر  شیوع  خطر  بهداشتی  مقامات 
که  جایی  کنند،  می  توصیف  پایین  را  آمریکا  و  اروپا  در 
و  شد  شناسایی  ویروس  این  به  مبتال  دیگر  بیمار  سه 
به  مبتال  موارد  که  دارد  وجود  این  بر  مبنی  هشدارهایی 

ویروس کرونا بیشتر هم می شوند.
اما موارد مبتال به ویروس کرونا در 11 کشور دیگر نیز 
گزارش شده اند و مسافران از شهرهای ویروسی چین به 
آمریکا و دیگر کشورها می روند و نگرانی های زیادی را 

به وجود آورده اند.

و  کنترل  پزشکی  سابق  ارشد  رئیس  آملر  رابرت  دکتر 
شیوع  درباره  باید  گوید: »هنوز  می  بیماری  از  پیشگیری 
از  بسیاری  بدانیم،  بیشتری  چیزهای  چین  در  کنونی 
است  ممکن  شوند  می  جابجا  بین کشورها  که  مسافرانی 
ناقل این ویروس باشند. برخی از راهنمایی ها در این رابطه 

باید تغییر کند«.
است  نیویورک  پزشکی  دانشکده  معاون  اکنون  که  او 
گفت: »این اجتناب ناپذیر است که جمعیت زیادی از شهر 
ووهان بخواهند مسافرت کنند بنابراین ضریب مبتال شدن 

به ویروس کرونا هر روز باالتر می رود."

با این توصیه به دام کرونا نیفتید:
دیگر  و  چین  به  عنوان  هیچ  به  کنونی  شرایط  -در   1

کشورهای همسایه این کشور سفر نکنید.
2 -کوچک ترین تماسی با بیماران مبتال به این ویروس 

نداشته باشید.
3 - از تماس با حیوانات )اعم از زنده و مرده( خودداری 
کنید. از مصرف محصوالتی هم که به حیوانات مربوط می 

شود دوری کنید به خصوص گوشت های خام و ناپخته.
4 -مرتب دست هایتان را با صابون و هر با به مدت 20 
از  ندارید  دسترس  در  آب  اگر  دهید.  شو  و  ثانیه شست 

ضدعفونی کننده های مبتنی بر الکل استفاده کنید.
مشکالت  دارای  که  مسافرانی  و  مسن  بزرگساالن   -  5
اساسی در زمینه سالمتی هستند ممکن است در معرض 
خطر بیماری شدیدتری قرار داشته باشند و باید در مورد 

سفر در شرایط کنونی تجدیدنظر اساسی داشته باشند.
6 - اگر از تب ، سرفه یا مشکل تنفسی رنج می برید:

فوراً به پزشک مراجعه کنید.
از تماس با دیگران خودداری کنید.

هنگام سرفه یا عطسه ، دهان و بینی خود را با دستمال 
یا دست خود )نه دستان( بپوشانید.

دستها را حداقل  20 ثانیه با صابون و آب بشویید. اگر 
صابون و آب در دسترس نیست از یک ضدعفونی کننده 

دستی مبتنی بر الکل استفاده کنید.
فرودگاه کشور  در  به خصوص  مسافرت  هنگام  در   -  7

مقصد دستکش به دست داشته باشید.

یادداشت های 
گاه و بی گاه

نوزده 
گرفتن نمره نوزده در درس ادبیات خصوصا دیکته و انشا آرزوی 
من بود و تا حاال که به سن شصت سالگی رسیده ام و حتی در 
طول ده سالی هم که تقریبا هر روز می نویسم این اتفاق نیفتاده 
بود و همیشه بازنگری نوشته ام را با کمک دیگران انجام می 
دادم و نمره ای کمتر از تعداد انگشتان یک دست می گرفتم 
تا دیروز که نوشته »چه دیر« را تمام کردم و نوبت به بازنگری 
رسید. من و پسرم کلمه به کلمه را خواندیم در پایان فقط یک 
غلط امالیی و انشایی داشتم و آرزوی دیرینه ام برآورده شد و 
آنگاه که پسرم نمره ام را می داد سر از پا نمی شناختم. بنابراین 
از فرط خوشحالی در پایان نوشته ام برخالف همیشه درست آن 

غلط را صدمرتبه نوشتم »تصفیه«...

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

به رنگ
 مهتاب

از دفتر حرف هایت با خود یادگاری های 
بسیار آورده ام تا تنهایی ام را با آهنگ کالمت سرکنم و 
الزم نباشد که برای بیدار ماندن چوب کبریت میان چشم 
تاب  و  ماندن  زنده  برای  دلیل  بهترین  تو  بگذارم.  هایم 
آوردن هستی. تو خلق شده ای تا هزارانی همچون من در 
خوبی ها و حرف های قشنگت غرق شوند. بس که احوال 
شلوغ و روزگار پرشتابی داری حق داری که گاهی حرف 
و عملت با هم مساوی نباشند، حق داری که مرا و دلهره 
من  بسپاری.  فراموشی  به  مصلحتی  های  دروغ  با  را  هایم 
ولی از دروغ های خود می ترسم و عذاب، راه زندگی ام 
را می بندد. تو ولی حتی اگر بخواهی هم حرف هایت آدم 
را دلتنگ نمی کند و بر مبنای مصلحت شکل گرفته اند. 
از  تو زیاد می شود که کار  از  گاهی آنقدر تقاضای دنیا 
دستت خارج می شود وگرنه تو هم به دروغ های مصلحتی 
که دروغی بیش نیستند اعتقادی نداری و همسفرت را در 
دشت زندگی تنها نخواهی گذاشت. حق را به تو داده و از 
بهانه هایت رنجور نمی شوم وجدانم اجازه نمی دهد که 
به تو بد فکر کنم تو که گاهی مسیرت در برفگیر زندگی 
نامعلوم منی که مرا  نامشخص است. تو تمام خاطره های 
دانم  نمی  را  اتفاقش  دلیل  ولی  زندگی وصل می کند  به 
همواره در آرزوی دلیلی بوده ام که دوام بیاورد. شاید تو 
نقطه ی اتصالم به زندگی باشی ولی اینکه باشی و نباشی 
دردناک است. از بس که مجذوب بوده ام به تو وعده ی 
رهایی داده ام اما آنقدر در تو  غرق شده ام که ناخواسته 
در من حبس شده ای با غصه ام اشک می ریزی و با خنده 

ام دلواپس می شوی.
در چشم هایت رنگ مهتاب است جاری
ما را به جای چشمه ساران دوست داری 

پروازهایت بال و پر از عشق دارد 
گاهی به روی بال خود پا می گذاری 

به قلم 
مهناز سعید 

روایت »کرمان امروز« از خسارت های سیل ویرانگر در جنوب استان و چشم امید مردم سیل زده به سیل همدلی ها؛

دست استمداد جنوب را بگیریم

اشاره:
بالیای طبیعی در کشور پهناوری مانند ایران از جمله 
موارد اجتناب ناپذیر است. سیل اخیر در استان سیستان 
از  ای  نمونه  هم  کرمان  استان  جنوب  و  بلوچستان  و 
نابود گری،  و  ویرانگری  این حوادث است که در عین 
جلوه ای از همدلی و یاری رسانی هموطنان را نیز به 
نمایش می گذارد و سیل کمک رسانی تا حدودی آالم 
و دردهای سیل زده ها را  با خود می شوید و می برد و 
گویی این کمک ها تنها امیدی است که مردم سیل زده 

درحال حاضر می توانند  به آن دلخوش باشند. 
اما نکته ای که امروز و در این گزارش به آن خواهیم 
است  استان  جنوب  زده  سیل  مردم  وضعیت  پرداخت 
الشعاع سیل  استان کرمان تحت  چرا که سیل جنوب 
قرار گرفته و کمتر مورد  بلوچستان  استان سیستان و 
توجه و رسیدگی و حتی کمک های مردمی قرار گرفته 
است؛  داده  مهرگزارش  خبرگزاری  که  آنگونه  است. 
خسارت  کرمان  استان  جنوب  سیل  در  خانوار   3242
دیده اند و چشم انتظار کمک های نقدی و غیر نقدی 

هم استانی ها و سایر هموطنان هستند.
آخرین وضعیت مناطق سیل زده جنوب کرمان

اعالم شده  استان  بحران  آنگونه که در نشست ستاد 
است؛ نزوالت جوی اخیر خسارت های قابل توجهی به 
مسیرهای ارتباطی و همچنین به مزارع، باغات، گلخانه 
وارد کرد و حجم خسارت  قنوات  و  آبی  تاسیسات  ها، 
حوادث جوی سیل، برف و کوالک به زیر ساخت های 
مناطق  جنوبی گسترده ارزیابی شده است. گزارش ها 

نیز حاکی از آن است که شهرستان  قلعه گنج به شدت 
از سیالب متاثر شده و هزاران خانه دچار آب گرفتگی 
شدند. همچنین مزارع، باغ ها و تاسیسات کشاورزی نیز 

آسیب جدی دیده اند.
شرایط قلعه گنج، رودبار و ریگان وخیم تراز سایر نقاط

گزارش های رسیده خبر می دهد که حال  برخی از 
مناطق جنوب استان کرمان خوب نیست و شرایط  قلعه 

گنج، ریگان و رودبار وخیم تر از نقاط دیگر اعالم شده 
است به طوری که میزان بارش ها در این مناطق، چند 

برابر سایر نقاط بوده است.
آنگونه که رییس مرکز پیش بینی هواشناسی استان 
در  بارندگی  است؛  گفته  مهر  خبرگزاری  به  کرمان  
کرمان سه برابر سال زراعی گذشته بوده است و پیش 
مانده  باقی  روزهای  در  بارندگی  میزان  بینی می شود 

بهمن و ماه اسفند تشدید شود.
درصد    62 شدن  پر  از  همچنین  حبیبی  حمیده 
میلیمتر   ۹4.5 است:  افزوده  و  خبرداده  ظرفیت سدها 
بیشترین  و  است  داده  روی  کرمان  استان  در  بارندگی 
بارش ها نیز در منوجان و شهرستان های جنوبی استان 
روی داده و کمترین بارندگی نیز در شرق استان و به 
خصوص در نرماشیر روی داده است. این در حالی است 

که هنوز به ایام  پر بارش هم نرسیده ایم.
ضعیف ترین زیر ساخت ها

ذکر این نکته نیز الزم است که سیل در جایی آمد که 
ضعیف ترین زیر ساخت ها را داشته است. جنوب استان 
نیز محسوب می شود و  استان  نقطه  ترین  که محروم 
بارها در گزارش های مندرج در این  روزنامه، محرومیت 
این بخش از استان فریاد زده شده است. در ادامه و به 
نقل از خبرگزاری ایرنا  به بخشی از خسارت های وارده 
به جنوب استان بر اثر ریزش های جوی و به راه افتادن 

سیل اشاره می شود.
ای  نقل جاده  و  و حمل  راهداری  مدیر کل  گفته  به 
جنوب کرمان، بیشترین خسارت  به آبنماها و ابنیه های 
این خسارتها  میزان  وارد شده است که  جنوب کرمان 
26 میلیارد تومان برآورد می شود. اما برآورد خسارت 
های کلی پس از بررسی دقیق کارشناسی و طی چند 
کرمان  استانداری  بحران  مدیریت  سوی  از  آینده  روز 

اعالم می شود.
سخن آخر

سیل و یا هر گونه شرایط بحرانی درهر جای این آب 
همدلی  اثبات  برای  باشد   ای  بهانه  تواند  می  و خاک 
غم  تواند  می  همیاری  و  همدلی  آری سیل  همنوعان؛ 
با  و  بشوید  را  پسا سیل  ناراحتی های  و  و درد  آالم  و 
خود ببرد. مردم جنوب کرمان چشم انتظار این همدلی 
هستند. آنها را فراموش نکنیم و دست استمداد جنوب 

را بگیریم.

  خبرهای رسیده حاکی از آن است که ریزش های جوی چند هفته اخیر خسارات   
بسیاری را به برخی از مناطق جنوب استان کرمان وارد آورده است که از این بین شرایط  
قلعه گنج، ریگان و رودبار وخیم تر از نقاط دیگر اعالم شده است. متاسفانه سیل جنوب 
استان کرمان تحت الشعاع سیل استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته و کمتر مورد توجه 
و رسیدگی و حتی کمک های مردمی قرار می گیرد. آنگونه که در خبرها آمده است؛ 
3242 خانوار در سیل جنوب استان کرمان خسارت دیده اند و چشم انتظار کمک های 

نقدی وغیر نقدی هموطنانشان هستند و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول(آگهی مزایده عمومی )نوبت اول(
شــرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان اســتان کرمان در نظر دارد تعدادی از واحدهای 
تجاری خود را واقع در کرمان: بین شــهرک ن والقلم و شهرک خواجو را به صورت تهاتری 
و نقدی به فروش برســاند. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار آگهی به 
مدت یک هفته به آدرس: کرمان - خیابان سپه، نبش سپه یک مراجعه و یا با شماره تلفن 

322612۹6- 034تماس حاصل نمایید.
روابط عمومی شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان 

شــرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان اســتان کرمان در نظر دارد یک باب آپارتمان مسکونی  
واقع در کرمان: جاده تهران - بعد از ایران گاز،  کوچه شهید خالداری در فاز 7، سایت 6h، بلوک 
61، واحد 53 طبقه 7 از مجتمع  287 واحدی ارم را به فروش برساند. متقاضیان  جهت کسب 
اطالعات بیشــتر از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته به آدرس: کرمان - خیابان سپه، نبش 

سپه یک مراجعه و یا با شماره تلفن 322612۹6- 034تماس حاصل نمایید.

