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رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

افزایش آزمایشگاه های

کرمان کرونا در   تشخیص 

دهه آینده چه تحوالتی

کتاب   در انتظار صنعت 

خواهد بود؟ 

متن در صفحه دوم

شهردار  خبر داد:
درآمدهای شهرداری کرمان در سال ۹۸ 

نسبت به سال ۹۷ افزایش دو برابری داشته است

روایت »کرمان امروز« از دستورالعمل بازگشایی مدارس از 27 اردیبهشت ماه  و تشدید نگرانی والدین؛

تصمیمی به موقع یا رفتاری شتابزده ؟

متن کامل در صفحه سوم

  با اعالم بازگشایی مدارس، جمعی از خانواده های کرمانی از این تصمیم ابراز نگرانی کرده و می گویند؛ آیا بازگشایی مدارس در چنین شرایط و در حالی که وضعیت شهر کرمان هنوز سفید اعالم نشده، کاری 
منطقی و درست است؟ از سویی دیگر بازگشایی مدارس آن هم در شرایطی که هر روز بر تعداد بیماران مبتال به کرونا در استان کرمان افزوده می شود ممکن است گمان عادی شدن شرایط را در اذهان 

متبادر سازد در حالی که هنوز آمار مبتالیان و جانباختگان به کرونا در استان از زبان مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی کرمان اعالم می شود!

6

رهبر معظم انقالب اسالمی در ارتباط تصویری با ستاد ملی مبارزه با کرونا:

درباره مراسم مذهبی 

کرونا هستم تابع ستاد 

متن در صفحه هشتم

راه اندازی خط توليد 

ماسك با حمايت

 شركت معدنی و صنعتی

 گل گهر

 صفحه  دوم

صفحات ششم و هفتم 

قتل زوج همسایه بخاطر هرس درختان
انهدام باند سارقان در کرمان

کشف کاالی قاچاق در سیرجان
کشف 240 کیلوگرم حشیش و تریاک در کرمان 

سانحه برای شناور »کنارک« نداجا

اخبارایران،جهانوحوادث:

روايت »كرمان امروز« از دعوت شهرداری كرمان 
از عموم كارشناسان عمران شهری در پروژه های 
شهری و دوری از عقل كل گرایی در شهرداری:

تغییر روند مبارک 
در شهرداری کرمان

اگر در حد حرف و شعار نباشد مبارک است !

واگذاری چند قطعه زمین در شهرک فرهیختگان مس با سند ثبتی و تفکیک شهرداری

 شرایط اقساط و قیمت ویژه
تلفن تماس: 09372423055 و 09374353375. 

آدرس شرکت:خیابان جهاد کوچه 48 ،  طبقه دوم بانک انصار واحد 5

آگهی 
واگذاری زمین

اطالعیه شماره 1 فراخوان شناسایي شركت ها به شماره 99/1/ف
بدين وسیله به اطالع كلیه شركت كنندگان در فراخوان شناسايي شركت ها جهت برگزاي مناقصه با موضوع: » طراحی، تامین 
و نصب كارخانه سولفورزدايی از گازهای خروجی گندله سازی شماره يک شركت معدني و صنعتي گل گهر« مي رساند، پیرو 
بند 4 آگهي فراخوان، شركت هاي داراي گواهینامه صالحیت رتبه 1 طرح و ساخت در رشته صنعت و معدن از سازمان برنامه 
و بودجه نیز واجد صالحیت شركت در ارزيابي و مناقصه مي باشند. ضمنأ به اطالع مي رساند، مهلت دريافت پاكات متقاضیان 
شركت در ارزيابي كیفي تا تاريخ 99/03/17 تمديد گرديد. الزم به ذكر است دستورالعمل ارزيابي كیفي مناقصه گران از سايت 
شماره  فراخوان  آگهي  به  مربوط  مناقصه ها،  مشتريان-  و  تأمین كنندگان  بخش   www.geg.ir نشاني  به  گل گهر  شركت 

99/1/ف قابل دريافت مي باشد.

                                                                              مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

www.teetr. ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

آگهی فراخوان برای شناسایی و ارزیابی به منظور آگهی مزایده
برگزاری مناقصه تامین نیروی انسانی )نوبت دوم( 

شرکت سیمان ممتازان کرمان در نظر دارد پیمانکاران واجد شرایط جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای امور خدمات، 
بارگیرخانه و فضای سبز، مقیم شهر کرمان را شناسایی و ارزیابی و مناقصه مربوطه را بین پیمانکاران دارای شرایط زیر برگزار 
نماید. عالقمندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری از طریق تماس با شماره 33370561 - 034  داخلی 

1902 آقای کارور و یا با مراجعه به آدرس اینترنتی www.momtazancement.com اقدام نمایند.
رتبه پیمانکاری مورد نیاز 1 تا 5

سوابق کاری مرتبط   حداقل 8 سال 
رزومه کاری شامل: ارائه تصویر قراردادهای مرتبط در 8 سال گذشته رضایت نامه کارفرمایان قبلی، ارائه حداقل دو قرارداد تامین 

نیروی انسانی در یک سال که مجموع نیروهای موضوع قرارداد حداقل 80 نفر باشد.
گردش مالی در 8 سال گذشته 

رونوشت اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات شرکت 
واجدین شرایط می توانند با در دست داشتن مدارک فوق حداکثر تا پایان وقت اداری 30 اردیبهشت ماه 1399 به نشانی کرمان: 
کیلومتر 32 بزرگراه کرمان - رفسنجان ، کارخانه سیمان ممتازان، امور قراردادها مراجعه نموده و مدارک مورد نیاز را تحویل 

نمایند.
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اخبار استان

خبر
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

افزایش آزمایشگاه های

 تشخیص کرونا در کرمان
 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان از افزایش تعداد آزمایشگاه های تشخیص 
کرونا در این استان خبر داد.

استانی  ستاد  جلسه  در  رشیدی نژاد  حمیدرضا  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
سوی  از  کرونا  شیوع  ارقام  و  آمار  به  کرمان  استان  کرونا  ویروس  مدیریت 
استان هایی است که  بیان داشت: کرمان جزو  و  اشاره کرد  بهداشت  وزارت 
از حیث شیوع کرونا از آخر در جایگاه دوم یا سوم جدول کشوری قرار دارد.

وی افزود: بر اساس اطالعات علمی استان کرمان یک پیک از کرونا را پشت 
سر گذاشته که خوشبختانه این بیماری در استان خیلی فراگیر نبوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: از دالیل باال رفتن آمار طی روزهای 
این  به  مبتالیان  تعداد  شناسایی  آمار  افزایش  به  می توان  استان  در  اخیر 
بیماری در استان اشاره کرد همچنین ایجاد آزمایشگاه های جدید نیز باعث 

شده تا آمار نسبت به روزهای قبل باالتر اعالم شود.
وی یادآور شد: خوشبختانه از تعداد مبتالیان به این بیماری کمتر از ۱۰ در 

صد بستری می باشند و بیشتر بیماران سر پا هستند.

راه اندازی خط تولید ماسك با حمایت 

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

کارگاه تولیدی فیلتراندیشان که تاکنون با حمایت شرکت معدنی و صنعتی 
نمودن  اضافه  با  است  کرده  می  تولید  معدنی  ماشین آالت  فیلتر  گل گهر، 
نیز  ماسک  تولید  به  هوا، شروع  فیلتر  تولید  کنار  در  دیگر  تعدادی دستگاه 

نموده است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، 
این کارگاه قابلیت تولید دو قلم از موارد پرمصرف شرکت های منطقه گل گهر 
)فیلتر هوا و ماسک( را پیدا نموده است و تعداد ده شغل به صورت مستقیم 

ایجاد کرده است.
شایان ذکر است، حمایت از تولیدکنندگان سیرجانی و ارتقای توان صنعتی 
شهرستان از سیاست های هیئت مدیره شرکت معدنی صنعتی گل گهر بوده 
و در این راستا با ایجاد واحد مهندسی معکوس و ساخت داخل، این سیاست 

از سال گذشته سرعت بیشتری پیدا نموده است.

کرمان، رتبه دوم کشور در پرورش

 گل محمدی

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با اعالم اینکه استان کرمان رتبه 
دوم پرورش گل محمدی را در کشور دارد گفت: امسال بیش از ۷ هزار تن 

گل از باغ های استان برداشت می شود.
عباس سعیدی، رییس سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان در گفت 
و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، با اعالم 
اینکه برداشت گل محمدی در برخی مناطق استان کرمان آغاز شده است 
گفت: سطح زیر کشت گل محمدی در شمال استان کرمان سه هزار ۹۳۸ 

هکتار است.
باغ های گل محمدی استان برداشت گل شروع  از  افزود: در ۸۰۰ هکتار  او 

شده است.
به  مربوط  محمدی  گل  کشت  زیر  سطح  بیشترین  اینکه  اشاره  با  سعیدی 
شهرستان بردسیر است اظهار کرد: سه هزار و ۱۳۰ هکتار سطح زیر کشت 

گل محمدی در شهرستان بردسیر است.
او بیان کرد: برداشت گل محمدی در شهرستان بردسیر از اواخر اردیبهشت 

شروع می شود و تا اواخر خرداد ادامه دارد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با اعالم اینکه استان کرمان رتبه 
دوم گل محمدی را در کشور دارد گفت: پیش بینی می شود امسال بیش از 

۷ هزار تن گل از باغ های استان برداشت شود.

آزادی هفت زندانی جرائم

 غیرعمد کرمانی

نهاد  این  نیکوکار  از خیران  استان کرمان گفت: یکی  امداد  مدیرکل کمیته 
را  عمد  غیر  جرائم  زندانی  هفت  آزادی  زمینه  تومانی  میلیون   ۵۰ هزینه  با 

فراهم کرد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،  یحیی 
مبارک  ماه  مناسبت  به  گفت:  کرمان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل  صادقی، 
استان  امداد  کمیته  هماهنگی  با  )ع(  مجتبی  حسن  امام  والدت  و  رمضان 
تومانی زمینه  با هزینه ۵۰ میلیون  نهاد  این  نیکوکار  از خیران  کرمان یکی 

آزادی هفت زندانی جرائم غیر عمد را فراهم کرد.
عمد  غیر  جرائم  زندانیان  آزادی  برای  امداد  کمیته  اقدامات  به  اشاره  با  او 
با پیگیری و مذاکره با خیران و مسئوالن  تصریح کرد: کمیته امداد کرمان 
نیازمند  زندانیان  آزادی  زمینه  قرض الحسنه،  تسهیالت  پرداخت  و  مربوطه 

جرائم غیر عمد را فراهم می کند.

میلیارد   ۴۶۰ از  کرمان  شهرداری  درآمد  گفت:  کرمان  شهردار 
افزایش  تومان در سال ۹۸  میلیارد  به ۸۲۰  تومان در سال ۹۷ 

یافت.
سیدمهران عالم زاده در نشست عمومی شورای اسالمی شهر ضمن 
تبریک میالد باسعادت امام حسن مجتبی علیه السالم و روز تکریم 
خّیرین، به ارایۀ گزارشی از درآمدهای شهرداری کرمان در دورۀ 
جدید مدیریت شهری پرداخت و گفت: در سال ۱۳۹۵، بودجۀ 
بود که ۳۱۶  تومان مصوب شده  شهرداری کرمان ۶۵۰ میلیارد 

میلیارد تومان آن محقق شد.
وی افزود: بودجۀ شهرداری کرمان در سال ۱۳۹۶، ۶۰۰ میلیارد 
تومان مصوب شده بود که ۳۳۰ میلیارد از این رقم محقق شد و از 
۵۷۰ میلیارد تومان بودجۀ مصوب سال ۱۳۹۷، مبلغ ۴۶۰ میلیارد 

تومان تحقق یافت.
شهردار کرمان با اشاره به افزایش حدود دو برابری تحقق بودجۀ 
گفت:   ۱۳۹۷ سال  به  نسبت   ۱۳۹۸ سال  در  کرمان  شهرداری 
مصوب  تومان  میلیارد   ۵۴۰ شهرداری  بودجۀ   ،۱۳۹۸ سال  در 
شده بود که با تالش همکارانم در شهرداری کرمان، درآمدهای 
بودجۀ  سال،  اواخر  در  و  یافت  توجهی  قابل  افزایش  شهرداری 
شهرداری در شورای اسالمی شهر کرمان اصالح و به ۸۸۱ میلیارد 

تومان افزایش یافت و مصوب شد.
تومان  میلیارد   ۸۸۱ از   ،۱۳۹۸ سال  در  اینکه  بیان  با  وی 
داد:  ادامه  یافت  تحقق  تومان  میلیارد   ۸۲۰ اصالح شده،  بودجۀ 
 ۴۰ تا   ۳۰ از  بیش  تاکنون،  کشور  کالن شهرهای  شهرداری های 
درآمدهای  افزایش  بنابراین،  نداشته اند؛  درآمد  افزایش  درصد 
تومان  میلیارد  به ۸۲۰  تومان  میلیارد  از ۴۶۰  کرمان  شهرداری 

بی سابقه بوده است.