روابط عمومی شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حامد نظری زاده فرزند محمد مالک ششدانگ پالک 3622 فرعی از 
9 اصلی واقع در بخش 4 کرمان که سند مالکیت آن شماره  522252 ذیل ثبت 14636 
محلی  استشهاد  برگ  دو  تسلیم  ضمن  و  گردیده  تسلیم  و  صادر   248 صفحه   58 دفتر 
تصدیق امضاء شده مدعی است سند مالکیت پالک مزبور به علت سرقت مفقود / ازبین 
رفته و درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف 
مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض خود 
نمایند واال پس از مدت مذکور  یا سند معامله تسلیم  ارائه اصل سند مالکیت  را ضمن 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار: 1398/11/8
1536 م/الف

عیسی حافظی فر- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان 

آگهی ابالغ اجراییه کالسه 9800592
بدین وسیله به خانم فاطمه شجاعی باغینی،  فرزند اکبر به شماره ملی 
2992988634 متولد 1337/01/07 احد از بدهکاران پرونده کالسه 
فوق که برابر گزارش مامور ابالغ، آدرس ایشان شناسایی نگردیده ابالغ می گردد 
که بابت مهریه به همسر مرحوم اکبر شجاعی باغینی )فاطمه شجاعی باغینی( مبلغ 
اثر عدم پرداخت وجه بستانکار  بر  1/591/172/566 ریال بدهکار می باشید که 
درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه 
فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آین نامه اجرایی مفاد اسناد 
اجراییه  ابالغ  تاریخ  این آگهی که  انتشار  تاریخ  از  ابالغ می گردد  بشما  رسمی 
محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده 
روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و درغیر این صورت بدون انتشار آگهی 

دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
1548 م/الف

کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان - زهرا سرمست 
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قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !

در سوگ شهادت 

بی بی دو عالم 

حضرت فاطمه زهرا )س(

باز شد این دیده گریان در عزای فاطمه                                                                                
عرش خون می گرید امشب از برای فاطمه
ناله ها و نوحه اش از دور می آمد به گوش
کس دگر نشنید جز دیشب صدای فاطمه
شکوه این امت دون را به باب خود نکرد

چشم سیرت باز کن بنگر وفای فاطمه
درقیامت دیده ای هرگز نگرید ساعتی
گر بگرید لحظه ای بر ماجرای فاطمه

شب، علی غسلش بداد و شب نمود او را کفن
تا نگرید قوم دون اندر قفای فاطمه

گر تو ای ) آشفته( از این غصه نالی تا سحر
می دهد اجر تو را آخر خدای فاطمه    

به قلم مهدی 
زاده کافی 
)آشفته 
کرمانی(           

فرهنگ و ادب

نوشتاری درباره سبک داستان جریان سیال ذهن 

نیم نگاهی به زندگی و آثار رودکی؛ 
آیا رودکی ایرانی نبود!؟

سرویس ادبی کرمان امروز

سال های بین جنگ جهانی اول و دوم، عصر شکوفایی هنر 
مدرن بود. احساس نومیدی و بی اعتمادی هنرمند نسبت به 
جهان خارج باعث شد تا به درون خود پناه برده و تالش کند 
تا دراین سیردرونی زوایای این عالم ناشناخته را کشف کند.

از دل وحشت و نابسامانی و ناامنی مادی و معنوی، جریان 
سیال ذهن رویید. این تکنیک از یافته های روان شناسان 
سیال  جریان  تعریف،   طبق  است.  کرده  فراوانی  استفاده 
ذهن شیوه ای ادبی است در روایت که به موجب آن، عمق 
جریان ذهنی یک شخصیت که آمیزه ای از ادراکات حسی 
و افکار آگاه و نیمه آگاه خاطرات، احساسات و تداعی های 
روایت،  این شیوه  بیان می شود.  به همان صورت  تصادفی 
ایجاد تداعی معانی می  براساس مفاهیمی استوار است که 
کند. این اصطالح را ویلیام جیمز وضع کرد و طبق تعریف 
او:»خاطرات، افکار، احساس ها بیرون از دایره آگاهی اولیه 
وجود دارند که به صورت زنجیر بر آدم ظاهر نمی شوند، بلکه 

به صورت جریانی سیال آشکار می شوند."
برخالف  ذهن،  سیال  جریان  داستانی  سبک  روش  در 
اند،  شده  نوشته  کل  دانای  دید  زاویه  با  که  داستانهایی 
داستانی  شخصیت  ذهن  ناپذیر  پایان  و  نامنظم  سیالن  از 
از  پیش  های  الیه  دیگر،  عبارتی  به  شود.  می  استفاده 
بر  نظمی  و  هیچ مالحظه  بی  داستان،  قهرمان  گفتار ذهن 
ذهنی  تجارب  شود  می  تالش  درواقع  آید.  می  کاغذ  روی 
شخصیت های داستانی که درهزار توی ناخود آگاه ذهنشان 

مدفون شده، بیرون ریخته شود. نویسنده تالش می کند از 
طریق تک گویی ذهنی و روانی، به کشف احساس و ذهنیت 
شخصیت داستانی بپردازد. در این گونه داستان ها، راوی و 
طرح داستان به سبک سنتی وجود ندارد که داستان نویس 
دست خواننده را بگیرد و وارد فضای داستانی خود بکند و 
ویران  را  خواننده  جبری  رئالیسم  خود  تصنعی  رئالیسم  با 
کند و او را در فضای داستانی خود غرق کند، بلکه ذهنیات 
بدون  دستکاری،  بدون  واسطه،  بدون  داستانی  شخصیت 
رعایت نحو و دستور زبان برروی کاغذ می آیند و این برعهده 
خواننده است که از این گرداب و بی نظمی، نظمی بنا کند 
و با کنار هم قراردادن تکه های پراکنده ذهن قهرمانان، به 
زمان  سبک،  دراین  که  است  روشن  آید.  نائل  کشف  لذت 
رمان تابع زمان خطی رایج نیست و ممکن است گذشته و 
آینده و حال، همسطح و در کنار یکدیگر حضور داشته باشند 

و یا گاه در همدیگر تنیده و پیچیده شوند.
اولیه  آگاهی  دایره  از  بیرون  ها  احساس  افکار،  خاطرات، 
شوند،  نمی  ظاهر  آدم  بر  زنجیر  به صورت  که  دارند  وجود 

بلکه به صورت جریانی سیال آشکار می شوند.
یکی از اساسی ترین پایه های شیوه ی ادبی جریان سیال 
ذهن این است که قبل از آنکه درپی »وقایع نگاری« باشد 
در صدد ارائه »چشم انداز ذهن« است. این سبک یک نمای 
کلی از وقایع به ما نمی نمایاند بلکه ما را وامی دارد تا وقایع 

را از دریچه یک ذهن ببینیم.
خواننده از دور نظاره گر وقایع نیست، بلکه به همراه یک 
ذهنیت با وقایع به پیش می رود. حوادث این گونه رمان ها 
را اندیشه ها و خاطرات فرار و سیال الیه پیش گفتاری ذهن 
با ذهنیات  رمانها  این گونه  نویسنده در  تشکیل می دهند. 

آدم رمان سروکار دارد تکه هایی از خاطرات درهم و فرار او 
را که به زمانهای دور تعلق دارد، می گیرد. آن خاطرات پا 
درگریز را که در زمانی کوتاه به ذهن او هجوم می آورند در 
کنار هم می چیند. از این رو توالی منظم زمانی دراین گونه 
رمان ها به هم می خورد. دورترین واقعه در کنار واقعه ای 
عینی قرارمی گیرد و یا دو خاطره جدا از یکدیگر دوش به 
دوش هم و با فشار به ذهن آدم رمان هجوم می آورند. گویا 
آن خاطرات و تخیالت کاشی های معرقند که در کنار هم 

قرارگرفته اند تا دنیایی از رنگ و احساس به وجود آورند.
اهم ویژگی های آثارجریان سیال ذهن به این شرح است:

تکنیک های آن شامل تک گویی  و  روایت و شیوه ها   -
دیدگاه  مستقیم،  غیر  درونی  گویی  تک  مستقیم،  درونی 

دانای کل و حدیث نفس
- زبان درسه مقوله ابهام، شعرگونگی و ترفندهای نزدیک 

کردن زبان داستان به زبان ذهن
- زمان بیرونی و زمان درونی

زندگی  خود  مثابه  به  ذهن  سیال  جریان  داستانهای   -
نویسندگان آن است.

از  توان  می  غرب  در  جریان  این  پیشگام  نویسندگان  از 
جیمز جویس و مارسل پروست و ویلیام فاکنر نام برد.

نوار  بر  نور  تاباندن  با  سپس  و  دهد  می  قرار  داستان 
سلولوئیدی ذهن او، تصاویر، تأثرات و جریانهای ذهنی وی 
را، در همان مرحله شکل گیری، بی واسطه، بر آن پرده سفید 
به نمایش می گذارد. آنچه مخاطب بر این پرده مشاهده می 
کند شامل دریافت تمام و کمال تشعشع پیچیده و رنگارنگ 
ذهنی، آوا، خیال پردازی و رؤیا، تداعی و درک حسی درونی 

ذهن قهرمان است.
از نویسندگان معاصر در ایران که به شیوه روایت جریان 
سیال ذهن پرداخته اند می توان به نام فیروز زنوزی جاللی 

اشاره کرد.
سال  در  زنوزی جاللی  فیروز  نوشته  بازی«  »قاعده  رمان 
اولین جایزه  برنده  1386 به چاپ رسید و در سال 1387 
ادبی جالل آل احمد شد. این رمان که به شیوه جریان سیال 
ذهن با تک گویی درونی تنها شخصیت اصلی داستان روایت 
می شود، مایه هایی از رمان پست مدرن در خود دارد. در 
این رمان، محتوا و ساختار در عرض هم پیش رفته و مساله 
به زبان  به بهترین نحو پرورانده و  انسان و مرگ و عقوبت 

شخصی گناهکار گذاشته شده است.
تکنیک  با  اول شخص،  دید  زاویه  از  بازی  قاعده  داستان 
جریان سیال ذهن روایت می شود. در این روش، راوی که 
خود شخص اول داستان است و همه قضایا مربوط به اوست، 

خواه ناخواه همه چیز را به نفع خود نمایش می دهد.
منبع: پایگاه ادبی شعرنو

سرویس ادبی- هنری کرمان امروز
 

آشنایی با زندگی رودکی
خواننده.  و  نوازنده  دان،  موسیقی  مترجم،  بوده،  شاعر 
آن هم نه حاال و در زمانه ما، بلکه حدود 11 قرن پیش. 
بر این ها بیفزایید که ایشان پدر شعر فارسی هم هست. 
تا  که  می نامندش  فارسی  شعر  پدر  جهت  این  از  البته 
پیش از او کسی دیوان شعر نداشته است. حاال در کنار 
که  بیفزایید  هم  را  دیگری  مهم  نکته  موارد  این  همه 
جناب آقای رودکی به گفته مستشرقان، در تغییر خط از 

پهلوی به فارسی هم نقش داشته است.
در نظر گرفتن این همه فعالیت برای انسان 11۰۰ سال 
تصور  قطعا  نه  و  ما  تصور  نه  است،  پیش خیلی عجیب 
آدم های آن زمان نمی توانسته این همه توانایی را در نظر 

بگیرد و حل و فصلش کند. 
زادگاه رودکی: جایی میان سمرقند و نخشب

تولد  محل  امروزی  تاجیکستان  در  پنجکنت  روستای 
و  سمرقند  نزدیکی  در  منطقه ای  است،  بوده  رودکی 
نخشب. نامش هم در اصل ابوعبدا... جعفر بن محمد بن 
از بس طوالنی  که  بوده  آدم  بن  عبدالرحمن  بن  حکیم 
است ما با همان تخلص شعری اش یعنی رودکی صدایش 

می زنیم.
آرامگاه رودکی کجاست

است،  بسیار  حدیث  و  حرف  رودکی  نابینایی  درباره 
برخی می گویند چشم هایش را در کودکی از دست داده 
نابینا بوده، هر چند  و برخی دیگر معتقدند از بدو تولد 
این کار ها  به  او روبه رو شویم و کاری  با شعر های  باید 

نداشته باشیم، اما از توصیفات شیرین و رنگینش از گل 
و گیاه و طبیعت به نظر می رسد باید حق را به دسته اول 
داد، او حتما چند سالی جهان را دیده که این همه خوب 

و دقیق توصیفش کرده است.
پر  زندگی  محیط  در  که  بوده  ثروتمند  فردی  رودکی 
به  او  است.  زندگی می کرده  سامانیان  دربار  برق  و  زرق 
خدمت  تحت  بخارا  در  رسمی  شاعران  از  یکی  عنوان 
فرمانروای آن زمان سامانیان بوده تا این که پس از مدتی 
دیگر مورد استقبال درباریان قرارنمی گیرد. منصب خود 
را رها می کند و به روستای زادگاهش برمی گردد. طبق 

نوشته ها او سال های پایانی عمرش را در فقر و تنگدستی 
می گذراند.

اشعار رودکی
یک  از  بیش  می شود  گفته  که  رودکی  آثار  تمام  از 
میلیون و 3۰۰ هزار بیت و نیز شش مثنوی بوده است، 
فقط ابیاتی پراکنده به همراه چند قصیده، غزل و رباعی 
رودکی  از  باقی مانده  بیت های  تعداد  است.  مانده  باقی 

1۰۴7 بیت است.
دیوان اشعار رودکی

دوره  در  و  بوده  هندی  کتابی  اصل  در  دمنه  و  کلیله 

برگردانده  فارسی  به  طبیب  برزویه  توسط  ساسانیان 
می شود، رودکی هم در قالب 1۲ هزار بیت داستان های 
این کتاب را به نظم در می آورد، اما تنها سه بیت از این 
اثر به دست ما رسیده است. سندبادنامه هم دیگر کتاب 
رودکی بوده که اصل هندی داشته و او به نظم درآورده 
بوده، از این کتاب هم تنها یک بیت باقی مانده و دیگر 

ابیاتش از بین رفته است.
به  شعر هایی  و  بیت ها  اما  او،  مدایح  و  غنایی  اشعار  از 
جا مانده است که اکنون در قالب دیوان رودکی منتشر 
و خوشی  غنیمت شمری  دم  برپایه  اشعار  این  می شود. 
استوار است. رودکی در وصف طبیعت  و گذران زندگی 
اصلی  علت  و  است  موفق  بسیار  جهان  زیبایی های  و 
و  تصویرسازی  در  باال  ذوق  در  می توان  را  موفقیتش 

تشبیهات دقیق و لطیف دانست.
گوناگون  و  رنگارنگ  جلوه های  و  تشبیهات  همین 
مانند  شاعرانی  برای  را  راه  رودکی  شعر  در  طبیعت 

منوچهری دامغانی در وصف طبیعت گشود.
رودکی، هویت اصلی مردم تاجیکستان

تاجیکستان پس از فروپاشی شوروی و شکل گیری اش 
به عنوان یک کشور مستقل، رودکی را به عنوان یک عنصر 
فرهنگی مهم و ارزشمند معرفی کرده و تمام تالش خود 
را برای معرفی او به کار گرفته است. آنقدر که تا دلتان 

بخواهد در این کشور با نام رودکی روبه رو می شویم.
زبانی  فارسی  شاعر  نظامی  و  مولوی  مانند  هم  رودکی 
است که در جغرافیای ایران به دنیا آمده است، اما حاال 
و  نمی شناسیمش  چندان  ما  و  تاجیک هاست  هویت ساز 
تنها چیزی که درباره اش می دانیم این است که رودکی 
پدر شعر فارسی است و خیابانی در تهران به نام اوست. 
می دانید  و  دارید؟  خاطر  در  او  از  شعری  شما  راستی 
چقدر  فارسی  شعر  پدر  خوشباش  همیشه  جهان بینی 

می تواند حالتان را بهتر کند؟
نصیحت از جناب رودکی!

حوصله  روز ها  این  که  ما  بود!؟  تاجیک  رودکی  آیا 
نصیحت شدن نداریم، احتماال قبال هم آدم ها حوصله اش 
را نداشته اند، اما این پرخاصیت کم طرفدار را شاعران و 
نویسندگان خوب و قوی تبدیل کرده اند به شیرین های 
بخواهد  دلتان  تا  هم  رودکی  جناب  تحمل!  قابل  الاقل 
نصیحتمان کرده و توی همین معدود بیت های باقیمانده 

از او می شود کلی نصیحت پیدا کرد.
اغلب  بگوییم نصایح رودکی  این است که  منصفانه اش 
شیرین هستند. او بسیار از باورش به ناپایداری و بی وفایی 
جهان گفته و در ازایش نصیحت کرده که دم را غنیمت 

بشمریم و شاد زندگی کنیم.
اشعار رودکی

از نمونه نصایح رودکی می توان به دو نمونه زیر اشاره 
کرد:

زمانه پندی آزادوار داد مرا
زمانه را چو نکو بنگری همه پند است

به روز نیک کسان گفت تا که غم نخوری
بسا کسا که به روز تو آرزومند است

و یا
زمانه گفت مرا خشم خویش دار نگاه

کرا زبان نه به بند است پای دربند است
آقای رودکی مثل همه گذشتگان خیلی هم تقدیرگراست 

و در شعرهایش بار ها به این نکته اشاره می کند:
قضا، چون ز گردون فرو هشت پر

همه زیرکان کور گردند و کر
که البته بیراه هم نمی گوید جناب رودکی، انگار برخی 

چیز ها جزو تقدیر آدم هاست و نمی شود از آن گریخت.
منبع: سیمرغ
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پاشنه آشیل سیاست های مالیاتی کجا است؟

سرویس اقتصادی کرمان امروز
 

درآمدهای مالیاتی که بخش مهمی از منابع دولت ها 
قوانین  بر  منطبق  که  صورتی  در  می آید،  شمار  به 
سیاست های  اساس  بر  و  شفاف  دستورالعمل های  و 
و  افراد، شرکت ها  درآمد  با  متناسب  و  غیرتبعیض آمیز 
نهادهای مختلف تعیین شود، می تواند اقتصاد را از اتکا 

به درآمدهایی چون ارز حاصل از فروش نفت برهاند.
به گونه ای  کشور  یک  مالیاتی  سیستم  اگر  مقابل،  در 
تنظیم شود که همزمان با گرفتن مالیات های به نسبت 
سنگین از یک گروه، موجبات فرار مالیاتی عده دیگری 
نارضایتی شهروندان،  نه تنها زمینه های  فراهم سازد،  را 
بلکه فروپاشی بخش هایی از اقتصاد را نیز به بار می آورد.

فرار مالیاتی ۵۰  هزار میلیاردی در کشور
فرار مالیاتی زمانی اتفاق می افتد که برخی فعالیت های 
در سطوح کالن،  و چه  در سطوح خرد  اقتصادی، چه 
ردپا  هرگونه  منظور حذف  به  قانونی،  مجاری  از  خارج 
در اقتصاد و دور زدن روندهای پرداخت مالیات صورت 

گیرد.
بر اساس برخی تحقیقات انجام شده، هم اکنون نزدیک 
به ۲۰ درصد از اقتصاد کشور، زیرزمینی است. در چنین 
خواهد  تشدید  مالیاتی  فرارهای  بروز  ضریب  شرایطی، 
اعالم  گزارشی  در  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  شد. 
کرده که حجم اقتصاد زیرزمینی ایران در سال ۱۳۹۶ 
حدود ۵۳۶ هزار میلیارد تومان بوده که این میزان به 
درآمد  تومان  میلیارد  هزار   ۴۰ رفتن  دست  از  منزله 

مالیاتی است.
چهره های  و  تحلیلگران  برخی  نیز  اخیر  ماه های  در 
سیاسی و اقتصادی آمارهای نگران کننده ای در خصوص 

فرارهای مالیاتی ارایه داده اند.
همدان  مردم  نماینده  خجسته«  »امیر  پیش  چندی 
در  تامل برانگیز  رقمی  از  اسالمی،  شورای  مجلس  در 
خصوص میزان فرار مالیاتی در کشور سخن گفت. وی 

در مصاحبه با رسانه ها مدعی شد که »میزان فرار مالیاتی 
در کشور به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.«

اما در  اقتصادی و دارایی  امور  "فرهاد دژپسند« وزیر 
تازه ترین اظهار نظر خود، این رقم را بین ۲۵ تا ۴۰ هزار 

میلیارد تومان عنوان کرده است.
خبرهای  جهانی،  بانک  ارزیابی های  احوال،  این  با 
اساس  بر  و  ندارد  ایران  در  مالیاتی  وضعیت  از  خوشی 
این ارزیابی ها ایران در پرداخت مالیات در اواخر جدول 

جهانی قرار دارد.
صنعت،  وزیر  برنامه  و  طرح  معاون  زرندی«  "سعید 
معدن و تجارت، تیرماه امسال اعالم کرد که بر اساس 
ارزیابی های سازمان تجارت جهانی رتبه ایران در یکی از 
زیرشاخص های سهولت کسب وکار با عنوان »پرداخت 

مالیات« ۱۴۹، از بین ۱۹۰ کشور جهان است.
"امیدعلی پارسا« رییس سازمان امور مالیاتی به تازگی 
در اظهارنظری، از شروع برنامه ریزی ها در این سازمان 
بیان  با  وی  است.  داده  خبر  فرارمالیاتی  کاهش  برای 
مالیاتی  فرارهای  مالیاتی،  مشکالت  از  یکی  این که 
در سازمان  زیادی  برنامه های  است:  گفته  است،  بزرگ 
امور مالیاتی برای کاهش فرار مالیاتی و کاهش معوقات 
سالم  و  عادالنه  صورت  به  مالیات  که  شروع کرده ایم 
دریافت کنیم. به گفته وی، فرار مالیاتی حتی در بخش 
دارد  وجود  نیز  غیردولتی  عمومی  بخش های  و  دولتی 
و  سفارش  بزرگ  مالیاتی  فرارهای  برای  که  کسانی  و 
توصیه می کنند، در واقع برای فرار از قانون و حق مردم 
وصول  قدرت  با  مالیاتی  امور  سازمان  و  می کنند  اقدام 
مالیات را دنبال می کند و به جای تشخیص علی الراس 
می خواهد تشخیص مبتنی بر اطالعات درست را انجام 
دهد و مدرن سازی سامانه جامع مالیاتی و اطالعات مالی 
و  ثروت  با  متناسب  و  عادالنه  مالیات  دریافت  برای  را 

درآمد و مصرف مردم پیگیری می کند.
برنامه ریزی هایی که  که  دید  و  ماند  متتظر  باید  حال 
رییس سازمان امور مالیاتی از آن حرف می زند تاثیری 

در کاهش فرارهای مالیاتی خواهد داشت؟
انتقادهای مالیاتی به الیحه بودجه ۹۹

و  مالیاتی اند  منتقد سیاست های  بسیاری  در حالی که 
زمینه  این  در  غیرشفاف  روندهای  برخی  که  معتقدند 
منجر به فرارهای مالیاتی بزرگ و ضربه زننده به اقتصاد 

شده است، بخش مالیاتی الیحه بودجه ۹۹ که هفدهم 
و  شد  ارایه  مجلس  به  دولت  سوی  از  امسال  آذرماه 
رییس جمهوری هم تمام قد از آن دفاع کرد، زمینه ساز 

برخی نقدها و نگرانی های تازه شده است.
بر اساس این الیحه، برای سال آینده، با مالیات پلکانی 
تا ۳۵ درصد، دولت در مجموع بیش از ۱۵ هزار میلیارد 
مالیات  دولتی  و  خصوصی  بخش  کارکنان  از  تومان 
دریافت می کند که نسبت به امسال ۱۸ درصد افزایش 
دارد. این در حالی است که حقوق  کارمندان و کارکنان 

دولت، افزایشی ۱۵درصدی خواهد داشت.
الیحه  سمت  به  را  انتقادها  از  سیلی  موضوع  همین 
بودجه ۹۹ روانه کرده است؛ با این حال، سوم دی ماه 
تلفیق  کمیسیون  تصویب  به  الیحه  این  کلیات  امسال 

مجلس رسید.
منتقدان به افزایش نامتناسب مالیات ها در این الیحه 
که  مالیات ها  افزایش  آنان،  باور  به  که  چرا  دارند  نقد 
به گفته دولت درآمد حاصل از آن می خواهد جایگزین 
اینکه  جای  به  شود،  نفت  فروش  از  حاصل  درآمدهای 
دامن متخلفان بزرگ مالیاتی را بگیرد، گویا کارمندان و 

مردم عادی را هدف گرفته است.
و  تویسرکان  مردم  نماینده  مفتح«  "محمدمهدی 
بودجه  و  برنامه  و  تلفیق  کمیسیون های  سخنگوی 
اظهار  زمینه  این  در  گفت وگویی  در  به تازگی  مجلس، 
داشته است: سال ها است که ما در مجلس این سوال را 
برای دریافت  باید فشارها  از دولت می پرسیم که چرا 
مالیات بر روی کسبه خرد باشد، اما زمینه فرار مالیاتی 

برای عده ای همچنان فراهم باشد.
"علیرضا سلیمی« عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس نیز در انتقاد از پیش بینی های مالیاتی 
در الیحه بودجه ۹۹، به رسانه ها گفت: متاسفانه دولت 
در الیحه بودجه سال ۹۹ کل کشور به پایه های جدید 
است.  بوده  بی توجه  پایدار  به عنوان یک درآمد  مالیاتی 
در الیحه بودجه ۹۹ بحث مالیات خیلی شفاف نیست. 
همچنین سازوکار روشنی برای جلوگیری از فرار مالیاتی 
در نظر گرفته نشده است و در مقابل فشار مالیاتی را بر 