شهردار کرمان همچنین بیان کرد: این افزایش درآمد درصورتی 
بازنشسته  نیروهای شهرداری کرمان  از  نفر  افتاد که ۴۰۰  اتفاق 
جمع  به  هم  پنج  منطقه  شهرداری  و  سازمان  یک  و  شدند 

سازمان های شهرداری کرمان اضافه شد.
عالم زاده افزود: از ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش درآمدهای شهرداری، 
۵۰ میلیارد تومان صرف افزایش حقوق و هزینه های جاری شده و 

مابقی آن در پروژه های عمرانی شهرداری هزینه شده است.
وی افزود: همچنین در دورۀ جدید، تعداد قابل توجهی از پروژه های 
نیمه تمام شهرداری کرمان ازجمله پل ها و تقاطع های غیرهم سطح 

به بهره برداری رسید.
نشان  کرمان  شهرداری  کارکنان  این که  بیان  با  کرمان  شهردار 
کارکنان شهرداری  به  اگر  دارند، گفت:  دادند که ظرفیت خوبی 

فرصت داده شود، کارهای بزرگی انجام خواهند داد.
عالم زاده به پیوستن شهرداری کرمان به رزمایش »ایران همدل« 
اشاره کرد و با بیان این که با تالش معاونت های مالی و اقتصادی 
و فرهنگی اجتماعی، ۴۰۰۰ بستۀ معیشتی تهیه شد، گفت: توزیع 
این تعداد بستۀ معیشتی در روز میالد کریم اهل بیت، امام حسن 
مجتبی علیه السالم و با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام 
کرمان،  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  از  جمعی  و  کرمان  جمعه 

آغاز شد.
شهردار کرمان به روز تکریم خّیرین هم اشاره کرد و ضمن تقدیر 
بناهای  بنیاد خیریه  از طریق  از تمام خّیران، به ویژه خّیرانی که 
بنیاد  َدِر  گفت:  می کنند،  همکاری  کرمان  شهرداری  با  ماندگار 

خیریۀ بناهای ماندگار شهرداری، به روی تمام خّیران باز است.
عالم زاده افزود: خّیران می توانند از طریق این بنیاد، زمین و پروانه 
ساختمانی در اختیار بگیرند و نسبت به ساخت بناهای عام المنفعه 

اقدام کنند.
شهردار کرمان در رابطه با برگزاری ویژه برنامه شب های قدر نیز 
گفت: قرار است ویژه برنامۀ شب های قدر، به صورت مشترک و با 
همکاری سپاه در مصالی امام علی علیه السالم کرمان برگزار شود.
حضور  قصد  که  شهروندانی  ویژه برنامه،  این  در  افزود:  عالم زاده 
برگزاری  محل  در  خودرو  با  دارند،  را  قدر  شب های  مراسم  در 
مراسم حضور پیدا کرده و از طریق تلویزیون های شهری بزرگ، از 

برنامه ها استفاده می کنند.
شهردار کرمان بیان کرد: برنامه های مربوط به ماه مبارک رمضان 
توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری در فضای 

مجازی نیز در حال اجراست.

کشوری  تقسیمات  و  انتخابات  سیاسی،  کل  اداره  سرپرست 
سنگ  زغال  کارگران  مشاغل  بندی  طبقه  از  کرمان  استانداری 

کرمان در اواخر اردیبهشت ماه جاری خبر داد.
رضا اشک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین اقدامات در 
خصوص وضعیت کارگران معادن زغال سنگ کرمان، اظهار کرد: 
دسته  دو  به  زحمتکش  کارگران  این  خواسته های  کلی  طور  به 
تقسیم می شود که بخشی از از آنها در استان قابل حل است و 
برخی باید در سطح فرا استانی در مورد آنها تصمیم گیری شود 
که البته مسائل فرا استانی، از طریق استان به مسئوالن کشوری 

منتقل و پیگیری های الزم انجام می شود.
و  کارفرما  توسط  اولیه  طرح  یک  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
اجرایی  کار  اداره  نظارت  با  طرح  این  که  شده  نوشته  کارگران 
همه  انتظارات  طرح  این  در  است  ممکن  کرد:  اظهار  می شود، 
بر  چراکه  است  جلو  به  رو  قدم  یک  اما  نشود  برآورده  کارگران 

این طرح احکام کارگران صادر می شود و در واقع طبقه  مبنای 
بندی انجام می شود.

کشوری  تقسیمات  و  انتخابات  سیاسی،  کل  اداره  سرپرست 
احکام  می شود  بینی  پیش  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استانداری 
کارگران تا اواخر اردیبهشت زده شود، تصریح کرد: کارگران باید 
توجه داشته باشند که با صبر و حوصله پس از اجرایی شدن طرح 

قطعاً نقاط ضعف مشخص و اصالحات الزم نیز انجام می شود.
وی اظهار کرد: بر اساس طرحی توافقی بین کارفرما و کارگران، 
متن  در  قید شده  تاریخ  اساس  بر  کارگران  التفاوت حقوق  مابه 

قراردارد، پرداخت می شود.
خود  صنفی  خواسته های  دنبال  به  کارگران  کرد:  عنوان  اشک 
این حق  و  نشده است  انجام  و هیچ گونه ساختار شکنی  هستند 
آنان است که مطالباتشان پیگیری شود و البته در این بین باید 

به نظرات کارفرمایان نیز توجه کرد.

»علی محمودی« طی مراسمی با حضور معاون امور اسناد سازمان 
ثبت اسناد و امالک کشور به عنوان مدیر کل جدید ثبت اسناد و 

امالک استان کرمان معرفی شد.
اداره کل ثبت  از روابط عمومی  به نقل  به گزارش خبرگزاری مهر 
اسناد و امالک استان کرمان، رئیس کل دادگستری استان کرمان 
در آئین تودیع و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و امالک کرمان با تاکید 
استان  محروم  شهرستان های  در  ثبتی  واحدهای  توسعه  اینکه  بر 
کرمان یک ضرورت است، بیان داشت: شش شهرستان این استان با 
توجه به دارا بودن جمعیت قابل توجه، فاقد واحدهای ثبتی هستند 
و الزم است که با توجه به درخواست های مردم، مسئوالن و به ویژه 
قضات، نسبت به راه اندازی واحدهای ثبتی این شهرستان ها اقدام 

الزم صورت گیرد.
در شهرستان های محروم  ثبتی  واحدهای  نبود  افزود:  موحد  یداهلل 
به  روند رسیدگی  و  ایجاد  برای مردم و قضات  را  استان مشکالتی 

پرونده های قضائی را طوالنی می کند.
وی با اشاره به این مطلب که سازمان ثبت اسناد و امالک دستگاهی 
مهم  زیرساخت های  ایجاد  آن  اساسی  رسالت  و  است  حاکمیتی 
مهم  رسالت های  جمله  از  کرد:  تاکید  است،  کشور  برای  حقوقی 
این سازمان، تثبیت مالکیت اراضی، مستندسازی مالکیت اشخاص 

حقیقی و حقوقی نسبت به حقوق مالکانه مادی و معنوی و تنظیم و 
مستندسازی روابط و معامالت حقوقی جامعه است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: چنانچه سازمان 
به  بتواند  گانه  سه  قوای  مناسب  پشتیبانی  با  امالک  و  اسناد  ثبت 
رسالت های مهم خود جامه عمل پوشانده و قانون جامع حد نگار یا 
طرح کاداستر را به صورت کامل اجرایی کند، تحول بنیادین در نظام 

حقوقی و قضائی کشور رخ خواهد داد.
اسناد  ثبت  سازمان  رسالت های  کامل  اجرای  با  داد:  ادامه  موحد 
اختالفات  و  جرایم  دعاوی،  از  بسیاری  بروز  از  کشور  در  امالک  و 
به  پرونده ها  ورودی  از  توجهی  قابل  میزان  به  و  شده  پیشگیری 
دستگاه قضائی جلوگیری می شود که کمک شایانی به کاهش اطاله 

دادرسی و اتقان آرای محاکم قضائی خواهد بود.
وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم احمد تویسرکانی، مشاور 
امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان  سابق  ریاست  و  قضائیه  قوه  ریاست 
کشور، ادامه داد: در دهه گذشته تحوالت و پیشرفت های بزرگی در 
جهت شفاف سازی و سالم سازی فعالیت های سازمان ثبت اسناد و 

امالک کشور انجام شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به تغییر کارکرد سنتی 
حال  در  داشت:  اظهار  مدرن،  روش های  به  اسناد  ثبت  سازمان 

کشور  امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان  ساخت های  زیر  تجهیز  حاضر 
به فناوری های نوین اطالعات انجام شده و روز آمدی الزم در این 
خدمات  این  از  کشور  مندی  بهره  شاهد  مردم  و  داده  رخ  سازمان 

ارزشمند هستند.
ارزشمند  مدیریتی  تجربیات  و  توان  به  توجه  با  کرد:  تصریح  وی 
ریاست سازمان ثبت اسناد کشور، امید می رود که فرایندهای پیش 
روی این سازمان تکمیل شده و مردم در آینده نزدیک شاهد اجرای 

برنامه های تحولی فسادزدا در این سازمان باشند.
وی از خدمات رضا طالبی زاده مدیرکل سابق ثبت اسناد و امالک 
ساله  هشت  مدیریت  مدت  در  گفت:  و  کرد  تقدیر  کرمان  استان 
وی، اداره کل ثبت اسناد استان با کسب عناوین برتر در مؤلفه های 

مختلف در سطح ملی خوش درخشیده است.
نمونه  عنوان  به  کرد:  تصریح  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
سازمان ثبت اسناد و امالک استان کرمان در تثبیت مالکیت اراضی 
دولتی و جلوگیری از زمین خواری، آرشیو الکترونیکی اسناد ثبتی و 

وصول مطالبات معوق بانکی اقدامات شایسته تقدیری داشته است.
مدیرکل  زاده«  طالبی  »رضا  ساله  هشت  خدمات  از  آئین  این  در 
سابق اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان تقدیر شد و »علی 

محمودی« به عنوان مدیرکل جدید این اداره کل منصوب شد.

شهردار  خبر داد:

درآمدهای شهرداری کرمان در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷
افزایش دو برابری داشته است

سرپرست اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کرمان:

طبقه بندی مشاغل کارگران زغال سنگ کرمان اواخر اردیبهشت اجرا می شود

طی مراسمی؛

»علی محمودی« مدیر کل جدید ثبت اسناد و امالک استان کرمان شد

قلیان؛
نقطه شروع اعتیاد !

آگهی مناقصه تعمیر و بازسازی نما و قسمتهای داخلی ساختمان 
خدمات درمانی بازنشستگان فوالد )کرمان(

آگهي تجدید مناقصه عمومی

شرکت سالمت بهداشت و درمان صنعت و معدن نوین در نظر دارد تعمیر و  بازسازی نما و قسمت های 
داخلی ساختمان خدمات درمانی بازنشستگان فوالد کرمان را از طریق مناقصه به اشخاص واجد شرایط 

و دارای سابقه فعالیت واگذار نماید.
واجدین شرایط می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز در ساعات اداری جهت اطالع از شرایط 
با شماره تلفن  66953212-021 تماس حاصل نمایند و یا جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: تهران، 

خیابان بزرگمهر، بعد از تقاطع فلسطین، پالک 31 مراجعه نمایند. 
زمان تحویل پیشنهادات مدت 10 روز از پایان تاریخ دریافت اسناد تعیین گردیده است.

شرکت در رد و یا قبول هریک و یا تمامی پیشنهادات مختار خواهد بود.
 شرکت سالمت بهداشت و درمان صنعت و معدن نوین

 شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 1037 مورخ  98/09/26 شوراي محترم اسالمي شهر ، نسبت به اجرای عملیات عمرانی ) بدنه سازی 
و کف سازی( محله فردوس)ادیان( رفسنجان از طریق برگزاري مناقصه عمومي اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صالحیت و دارای شرایط الزم که تجربه 
و توانایي انجام کار را دارند، دعوت بعمل مي آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطالع از شرایط شرکت در تجدید مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در 
شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختي یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ 99/03/03 
به دبیرخانه شهرداري مرکزي تسلیم  نمایند.  مدت انجام کار 90 روز از تاریخ ابالغ قرارداد، مساحت تقریبی 800 متر مربع مبلغ تضمین 300/000/000 ریال 
بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده 3100003594008 بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان ،آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان 
وقت اداري روز شنبه مورخ 99/03/03 ، تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه 99/03/04 می باشد.  شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است . 