کارگر و کارمند افزایش داده اند و این ظلم است.
وی در ادامه گفت: در هر صورت کشور باید بر اساس 
نه  شود  اخذ  مصرف  از  مالیات  اما  شود  اداره  مالیات 

تولید. در حال حاضر مالیات بر تولید، کمر تولیدکننده 
مصرف  بیشتر  کسی  هر  باید  واقع  در  شکسته است.  را 

می کند، بیشتر مالیات بدهد.
مدیر  و  اقتصادی  جامعه شناس  "علی اصغر سعیدی« 
گروه برنامه ریزی و رفاه اجتماعی دانشگاه تهران، نیز بر 
این باور است که مردم واکنش مطلوبی به تکیه دولت 
بر افزایش هزینه های آنان برای کسب درآمد بودجه ای، 
نشان نخواهند داد. وی در گفت وگو با رسانه ها، با اشاره 
به اینکه در بودجه ۹۹، دولت به دنبال این است تا در 
مردم  برای همه  را  واحدی  مالیات ها سیاست  خصوص 
سیاست  یک  بخواهد  دولت  اگر  می گوید:  کند،  اجرا 
نوع  پیگیری کند، یک  مالیاتی  نظام  را در حوزه  واحد 
بی عدالتی به بار خواهد آورد و موجب عکس العمل مردم 

خواهد شد.
معافیت های  در  باید  دولت  می افزاید:  سعیدی 
باید حذف  دولت  اول  اولویت  کند،  تجدیدنظر  مالیاتی 
از  ویژه  و  آزاد  مناطق  در  چه  بی معنی،  معافیت های 
افزایش  و  خاص  نهادهای  معافیت  حذف  و  طرف  یک 

درآمدهای مالیاتی باشد.
تهران،  دانشگاه  اقتصاد  جامعه شناسی  استاد  گفته  به 
هیچ  کند،  اتکا  مالیاتی  درآمد  بر  است  قرار  که  دولتی 
راهکاری مگر شفاف سازی، پاسخگویی درست و اجتناب 

از پنهانکاری و ابهام ندارد.
با وجود این نگرانی ها در خصوص سیاست های مالیاتی 
بر  که  دارند  تاکید  دولتی  مسئوالن  اما   ۹۹ بودجه  در 
عادی  مردم  بر  مالیاتی  فشار  سیاست ها،  این  اساس 
نخواهد آمد و افرادی که سرمایه های کالن دارند موظف 

به پرداخت مالیات هستند.
گزینه حذف معافیت های مالیاتی نهادهای خاص

و  سیاستمداران  کارشناسان،  برخی  که  شرایطی  در 
اقتصاددانان از سیاست های مالیاتی ناخرسندند و به ویژه 
معتقدند که بر اثر سیاست های مالیاتی موجود در الیحه 
متحمل  را  سنگینی  مالی  فشار  باید  مردم   ۹۹ بودجه 
شوند، برخی نهادهای خاص که درآمدهای سرشاری نیز 

دارند، همچنان مشمول معافیت های مالیاتی هستند.
این  از  انتقاد  در  اقتصاددان  راغفر«  به تازگی »حسین 
بنگاه ها  همه  برای  معافیت ها  باید  است:  گفته  موضوع 
سهم  عمومی  بودجه  از  که  حکومتی  نهادهای  ویژه  به 

می برند حذف شود.
که  منابعی  می کند:  تصریح  ادامه  در  اقتصاددان  این 
تحقق  و  بوده  غیرواقعی  شده،  تعریف  بودجه  برای 
بود. در ضمن،  نخواهد  چنین درآمدهایی عمال ممکن 
به  مالیاتی  معافیت های  اعطای  هم  شرایط  همین  در 
گروههای فربه در جامعه فاقد منطق است، علی االصول 
منابع مالیاتی نباید تنها بر تولیدکنندگان خرد تحمیل 
وارداتی  مصارف  و  بزرگ  بنگاه های  بر  باید  بلکه  شود، 
لوکس که توسط ثروتمندان وارد می شوند، متکی باشد. 
از معافیت هایی که به صادرات و واردات داده  بسیاری 
به  صادرات  معافیت  شوند.  حذف  می بایست  می شود، 
مواد خام نیز باید حذف شود و هزینه های خود دولت 

در بخش های غیرضروری کاهش پیدا کند.
به گفته این اقتصاددان، این کاهش ها و محدودیت ها 
عناصر  که  شود  بنگاه هایی  و  نهادها  همه  شامل  باید 

حکومتی هستند و از بودجه عمومی سهم می برند.
در  نیز  »ایران«  روزنامه  که  بود  پارسال  آبان ماه 
نهادها  برخی  مالیاتی  معافیت  از  انتقاد  به  یادداشتی، 
پرداخت و نوشت: در شرایط کنونی که با وجود تحریم ها 
مالیات  دهد،  کاهش  را  نفت  به  وابستگی  باید  کشور 
مثال  عنوان  به  است.  دولت  درآمدی  منبع  مهم ترین 
بنیاد مسکن هم اکنون در شهرستان دماوند واحدهایی 

برای کسب سود می سازد، چرا نباید مالیات دهد؟
به  مختص  باید  تنها  مالیاتی  معافیت  میان،  این  در 
بلوچستان  و  سیستان  در  مثاًل  باشد.  محروم  مناطق 
باید نرخ مالیات را برای سرمایه گذاران نزدیک به صفر 
کنیم تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی با جذابیت برای 

سرمایه گذاری مواجه باشند.
مهمترین  از  یکی  درآمد  بر  مالیات  تردید  بی 
اقتصادی  تنگناهای  در  به ویژه  که  است  راهکارهایی 
قوانین،  اما  باشد.  کشور  اقتصاد  برای  کمکی  می تواند 
روندها و اقدامات در این زمینه باید به گونه ای یکسان و 
متناسب برای همه افراد، شرکت ها، سازمان ها و نهادها 
به کار گرفته شود تا موجبات فشار اقتصادی بر یک گروه 
تعمیق  به  و  نسازد  فرهم  را  دیگر  مالیاتی گروه  فرار  و 
چالش های اقتصادی چه برای دولت، چه برای مردم و 

چه برای تولیدکنندگان منجر نشود.
منبع: اقتصاد آنالین

چرا ویروس کرونا یک تهدید واقعی برای بازار نفت است؟

سرویس اقتصادی کرمان امروز

بزرگترین  بازار نفت  از سال نگذشته که  هنوز یک ماه 
پیدا کرده است که هنوز عالجی  را  امسال خود  دشمن 

برای آن وجود ندارد.
ویروس  ایسنا،  از  نقل  به  آنالین  همشهری  گزارش  به 
شبیه  است،  شده  شایع  چین  در  که  جدیدی  کرونای 
سارس یا سندرم حاد تنفسی است که به شدت تنفس را 
دشوار کرده و باعث تب و خستگی شدید می شود. شیوع 
این ویروس قیمت های نفت را پایین برده است زیرا انتظار 
بزرگترین  از  یکی  که  چین  در  نفت  برای  تقاضا  می رود 

بازارهای جهان است، ضربه ببیند.
بلکه به شدت مسری  این ویروس نه تنها مرگبار بوده 
هم است و هراس از آن اکنون به بازارهای نفت سرایت 
پیدا کرده است. نگرانی شخصی از احتمال سرایت ویروس 
و بیماری باعث خواهد شد مردم تاحدودی سفر رفتن را 
متوقف کنند. حتی این واهمه که مردم ممکن است سفر 
رفتن را متوقف کنند، کافی است تا باعث افول اقتصادی 
اقتصادی  نگرانی های  با  شاید  فردی  نگرانی های  شود. 
بی ارتباط به نظر برسند اما در اقتصاد جهانی انعکاس پیدا 
می کنند زیرا مردم عادت های سفر رفتن، خرید و تجارت 

را تغییر می دهند.
• توجه بی حد و حصر بازار نفت به چین

بازارهای نفت حساسیت ویژه ای به تقاضای چین برای 

نفت دارند. تقاضای چین برای نفت یکی از عوامل موثر 
بر قیمت ها در سال ۲۰۱۹ بود. حتی تصور این که تقاضا 
از سوی چین که دومین مصرف کننده بزرگ نفت جهان 
ژئوپلیتیکی  ریسک  کند  پیدا  افت  می رود،  شمار  به 
نفتی  تاسیسات  به  حمله  مانند  نفت  تولید  اختالالت  و 
عربستان سعودی در سپتامبر گذشته و توقف فعلی تولید 
تحت  را  لیبی  نفت  روز  در  بشکه  میلیون  یک  از  بیش 

الشعاع قرار داد.
شاید از نظر مصرف نفت چین با مصرف ۱۳.۵ میلیون 
بشکه در روز نفت در سال ۲۰۱۸ بسیار پایین تر از آمریکا 
اما  می گیرد  قرار  روز  در  بشکه  میلیون   ۲۰.۵ مصرف  با 
موضوع  این  توضیح  در  دارد؟  اهمیت  خیلی  چین  چرا 
باید خاطرنشان کرد رشد تقاضا برای نفت است که روی 
قیمت ها تاثیر می گذارد و رشد تقاضای چین برای نفت 
بسیار بیشتر از آمریکا است. در واقع نرخ رشد ساالنه تقاضا 
برای نفت چین ۵.۵ درصد و در مقابل، آمریکا ۰.۵ درصد 
بوده است. و عمده نفتی که چین مصرف می کند وارداتی 
است که به اهمیت این کشور در بازار نفت می افزاید. حتی 
اوپک و موفقیتش در اجرای پیمان محدودیت عرضه هم 
تقاضای  رشد  کندی  پیرامون  که  منفی  اخبار  نمی تواند 

چین وجود دارد را تحت الشعاع قرار دهد.
از همه تهدیداتی که برای صنعت نفت در سال ۲۰۲۰ 
پیش بینی شده بود هیچ کس انتظار نداشت شیوع سریع 
روی  دیگری  اتفاق  هر  از  بیش  چین  در  ویروس  یک 

تقاضای این کشور برای نفت تاثیر منفی بگذارد.
اما  می گذارد  اثر  نفت  بازار  روی  اقتصاد  جوانب  تمامی 
آنچه در این میان قابل توجه است، تاثیر این ویروس روی 

سفر است که به نوبه خود روی سفرهای هوایی و مصرف 
باال  عرضه  استمرار  با  دارد.  تاثیر  بنزین  و  جت  سوخت 
در بازار، افت تقاضا زمانی بدتر از این نمی توانست اتفاق 
بیافتد. آن هم زمانی که بازار نفت امیدوار بود تقاضا در 
آستانه تعطیالت سال نوی چینی که زمان افزایش سفر و 

هدیه دادن است، افزایش پیدا کند.

• بدترین سقوط قیمت نفت از جوالی تاکنون
با وجود  اوپک حتی  از دست  رویدادی  برابر چنین  در 
فلج شدن تولید لیبی و کاهش باالتر از میزان توافق شده 

تولید عربستان سعودی، کار چندانی ساخته نیست.
• تاریخ تکرار می شود

بیماری  شیوع  مشابه  تاثیر  است  ممکن  ویروس جدید 

سارس داشته باشد که در سال ۲۰۰۲ باعث افت ۲۰ 
درصدی قیمت نفت شد.

پیش بینی  گذشته  هفته  ساکس  گلدمن  تحلیلگران 
ویروس  شیوع  سارس،  بیماری  تاثیر  به  توجه  با  کردند 
جدید ممکن است به کاهش تقاضا برای نفت به میزان 
که  شود  تمام   ۲۰۲۰ سال  در  روز  در  بشکه  هزار   ۲۵۰
شامل ۱۷۰ هزار بشکه در روز تقاضا برای سوخت جت 

خواهد بود.
بانک آمریکایی گلدمن ساکس پیش بینی کرد تقاضای 
ویروس  شیوع  دلیل  به  است  ممکن  نفت  برای  چین 
کرونای جدید، افت کند و باعث شود قیمت نفت حدود 
سه دالر در هر بشکه کاهش پیدا کند اما قیمت های نفت 
طی چند روز گذشته بیش از چهار دالر و ۵۰ سنت در 
اکنون  برنت  نفت  قیمت  و  کرده  پیدا  کاهش  بشکه  هر 
باالی ۶۰ دالر است و اختالل تولید نفت در لیبی را کامال 

نادیده گرفته است.
پیامدهای ویروس جدید آشکار شده و زندگی روزمره را 
مختل کرده است. طبق گزارش روزنامه نیویورک تایمز، 
و مقاصد جذاب  افتاده  تعویق  به  فیلمها  اکران  در چین 
مردم  و  شدند  تعطیل  ممنوعه  شهر  شامل  گردشگری 

برنامه های سفرشان را لغو کردند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، سوال این نیست که آیا 
این ویروس باعث افت تقاضا برای نفت خواهد شد یا خیر 
بلکه سوال این است که این ویروس تقاضا برای نفت را 
چه میزان کاهش خواهد داد. برآورد دقیق تاثیر بیماری 
جدید راحت نیست زیرا چین درباره پیشرفت این ویروس 

شفافیت به خرج نمی دهد.
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سال آینده همه یارانه 
بگیران، بسته معیشتی می گیرند 

این  مصوبه  اساس  بر  گفت:  مجلس  تلفیق  کمیسیون  عضو 
بنزین  معیشتی  یارانه  آینده  سال  بگیران  یارانه  همه  کمیسیون 

دریافت می کنند.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، کوچکی نژاد  در 
بر  اظهار کرد:  بودجه ۹۹  تلفیق الیحه  تشریح جلسه کمیسیون 
سال  در  دولت  تلفیق،  کمیسیون  مهم  مصوبات  از  یکی  اساس 

آینده بیمه همه راهنمایان گردشگری را پرداخت خواهد کرد.
وی ادامه داد: همچنین در این جلسه تبصره ۱۴ الیحه بودجه سال 

۹۹ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مصوبه  این  تشریح  در   ۹۹ سال  بودجه  تلفیق  کمیسیون  عضو 
سال  در  بنزین  یارانه  تلفیق،  کمیسیون  مصوبه  اساس  بر  گفت: 

آینده به طور مساوی به همه یارانه بگیران پرداخت می شود.
کمیسیون  مصوبه  اساس  بر  همچنین  کرد:  تاکید  نژاد  کوچکی 
تلفیق، یارانه بنزین به افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان 

بهزیستی ۲۰ درصد بیشتر تعلق می گیرد.

مرگ پسر منجر به قتل مادر شد
مرد میانسال که در پی اختالف با همسرش او را با تبر به قتل 
رسانده بود در شعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز محاکمه شد.

رسیدگی  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  وبگردی  گروه  گزارش  به 
در  واقع  خانه ای  در  جنایتی  وقوع  با   ۹۶ سال  از  پرونده  این  به 
محمدشهر کرج آغاز شد. مأموران پس از حضور در صحنه دریافتند 
زنی میانسال با ضربه های تبر به قتل رسیده و جسدش در اتاق 
مجروح  بشدت  گردن  ناحیه  از  که  همسرش  درنزدیکی  پذیرایی 

شده افتاده بود بالفاصله مرد مجروح به بیمارستان منتقل شد.
مأموران در نخستین مرحله از تحقیقات دریافتند این زن از سوی 
شوهرش به قتل رسیده است. همسر مقتول گفت: چند ماه پیش 
که  آنجا  از  باخت.  جان  حادثه ای  اثر  بر  اما  رفت،  سفر  به  پسرم 
ابتدا مخالف این سفر بود و من به پسرم اجازه رفتن  از  همسرم 
داده بودم همسرم از آن موقع به بعد مدام به من سرکوفت می زد 
که من باعث مرگ پسرمان شده ام. روز حادثه هم سر این موضوع 
اتفاقی  باال گرفت و نمی دانم در یک لحظه چه  بین ما  درگیری 
افتاد که با تبری که برای شکستن چوب از آن استفاده می کردم 
به سمتش رفتم. در ابتدا او را تهدید کردم، اما او توجهی به حرف 
هایم نداشت و در یک تصمیم آنی ضربه ای به او زدم و فوت کرد. 
سپس از شدت عذاب وجدان تصمیم گرفتم خودم را هم مجازات 
کنم به همین خاطر با همان تبر ضربه ای به خودم زدم که چند 
ثانیه بعد زنگ خانه مان به صدا در آمد و یکی از همسایه ها وارد 
خانه مان شد و دیگر چیزی نفهمیدم. حاال هم، چون من مرتکب 
به دنبال  می دانم.  مرگ  مستحق  را  خودم  شدم  بزرگی  جنایت 
اعتراف های این مرد میانسال او به اتهام قتل عمد بازداشت شد و 
از زندان مرکزی کرج به شعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز به 

ریاست قاضی قیومی منتقل شد تا محاکمه شود.
در ابتدای جلسه دادگاه پدر مقتول به عنوان اولیای دم در جایگاه 
ایستاد و گفت: من همیشه فکر می کردم دامادم مرد خوبی است 
نمی دانم چطور این اتفاق افتاده و دخترم قربانی شده، اما حاال از 
دادگاه تقاضای مجازات او را دارم. با توجه به اینکه فرزندان مقتول 
به عنوان سایر اولیای دم زیر سن قانونی هستند و طبق قانون باید 
پدربزرگشان به عنوان قیم از طرف آن ها در دادگاه اعالم نظر کند 
دیگری  زمان  به  پدربزرگ  نداشتن  حضور  به خاطر  دادگاه  جلسه 

موکول شد.

پرونده خواب های آشفته 
در انتظار صدور حکم

ادعا های مرد جوان مبنی بر فاش شدن راز ارتباط پنهانی همسرش با 
مردی بیگانه موجب شد تا این پرونده برای بار دوم در شعبه ۱۱ دادگاه 

کیفری استان تهران رسیدگی شود.
این  به  رسیدگی  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  وبگردی  گروه  گزارش  به 
پرونده از چند ماه قبل با شکایت مردی آغاز شد که مدعی بود وقتی 
با هذیان گویی جمالتی را مطرح کرده که راز  همسرش خواب بوده 
یک ارتباط نامشروع فاش شده است. او در اظهاراتش گفت: یک شب 
وقتی همسرم خواب بود متوجه شدم که جمله هایی به زبان می آورد 
به او نزدیک تر شدم، او داشت خواهرش را سرزنش می کرد که چرا او 
را وادار به ارتباط نامشروع با مردی دیگر کرده است. خیلی عصبی و 
پریشان شدم، پس از آن به سراغ تلفن همراه همسرم رفتم و متوجه 
شدم که تلفن مرد ناشناسی در شماره های تماس گرفته شده وجود 
دارد و یقین پیدا کردم که هذیان های همسرم واقعی بوده است. حاال 

هم از او و خواهرش و همین طور آن مرد شکایت دارم.
با این اظهارات دو ماه بعد زن جوان، خواهرزن و کیارش- مرد غریبه 
- بازداشت و در شعبه ۳ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شدند.

در این جلسه همسر شاکی ضمن رد اتهام گفت: من به هیچ عنوان 
نه این شخص - کیارش - را می شناسم و نه ارتباطی با او داشته ام.

خواهرزن شاکی هم عنوان کرد: شوهرخواهرم از زمانی که با خواهرم 
ازدواج کرد مدام او را کتک می زند و آزار می دهد، اما خواهرم همیشه 
صبوری کرده و با گذشت زندگی اش را ادامه داده است. آنقدر خواهرم 
را کتک زده که دچار مشکل اعصاب شده و روانش به هم ریخته است 
در حالی که تا قبل از ازدواجش او کاماًل سرحال و سرزنده بود. حاال 
تا  این مرد تماس گرفته  با  تلفن خواهرم  از  او خودش  هم مطمئنم 
آن را به گردن خواهرم بیندازد و شدت آزارش را بیشتر کند. در ادامه 
هم کیارش در پشت جایگاه رفت و گفت: من به هیچ عنوان این زن 

را ندیده ام و او را نمی شناسم، اصاًل نمی دانم چرا باید محاکمه شوم.
برائت هر  قرائن حکم  و  بر اساس شواهد  اظهارات، قاضی  این  پس از 
۳ متهم را صادر کرد و رأی برای تأیید به دیوانعالی کشور رفت، اما 
قضات دیوان با اعتراض شاکی رأی برائت را نقض کردند و پرونده برای 
رسیدگی دوباره به شعبه هم عرض فرستاده شد که متهمان دوباره در 

شعبه ۱۱ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شدند.
دانستند،  مبرا  را  خود  وارده  اتهامات  رد  با  متهم   ۳ هر  هم  بار  این 
از شنیدن  پس  قضات  کرد.  تأکید  اظهاراتش  بر  اما شاکی همچنان 

اظهارات طرفین پرونده برای صدور حکم وارد شور شدند.

خبر

ظریف:    مذاکره دوجانبه، خیال باطل ترامپ است

میزان عیدی کارکنان دولت تعیین شد

جزئیات کنکور ۹۹ اعالم شد

وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه رویای ترامپ 
است،  واهی  خیال  ایران  با  دوجانبه  دیدار  برای 
به  بازگشت  را  مذاکرات  برای  او  پیش  راه  تنها 

شرایط پیش از خروج از برجام دانست.
کشورمان  خارجه  امور  وزیر  ظریف  جواد  محمد 
]رییس  ترامپ  دونالد  نوشت:  توئیتری  پیامی  در 
جمهوری آمریکا[ هنوز در رویای دیدار دوجانبه 
 - ترامپ«  »توافق  برای  ارضای شهوتش  برای   -
میز  در  مذاکرات  برای  ممکن  مسیر  تنها  است. 

 - کرد  ترک  را  آن  )ترامپ(  او  که   - است   ۱+5
و   ،۲۰۱7 سال  از  پیش  ]شرایط[  به  بازگشت 

جبران خسارت های ایران.
برداشت  به  اشاره  با  دیگری  پیام  در  ظریف 
اشتباه ترامپ از توئیت قبلی او، نوشته بود: بهتر 
و  اظهارات  شود  توصیه  ترامپ  دونالد  به  است 
تصمیم گیری هایش در سیاست خارجی را مبنای 
سرخط های  اساس  بر  نه  کند،  ایجاد  واقعیت ها 

خبری فاکس نیوز یا مترجمان فارسی اش.

آگاه  بهتر  آنکه  برای  او  افزود:  ایران  وزیر خارجه 
شود می تواند تمام مصاحبه ام را به زبان انگلیسی 
بخواند. اگر طوالنی است، پس فقط این را بخواند.

نشریه  با  خود  مصاحبه  از  بخش  این  ظریف 
احتمال  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  اشپیگل 
مذاکره با آمریکا را که واکنش ترامپ را برانگیخته 

بود، ضمیمه کرد:
نه، من هرگز احتمال این را که افراد رویکردشان 
را تغییر داده و واقعیت ها را بپذیرند رد نمی کنم. 

کاخ  در  کسی  چه  که  نمی کند  فرقی  ما  برای 
سفید است. چیزی که مهم است رفتار آنهاست. 
دولت ترامپ می تواند گذشته اش را اصالح کرده، 
ما  بازگردد.  مذاکره  میز  به  و  بردارد  را  تحریم ها 
هنوز سر میز مذاکره هستیم. آنها بودند که میز 
به  زیادی  زیان  آمریکا  کردند.  ترک  را  مذاکره 
مردم ایران زده است. روزی فرا خواهد رسید که 
آنها باید این زیان را جبران کنند. ما صبر زیادی 

داریم.

نیروهای  اجرایی،  دستگاه های  به  وزیران  هیات 
سایر  و  قضاییه  قوه  و  انتظامی  نیروی  مسلح، 
اجازه  خاص  قوانین  مشمول  اجرایی  دستگاه های 
داد به کارمندان خود )اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، 
اعضای هیات  و  و موقت(  قراردادی  خرید خدمت، 
و  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  علمی 
به  اشتغال  تمام وقت  بطور  و قضات که  تحقیقاتی 
نسبت  به  ریال  میلیون   ۱۲ ثابت  مبلغ  دارند،  کار 
عنوان  به  در سال ۱۳۹۸  وقت  تمام  مدت خدمت 
پاداش آخر سال )عیدی( در بهمن ماه سال جاری 
از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت 

نمایند.
 براساس مصوبه هیات دولت که به ریاست حجت 
والمسلمین دکتر روحانی رئیس جمهوری  االسالم 
به  )عیدی(  سال  آخر  پاداش  پرداخت  شد،  برگزار 
کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت 
خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۸ بوده و در هر 
حال میزان عیدی این گونه افراد از 5۰ درصد رقم 

مذکور کمتر نخواهد بود.
سال  آخر  پاداش  پرداخت  میزان  این،  بر  عالوه 
حقوق  بگیران،  مستمری  بازنشستگان،  )عیدی( 
وراث  وظیفه  حقوق  کارافتادگی،  از  وظیفه 

های  صندوق  مشمول  متوفای  مستخدمین 
اجتماعی  تامین  سارمان  کشوری،  بازنشستگی 
و  بازنشستگی  و سایر صندوق های  نیروهای مسلح 
نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز به مبلغ 
ثابت ۱۲ میلیون ریال حسب مورد از محل بودجه 
اجرایی  دستگاه  یا  بازنشستگی  صندوق  مصوب 

ذیربط قابل پرداخت است.
الزم به ذکر است خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ 
می   محسوب  وقت  تمام  نامه،  تصویب  این  اجرای 
به ساعات  نسبت  نیز  معلمان حق التدریس  و  شود 

تدریس مشمول این تصویب-نامه خواهند بود.