مدت اعتبار پیشنهادات سه ماهه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است .شماره تلفن های تماس 5- 034-34258701
روابط عمومي شهرداري رفسنجان
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روایت »کرمان امروز« از دستورالعمل بازگشایی مدارس از 27 اردیبهشت ماه  و تشدید نگرانی والدین؛

تصمیمی به موقع یا رفتاری شتابزده ؟

اشاره:
ویروس  شیوع  با  همزمان   که  مراکزی  ترین  مهم  از 
اکنون  که  بود  مدارس  شد،  تعطیل  کشور  در  کرونا 
قریب به دو ماه است که تعطیل می باشند وبه حق کار 
درستی هم انجام دادند اما عاقبت ستاد کرونا تصمیم  به 
بازگشایی مدارس گرفت و از 27 اردیبهشت ماه مدارس 

به شکل کنترلی بازگشایی خواهند شد. 
پیش از این رییس جمهوری از پیشنهاد دو تاریخ برای 
بازفعالیت مدارس از جمله 20 و 27 اردیبهشت خبر داده 
بود که در نهایت تاریخ بیست و هفتم ماه جاری مورد 

قبول وی قرار گرفته است.
با اعالم بازگشایی مدارس، جمعی از خانواده های دانش 
آموزان کرمانی از این تصمیم ابراز نگرانی کرده و عنوان 
در  و  بازگشایی مدارس در چنین شرایط  آیا  اند؛  کرده 
حالی که وضعیت شهر کرمان هنوز سفید اعالم نشده، 

کاری منطقی و درست است؟
از سویی دیگر بازگشایی مدارس آن هم در شرایطی که 
هر روز بر تعداد بیماران مبتال به کرونا در استان کرمان 
افزوده می شود ممکن است گمان عادی شدن شرایط را 

در اذهان متبادر سازد در حالی که هنوز آمار مبتالیان 
به کرونا در استان از زبان مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی 

کرمان اعالم می شود!
حضور در کالس ها الزامی نیست

خصوص  در  کرمان  استاندار  معاون  حال  همین  در 
استان  در  مدارس  گفت:  استان   در  مدارس  بازگشایی 
 27 تا  جاری  سال  ماه  اردیبهشت   27 تاریخ  از  کرمان 

خردادماه باز خواهند بود.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق بصیری بعدازظهر 
به  کرونا  ویروس  مدیریت  استانی  ستاد  در  یکشنبه 
در خصوص  استانی  ستاد  مصوبه  و  ملی  ستاد  مصوبات 
بازگشایی مدارس اشاره و بیان کرد: این بازگشایی برای 
دانش آموزانی است که اشکال درسی داشته و تمایل به 
حضور در مدرسه را دارند و حضور در کالس ها به صورت 

کاماًل اختیاری است.
کرمان  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی  معاون 
به  کمک  مصوبه  این  از  پرورش  و  آموزش  هدف  گفت: 
دانش آموزانی است که نتوانسته اند به صورت مجازی از 

شیوه های آموزشی استفاده کنند.
حضور و غیاب انجام نمی شود

بدنی  تربیت   معاون  حمیدی،  مهرزاد  ارتباط  درهمین 
و سالمت وزارت آموزش و پرورش هم با تاکید بر اینکه 
بازگشایی مدارس در سراسر کشور داوطلبانه است، افزود: 
این  و  انجام نمی شود  برای دانش آموزان  حضور و غیاب 
زمان بازگشایی برای رفع اشکال دانش آموزانی است که 
امکان  طریقی  هر  به  یا  نداشتند  دسترسی  اینترنت  به 

استفاده از آموزش های مجازی را ندارند.

ابهام در زمینه همراهی مردم
اگر چه با تعطیل شدن مدارس برای پیشگیری از شیوع 
کرونا تصمیم درست و حتی ضروری بود اما عده ای از 
والدین، دانش آموزان و حتی معلمان از نحوه پیش رفتن 
دروس و یا نوع ارائه دروس در فضای مجازی و بازخورد 
دچار  آموزان  دانش  از  ای  عده  و  نداشتند  رضایت  آن، 
مشکالت درسی و ایرادات بسیاری در این زمینه شدند. 
از همین روی زمزمه بازگشایی مدارس همیشه به میان 
می آمد تا اینکه روز یکشنبه ستاد مبارزه با کرونا تصمیم 
به بازگشایی مدارس گرفت و حال این سئواالت از سوی 
می  مطرح  کرمانی   آموزان  دانش  نگران  های  خانواده 
شود که آیا مدارس و کالس های درس ضد عفونی شده 
است؟ آیا دانش آموزان با رعایت پروتکل های بهداشتی 
به مدارس راه می یابند. این سواالت در حالی مطرح می 
شود که بازنشر ویدیویی در صفحات مجازی ورود دانش 
آموزان مدارس شهر ووهان چین را در حالی نشان می 
لباس  و  کفش  مرتبه  چندین  در  آموزان  دانش  که  هد 
درجه  با سنجش  و  شود  می  عفونی  شان ضد  و دست 
حرارت بدن به مدارس گام می گذاشتند. مساله ای که 

در مدارس ما به یقین اجرا نمی شود!
سخن آخر

آیا رعایت چنین مواردی در مدارس ما انجام می شود!؟ 
آیا والدین می توانند بدون دغدغه اجازه حضور فرزندانشان 
حتی برای رفع  اشکال درسی در مدرسه را بدهند. آنچه که 
مشخص است ابهام در میزان همراهی مردم با این تصمیم 
است. تصمیمی که حتی کارشناسان نمی توانند با اطمینان 

بگویند آیا به موقع است و یا شتابزده!؟

   با اعالم بازگشایی مدارس، جمعی از خانواده های کرمانی از این تصمیم ابراز نگرانی کرده 
و می گویند؛ آیا بازگشایی مدارس در چنین شرایط و در حالی که وضعیت شهر کرمان 
هنوز سفید اعالم نشده، کاری منطقی و درست است؟ از سویی دیگر بازگشایی مدارس 
آن هم در شرایطی که هر روز بر تعداد بیماران مبتال به کرونا در استان کرمان افزوده 
می شود ممکن است گمان عادی شدن شرایط را در اذهان متبادر سازد در حالی که هنوز 
آمار مبتالیان و جانباختگان به کرونا در استان از زبان مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

اعالم می شود!

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

واقعا حیوانات قبل از انسان زلزله را تشخیص می دهند؟
 حیوان یا باید آموزش دیده باشد یا این اتفاق را تجربه کرده باشد. 
برخی از سگ های بومی که به صورت ناخودآگاه به زلزله واکنش نشان 
در  مثال  برای  داشته اند.  را  رویدادی  چنین  تجربه  قبال  حتما  می دهند 
گذشته االغ هایی که در طویله نگهداری می شدند هم قبل از وقوع زلزله با 
کوبیدن سم هایشان روی زمین به این بالی طبیعی واکنش نشان می دادند
 بامداد جمعه هفته گذشته بسیاری از صاحبان حیوانات خانگی که بعد 
از وقوع زلزله ۵.۱ ریشتری تهران همراه حیوانشان از خانه ها بیرون رفتند، 

به این سوال پاسخ دادند که »آیا حیوان شما زودتر متوجه زلزله شد؟«
حتی برخی درباره واکنش حیوانات خانگی شان به زلزله در شبکه های 
اجتماعی نوشتند: »گربه من خواب بود، سرشو بلند کرد یه نگاهی بهم 
کرد و دوباره خوابید«، »من شنیده بودم حیوانات زودتر از انسان می فهمن 
زلزله اومده، ولی من سگمو بیدار کردم«، »بلفی از سر شب مدام واق واق 
می کرد، حتی چند بار هم دستمونو گاز گرفت و تا دو ساعت بعد از زلزله 
هم بی قرار بود«، »یکی از گربه های من قبل از زلزله خودشو می کوبوند به 
پنجره و دور خودش می چرخید«، »سگ من که دقایقی غیب شده بود و 

پیداش نبود که فرار کنیم«.
یا خاطره  پدربزرگ ها هر کدام یک داستان  و  مادربزرگ ها  از  بسیاری 
این  مثل  دارند.  زلزله  وقوع  از  قبل  حیوانات  واکنش  از  تعریف کردنی 
داستان: »سال ها پیش تو یکی از روستاها، یه سگ گله میره خونه و بچه 
تازه بدنیا اومده رو به دندون می گیره و فرار می کنه. تا بقیه خانواده این 
صحنه رو می بینن، دنبال سگ می کنن تا بچه رو نجات بدن که زلزله میاد 
و خونه روستایی آوار میشه.«؛ داستان هایی که از سگ ها در ذهن انسان ها 
یک قهرمان ساخته است. اما اینکه حیوانات این توانایی را دارند که چند 

دقیقه قبل از وقوع زلزله متوجه چنین اتفاقی شوند، واقعیت دارد؟

چنین  حیوانات  اینکه  بیان  با   - دامپزشک  جراِح   - ملوک پور  هومن 
از  اینکه حیوانات پیش  توانایی ای دارند، به ایسنا می گوید: »قبال درباره 
اما  بود،  شده  پژوهشی  می شوند،  طبیعی  واقعه  این  متوجه  زلزله  وقوع 
مدتی مسکوت ماند تا اینکه دوباره هالل احمر متولی پیگیری این موضوع 

شد و در حال حاضر هم خیلی خوب روی آن کار می کند.«
از  بهتر  خیلی  »دلفین ها  می دهد:  ادامه  کیش  دلفیناریوم  سابق  مدیر 

حیوانات دیگر می توانند زلزله را قبل از وقوع آن تشخیص دهند. همان 
زمان پروپوزالی به ستاد بحران شهرداری تهران دادیم که توانایی تربیت 
دلفین هایی را برای این کار داریم تا ۴۵ دقیقه قبل از وقوع زلزله متوجه 
شویم. اما پیشنهاد ما بی جواب ماند. حتی در آمریکا دلفین هایی برای این 
کار تربیت شده اند و زمانی که متوجه زلزله می شوند کف استخر زنگی 
را به صدا درمی آورند. در کل، وال سانان زودتر از حیوانات دیگر متوجه 

وقوع زلزله می شوند، زیرا آن ها در آب زندگی می کنند و از آنجایی که 
صدا ها  متوجه  زودتر  حیوانات  این  هواست،  از  بیشتر  آب  حجمی  جرم 
می شوند. حتی به اعتقاد برخی از کارشناسان در آمریکا و هلند این دسته 
از حیوانات یک روز قبل از وقوع زلزله می توانند متوجه این بالی طبیعی 

شوند.«
را  زلزله  از  نمی توانند حس وحشت  اینکه چرا همه حیوانات  درباره  او 
کار  این  برای  باید  می دهد: »حیوانات  توضیح  کنند،  منتقل  انسان ها  به 
تربیت شوند. قبل از آنکه ما متوجه لرزش زمین شویم حیوانات متوجه 
صدای حرکت گسل های زمین می شوند. فرکانس این صدا طوری نیست 
از  زودتر  خیلی  سگ  مثل  حیواناتی  اما  بشنود،  را  آن  انسان  گوش  که 
انسان ها متوجه آن می شوند. به همین دلیل احساس وحشت می کنند. 
البته حیوانات برای درک حس وحشت باید آموزش ببیند؛ مثل سگ هایی 
که برای نگهداری از نابینایان یا افراد معلول آموزش می بینند. حیوانات 
دیگر از جمله اسب، مرغ یا خروس هم فرکانس صدا های بسیار پایین را 

می شنوند.«
ملوک پور درباره واکنش حیوانات بومی مثل سگ گله به زلزله می گوید: 
»حیوان یا باید آموزش دیده باشد یا این اتفاق را تجربه کرده باشد. برخی 
از سگ های بومی که به صورت ناخودآگاه به زلزله واکنش نشان می دهند 
گذشته  در  مثال  برای  داشته اند.  را  رویدادی  چنین  تجربه  قبال  حتما 
االغ هایی که در طویله نگهداری می شدند هم قبل از وقوع زلزله با کوبیدن 
سم هایشان روی زمین به این بالی طبیعی واکنش نشان می دادند. برخی 
از سگ هایی که برای درمان پیش من می آورند توانایی واکنش به زلزله 
قبل از وقوع آن را داشته اند، اما فقط مربی این حیوانات متوجه واکنش 

آن ها می شود.«
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دهه آینده چه تحوالتی در انتظار صنعت کتاب خواهد بود؟ 

معرفیوبررسیکتاب»شمنیسم:درمانگران،روحها،آیینها«

سرویس فرهنگی کرمان امروز

به نظر کارشناسان صنعت چاپ و نشر کتاب، دهه آینده دنیای کتاب های 
الکترونیک و تلفیق صنعت چاپ مدرن و سنتی خواهد بود.

دهه  دیجیتال بوک ورلد،  از  نقل  به  ایران   کتاب  گزارش خبرگزاری  به   
گذشته یعنی سالهای بعد از 2010 میالدی شاهد صعود و سقوط دنیای 
دیجیتال در حوزه چاپ و نشر کتاب بودیم. آمازون رشد کرد و هرچند 
فرصت زیادی برای ناشران در عرضه آثار خود ایجاد کرد ولی خودش هم به 
قطب بی رقیب فروش کتاب در دنیای مجازی تبدیل شد. کتابفروشان برای 
رقابت با آمازون دست به روش های خالقانه بسیاری زدند که تاحدودی هم 
موفق بودند. ولی هنوز دهه بعد یعنی سالهای بعد از 2020 میالدی در 
هالهای از ابهام قرار دارد. ده سال وقت زیادی است ولی کارشناسان پنج 
سناریو و پیش بینی برای صنعت چاپ و نشر کتاب در طول 3650 روز 

آینده تخمین می زنند که به نظر می رسد دور از انتظار هم نیست: 
1.جایکتابخانهوکتابفروشیعوضمیشود

کتابخانه ها از هم اکنون موقعیت خود را در خطر می بینند چون هر روز 
دولت های اروپایی و آمریکایی بودجه های آنها را کاهش می دهند. در این 
شرایط سخت به نظر می رسد آنها به کتابفروشی روی آورند و در این میان 
مشترکان  از  ثبت نام  به   اقدام  برای حفظ حیات خود  نیز  کتابفروشی ها 

دائمی خدمات مطالعه کتاب کنند. آنها می دانند که آمازون تنها یک سایت 
آنالین مشتری های زیادی کسب کند  با سرویس های  توانسته  است ولی 
پس آنها نیز می توانند کاربران خود را داشته باشند و به جای 99دالر در 

ماه مبالغ متفاوتی از مشتری های ثابت خود دریافت کنند. 

2.دوبارهمصرفکتابالکترونیکرونقمیگیرد
امکانات  در  موجود  محدودیت های  خاطر  به  مردم  حاضر  حال  در   
محیط  و  تغذیه  منبع  مثل  مشکالتی  و  دیجیتال  کتابخوان  دستگاه های 
زیست ترجیح می دهند کتاب های چاپی مطالعه کنند ولی به نظر می رسد 

دهه آینده شاهد رشد و پیشرفت دستگاه های الکترونیک و انعطاف آنها 
در مقابل محیط زیست باشیم. 

3.تکنولوژیصدادنیاییازتحوالتبههمراهآوردهاست
در سال های اخیر رشد کتاب های صوتی نشان داده این صنعت روز به 
روز محبوب تر می شود. ناشران در دهه پیش رو نه تنها بازیگران و افراد 
از  بلکه  می کنند  استخدام  صوتی  کتاب های  خواندن  برای  را  سرشناس 
مشاورانی استفاده خواهند کرد که به صورت صوتی مخاطبان را در خرید 

کتاب ها کمک کنند. 
4.اولیندورهتلفیقدیجیتالوچاپ

که  بود  خواهیم  این  شاهد  به طول حتم  تمام شود  آینده  دهه  وقتی   
کتاب های چاپی به ابزارهای کمکی دیجیتال برای جستجو در صفحات و 
راهنمای درک مفاهیم آنها مجهز خواهند شد. در حقیقت تلفیق چاپ و 
دیجیتال اجتناب ناپذیر است. کاربران وقتی کتاب می خرند بدون نیاز به 

مشاور یا مدرس می توانند مطالب دشوار آن را بخوانند و درک کنند. 
5.تلفنهایهمراهدرحالورودبهحوزهکتاب

تولیدکننده  شرکت های  از  بسیاری  و  سامسونگ  مایکروسافت،  اپل،   
به  خود  دستگاه های  تجهیز  حال  در  اکنون  هم  از  هوشمند  تلفن های 
کتابخوان های پیشرفته هستند. آنها در حال ساخت ابزارهای جدید برای 
مطالعه طوالنی مدت کتاب های الکترونیک هستند. به نظر می رسد دنیای 
آینده دنیایی پر از آی بوک های اپل روی تلفن های همراه خواهد بود. تیم 
بیشتر درآمد  آینده  انتظار داریم در دهه  اپل می گوید  کوک مدیر عامل 

خود را از طریق فروش کتاب کسب کنیم.

"شمنیسم«؛پدیدهایبرایتامینبقایانسان
ضمن  آیین ها«  روح ها،  درمانگران،  »شمنیسم:  کتاب  در  نویسنده 
توصیف حیات پارینه سنگی، شمنیسم را در واقع به عنوان پدیده ای در 
تامین عوامل بقای انسان یعنی سالمتی امرار معاش و زاد و ولد تعریف 

می کند.
 به گزارش خبرگزاری کتاب ایران شمنیسم اساسا یکی از کهن ترین 
شیوه های درمانگری انسان است که بر پایه توانایی شمن در ایجاد خلسه 
است. شمنان  گرفته  روح ها شکل  و  طبیعت  انسان ها،  میان  وساطت  و 
در جوامع خرد، فراتر از جادودرمانگران سنتی، نقش هایی چون پیشگو، 
روحانی، حافظان ادبیات شفاهی و حکیمان و عارفانی آگاه نیز داشته اند.

 محوریت این پدیده با شمن است که میان انسان و قوای روحانی پا 
انسان و  درمیانی می کند و در نقش میانجی، توازن برهم خورده میان 
قوای روحانی پا درمیانی می کند و در نقش میانجی، توازن برهم خورده 

میان انسان، طبیعت و ارواح را مجددا برقرار می سازد.
شمینسم در مفهوم کلی و تعریف کالسیک آن پدیده ای متعلق به شمال 
آسیا، سیبری و تا حدی آسیای مرکزی است. البته این پدیده دارای انواع 
متمایزی است که حوزه گسترش هرکدام از این انواع در کتاب پیش رو 
به دقت توصیف و بیان شده است. اصوال باید در نظر داشت که در نواحی 
قطبی که خاستگاه اصلی شمنیسم است، شرایط اقلیمی و محیطی منجر 
به بروز برخی مسائل اجتماعی و دشواری های معیشتی و نیز سبب بروز 

حاالت و ویژگی های شخصیتی در بسیاری از افراد شده است.
موثق  پژوهش های  پایه  بر  را  پدیده شمنیسم  کتاب  این  در  نویسنده 
به  تشریح می کند. مترجم هم در مقدمه  به گونه ای همه جانبه  علمی 
مساله حضور یا عدم حضور شمنیسم در قلمرو فرهنگی ایران پرداخته 
این  در  بیشتر  پژوهش های  برای  موجود  زمینه های  و  نظرات  برخی  و 
حوزه را یادآور شده است. شمنان انسان های برجسته و متمایز گروه و 
جامعه خود بوده اند که در زمینه حرفه و نقش اجتماعی خود استعدادها 
و توانانی های خاصی داشته و به ویژه با استفاده از فنونی که از استادان 
ایثارگرانه  خویش  خویشان  و  همنوعان  کار  از  می آموخته اند  خود 

گره گشایی می کرده اند.
وظایفشمنهاچیست؟

شمن ها به ویژه نقش میانجی بین این جهان و آن جهان، بین انسان ها 
و ارواح، و بین زنده ها و مرده ها )نیاکان( را داشتند. این امر برای هستی 
اجتناب ناپذیر بود. چرا که هر دو جهان در کل مجموعه کاملی را تشکیل 
می داد و رفتار خوب یا بد هیچ گاه اثرش بر یکی از آن دو محدود نمی ماند. 
بلکه همیشه آن وجه دیگر یعنی کل طبیعت و شالوده و زمینه آن جهانی 

آن را نیز تحت تاثیر قرار می داد و از طرف دیگر همین امر در یک ارتباط 
متقابل مستمر به عکس العمل معکوس منجر می شد.

 وظایف شمن از این جایگاه ویژه کیهان شناختی منتج می شد. وظیفه 
غفلتی  اثر  در  که  ساده ای  درمان جراحات  نه  بود.  درمان گری  او  اصلی 
تهدیدکننده  سخت  مصائب  برای  چاره اندیشی  بلکه  بودند.  آمده  پدید 
یا در  ارواح  با جادو، حمله  به ویژه مشکالت روانی که مرتبط  و  حیات 
به تشخیص  نیاز  برای درمانگری  بود.  با یک معصیت  ارتباط  نهایت در 
عارضه و بیماری است. به این منظور شمن خود را به خلسه یا می توان 
گفت به خوابی مصنوعی می برد و روحش ـ یا همچنین ارواح یاریگرش 
ـ را به بیرون می فرستاد تا آن ها دریابند که بیماری از چه نوعی و دلیل 

اصلی آن چه بوده و چه کسی عارضه را فرستاده است.
شمنهاوزندگیروزمره

شمنان همواره خود از عهده امور معیشتی خود برآمدند. آنان به شکار 
می رفتند، ماهی می گرفتند، کشت و کار می کردند و مثل دیگران یک 
زندگی خانوادگی را سرپرستی می نمودند. فقط عالوه بر همه این ها باید 
را  آنان  امر زندگی  این  و  انجام می رساندند  به  نیز  را  وظایف کاری شان 

و  وظایف  بودند  مجبور  گاه  زیرا  می داد.  قرار  تاثیر  تحت  بارزی  نحو  به 
مسئولیت های خانوادگی را رها کنند یا دست کم به آن زیاد توجه نکنند.

هر وقت از آنان برای مداوای بیماری درخواست می شد می بایست آن 
درخواست را، شب یا روز فرقی نمی کرد، بالفاصله اجابت کنند. در غیر 
این صورت، آن ها ارواحی را که چنین چیزی را از آن ها خواسته بودند 
خشمگین می کردند و ممکن بود به همین دلیل خود مبتال به کسالتی 
یک  از  قبل  روزی  چند  برای  مثال  موقتا،  ارواح  گاهی  همچنین  شوند. 

جلسه مهم، انجام هر فعالیت غیر دینی را برای آنان ممنوع می کردند.
به این ترتیب، شمنان یک زندگی پر از محرومیت فوق العاده دشوار و 
و همواره  نبود  بردن  داشتند که چندان شایسته رشک  واقعا محنت بار 
نوعی انضباط روانی و جسمانی باال و آمادگی برای ایثار و از خودگذشتگی 
را طلب می کرد. آنان در خدمت اجتماع شان بودند، خود را فدای آنان 
می کردند بدون اینکه _دست کم در مناطق گسترش شمنیسم بنیادی 

ـ توقع بهره ای از این کار را داشته باشند.
اما عامه پسندترین نظریه که از نظر محتوا بیشتر مبتنی بر حدسیات 
بر  تکیه  با  از آن  و بخشی  ـ تخیلی است  ادبی  ایده  تقریبا یک  و  بوده 

پایه  بر  نیز  بخشی  و  اشمیت  ویلهم  آغازین«  »توحید  معروف  نظریه 
است،  گرفته  شکل   )1961  –  1875( یونگ  گوستاو  کارل  کهن الگوها 
رومانیایی،  معروف  دین شناس   )1986  -  1907( الیاده  میرچا  نظریه 
در کتابش شمنیسم و فنون کهن خلسه است. نظریه او مبتنی بر باور 
»بهشتی«  زندگانی  نوع  یک  کهن  اعصار  انسان های  که  است  متداولی 

خالی از معصومیت داشته و در ارتباطی بی واسطه با آفریدگار بوده اند.
گیاه  نوعی  )مثل  آسمان  ریسمان  کیهانی،  درخت  چون  تصوراتی 
باالرونده( یا پل کیهانی خاطراتی بازمانده از آن دوران و در اصل رموز 
زمانی  که  آسمانی  جهان  و  زمینی  جهان  بین  ارتباط  برای  اساطیری 

ممکن و به واقع قابل تجربه بوده است، هستند.
زمانیکهشمنانشیادلقبدادهشدند

با  سازش  عدم  اما  بود،  کرده  تغییر  ادله  اگرچه  اکتبر،  انقالب  از  پس 
شمنان و پیگرد آن ها بر همان قرار باقی ماند. شمنان از آن پس در بهترین 
حالت به عنوان شیادان و حقه بازان و به این ترتیب، بر اساس عرف زبانی 
رایج در کشورهای کمونیستی به عنوان نمایندگان »بورژوازی« محلی که 
مزدور »طبقه اشراف« و »زمین داران بزرگ )در سیبری( بودند شناخته 
دوجانبه  خطری  با  واپس گرایانی  عنوان  به  را  آنان  بنابراین،  می شدند. 
تلقی می کردند که ظاهرا هم آتش دشمنی میان گروه های قوم شان را 
برمی افروختند و هم از نفوذ و اسباب ارعاب دینی شان در جهت منافع 
استثماری«  و  وابستگی  »روابط  ترتیب  این  به  و  استفاده  اربابان شان 

موجود را حفظ می کردند.
او  است.  آلمانی  شناس  مردم  مولر،  کالوس  پروفسور  کتاب  نویسنده 
تحصیالت دانشگاهی خود را در حوزه های مطالعات موسیقایی، نمایش، 
به مطالعات تخصصی در  نهایت  انجام داده و در  فلسفه و مردم شناسی 

اسالم شناسی و مطالعات مغول پرداخته است.
استاد  بازنشستگی اش در سال 200۴  تا موعد  از سال های 1971  او 
مردم شناسی دانشگاه فرانکفورت بوده است. عالیق و زمینه های تحقیقاتی 
او تاریخ نگاری مردم نگاری، انسان شناسی چالش های جنسیتی و اشکال 
ابتدایی رفتارهای اجتماعی است. او در تألیف کتاب حاضر از منابع روسی، 
که برای تحقیقات شمنیسم اهمیت بسیار دارند، بهره فراوانی برده است. 
اگرچه بنا به شیوه مردم مرسوم در این سلسله کتاب ها به منظور ایجاد 
متنی یک دست برای خوانندگانی که تنها قصد آشنایی با این پدیده را 