نوع  هر  پرداخت  از  موظفند  دولتی  شرکت های 
عناوین مشابه عالوه  یا  مبلغی تحت عنوان عیدی 
مدیره  هیات  اعضای  و  مدیران  به  مذکور  مبلغ  بر 
خودداری کنند و سازمان حسابرسی یا حسابرسان 
این  در  الزم  نظارت  مکلفند  شرکت ها  قانونی 

خصوص اعمال نمایند.
پیش از این پایگاه اطالع رسانی دولت میزان عیدی 
که  بود  کرده  ذکر  ریال  میلیون  را ۱۱  پایان سال 
بودجه در  و  برنامه  رئیس سازمان  نوبخت  اعالم  با 
خبر سیما، اصالح و میزان آن به ۱۲ میلیون ریال 

افزایش یافت.

برای  ثبت نام  گفت:  سنجش  سازمان  عالی  مشاور 
بهمن ماه   ۱۶ چهارشنبه  روز  از   ۱۳۹۹ سال  کنکور 

آغاز می شود.
این مهلت تا روز پنج شنبه ۲۶ بهمن ماه ادامه دارد.

 ۱۳ و   ۱۲ روزهای  در   ۹۹ سال  سراسری  آزمون   
برگزار  امتحانی  حوزه های  در   ۱۳۹۹ سال  تیرماه 

می شود.
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید 
بر اینکه اطالعیه مربوط به پذیرش رشته های بدون 
آزمون در کنکور سراسری سال ۹۹ امروز سه شنبه 
۸ بهمن ماه منتشر می شود، گفت: ثبت نام در این 

رشته ها از ۲۰ اسفند ماه آغاز خواهد شد.
اظهار  مطلب  این  بیان  ضمن  توکلی  حسین  دکتر 
در  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  اطالعیه  کرد: 

رابطه با رشته هایی که در سال ۱۳۹۹ پذیرش آنها 
در  آزمون  بدون  و  تحصیلی  سوابق  اساس  بر  صرفا 
کنکور سراسری سال ۹۹ صورت می گیرد، امروز سه 
شنبه ۸ بهمن ماه ۹۸ روی سایت این سازمان قرار 
خواهد گرفت. وی در ادامه تصریح کرد: داوطلبانی 
نیازی  دارند  این رشته ها  به پذیرش در  تمایل  که 
آزمون سراسری سال ۹۹  نام و شرکت در  ثبت  به 
نخواهند داشت.مشاور عالی سازمان سنجش آموزش 
کشور اظهار کرد: ثبت نام برای شرکت در پذیرش 
رشته هایی که صرفا براساس سوابق تحصیلی بوده و 
یا به عبارت دیگر بدون آزمون دانشجو می پذیرند، 
از طریق سایت این سازمان از روز بیستم اسفندماه 
سال ۹۸ آغاز می شود و این مهلت ۳۱ شهریورماه 

۹۹ پایان می پذیرد.

در چهارمین روز از پایش تاالب بین المللی میانکاله بیش از ۴ هزار 
الشه انواع پرندگان مهاجر جمع آوری و دفن بهداشتی شد.

المللی میانکاله  از پایش تاالب بین  ایسنا نوشت: در چهارمین روز 
دفن  و  آوری  جمع  مهاجر  پرندگان  انواع  الشه  هزار   ۴ از  بیش 
بهداشتی شد که براساس گزارش اداره کل حفاظت محیط زیست 
مازندران عمده الشه کشف شده پرندگان مهاجر که بیشترین آن ها 
از نوع چنگر، فالمینگو و اردک نوک  پهن بوده در سواحل گلوگاه و 

روستای قلعه بان از توابع بهشهر بوده که در حال جمع آوری است.
در  آزاد  پرندگان  مرگ  شده  انجام  آزمایش های  نتیجه  آخرین 
از  آنفلوآنزا  و  نیوکاسل  اعالم شدن عالیم  مردود  توجه  با  مازندران 
قبیل کبودی، خونریزی و تورم طحال احتمال این بیماری ها منفی 

است.
در حال حاضر نتیجه نهایی علت تلفات پرندگان مهاجر هنوز از سوی 

سازمان دامپزشکی اعالم نشده و در دست بررسی است.
زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل  کارنامی  ابراهیمی  حسینعلی   

مازندران در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه در چهارمین روز از پایش 
تاالب میانکاله متاسفانه ۴ هزار و ۱۰۰ الشه پرندگان مهاجر جمع 
از  روز  اظهار کرد: در چهارمین  است،  بهداشتی شده  و دفن  آوری 
پایش تاالب بین المللی میانکاله بیش از ۴ هزار الشه انواع پرندگان 

مهاجر جمع آوری شد.
از  تلفات پرندگان مهاجر هنوز  نهایی علت  نتیجه  وی تصریح کرد: 
سوی سازمان دامپزشکی اعالم نشده که به محض مشخص شدن به 

اطالع عموم خواهد رسید.
تیمی متشکل  داد:  ادامه  مازندران  زیست  مدیرکل حفاظت محیط 
از دام پزشکان سازمان حفاظت محیط زیست وارد منطقه شده و در 

حال بررسی علت و یا علل تلفات پرندگان مهاجر هستند.
ابراهیمی کارنامی ضمن تقدیر از حضور و بازدید استاندار مازندران 
حضور  با  افزود:  مهاجر  پرندگان  تلفات  محل  و  میانکاله  تاالب  از 
استاندار مازندران جلسه ستاد مدیریت بحران استان در محل پاسگاه 

محیط بانی قلعه پایان برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه مقرر شد هر گونه شکار پرندگان مهاجر در 
شرق استان تا اطالع ثانوی ممنوع اعالم و به منظور حفظ بهداشت 
و سالمت انسانی، فعالیت بازار عرضه پرندگان مهاجر در فریدونکنار 

نیز تا مشخص شدن علت دقیق تلفات متوقف شود.

حال  در  کرونا  ویروس  انتشار  توانایی  که  داد  هشدار  چین 
افزایش است.

 پس از اینکه ویروس کرونا جان 5۶ بیمار را در چین گرفت 
و بیش از ۲۰۰۰ نفر را در سراسر جهان آلوده کرد، کمیسیون 
بهداشت ملی چین اعالم کرد که توانایی انتقال ویروس کرونا 

در حال تقویت شدن است.
بنابه گزارش »رویترز« ما شیائووی ، وزیر کمیسیون بهداشت 
مقامات  آگاهی  که  گفت  خبری  نشست  یک  در  چین،  ملی 
درباره خطرات  آنها  و  است  ویروس جدید محدود  این  درباره 

ناشی از جهش این نوع ویروس اطالعی ندارند.
او گفت: دوره نهفتگی ویروس کرونا می تواند از یک تا ۱۴ روز 
میتواند عفونی شود،  این دوره  ویروس در طی  و  بکشد  طول 

که   ، )سارس(  تنفسی  حاد  سندرم  با  مواجهه  در  که  موردی 
منشأ آن هم در چین بوده و جان تقریبا ۸۰۰ نفر را طی سال 

های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ در کل دنیا گرفت، رخ نمی دهد.
فروشگاه  به  مربوط  آن  منشا  می شود  گفته  که  ویروس  این 
غذای دریایی شهر ووهان چین در اواخر سال گذشته میالدی 
شناسایی شد و به شهرهای بزرگ چین مانند پکن و شانگهای 
گسترش یافته است. آمریکا، تایلند، کره جنوبی، ژاپن، استرالیا، 
فرانسه و کانادا کشورهایی هستند که موارد ابتال در آنها گزارش 

شده  است.
وضعیت  اعالم  برای  هنوز  کرد  اعالم  بهداشت  جهانی  سازمان 
اضطراری در سطح جهان به دلیل شیوع ویروس جدید کرونا 

»زود« است.

این در حالی است که، اولین مورد ویروس کرونا در کانادا پس 
از گرفتن آزمایش های اولیه از یک مسافر که از چین به تورنتو 

بازمی گشت تایید شد.
دولت چین برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا، رفت 
و آمد به ۱5 شهر و روستا در دست کم دو استان مرکزی این 
به  فرانسه  خبرگزاری  گزارش  به  است.  کرده  تعلیق  را  کشور 
در  عمال  کشور  این  شهروندان  از  نفر  میلیون   ۳۰ ترتیب  این 

»قرنطینه« قرار گرفته اند.
بیشتر  شیوع  از  جلوگیری  برای  چین  مقام های  این  از  پیش 
ویروس جدید کرونا رفت و آمدها به شهر ووهان را به حالت 
جمعیت  نفر  میلیون   ۱۱ ووهان  شهر  بودند.  آورده  در  تعلیق 

دارد.

تلفات پرندگان میانکاله به بیش از ۴۰۰۰الشه رسید

هشدار چین: کرونا در حال قوی تر شدن است
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فیشینگ در کمین کاربران

 تلفن همراه
رئیس پلیس فتا استان کرمان درخصوص کالهبرداری با ارسال پیامک 

انبوه با عنوان قطع شدن تلفن همراه هشدار داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ،  سرهنگ 
امین یادگارنژاد، رییس پلیس فتا استان کرمان گفت: اخیرا پیامکی برای 
برخی از شهروندان با متن، "مشترک گرامی دستگاه شما قانونی است، 
ولی فعال نشده برای جلوگیری از قطع شدن شبکه موبایل تا ۲۴ ساعت 
جهت فعال سازی اقدام کنید hamta.cc " ارسال می شود که در آن 
سایت مذکور با نام سامانه همتا شبیه سازی شده و در هنگام وارد کردن 
اطالعات  که  دریافت،  کارمزد  منظور  به  مبلغی  ابتدا  مربوطه  اطالعات 

کارت بانکی شهروندان را دریافت می کنند.
او افزود: کاربر از طریق لینک موجود در این پیامک ها به صفحه ای شبیه 
به سامانه اینترنتی گمرک همتا و سپس به صفحه ای هدایت می شود 
که ظاهر آن شبیه درگاه های پرداخت است و مشخصات کارت بانکی از 

کاربر دریافت و نهایتا در دام فیشینگ گرفتار می شود.
یادگارنژاد گفت: در صورت مراجعه به لینک جعلی ارسالی و درج اطالعات 
کارت بانکی هرچه سریعتر به بانک و یا اپلیکیشن بانک مربوطه مراجعه 
کنید،  اقدام  سازی  مسدود  یا  و  دوم حساب  رمز  تغییر  به  نسبت  و 
همچنین بهترین و مطمئن ترین راه برای جلوگیری از گرفتار شدن در 
دام این نوع کالهبرداران، مراجعه به بانک و فعال کردن رمز پویا برای 

حساب های بانکی است.
این مقام انتظامی با اشاره به سرقت اطالعات بانکی شهروندان هشدار 
داد: به هیچ عنوان فریب پیامک های دروغین را نخورید و در صورتی که 
به هر علت، با ورود به سایت های جعلی اطالعات کارت بانکی خود را 

درج کردید بالفاصله رمز دوم اینترنتی خود را تغییر دهید.
یادگارنژاد به شهروندان توصیه کرد: از سه روش زیر می توان با سامانه 
همتا ارتباط برقرار کرده و فرآیند فعال سازی دستگاه و یا انتقال مالکیت 

را انجام داد:
www.hamta.ntsw.ir ۱. سایت اینترنتی به نشانی

۲. کد دستوری #۷۷۷۷*
۳. اپلیکشین همتا

الکترونیکی  آدرس  به  فتا  پلیس  سایت  کرد:  بیان  مسئول  مقام  این 
و  بوده  مردمی  گزارش های  دریافت  آماده   www.cyberpolice.ir
همچنین کاربران گرامی می توانند آخرین اخبار حوادث و رویداد های 

سایبری را از این سایت دریافت کنند.

کشف ۲۸۷ کیلوگرم تریاک در عملیات 

تکاوران قرارگاه عملیاتی ابوذر
فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۲۸۷ کیلوگرم تریاک در عملیات 

ماًموران یگان تکاوری ۱۱۳ شهرستان راور خبر داد.
سردار عبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: تیمی از 
ماموران یگان تکاوری ۱۱۳ راور هنگام گشت زنی در یکی از محور های 
خاکی بخش راین به یک دستگاه خودروی پژو مشکوک شده و به آن 

دستور ایست دادند.
او افزود: راننده این خودرو در مواجهه با پلیس با افزایش سرعت از محل 
فرار کرد و پس از طی مسافتی با برجای گذاشتن خودرو با استفاده از 

تاریکی شب از دید ماموران خارج شد.
سردار ناظری با اشاره به سرقتی بودن خودرو، تصریح کرد: ماموران در 
بازرسی از این خودرو ۲۸۷ کیلوگرم تریاک را کشف و یک دستگاه خودرو 

پژو را توقیف کردند.
دستگیری  برای  پلیس  تالش  به  اشاره  با  استان  انتظامی  فرمانده 
قاچاقچیان بیان کرد: پلیس تمام توان خود را در راستای خدمت رسانی 
به مردم و تامین امنیت اجتماعی مردم، جلب مشارکت و اعتماد مردم 

بکار خواهد گرفت.