دارند از ارجاع تک تک داده های علمی به منابع آن اجتناب می کند.
با  مولر  کالوس  نوشته  آیین ها«  روح ها،  درمانگران،  »شمنیسم:  کتاب 
ترجمه شاهرخ راعی در 168 صفحه از سوی نشر حکمت به بهای 25 

هزارتومان منتشر شده است.
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نوشتاری درباره  پوشاک زنان در عصر صفوی 

سرویس تاریخ و فرهنگ کرمان امروز

 لباس زنان در دوران صفویه
 آنچه از نوشته  های سیاحان برمی آید زنان در دوره 
صفویه دارای حجاب و پوشش خاصی  بوده  و در پرده 
زندگی می کردند. تعصب مردان ایرانی به حدی بود که 
زنان خود را در محدودیت نگه می داشتند و از دادن هر 
نوع آزادی امتناع می کردند و اجازه نمی دادند با مردان 

غریبه معاشرت کنند.
ارزش و اهمیت مقام زن در تاریخ ایران بسی گسترده 
و قابل تامل است. در دوران صفویه  به واسطه رسمیت 
چارچوب  در  ایرانی  زن  امامی،  دوازده  تشیع  یافتن 
اعتقادات مذهبی  وضع خاصی پیدا کرد. مورخان ایرانی 
عصر مورد نظر به واسطه عدم دسترسی به حرمسرا و 
مصاحبه  های حضوری، نتوانستند گزارش های مفصل 

و دقیقی ارائه دهند.
 آنچه از نوشته  های سیاحان برمی آید زنان در دوره 
صفویه دارای حجاب و پوشش خاصی  بوده  و در پرده 
زندگی می کردند. تعصب مردان ایرانی به حدی بود که 
زنان خود را در محدودیت نگه می داشتند و از دادن هر 
نوع آزادی امتناع می کردند و اجازه نمی دادند با مردان 

غریبه معاشرت کنند.
 نمایش لباس زنان در این دوره برحسب رسوم کشور 
ممنوع بود و نشان دادن آن را رسوایی می شمردند و 
معتقد بودند که با تماشای لباس یک زن  می توان به 
قامت وی پی  برد. به هر حال حجاب و پوشش در دوره 
صفویه امری قابل تامل  بوده است و بزرگ ترین توهین 
برای مرد ایرانی آن بود که کسی روی زن او را ببیند.

موقعیت  از  حرمسرا  زنان  کوشش ها،  این  تمام  با   
سایه«  »دولت   به  که  طوری  بودند  برخوردار  خاصی 
دخالت  مملکت داری  و  سیاست  در  و  شدند  معروف 
مهم  قطب  آنان  بعد  به   عباس  شاه  عصر  از  کردند. 
سیاسی شده و در تعیین جانشین شاه اراده مستقیم 

داشتند.
مختلف  زمینه  های  در  بررسی  و  تحقیق  برای   
اجتماعی و شناخت بهتر زوایای تاریخی  در یک جامعه، 
عین  در  که  مردم  گوناگون  اقشار  زندگی  به  توجه 
فرهنگی  های  شیوه   دارای  مشترک   فرهنگ  داشتن 

خاصی هستند بسیار ضروری است.
 در زمان صفویه سیاحان بسیاری به ایران سفر کرده 
درباره  فراوانی  مطالب  خود  های  سیاحت نامه   در  و 
ازجمله  ایران،  اجتماعی  احوال  و  اوضاع  چگونگی 
بر  مسلما  سیاحان  نوشته اند.  زنان  پوشاک  وضعیت  
برخورد  ایران   زنان  با  ندرت  به  اجتماعی  وضع  اثر 
داشته اند. از این رو کمتر توانسته اند به طور مستقیم از 
بیشتر  آنان  اطالعات  باشند.  دیده   آنها چیزی  آرایش 
رفت وآمد  آنان  با  که  است  کسانی  گزارش  برمبنای 
داشته اند، ولی از لحاظ پوشاک باید گفت آنان را در 
نیز  آنها  فروش  در  معلوم   قرار  از  و  می دیدند  بازارها 

دخالت هایی داشته اند.
لباس  مدل  و  سبک  متداول،  تغییرات  برخالف   
تنظیم  اجزایش  مذهبی   فرایض  و  سنن  براساس 
می شد. برای مثال عمامه و چادر و خلعت در ایران تا 

به امروز متداول است.
پوشش  اصلی  ویژگی های  مانده،  جای  به   پوشاک 
گذشته  عالوه،  به  می کند.  بیان  را  صفویه  دوره  در 
سبک   تنوع  به  ایرانی ها  عالقه  بر  اروپایی ها  تاکید  از 
پوشاک و بهایی که بابت تامین آن می پرداختند، منابع 
پراکنده ای نیز در خصوص طبقه بندی اجتماعی لباس 
درباره  ارزشمندی  دیدگاه های  که  دارد  وجود  زنان 
جنبه ای از تاریخ اجتماعی ایران که کمتر ثبت شده، 

فراهم می آورد.
صفویه  دوره  از  مانده  برجا  پوشاک  محدود  دامنه   
فرسودنی  طبیعت  شدن   مندرس  نتیجه  حدی  تا 
سوزاندن  به  عادت  پنبه  ها،  و  ظریف  ابریشم های 
کار  به  نقره  و  یافتن طال  به  منظور  پوشاک سلطنتی 
رفته در آن و به ویژه نابودی صندوقخانه دربار صفوی 
طرف  از  است.  هـ.ق،   1135 در  اصفهان  غارت  طی  
دیگر تعبیر دقیق و اغلب صریحی که از لباس خانگی 
زنان شده است حائز اهمیت است زیرا معموال زنان در 
مأل عام  مستور بوده و تعداد قلیلی از ناظران مستقیما 

قادر به توصیف آنان شده اند.

 پوشاک زنان صفوی در قرن 16 میالدی را به طور 
کلی می توان متشکل از تن پوش های چندالیه و دوخته 
میان  در  بودند،  کوتاه  تن پوش ها،  این  دانست.  شده 
تنگ  شده و سپس به سمت خارج همراه با چین های 
مواج باز و گشاد می شدند. انواع  پوشش سر و جواهر و 

زیورآالت نیز همراه آنان بود.
 لباس ها در اوایل دوره صفویه هنوز هم سبک دوره 
تا  زنان  اصلی  پوشاک  می کرد.  تداعی  را  تیموری 
حدودی قابل تعویض بود. مگر سربندها و روبنده های 
زنان، به  استثنای طبقاتی نظیر مهتران و درویشان. با 
وجود این، می توان گفت که سبک اصلی  لباس زنان 
در طبقات مختلف، با درجات مختلفی از ساده پوشی 

همراه بوده است.
ق/   1038-996( اول  عباس  شاه  سلطنت  دوران   
1588-1629 م( مقارن با یکی از با شکوه ترین سده  
های تاریخ ایران بود، که لباس های مجلل، خود بیانگر 
و  منابع مکتوب  از  آمده  به دست  اطالعات  آن است. 
انواع  زنان   این دوران  نامه  ها، دقیق تر است. در  سفر 
زیرپوش های راه راه یا چهارخانه نازک به تن می کردند 
و پیراهن را با زیر شلوارهای ساده یا راه راه جذاب که 
با  را  یقه  گاهی  و  می پوشیدند  می رسید،  زمین  به  تا 

مروارید، حاشیه  دوزی می کردند.
 سپس انواع جدیدی از لباس ها ارائه شد که پوشش 
زنان را نیز دستخوش  تغییراتی کرد. ردای کوتاه تری 
حاشیه  دوزی   زربفت  و  کوتاه  چکمه  های  با  همراه 
پوشیده می شد که تا 8 یا 10 سانتی متری باالی قوزک 
پا و نیم تاجی مثلث  شکل و زربفت که با انواع روبنده 
انواع جدید چادر  پوشیده می شد، متداول گردید.   ها 
نیز به وجود آمد که یک نوع آن مانند کیسه در باال 
گره می خورد و نوع دیگر روبنده  توری داشت که به دو 

طرف پیشانی وصل می شد.
 در زمان سلطنت شاه سلیمان نیز پوشاک زنان تغییر 
اساسی نکرد مگر آنکه به  مراتب زینتی  تر و مرصع تر 
شده بود که البته برای به دست آوردن چنین جالل و 
جبروتی حتما باید بهای گزافی پرداخت می شد، بهایی 

که عاقبت باعث ورشکستگی  دولت صفویه گشت.
 شاردن درباره پوشاک زنان در این دوره می نویسد: 
ما  لباس های  از  بلندتر  را  قامت  و  قد  ایرانی  پوشاک 
با  می شود.  تمام  ارزان  و  می سازد  نمودار  اروپاییان 
قدر  به  آن  در  که  ندارد  وجود  کشوری   این،  وجود 
این سرزمین شکوه و تجمل ملبوسات، اعم از مردان 
بسیاری  از  زنان  لباس  باشد.  زیادتر  و  بیشتر  زنان،  یا 
که  را  پیراهن  است.  مردان  پوشاک  همانند  جهات 
قمیص می خوانند و کلمه شمیز از آن آمده است، از 

جلو تا ناف باز است.
شصت  یک  و  است  باریک  بانوان  باالپوش های   
بر  دستکش  ایرانی   مردان  نیز  و  بانوان  دارد.  پهنا 
مفهومی  زمین  مشرق  در  دستکش  نمی کنند.  دست 
می رسد،ولی  پا  قوزک  به   تا  همان طور  تنبان  ندارد. 
ساق ها بلندتر و تنگ تر و ضخیم تر است. چون بانوان 
نیم  با  زنان  نمی کنند.  خویش  پای  به  جوراب  هرگز 

 چکمه ای پای خود را می پوشانند که تا چهار انگشت 
یا  است  کاردستی  یا  آن  و  می رسد  قوزک  از  باالتر 
می گردد  تهیه  گران بها  بسیار  منسوجات   از  اینکه 

)شاردن،133:222(.
ایرانی  زنان  این خصوص می نویسد:  نیز در  تاورنیه   
زنان  لباس های  می پوشند.  جذاب   خیلی  لباس های 
و  هم  روی  نیست،  مجزا  پایین تنه  و  باالتنه  از  ایرانی 
یکسره  است و با لباس مردان تفاوتی ندارد. از جلو باز 
را  نمی کند. کمرشان  تجاوز  پایین  به  پا  ماهیچه  از  و 
تنگ نمی بندند. آستینشان به دست و بازو چسبیده، تا 
پشت دست می رسد. بلندی شلوار زنان همچون مردان 
تا پاشنه پا می رسد. کفش زنان ایرانی با کفش مردانه  
فرقی ندارد و رنگ آن خصوصا سبز و قرمز و زرد یا 

بنفش است )تاورنیه، 1361:624.(
 دالواله در سفرنامه  اش آورده است که لباس زنان 
ساده است، منتهی از پارچه  های  قیمتی ابریشمی با 
نقش های  دارای  و  است  بافته شده  پود طالیی  و  تار 
زیبایی است. پارچه ای به نام زربفت یا میلک در کاشان 
بافته می شود که در تار و پود این پارچه طال یا نقره 
ها  پارچه   این  است.  رفته  کار  به  هردو  نیز  گاهی  و 
منحصرا از طرف زنان مصرف  می شود، زیرا مردان فقط 
براقی  رنگ مخصوص  دارند که  لباس  نخی  قماش  از 
به  و  ترکان است  از  ایرانی تنگ تر  زنان  پیراهن   دارد. 
یا  زنان جوراب مخمل   ندارد.  را  آن  قشنگی  نظر من 
زربفت و به طور کلی، هرچه مطابق سلیقه آنان باشد 

می پوشند )دالواله، 1370:147.(
 ژرژ مانواریک نیز در مورد البسه ایرانیان می نویسد: 
خیلی تنگ و خوش طراز است و زنان هم مانند مردان 
)شرلی،  می پوشند  گلی  مخمل  جوراب های  و  شلوار 

).1362:87
در مقابل این توضیحات مثبت سیاحان، دن گارسیا 
تخت جمشید  از  بازدید  هنگام   او  دارد.  دیگری  نظر 
می نویسد: امر شگفت و جالب، توجه آنکه در این بنای 
مردان  از  تصاویر  همه  آن  که  جالب  ترکیب  و  عظیم 
از  تا  به چشم  نمی خورد  وجود داشت، حتی یک زن 
روی آن بتوان درباره لباس زنان آن دوره قضاوت کرد.

 اگر چه با مشاهده  لباس های مردان که در نظافت و 
آراستگی و وقار و شکوه کم  نظیر بود،می توان حدس 
زد که لباس زنان نه تنها دست کمی از مردان نداشته، 
این  در  است.  بوده  نیز  آراسته تر  و  تر  نجیبانه   بلکه 
مورد فصل پانزدهم تو رات موید سخن ماست. اگرچه 
و  بد  بسیار  اخیر  قرون  زنان  مشرق زمین در  پوشش 

نامطبوع است )دن گارسیا، 1363:187.(
 تاورنیه در مورد جنس و تزئینات پارچه  های ایرانی 
منحصر  کارشان  که  هستند  نیز  دسته ای  می نویسد: 
روی  صمغ  با چسب  نقره  و  طال  از  که  است  این  به 
به  را  ها  تافته   این  زن ها  و  بسازند  بوته   و  تافته،گل 
مصرف پیراهن و زیرشلواری می رسانند و به قدری این  
پارچه  ها در ایران زیاده شده است که دیگر اعتنایی 
به پارچه  های هندی ندارند...روی تافته  سیاه هیچ گل 
و بوته به کار نمی برند، زیرا رسم است که زنان در ایام 

قاعده تافته سیاه  بپوشند و این روش به  طوری رسمیت 
پیدا کرده است که اگر مطربی بیاورند و رقاص  تافته 
سیاه پوشیده باشد چیزی نمی گویند تا به میل خود 
هنگام  بلکه  نمی رود،  او  نزدیک  هیچ کس  اما  برقصد، 
صرف غذا هم آن رقاص باید تنها غذا بخورد )تاورنیه، 

).1361:599
رستم  پود طال،  و  تار  با  قیمتی  لباس های  مورد  در 
بیگلر  ابوالفتح خان  است.  آورده  جالبی  التواریخ خبر 
خالف  رعیت  از  می کشید  خجالت  اصفهان  بیگی 
حساب چیزی  بگیرد. ناچار از متمولین شهر و بلوکات 
و  مالیمت  به   جاه  عالی  آن  ندادند.  خواست،  قرض 
مداهنه فرمود که اگر امداد و اعانت به ما نکنید و ما 
از علیمردان خان  شکست بیابیم و آن دون ستم پیشه 
با 50هزار صحرانشین داخل شوند، به جور و تعدی و 

شلتاق و تاراج، شما را مستاصل خواهند کرد...
فرمود،  بعد  نداریم.  نمودند...که  عرض   جوابش  در   
یعنی   سوختند،  آتش  بر  را  صفویه  ملوک  خانه  زبل 
جامه های زربفت کهنه مستعمل مردانه و زنانه که در 
انبار جمع شده بود بیرون آوردند و بسوختند و مفتول 
طال و نقره آنها را حاصل نمودند و به ضرابخانه بردند 
از آن 25هزار نفر  و درهم، دینار و مسکوک نمودند، 

قشون آراسته نمودند. )آصف، 1357:247(
 اگر چه عاقبت این جنگ به کار این بخش نمی آید 
علیمردان  دستیابی  از  بعد  نیست.  تنبه  از  خالی  ولی 
خان به اصفهان، زنان و دختران ماهروی حور طلعت 
در مسجدها و امامزاده  ها و بقعه  ها پناه بردند. )آصف، 

.)1357:249
عباس  شاه  دوره  در  زنان  روسری  به  راجع  دالواله 
می نویسد: روسری زنان شبیه پارچه ای  است که زنان 
متفاوت  روسری ها  رنگ  می بردند...  کار  به  هم  بغداد 
پیدا  ادامه  زمین  روی  تا  عقب  از  آن  دنباله  و  است 
انگشت  چهار  طول  به  مروارید،  رشته  می کند....چند 
به بند پیشانی آنان  آویزان است که با حرکت سر به 
اطراف حرکت می کند و به عالوه دو رشته موی بلند 
نیز از طرفین صورتشان پایین ریخته و چهره آنان را 

در بر می گیرد )دالواله، 1370:147(.
دالواله  خانه،  بیرون  در  زنان  لباس  مورد  در   
بدن  تمام  می روند  بیرون   که  موقعی  زنان  می نویسد: 
و چهره خود را به نحوی که در سوریه مرسوم است، 

با پارچه  سفیدی می پوشانند )دالواله، 1370: 146(.
مشابه  پوشی  باال  و  زنان...شلوار  می نویسد:  فیگوئروا 
به  و  چرمی  زن  و  مرد  کفش های   می پوشند.  مردان 
رنگ های مختلف است با کف بسیار سخت و سفت و 
رویه  های  کوتاه، به طوری که همچون سرپایی داخل 
است.  آسان  بسیار  آنها  درآوردن  و  پوشیدن  منزل، 
میخ های ریز بسیاری به تخت آنها زده شده است. زنان 
پارچه  های  از  گشاد  لباسی  با  را  خود  پای  تا  سر  از 
سفید رنگ می پوشانند و چنان در آن فرو می روند که 
گارسیا،  )دن  دیده می شود  به زحمت  چشم های شان 

.)1363:157
 کاتف نیز می نویسد: زنان در بیرون از خانه خود را به 
متقال نازکی می پیچند که  برخی از زنان، جوراب های 
دختران،  و  زنان  تمام  می پوشند.  مخملی  بلند  ساق 
شلوار به پا می کنند. لباس روی آنان از کافتن تنگ و 

پیراهن بدون گلدوزی است )کاتف، 1356:84(.
 اولئاریوس درباره وضعیت پوشاک زنان در دوران شاه 
صفی صفوی می نویسد: لباس زنان، نازکتر از مردان و 
مانند آنها گشاد است و به بدن نمی چسبد. آنان مانند 
از  جوراب هایشان  می پوشند.  شلوار  و  پیراهن  مردان، 
)اولئاریوس،  است  سبزرنگ  یا  و  قرمز  نازک  پارچه 

.)1369:643
 تاورنیه می نویسد: زنان کاله کوچکی به شکل برج 
به سر می گذارند و هرکس به  اندازه بضاعت و شأنش، 
از  بعضی  و  می دهد  زینت  به جواهرات،  را  کاله خود 
آویخته  پشت  به  طرف  ابریشمی  مقنعه  ای  کاله   زیر 
دارند که بر حسن و زیبایی آنها می افزاید. گیسوانشان 
را بافته و بر روی شانه می ریزند. زیرشلواری هم مانند 
مردان می پوشند که تا پاشنه پا می رسد و کفششان با 

کفش مردانه فرقی ندارد.
  پوشاک زنان در عصر صفوی 

یک  فقط  هوا  گرمای  شدت   واسطه  به  هرمز  زنان   
می پوشند.  بلند  پیراهن  یک  آن  روی  و  زیرشلواری 
زنان ارامنه  مخصوصا نیم تنه چسبانی بی آستین، شبیه 
یک  در  را  سرشان  و  می نمایند  بر  در  مردان  نیم تنه 

پارچه نازک پیچیده که دو سر آن را روی زنخدان 
گره می کنند. گیسو را بافته، در کیسه ای از مخمل یا 
اطلس یا قالب دوزی کرده، به پشت  سر می آویزند که 
تا زیر کمر می رسد. ثروتمندان خود را با جواهرات زیاد 

زینت می دهند )تاورنیه، 1361:627(.
شاه  دوره  در  زنان  پوشاک  وضعیت  درباره  شاردن   
که  خانم هایی  شاهزاده  می نویسد:  صفوی  سلیمان 
که  دارند  را  امتیاز  این  می باشند  شاهی  دودمان  از 
سر  زنان  ببندند.  خویش  کمر  بر  خنجر  می توانند 
چارقدی   آن  روی  از  و  می پوشانند  کامال  را  خویش 
دارند که به شانه شان می رسد. هنگامی که  می خواهند 
حجاب  ملبوسات،  همه  روی  از  روند،  بیرون  خانه  از 
سفید بلندی می پوشند که از سر تا پایین و صورتشان 
ساده  مردمک  جز  کلی  به طور  و  می کند  مستور  را 

چیزی  مرئی نمی گردد.
 عموما زنان چهار حجاب دارند: دو تا در خانه به سر 
می کنند و دو دیگر را هنگام خروج از منزل بر روی 
آنها می افزایند. نخست روسری است که برای  آرایش 
تا پشت بدن آویزان است. دوم چارقد است که از زیر 

ذقن می گذرد و سینه را می پوشاند.
 سوم حجاب سفیدی است که تمام بدن را مستور 
می کند و چهارم به شکل  دستمالی است که بر روی 
صورت نهند و مخصوص مساجد و معابد می باشد. این 
دستمال یا حجاب شبکه ای مانند دستباف نیمدار یا 
تعبیه  دیدن  برای  که   دارد  چشمان  مقابل  در  توری 
همگی  ایران  در  زنان  و  مردان  پای افزار  است.  شده 
)شاردن،  ندارد  فرقی وجود  و هیچ گونه  است  یکسان 

.)1335:218
 سانسون در این باره می نویسد: طرز لباس پوشیدن 
زنان در ایران با لباس پوشیدن  مردها اختالف چندانی 
و  دارد  بیشتری  زیور  و  زر  خانم ها  لباس  فقط  ندارد 
طبعا درخشان تر است. البته، زنان هیچ گونه عمامه ای 
مثل مردان بر سر نمی گذارند. پیشانی  خانم ها از نواری 
که سه انگشت پهنا دارد، پوشیده شده است. این نوار با 
طالی مینا کاری شده، زینت یافته است و بر آن یاقوت 
و برلیان و مروارید می آویزند. خانم ها کاله  پارچه  ای 
ظریفی که با طال آن را حاشیه  دوزی کرده  اند، بر سر 
می گذارند و شال ظریفی  را که حاشیه آن در کمال 

زیبایی گلدوزی شده است، دور کاله می پیچند.
قسمتی از این  شال به پشت  سر تا کمرشان آویزان 
می شود و در وقت راه رفتن باال و پایین می رود و به 
وضع جالبی تکان می خورد. بر گردنشان گردن بندهای 
انگشت  چهار  که  را  کمربندی   و  می آویزند  مروارید 
عرض آن است و از ورقه  های طال پوشیده شده است، 
شده  قلم زنی  طال  های  ورقه   روی  می بندند.  کمر  به 
نصب  قیمتی  آن جواهرات   روی  اوقات  اغلب  و  است 
می کنند. پیراهنی که در زیر می پوشند زربفت است و 

زمینه آن طال یا نقره  است.
که  شده  زردوزی   تنه  نیم   یک  پیراهن  این  روی   
بسیار زیبا می باشد، می پوشند. آستر نیم تنه از پوست 
در  و  دارد  آستین  نیم تنه،  زمستان  در  است.  سمور 
تابستان بدون  آستین می باشد. خانم ها هرگز جوراب 
نمی پوشند زیرا شلواری که به پا می کنند بلند است 
زمستان  در  می پوشاند.  را  پایشان  قوزک  زیر  تا  و 
زینت  را  آن  لبه  های  که   را  ساق بلندی  پوتین های 
کفش  مردان  مانند  منزل  در  و  می پوشند  می کنند، 
پا  به  است  شده  درست  ساغری  چرم   از  که  راحتی 

می کنند )سانسون، 1346:122(.
شاه  دوره  در  زنان  پوشاک  وضعیت  درباره  کارری   
فرق  زنان  لباس  می نویسد:  صفوی  حسین  سلطان 
باز است  ندارد. جلوی پیراهن  لباس مردان  با  زیادی 
و با کمربندی بسته می شود. دامن پیراهن تا قسمتی 
پایین تر از زانو می رسد و آستین های پیراهن روی مچ  
روی سر  ایرانی کالهکی  زنان  دست محکم می شود. 