با دستگیری یک مالخر

 در زرند ۱۰ فقره سرقت کشف شد
نفر مالخر و کشف ۱۰ فقره  از دستگیری یک  انتظامی زرند  فرمانده 

سرقت در عملیات ماموران پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.
 سرهنگ محمود خداداد نژاد، فرمانده انتظامی شهرستان زرند گفت: 
ماموران پلیس آگاهی از یکی از کارگاه های جمع آوری ضایعات، اموال 
شناسایی  جهت  قضایی  مقام  هماهنگی  با  را  سرقت  به  مشکوک 
مالباختگان  از  با دعوت  و  دادند  انتقال  آگاهی  پلیس  به  مالباختگان 
و شناسایی اموالشان ۸ فقره سرقت از اماکن خصوصی، ساختمان های 

نیمه کاره، سرقت منزل و یک سرقت اماکن عمومی را کشف کردند.

شوک  دچار  را  جهان  ورزش  تلخ،  اتفاق  یک 
عمیقی کرد.

تیم  فعالیت  حال  در  اسطوره  برایانت،  کوبی 
سقوط  سانحه  در  لیکرز  لس آنجلس  بسکتبال 

هلی کوپتر جانش را از دست داد.
 این اسطوره در حال سفر با هلی کوپتر بود که 
این وسیله سقوط کرد و  پس از تایید رسانه ها، 
خبر رسید که در این اتفاق قطعا درگذشته است.

شوک بزرگ به دنیای ورزش؛
 کوبی برایانت درگذشت

کشته  از  عنبرآباد  و  جیرفت  راه  پلیس  فرمانده 
شدن یک نفر بر اثر واژگونی خودرو پژو در بزرگراه 
عنبرآباد  تلشیراز  روستای  حوزه  در  فارس  خلیج 

خبر داد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 

زاده  حسین  سرگرد  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
فرمانده پلیس راه جیرفت وعنبرآباد گفت: خبری 
رانندگی در حوزه  فقره حادثه  بر وقوع یک  مبنی 

شهرستان عنبرآباد به پلیس اعالم شد.
شد  مشخص  محل  در  ماموران  گفت:باحضور  او 

یک دستگاه خودرو ۴۰۵ به دلیل تخطی از سرعت 
بزرگراه  در  خودرو  کنترل  توانایی  عدم  و  مطمئنه 
عنبرآباد  تلشیراز  روستای  حوزه  در  فارس  خلیج 

واژگون شده است.
از  پس  داشت:متاسفانه  بیان  زاده  حسین  سرگرد 

شدت  بدلیل  بیمارستان  به  خودرو  راننده  اعزام 
جراحت وارده در بیمارستان فوت شد.

او از شهروندان خواست همواره با آرامش رانندگی 
غیر  سرعت  با  را  کم  فرصت  نخواهند  گاه  وهیچ 

مجاز جبران کنند.

مسابقات لیگ دسته اول فوتبال شهرستان جیرفت با 
حضور ۶ تیم از اواخر هفته جاری آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 

جوان  ، جلسه قرعه کشی مسابقات لیگ دسته اول 
شش  نمایندگان  حضور  با  جیرفت  شهرستان  فوتبال 
تیم حاضر در این مسابقات برگزار شد و در پایان تیم ها 

با  است،  قرار  رقابت ها  این  شناختند.  را  خود  حریفان 
استعداد های  باغباغوئیه،  شهدای  تیم های  حضور 
سدید  شهید  پالشی،  شادروان  چمران،  شهید  جنوب، 

دهنو فتح المبین و کشاورز نوین از پایان هفته جاری 
آغاز شود. چهار تیم برتر این رقابت ها راهی لیگ برتر 

فوتبال شهرستان خواهند شد.

از  گفت:  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
رفسنجان انتظار کار و تالش بیشتر در سایه تعامل 
ارتقاء  افزایی در راستای  تا هم  همه جانبه را داریم 

ورزش صورت گیرد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
مدیرکل  پاریزی،  میثم  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
ورزش و جوانان استان کرمان در جشن پیشکسوتان 
تاالر  محل  در  که  رفسنجان  شهرستان  بسکتبال 
سالم  ضمن  شد،  برگزار  شهرستان  این  باغ  هتل 
شهدای  شهدا،  امام  شهدا،  ملکوتی  روح  به  درود  و 
جنگ تحمیلی، مدافع حرم به ویژه شهدای مقاومت 
و افتخار استان کرمان، سرباز والیت، سردار سپهبد، 

حاج قاسم سلیمانی، به حاضرین در مراسم، خصوصاً 
و  اسالمی  جمهوری  بسکتبال  فدراسیون  رئیس 

هیات همراه خیرمقدم گفت.
 او از میزبانی شایسته مجموعه ی ورزش شهرستان 
زدنی  مثال  و  خوب  بسیار  تعامل  با  که  رفسنجان 
همراه بود، تشکر کرد و بیان داشت: آرزوی پیشرفت 

و روز های بهتر را برای این شهرستان داریم.
از فرماندار و رئیس شورای ورزش رفسنجان  پاریزی 
به واسطه ی وقت گذاشتن، اهمیت دادن و پیگیری 
و رصد مسائل ورزشی و بحث توسعه زیرساخت های 
و  همگانی  حوزه های  در  ورزش  توسعه  و  ورزشی 

قهرمانی قدردانی کرد.

رفسنجان،  شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  از  او   
هیئت  مجموعه  کرمان،  استان  بسکتبال  هیئت 
در  که  کسانی  تمام  و  استان  کارگری  ورزش های 
قهرمانی  نفره  سه  بسکتبال  رقابت های  برگزاری 

کارگران کشور تالش کرده بودند، تشکر کرد.
ابراز  با  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
و  سرچشمه  مس  مجتمع  عملکرد  از  خرسندی 
بیان  کرمان  مس  صنعت  ورزشی  فرهنگی  باشگاه 
خوب،  بسیار  تعامل  با  مجموعه  دو  این  داشت: 
مسائل ورزش را پیگیری می کنند، طوری که توسعه 
شاهد  شهرستان  این  در  را  ورزشی  زیرساخت های 

هستیم.

مراسم  در  حاضر  پیشکسوتان  به  خطاب  پاریزی   
رشته ی  در  پیشکسوت  تعداد  این  حضور  گفت: 
برای  خوبی  روز های  امیدبخش  قطعاً  بسکتبال 
شهرستان  این  بسکتبال  ویژه  به  رفسنجان  ورزش 
است. او افزود: از رفسنجان انتظار کار و تالش بیشتر 
در سایه تعامل همه جانبه را داریم و باید با محوریت 
فرماندار مسائل مرتفع شود تا بتوانید هم افزایی در 

راستای ارتقاء ورزش صورت گیرد.
جشن پیشکسوتان بسکتبال شهرستان رفسنجان با 
حضور رامین طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال 
از  چند  تنی  و  پیشکسوتان  همراه،  هیات  ایران، 

مسئوالن استانی و محلی برگزار شد.

واژگونی خودرو راننده را به کام مرگ فرستاد

آغاز مسابقات لیگ دسته اول فوتبال جیرفت از اواخر هفته

مدیرکل ورزش کرمان تأکید کرد؛
انتظار کار و تالش بیشتر در سایه تعامل همه جانبه

خبر

قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !

اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان مطابق با تبصره 10 ماده )2( دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق )2( در نظر دارد ساخت و بهره برداری 
پروژه های ذیل را در شهرستانهای سطح استان کرمان به سرمایه گذاران و مشارکت کنندگان واجد صالحیت بخش خصوصی طبق ضوابط و 

بخشنامه های صادره به روشهای B.O.L.T، B.O.T و ... واگذار نماید.

لذا از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی در این خصوص دعوت بعمل می آید جهت اطالع از چگونگی شرایط واگذاری به دبیرخانه 
ماده 27 این اداره کل به آدرس کرمان بلوار جمهوری اسالمی، بعد از سه راه هوانیروز مراجعه نمایند و در صورت تمایل درخواست خود را تا 
پایان وقت اداری 98/11/24 به دبیرخانه این اداره کل تحویل و رسید دریافت نمایند تلفن تماس جهت اطالعات بیشتر 32820977 گروه نظارت 

بر اماکن ورزشی می باشد. 752432
روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان 

فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذاران بخش خصوصی برای مشارکت در 
ساخت، تکمیل و تجهیز طرح های ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان 

 هزینه پیشنهاد  شده
 به میلیون ریال

ردیف عنوان پروژه فراخوان شماره محل متراژ

۳۰/۰۰۰ ۱۱۵۰ ۴ شهرستان کرمان ۱ خانه کاراته کرمان

آگهی مزایده  اجاره به شرط تملیک کشتارگاه صنعتی
شهرداری کرمان در نظر دارد  بهره برداری از کشتارگاه صنعتی دام به صورت اجاره به شرط تملیک با کلیه لوازم و تجهیزات واقع در 28 کیلومتری جاده کرمان 
کاظم آباد را به مدت ده سال با قیمت پایه کارشناسی شده به مبلغ 71/806/000/000 ریال)هفتادو یک میلیاردو هشتصد و شش میلیون ریال  (از طریق برگزاری مزایده 
عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان شرکت در مزایده دعوت بعمل مي آید جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 98/11/8 لغایت 98/11/24 به مدیریت امور 
قراردادهای شهرداری و جهت تسلیم پیشنهادات تا مورخ 98/11/28  به دبیرخانه شهرداری واقع در کرمان ، میدان شورا مراجعه نمایند در ضمن شهرداری در رد یا 
قبول پیشنهادات مختار است و شرکت کنندگان باید مبلغ 3/600/000/000 )سه میلیارد وششصد میلیون ریال(را به عنوان تضمین شرکت در مزایده به صورت وجه 
نقد واریزی و یا ضمانت نامه بانکی به همراه سایر اسناد تحویل نمایند.در صورتیکه برندگان مزایده در موعد مقرر حاضر به انعقاد قرارداد نگردند ضمانت شرکت در 
مزایده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد . بازگشایي پاکات در تاریخ 98/11/29  انجام خواهد شد و برنده مزایده بایستی حداکثر ظرف مدت ده روز 
پس از انعقاد قرارداد30 درصد مبلغ پیشنهادی را به صورت نقدپرداخت نماید  و یا معادل این درصد  ملک یا زمین ثبتی طبق شرایط ذکر شده در اسناد به شهرداری 
معرفی نماید  و باقیمانده مبلغ پیشنهادی را  در 9 قسط یکساله به حساب شهرداری واریز نماید.بدیهي است که هزینه چاپ آگهي در روزنامه های محلی و سراسری 

بعهده برنده مزایده میباشد. سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است . 3013 م/الف
                                                                                   مدیریت ارتباطات و بین الملل شهرداری کرمان
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یادداشت: سعید احمدی
عکس: حسام ایرانمنش

سخن مدیرمسئول:
در این روزهای بدون تئاتر که گویا جامعه تئاتر کرمان 
که خبر  بسیار خرسند شدیم  است  رفته  فرو  در سکوت 
اجرای یک نمایش مستقل در کرمان به دستمان رسید. 
به  کرمان  تئاتر  نماینده  تنها  ماهها،  از  پس  که  نمایشی 
تئاتر کرمان در چنین سکوتی  اینکه چرا  آید،  شمار می 
فرو رفته سئوالی بی پاسخ است و البته بسیار قابل تامل، 
زیرا در سال های 94 و 95 ما شاهد اجراهایی بودیم که 
تقریبا تمام سال را پوشش می دادند و کرمان یک روز هم 
بی تئاتر نماند. اما امروز شاهد هستیم این عرصه مهم و 
بی مانند دچار رکودی هنرسوز شده است که امیدواریم 
اجرایی، کارگردان و  از عوامل  نباشد.  ادامه دار  این روند 
که  کنیم  می  قدردانی  پنهان«  »پیدای  نمایش  بازیگران 
این  ادامه  در  و  داشتند  نگه  روشن  را  کرمان  تئاتر  چراغ 
متن یادداشت همکار عزیزمان سعید احمدی را درباره این 
نمایش خواهید خواند که با عکس های حسام ایرانمنش 

مزین شده است.
یادداشت:

همین  به  و  فاطمیه  دهه  گرامیداشت  ایام  با  همزمان 
مناسبت، نمایش مذهبی پیدای پنهان از 3 دی ماه تا 22 
بهمن ماه در حال برگزاری است. این نمایش کاری از گروه 
کنندگی  تهیه  با  و  آریس  اهلل  روح  کارگردانی  به  ستاک 
و  فرم  صورت  به  )ع(  بیت  اهل  محبین  اسالمی  مجمع 
جذاب  بسیار  پردازی  صحنه  و  صوت  نور،  از  استفاده  با 
نگاهی دارد به زندگی حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها 

و مصائبی که  بر این بانو و اهل بیت ایشان پس از فوت 
پیامبر اسالم شده است. 

در این نمایش رئوف جعفری، محمدعلی زاهدیان، سجاد 
انجم شعاع، ابوالفضل مهدوی، پوریا برجویی، محمد مهدی 
لیدا  فاطمه مرادی،  نژاد،  امیر محمد مهدوی  زاده،  رجب 
قاسمی، مینا خردمند، زهرا ضیاالدینی، فرناز زندپور، مهال 
میر رضایی و آیدا نجفی نقش آفرینی دارند. سرعت فوق 
تغییر صحنه  بازیگران در زمان  انگیز  باال و حیرت  العاده 
العاده  فوق  نکات  از  یکی  مطلق  تاریکی  در  هم  آن  و  ها 
این نمایش است که بدون  بازیگری در  به  جذاب مربوط 
شک منتقدین حرفه ای تئاتر را در این زمینه به تحسین 
وا خواهد داشت. موضوعی که نشان از ماه ها تمرین حرفه 

ای و دشوار بازیگران دارد. 
عالوه بر بازیگری، صحنه این نمایش -که به گفته عوامل 

قریب به 10 میلیون تومان هزینه ساخت آن شده است- 
این نمایش  از خاص ترین ویژگی های  را می توان یکی 
دانست. صحنه ای که فضای منزل حضرت زهرا علیه اسالم 
را به زیبایی و هنرمندانه برای مخاطبان تداعی می کند. 

هدف  جامعه  جذاب  و  مذهبی  نمایش  این  خوشبختانه 
خود را عموم مخاطبان قرار داده است و تاکنون استقبال 
از آن بسیار چشمگیر بوده است. برگزار کنندگان فضای 
یک سالن معمولی را البته با هزینه و زحمات زیاد ویژه این 
نمایش به فضایی پالتو گونه تغییر داده اند. حدودا یکصد 
مخاطب هر شب می توانند شاهد این نمایش باشند که در 
شب های گذشته حتی یک صندلی خالی مشاهده نشده 
این  از  پیش  مخاطبان  این  از  باالیی  بسیار  درصد  است. 
شاهد هیچ تئاتری در شهر کرمان نبوده و اولین باری است 
که حضور در فضایی پالتو گونه را تجربه می کنند. پیدای 

پنهان نمایشی است که بدون شک عالوه بر تئاتربین های 
حرفه ای، هر فردی با هر رده سنی که عالقه مند به اهل 
بیت علیه اسالم است از آن لذت خواهد برد و با مشاهده 
رقم  را  خود  زندگی  های  شب  ماندگارترین  از  یکی  آن 
خواهند زد. نقد حرفه ای و صحبت درباره روایت این اثر 
هنری را بر عهده متخصصان امر می گذاریم، اما نکته ای 
که به عنوان یک تماشاگر همیشگی تئاتر می توانم به آن 
اشاره کنم جذاب بودن این نمایش است که حدود یکصد 
نفر تماشاگر را هر شب با رضایتمندی به خانه می فرستد 

و این قابل تقدیر است.
این  مخاطبان  از  شماری  با  نمایش  این  اتمام  از  پس 
همه  که  داشتیم  گو  و  گفت  تصادفی  صورت  به  نمایش 
در  زنده  نمایش  اولین  شاهد  اینکه  به  اقرار  با  افراد  این 
فضایی پالتو گونه هستند عالقه مندی خود را به مشاهده 

بیشتر  البته  کردند.  اعالم  کرمان  شهر  تئاترهای  بیشتر 
این افراد ژانر مذهبی و دفاع مقدس را عالقه اصلی خود 
اعالم کردند. موضوعاتی که شاید اگر کارگردان های تئاتر 
نیز  مناسبی  تبلیغات  و  بپردازند  آن  به  بیشتر  کرمان  در 
انجام شود، این امکان وجود دارد که تعداد بسیار زیادی از 
اینگونه مخاطبان، مخاطب دائمی و حرفه ای تئاتر شوند. 
الزم به ذکر است که نمایش پیدای پنهان تا 22 بهمن 
اسالمی  مجمع  سالن  مکان  در   18:45 ساعت  شب  هر 
محبین اهل بیت علیه السالم برگزار می شود که البته با 
توجه به استقبال گسترده مخاطبان پیشنهاد می شود که 
هر شب نیم ساعت زودتر مخاطبان حضور داشته باشند. 
این سالن روبه روی فروشگاه رفاه واقع در پارک مطهری، 
کوچه شماره 12 مطهری و انتهای کوچه، سمت چپ واقع 

شده است.

سرویس دین و مذهب کرمان امروز

موعدباوری و یا همان مهدویت مقوله ای است که به ظهور امام زمان 
می پردازد و بر آن صحه می گذارد. در این مقوله باور به ظهور امام 
به عنوان منجی آخرالزمان مطرح  دوازدهم شیعه، حجت بن حسن 
شده است. شیعیان در قبال مهدویت برای خود مسئولیت هایی می 
بینند که در قالب های مختلف مطرح شده است. برای بررسی بیشتر 

آن باید زوایای مختلفی را مد نظر گرفت.
 به گزارش جام جم آنالین ، مهدویت و یا موعدباوری ابتدا از منظر 
قرآنی بررسی می شود. بر اساس تفحص های قرآنی، باور به مهدویت 
در برخی از آیات این کتاب مقدس مسلمانان داده شده است و بر آن 

صحه می گذارد.
بر اساس تفحص ها و پژوهش های قرآنی، آیه 105 سوره انبیاء »َو 
الُِحون«  ْکِر أََنّ اْلَْرَض یَِرثَُها ِعَباِدَی الَصّ بُوِر ِمن بَْعِد الِذّ لََقْد َکَتْبَنا فِی الَزّ
»و همانا ما پس از تورات در زبور نوشتیم که: زمین را بندگان شایسته 
ما به میراث می برند« یکی از بارزترین نشانه های قرآنی موعدباوری 
است. همچنین آیه 5 سوره قصص، آیه 55 سوره نور وعده به ظهور 

امام زمان علیه السالم داده اند.
شیعیان دوازده امامی بر این اعتقاد هستند که فردی از نسل پیامبر 

با لقب مهدی ظهور می کند و زمین را پر از عدل و داد می کند.
ضرورت ترویج مهدویت

راسخ،  باوری  عنوان  به  جامعه  تمامی سطوح  در  باید  موعودباوری 
اعتقادی ضروری و ارزشی بی جایگزین ترویج یابد. مهدویت فلسفه 
مهمی است که بدون پیچیدگی می توان آن را به عموم آموزش داد و 
محوریت های آن را به اشتراک گذاشت. مهدویت یک مسئله اعتقادی 
به شمار می رود. فردی که معتقد باشد کمتر به دو دلی و تردید دچار 
می شود و در سوی مقابل راسخ بودن او در امور مختلف به خصوص 
اموری که به آینده و زندگی مربوط می شود نشان از داشتن ساختار 
اعتقادی مستحکمی است. مهدویت نیز اعتقادی است که سبب شکل 
واقع  و در  فرد می شود  زندگی یک  گرفتن ساختاری مستحکم در 

امور مشخص خواهد کرد. کسب معرفت  از  او را در بسیاری  تکلیف 
و اعتقاد مبحث مهدویت نتایج متعددی در زندگی دارد. با تحصیل 
این نتیجه رسید که پیشوای دوازدهم  به  معرفت سرانجام می توان 
شیعیان تداوم بخش امامت و واسطه فیض الهی است.او خاتم االوصیاء 
و مظهر نبی مکرم اسالم است. امام دوازدهم طریق معرفت به پرودگار 
است. در روایات مختلف راه معرفت خدا و اوصاف او شناخت اولیای 

خدا و امامان معصوم عنوان شده اند.
در این میان شناخت مهدویت ضروری ترین وظیفه عصر حاضر برای 
شیعیان است. شیعه و سّنی از پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله نقل 
کرده اند: »من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة. هر کس 
بمیرد و حال آنکه امام زمان خود را نشناخته باشد به مرگ جاهلیت 
مهدویت  شناخت  ضرورت  بر  حجت  شاید  جمله  این  است.«.  مرده 
این مقوله  با  باشد. هر چند روایات و آیات در رابطه  در همه اعصار 

بر تالش  اما همین جمله حکمی است  برانگیز زیاد است  حساسیت 
مقوله  شناخت  شیعیان.  دوازدهم  چراغ  شناخت  راستای  در  بیشتر 
مهدویت از آنجایی اهمیتی دو چندان می یابد که بسیاری شناخت 
آن  از  عامیانه  و  برداشتی سطحی  و  ندارند  آن  از  درستی  و  صحیح 
با  آشنایی  فقدان  سنگین  و  منفی  تبعات  از  یکی  »ناامیدی«  دارند. 

مهدویت است.
آثار اجتماعی یک ارزش دینی

مهدویت بر روی فکر و اندیشه جامعه اثرگذار است و ناامیدی را از 
بین می برد، چرا که خط و خطوط و راه زندگی را مشخص می کند، 
به آن جهت می دهد و جهت دهی نیز به زندگی هدف و انگیزه می 
با مهدویت پیکر جامعه دارای  از آن می زداید.  ناامیدی را  بخشد و 
به  را  رهایی  نوعی  وضعیت  این  و  می شود  هدفمند  هایی  محوریت 

وجود می آورد.
بر اساس اعتقاد یک مسلمان، نظام اجتماعی که بر اساس مهدویت 
و محوریت عدل و داد تشکیل شده باشد می تواند بستر مناسبی برای 

زمینه سازی ظهور پیشوای دوازدهم شیعیان باشد.
حتی برخی از مستشرقان )نظیر ماربین فیلسوف آلمانی( هم بدان 
تصریح کرده است: »از جمله مسائل اجتماعی بسیار مهم که همیشه 
می تواند موجب امیدواری و رستگاریباشد همانا اعتقاد به وجود حّجت 

عصر و انتظار ظهور او است«.
زنده نگه داشتن امیدها در دل افراد یکی از بدیهی ترین و ابتدایی 
ترین آثار مهدویت است چرا که انسان به اصل خویش پی می برد و 

می داند »پایان شب سیه سپید است."
پیوسته  و  نماند  راه خویش  در  انسان  مهدویت سبب می شود که 
به راه ادامه بدهد. او در برابر نامالیمات شکست نمی خورد چرا که 

اعتقادی راسخ همراه اوست.
ابعاد موعودباوری

مهدویت ابعاد متعددی اعم از اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تاریخی 
و ... دارد. مهدویت از آنجایی می تواند ابعاد سیاسی بسیار قدرتمندی 
داشته باشد که در عرصة حکومت دارای اهداف بلند و ارزشی است، و 
حتی می تواند این فکر برای حکومت دینی، یک طرح راهبردی باشد.

در بُعد تاریخی نیز از آنجایی پررنگ و غیرقابل انکار است که بسیاری 
از حرکت های اصالحی در تاریخ و عصر حاضر متأثر از اندیشه مهدویت 

بوده است؛ مثل فاطمیان در مصر، مهدی سودانی در سودان و ...
در زمینه فرهنگی یکی از وظایف مسلمانان، زمینه سازی و گسترش 
فرهنگ مهدویت و جلوگیری از تأخیر در ظهور آن حضرت است. کار 
در بعد فرهنگی در عرصه مهدویت به چند محور نیاز دارد از جمله 
این موضوع و  انتظار، آسیب شناسی عدم شناخت  استراتژی  تبیین 

دشمن شناسی در رابطه با مخالفان مهدویت.
در پایان این گفتار مناسب است که بخشی از بیاِن زیبای پیشوای 
هشتم، حضرت رضا علیه السالم را که درباره مقام امام و ویژگی های 

اوست بیاوریم:
امامت  که  کردند  گمان  و  کردند  اختالف  امامت  امر  در  )که  آنها 
امری انتخابی است ( نادانی کردند... مگر مردم، مقام و منزلت امامت 
انتخاب ایشان  در میان امت را می دانند تا روا باشد که به اختیار و 

واگذار شود!؟
و  عالی تر  منزلتش  و  بزرگ تر  و شأنش  واالتر  قدرش  امامت،  همانا 
مکانش رفیع تر و عمقش ژرف تر از آنست که مردم با عقل خود به آن 

برسند یا با آرای خود آن را دریابند...
همانا امامت، مقامی است که خدای عزوجل، بعد از رتبه نبّوت و ُخلّت 
)مقام خلیل اللّهی( در مرتبه سوم به ابراهیم علیه السالم اختصاص 
داد... امامت، خالفت خدا و خالفت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله 
علیهما  و حسین  میراث حسن  و  السالم  علیه  امیرالمؤمنین  مقام  و 
السالم است. به راستی که امامت، زمام دین و مایه نظام مسلمین و 
صالح دنیا و عّزت مؤمنان است... کامل شدن نماز، روزه، حج و جهاد 

و... نیز حفظ مرزها به سبب امام )و پذیرفتن والیت (است.
امام، حالل خدا را حالل و حرام او را حرام می کند )و مطابق حکم 
از  و  می دارد  پا  به  را  الهی  و حدود  می کند(  پروردگار، حکم  واقعی 
دین خدا حمایت کرده و با حکمت و موعظه نیکو و دلیل رسا به راه 

پروردگار دعوت می کند.
امام مانند خورشید طلوع کننده است که نورش عالم را فرا می گیرد 
و خودش در افق است به گونه ای که دست ها و دیدگان به او نرسد. 
امام، ماه تابان، چراغ فروزان، نور درخشان و ستاره راهنما در شدت 
تاریکی ها و در راههای شهرها و کویرها و در گرداب دریاها )و نجات 

دهنده از انواع فتنه ها و نادانی ها( است...
منبع: جام جم آنالین
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