می گذارند.
نقره  و  طال  های  سکه   ثروتمند  زنان  کالهک  دور   
زنان  و  قیمتی دوخته می شود. دختران  و سنگ های 
که  می کنند  آویزان  پشت سر  از  پارچه ای  نوار  جوان 
گیسوان  و  می شود  منتهی  مخملی  کیسه ای  به 
دوش  روی  و  می دهند  جای  کیسه  آن  توی  را  خود 
می اندازند. کفش های زنان، شبیه کفش  مردان است، 
منتهی با رنگ های گوناگون و ظریف تر از آنها )کارری، 

.)1348:135
 منبع: بیتوته



ششسه شنبه 23 اردیبهشت ماه 18/1399 رمضان 1441/ 12 می 2020/سال بیست و چهارم شماره 3198
ایران و جهان

خبر

رهبر معظم انقالب اسالمی در ارتباط تصویری با ستاد ملی مبارزه با کرونا:
درباره مراسم مذهبی تابع ستاد کرونا هستم

اشاره  با  انقالب  معظم  رهبر  ایلنا:  خبرگزاری 
و  نماز  دعا،  مراسم  درباره  بی پاسخ  سؤال  یک  به 
عبادات در مساجد و اماکن مقدس فرمودند: بنده 
تابع  ارائه نمی کنم و  باره  این  هیچ پیشنهادی در 
با  مبارزه  ملی  ستاد  کارشناسی  تشخیص  و  نظر 
و  عبادات  که  داشت  توجه  باید  اما  هستم  کرونا 
قدر  شبهای  و  رمضان  ماه  در  خصوص  به  توسل 
جزو نیازهای اساسی و حتمی مردم است و مردم 
با پروردگار  ارتباط  به  بیشتر  نیز  در قضایای مهم 
نیاز دارند البته معتقدم اگر قواعد سخت گیرانه ای 
هم در این زمینه وضع شود مردم مؤمن و مسجدی 

حتماً بیشتر از دیگران به آن عمل می کنند.
آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی  در 
ارتباط تصویری با ستاد ملی مبارزه با کرونا که با 
استان   ۳۱ استانداران  و  ستاد  این  اعضای  حضور 
کشور برگزار شد، عملکرد ملت و مسئوالن را در 
فرهنگی،  اجتماعی-  مختلف  ابعاد  در  زمینه  این 
خدماتی  و  مدیریتی  علمی،  بهداشتی،  درمانی، 
»حرکتی جهادی، عظیم و افتخارآمیز« خواندند و 
با تأکید بر ثبت، بازخوانی و روایت هنرمندانه این 
تالش و فداکاری ملی افزودند: مردم عزیز ایران با 
رفتار متین و صبورانه خود انصافاً خوش درخشیدند 

و فرهنگ اسالمی- ایرانی را جلوه گر ساختند.
خوب  بسیار  گزارش های  از  قدردانی  با  ایشان   
زحمات  از  شد،  بیان  جلسه  در  که  روشنگری  و 
با  مبارزه  دست اندرکاران  و  مسئوالن  شبانه روزی 
کرونا تشکر کردند و خدای متعال را به علت توفیق 
این زمینه نصیب ملت و مسئوالن  بزرگی که در 

کشور کرده است، شکر و سپاس گفتند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با عرض تسلیت به همه 
مصیبت دیدگانی که عزیزانشان را از دست داده اند، 
برای درگذشتگان، رحمت الهی و برای مبتالیان به 
بیماری کرونا و همه بیماران شفا مسألت کردند و 
برای شهیدان این حرکت جهادی، علّو درجات را 

از پروردگار کریم خواستار شدند.
مختلف  ابعاد  تبیین  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
توفیقات ملت و مسئوالن در ماههای اخیر گفتند: 
در زمینه درمان و انواع خدمات پزشکی، پیشگیری، 
غربالگری، بهداشت محیط و مراکز عمومی، کاری 
حقیقتاً بزرگ و در خور قدردانی انجام شده است.

دستگاه های  در  تجهیزات  و  لوازم  تولید  ایشان 
نیز  و  دانش بنیان  شرکت های  جمله  از  مختلف 
تالش مردم را در زمینه تهیه و تولید لوازم مورد 

نیاز بهداشتی یک عرصه پرافتخار دیگر دانستند.
رفاهی  خدمات  ارائه  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
همه  و  مسلح  نیروهای  بسیج،  ملت،  حضور  و 
گستردگی  لحاظ  از  زمینه  این  در  را  دستگاهها 
و  مؤمنانه  حرکتی  مردمی،  خدمات  تنوع  و 
حرکت  این  افزودند:  و  شمردند  بر  حیرت انگیز 
عظیم و حضور مردم در صحنه جز به اراده الهی و 

دست قدرت پروردگار امکان پذیر نبود.
و  سخت  کارهای  در  داوطلب  نیروهای  »حضور 

انقالب  رهبر  بود که  ابعادی  دیگر  از  خطرآفرین« 
در تبیین حرکت پرافتخار ملت به آن اشاره کردند.

از پرستاران، پزشکان و کادر  ایشان گفتند: مکرر 
درمانی- بهداشتی تشکر کرده ایم که جا هم دارد 
اما در کنار این ها، باید از نیروهای داوطلِب جوان، 
بسیجی و طلبه نیز قدردانی کرد که در عرصه های 
سخت و خطرآفرین از جمله غسل و کفن و دفن 

ورود کردند و این کار دشوار را بر عهده گرفتند.
و  علمی  تالش های  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
شرکت های  برخی  و  دانشگاهی  مراکز  تحقیقاتی 
ویروس  این  رفتار  شناخت  برای  را  دانش بنیان 
با  مقابله  داروی  و  واکسن  کردن  پیدا  و  متقلب 
شمردند  بر  ایرانیان  افتخار  از  دیگری  بُعد  کرونا، 
میهن  دانشمند  جوانان  کردند  امیدواری  ابراز  و 
افتخار  نیز  زمینه  این  در  زودتر  چه  هر  بتوانند 
بیافرینند و استعداد ایرانی را بار دیگر به دنیا نشان 

دهند.
با  برنامه ریزی و مدیریت ستاد ملی مبارزه  ایشان 
کرونا و وزارت بهداشت را نیز حقیقتاً خیلی خوب 
ثبت  باید  ملی  افتخارات  این  افزودند:  و  خواندند 

شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای رزمایش کمک مؤمنانه را 
عرصه ای برای بروز جلوه هایی از فرهنگ اسالمی و 
انقالبی دانستند و افزودند: این کار در بسیاری از 
موارد رایحه خوش خدمات و پشتیبانی دوران دفاع 

مقدس را دوباره در کشور جاری کرد.
کردند  آرزو  جدی،  مطالبه ای  بیان  با  ایشان 
گفتار  با  آوینی  شهید  همچون  بتوانند  هنرمندان 
و نوشتار و کارهای هنری و نمایشی، جزئیات این 
جهاد عظیم مردمی را به شیرینی روایت و آن را 

در تاریخ ماندگار کنند.
و  متین  رفتار  از  تجلیل  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
گفتند:  کرونا  قضیه  با  برخورد  در  ملت  صبورانه 
درباره  نگرانی هایی  معموالً  حوادثی  چنین  وقوع 
است  ممکن  و  می آورد  وجود  به  زندگی  مصارف 
به  حمله  در  کشورها  برخی  در  که  همچنان 
فروشگاه ها دیدیم باعث رفتارهایی خاص شود اما 
این گونه رفتارها در ایران عزیز مطلقاً دیده نشد و 
مردم با متانت و بردباری در این زمینه نیز انصافاً 

خوش درخشیدند.
زاویه ای  از  را  اخیر  ماههای  اسالمی  انقالب  رهبر 
افزودند: در  و  دوران خانه نشینی عمومی خواندند 
فرهنگ  در  خانواده  جایگاه  و  نقش  دوران  این 
در  حالی که  در  شد  آشکارتر  ایرانی  اسالمی- 
کشورهایی که خانواده پایه و معنای درستی ندارد، 
دوران خانه نشینی عمومی به این شکل قابل تحمل 

و درک نیست.
زن  زحمات  باید  زمینه  این  در  افزودند:  ایشان 
داد  قرار  ویژه  عنایت  و  توجه  مورد  را  خانواده 
و خانواده  اداره خوب خانه  در  و حلم  با صبر  که 

نقش آفرینی کرده است.
از  دیگری  بخش  در  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 

سخنانشان شکست غرب در آزمون جهانی مقابله 
با کرونا را مورد توجه قرار دادند و افزودند: غرب و 
غرب زدگان نمی خواهند این شکست دیده شود اما 
الزم است ابعاد این ناتوانی بررسی و بیان شود چرا 
این  به  برای ملتها  انتخاب سرنوشت های مهم  که 

آگاهی ها بستگی دارد.
مدیریتی  توانایی های  »شکست  زمینه  در  ایشان 
اروپا  غرب« خاطرنشان کردند: کرونا در آمریکا و 
در مقایسه با دیگر کشورها دیرتر شیوع پیدا کرد 
آماده  را  خود  داشتند  فرصت  کشورها  این  یعنی 
که  چنان  آن  اما  کنند  ویروس  این  با  مواجهه 
و  مبتالیان  باالی  آمار  که  نتوانستند  شاید  و  باید 
فوت شدگان در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی 
و مشکالت مختلف مردم در این کشورها از جمله 

بیکاری، این ناتوانی ها را اثبات می کند.
را  غرب«  اجتماعی  »فلسفه  اسالمی  انقالب  رهبر 
و  خواندند  خورده  کرونا شکست  با  مقابله  در  نیز 
افزودند: روح و محتوای فلسفه اجتماعی در غرب 
بر پایه مادیات و پول استوار است به همین علت 
است که آن ها در موضوع کرونا به سالمندان، افراد 
مریض، بی پول و عقب مانده بی اعتنایی کردند چرا 
که این قشرها توانایی کسب پول و ایجاد مادیات 
را ندارند به همین خاطر شمار زیادی در خانه های 
شکست  واقعیات  این  که  باختند  جان  سالمندان 

فلسفه اجتماعی غرب را نیز آشکار می کند.
»شکست در عرصه نمایش اخالق عمومی« از دیگر 
نکاتی بود که رهبر انقالب در بررسی ابعاد مختلف 

ناتوانی غربی ها به آن پرداختند.
ایشان با اشاره به مواردی همچون هجوم به مغازه ها 
و برخی چالش های دیگر افزودند: غربی ها با همه 
ادعاها در این زمینه نیز شکست خورده اند که باید 

این واقعیات برای افکار عمومی تبیین شود.
رهبر انقالب در پایان سخنانشان دو نکته را مورد 
تأکید قرار دادند: »اهمیت دادن به شبکه بهداشتی 

درمانی« و »بررسی های دقیق درباره بسته بودن 
یا نبودن مساجد و مراکز دعا«.

بهداشتی  شبکه  گفتند:  اول  نکته  درباره  ایشان 
درمانی خیلی مهم است و اگر آن طور که حدس 
می زنند و مکرر می گویند در برهه ای بازتولید این 
در  می تواند  شبکه  این  باشیم،  داشته  را  ویروس 

مقابله با آن وضع کمک فراوانی کند.
نکته  آخرین  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
بی پاسخ درباره  به یک سؤال  اشاره  با  سخنانشان 
اماکن  و  مساجد  در  عبادات  و  نماز  دعا،  مراسم 
در  پیشنهادی  هیچ  بنده  کردند:  تأکید  مقدس 
تشخیص  و  نظر  تابع  و  نمی کنم  ارائه  باره  این 
اما  هستم  کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد  کارشناسی 
بخصوص  توسل  و  عبادات  که  داشت  توجه  باید 
در ماه رمضان و شبهای قدر جزو نیازهای اساسی 
مهم  قضایای  در  مردم  و  است  مردم  حتمی  و 
البته  دارند  نیاز  پروردگار  با  ارتباط  به  بیشتر  نیز 
این  در  هم  سخت گیرانه ای  قواعد  اگر  معتقدم 
حتماً  مسجدی  و  مؤمن  مردم  شود  وضع  زمینه 

بیشتر از دیگران به آن عمل می کنند.
رهبر انقالب در جمع بندی این بخش از سخنانشان 
افزودند: همان گونه که گفتم نظر کارشناسی شده 
در ستاد ملی مبارزه با کرونا را معتبر می دانم اما 
این بررسی را باید به کسانی سپرد که حقیقت و 
ضرورت دعا و توسل را درک می کنند آن وقت هر 
چه آن ها تصمیم بگیرند بنده و همه مردم به آن 

عمل خواهیم کرد.
با  سخنانشان  پایان  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
تشکر از رئیس جمهور و اعضای ستاد ملی مبارزه 
کار  این  که  کند  کمکتان  خدا  گفتند:  کرونا  با 
نقطه  یک  و  برسانید  پایان  به  وجه  بهترین  به  را 
ماندگار تاریخی در افتخارات ملت ایران ثبت کنید 
مثل  قضیه  این  حواشی  در  گوناگون  مشکالت  و 

مشکالت مالی را نیز با تدابیر الزم برطرف کنید.

آینده  هفته  گفت:  ایران  اصناف  اتاق  رئیس 
ریزی هایی  برنامه  با  مشاغل  از  محدودی  تعداد 
پروتکل ها صورت می گیرد،  که در تشدید رعایت 

بازگشایی خواهند شد.
اشاره  با  ایران  اتاق اصناف  سعید ممبینی، رئیس 
به زمان بازگشایی مشاغل پرخطر، گفت: بسیاری 
اند.  کرده  شروع  را  خود  کار  خطر  پر  مشاغل  از 
مشاغلی مانند پاساژها، مراکز تجاری و آرایشگاه با 
رعایت پروتکل های بهداشتی فعالیت خود را آغاز 

کرده اند.

آینده  هفته  کرد:  بیان  ایران  اصناف  اتاق  رئیس 
هایی  ریزی  برنامه  با  مشاغل  از  محدودی  تعداد 
که در تشدید رعایت پروتکل ها صورت می گیرد 
بین هستند  این  در  البته  بازگشایی خواهند شد. 
مشاغلی مانند تاالرهای عروسی که آغاز فعالیت آن 
ها منجر به تجمع و شیوع ویروس می شود و امکان 

بازگشایی آن ها ممکن نیست.
چون  مشاغلی  بازگشایی  برای  افزود:  ممبینی 
ایجاد  با  که  مذاکره هستیم  در حال  ها  رستوران 
موارد بهداشتی بتوانند فعالیت خود را آغاز کنند. 

در این شرایط کنونی باید بتوانیم از مشاغل آسیب 
دیده حمایت کنیم.

و کار هایی  اینکه کسب  بیان  با  این مقام مسئول 
آسیب دیده نیاز به توجه و حمایت ویژه ای دارند، 
تصریح کرد: باید دست به دست هم دهیم تا از این 

شرایط سخت کرونایی خارج شویم.
باید  اینکه  بر  تاکید  با  ایران  اصناف  اتاق  رئیس 
بتوانیم به رونق کسب و کارها کمک کنیم، گفت: با 
توجه به شرایط کرونایی و اتفاقاتی که برای کسب 
این قشر آسیب دیده  به  باید  ایجاد شده  و کارها 

کمک کنیم.
بازگشایی محدود مدارس از هفته آینده

وزیر آموزش و پرورش از بازگشایی محدود مدارس 
در هفته آینده )۲۷ اردیبهشت( خبر داد.

ویدئو  جلسه  در  میرزایی  حاجی  محسن  آقای 
بازگشایی  از  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  کنفرانس 
مدارس در هفته آینده )۲۷ اردیبهشت( خبر داد 
و گفت: حضور دانش  آموزان اجبار نیست و تنها 
برای رفع مشکالت و سواالت از معلمان می توانند 

به مدرسه مراجعه کنند.

روابط عمومی منطقه یکم دریایی بندرعباس از بروز 
حادثه برای یکی از شناورهای سبک این منطقه در 

محدوده آبهای بندر جاسک خبر داد.
تمرین  انجام  حین  در  است:  آمده  اطالعیه  این  در 
دریایی  نیروی  شناورهای  از  تعدادی  توسط  دریایی 
حادثه  دچار  کنارک  سبک  پشتیبانی  شناور  ارتش، 

شد که تا کنون شهادت یک نفر محرز و تعدادی نیز 
مجروح شده اند.

ابعاد حادثه در دست بررسی دقیق کارشناسان فنی 
است.

ناو کنارک با شماره بدنه ۱۴۰۳ از جمله شناورهای 
پشتیبانی کالس هندیجان است که پیش از انقالب 

و در زمان رژیم پهلوی از کشور هلند خریداری شد.
با ۴۷ متر طول، ۸.۵ متر عرض و ۴۴۷ تن  ناو  این 
را  نفرات  و  بار  حمل  قابلیت  متر   ۲.۹ آبخور  و  وزن 
دارد. عالوه بر این در زمینه تجهیزات رزمی نیز این 
کالس از یک قبضه توپ ۲ میلیمتری برخوردار است 
و همچنین ۴ النچر موشک کروز ضدکشتی نور نیز 

برای شلیک علیه اهداف سطحی بر روی آن نصب 
شده است.

دیگر  از  پهپاد  النچر  حمل  و  مین ریزی  قابلیت 
ویژگی های این کالس است که باعث شده از آنها برای 
ماموریت های گشت دریایی و شناسایی نیز استفاده 

شود.

بازگشایی محدود مدارس و مشاغل پرخطر

سانحه برای شناور »کنارک« نداجا

توییت وزیر بهداشت درباره 

برگزاری شب های قدر
اعالم  بازگشایی مساجد در شب های قدر،   وزیر بهداشت درباره 
راهی  یافتن  مبنی بر  رهبری  معظم  مقام  توصیه  از  پس  کرد: 
رعایت  با  مشتاق  مومنین  روی  به   مساجد  بازگشایی  برای 
دستورالعمل های محکم در شب های قدر، تشکیل جلسه دادیم 

و خوشبختانه به راهکار مناسبی رسیدیم.
دکتر "سعید نمکی" در صفحه توئیترش نوشت:

" امروز بالفاصله پس از توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر یافتن 
رعایت  با  مشتاق  مومنین  به روی  مساجد  بازگشایی  برای  راهی 
دستورالعمل های محکم در شب های قدر، تشکیل جلسه دادیم 
و خوشبختانه به راهکار مناسبی رسیدیم که سریعا اعالم  خواهد 

شد.
امید است که دعای مومنین کماکان همراهمان باشد."

قتل زوج همسایه بخاطر 

هرس درختان
به خاطر  همسایه  زوج  با  درگیری  پی  در  که  جوانی  مرد  شرق: 
هرس درختان، آن ها را به قتل رسانده است، در جلسه رسیدگی 

به اتهامش قتل را قبول کرد و گفت: دفاعی از خود ندارد.
این قتل سه سال قبل اتفاق افتاد و بعد از اینکه متهم با ضربات 
چاقو زوج مسن را به قتل رساند، پرونده تشکیل و متهم بازداشت 

شد.
در ابتدای جلسه محاکمه که در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان 
و  گرفت  قرار  جایگاه  در  دادستان  نماینده  شد،  برگزار  تهران 

کیفرخواست را خواند.
او گفت: ظهر روز ۲۳ بهمن سال ۹۶ در پی گزارش یک درگیری 
منجر به قتل، مأموران کالنتری ۱۱۳ بازار به محل حادثه رفتند 
و با پیکر بی جان مردی ۶۰ ساله و بدن مجروح همسرش مواجه 

شدند که زن مسن هم پس از انتقال به بیمارستان فوت کرد.
که  می داد  نشان  اولیه  تحقیقات  داد:  ادامه  دادستان  نماینده 
این دو قربانی توسط مرد همسایه به نام فرهاد ۴۰ ساله کشته 
شده اند. پلیس بالفاصله متهم را دستگیر کرد و تحت بازجویی 
قرار داد. فرهاد در همان مراحل اولیه بازجویی اتهامش را پذیرفت 
در  را  آن  درختان،  شاخه  از هرس کردن  پس  گفت: شهرداری  و 
خیابان انداخته بود و این زوج شاخه هایی را که جلوی خانه شان 

بود جمع کرده و جلوی خانه ما گذاشته بودند.
مساله  همین  و  نکردند  گوش  اما  کردم،  اعتراض  آن ها  به  من 

باعث درگیری ما شد.
آن دو نفر آن قدر به من ناسزا گفتند که در یک لحظه از شدت 
عصبانیت به داخل خانه رفتم و کارد آشپزخانه را برداشتم و چند 

ضربه ای به آن ها زدم، اما قصدم کشتن آن ها نبود.
به دنبال اعتراف های این مرد و بازسازی صحنه جرم، کیفرخواست 
تهران  استان  یک  کیفری  دادگاه  به  پرونده اش  و  او صادر  علیه 

فرستاده شد.
نماینده دادستان درخواست صدور حکم قانونی در این خصوص 
را کرد. در ادامه، قاضی متین راسخ خطاب به اولیای دم با بیان 
اینکه می داند هیچ کس در زندگی جای پدر و مادر را نمی گیرد، 
گفت: من بنا بر وظیفه شرعی و قضائی شما را دعوت به مصالحه 

می کنم و می دانم غم سنگینی را تحمل می کنید.
فکر  هم  گذشت  به  اما  بگیرید،  تصمیم  نیست  الزم  هم  حاال 

کنید.
در ادامه تنها ولی دم پرونده که دختر زوج مقتول بود، در جایگاه 

قرار گرفت.
او درخواست قصاص کرد و گفت: من هیچ کس را در دنیا به جز 
پدر و مادرم نداشتم. من تک فرزند هستم و مرگ پدر و مادرم 

زندگی ام را نابود کرد.
حاال هم هیچ آرزویی به جز مرگ متهم ندارم. دیگر زندگی کردن 
برایم معنایی ندارد. پسرم هم بزرگ شده و من هیچ آرزویی در 

زندگی ندارم و کامال ناامید هستم.
هم  حاال  اگر  حتی  که  است  شده  بی معنا  برایم  زندگی  آن قدر 
بمیرم برایم فرقی نمی کند. چنان ضربه ای به من وارد شده که 

بعد از سه سال هنوز نتوانسته ام کمرم را صاف کنم.
بعد از گفته های، ولی دم، متهم در جایگاه قرار گرفت. او اتهام 
قتل را قبول کرد و گفت: من اتهام را قبول دارم. هرچه نماینده 

دادستان گفت: درست است و من هیچ توضیحی ندارم.
قاضی از متهم خواست درباره درگیری بیشتر توضیح دهد. متهم 
گفت: هرچند درگیری منجر به قتل در سال ۹۶ اتفاق افتاد، اما 
واقعیت این است که من با این زوج از پنج سال قبل از حادثه 

درگیری داشتم. آن ها من را خیلی اذیت می کردند.
من  می کردند  ادعا  یک بار  و  بدهی  پول  باید  می گفتند  یک بار 
آن ها را کتک زده ام. درحالی که من هیچ کاری نکرده بودم. آن ها 
به من فحش های خیلی بدی می دادند، اما من چیزی نمی گفتم.

باقی  روز حادثه هم داشتم چوب هایی را که از هرس درخت ها 
مانده بود جمع می کردم که ابتدا پیرزن همسایه به خیابان آمد 

و دادوفریاد کرد. او به من فحش بدی داد.
بعد شوهرش که صدای درگیری را شنیده بود، به سراغ من آمد 

و درگیری باال گرفت.
من که از این وضعیت خسته شده بودم و تحمل این را که فحش 
بشنوم نداشتم، گذشته هم جلوی چشمم آمد و با عصبانیت به 
خانه رفتم و یک چاقو از آشپزخانه برداشتم. ابتدا یک ضربه به 
زن زدم. وقتی خون آلود روی زمین افتاد، ضربه دوم را به شوهرش 

زدم. خیلی عصبانی بودم و کنترل کارهایم دست خودم نبود.
متهم گفت: بعد از قتل، آن ها از دست من راحت شدند و من 
هم از دست آن ها راحت شدم و حاال هم اولیای دم من را قصاص 

کنند که من راحت شوم.
شد  حاضر  جایگاه  در  او  وکیل مدافع  متهم،  گفته های  از  بعد 
در  متهم  دیگر  پایان یک بار  در  را مطرح کرد.  دفاعیات خود  و 
جایگاه قرار گرفت و گفت: من به خاطر کار هایی که مقتوالن با 
من کردند خیلی ناراحت و عصبانی بودم. به همین خاطر هم 

دست به قتل زدم.
با پایان جلسه دادگاه، قضات برای تصمیم گیری در این خصوص 

وارد شور شدند.
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کشف سه میلیارد ریال کاالی 

قاچاق از یک انبار در کرمان
به  قاچاق  کاالی  مقادیری  از کشف  کرمان  انتظامی شهرستان  فرمانده 

ارزش ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از یک انبار خبر داد.
این   ۱۳ کالنتری  انتظامی  ماموران  گفت:  فداء  محمدرضا  سرهنگ 
یک  در  قاچاق  کاالی  نگهداری  از  اطالعاتی  کار  یکسری  با  فرماندهی 

انبار آگاهی یافتند.
او افزود: با هماهنگی مقام قضایی، ماموران انتظامی از این انبار، بازدید و 
۳۶۰ عدد رول کاغذ دیواری، ۳۰۰ جعبه پارکت، ۱۶ جعبه قرنیز و ۱۴ رول 
زیر پارکتی قاچاق به ارزش ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان با اشاره به دستگیری یک متهم گفت: 
نیروی انتظامی با قاچاقچیان کاال و وارد کنندگان این کاالها به شدت 

مقابله خواهد کرد و اجازه جوالن و سرکشی به آن ها نخواهد داد. 
مشکوک  موارد  هرگونه  مشاهده  صورت  در  کرد:  درخواست  مردم  از  او 

موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

کشف کاالی قاچاق در سیرجان
فرمانده انتظامی سیرجان از توقیف یک دستگاه اتوبوس حامل کاالی 

قاچاق به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.
اداره  ماموران  این خبر گفت:  نژاد در تشریح  ایران  سرهنگ محمدرضا 
عبوری  کنترل خودرو های  ارز شهرستان، حین  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه 
برای  را  آن  و  مشکوک  اتوبوس  دستگاه  یک  به  شیراز-سیرجان  محور 

بررسی بیشتر متوقف کردند.
او افزود: ماموران پس از بازرسی دقیق از این خودرو ۲ هزارو ۱۶۰ قلم 
لوازم آرایشی و بهداشتی و ۱۴۰ عدد پوشاک از نوع کاپشن قاچاق و فاقد 

مدارک قانونی را کشف کردند.
نظر  برابر  اینکه  به  اشاره  با  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
است،  برآورد شده  ریال  میلیون  اموال مکشوفه ۳۰۰  ارزش  کارشناسان، 
تصریح کرد: در این عملیات، یک متهم دستگیر و تحویل مرجع قضایی 

شد.

انهدام باند سارقان در کرمان
و  دار  سابقه  از دستگیری ۳ سارق  کرمان  انتظامی شهرستان  فرمانده 
یک نفر مالخر در عملیات ماموران انتظامی کالنتری ۲۱ این فرماندهی 

خبر داد.
سرهنگ محمدرضا فداء گفت: در پی وقوع چندین فقره  سرقت وسایل 
یا  سارق  دستگیری  در حال ساخت،  ساختمان های  از  دزدی  و  نقلیه  
سارقان و کشف اموال مسروقه در دستور کار پلیس کرمان قرار گرفت.

فرماندهی در حین گشت  این  انتظامی کالنتری ۲۱  ماموران  افزود:  او 
زنی های هدفمند و نامحسوس موفق شدند، ۳ نفر سارق را سوار بر یک 
خودرو مسروقه که از سوی سارقان تغییر رنگ داده شده بود، شناسایی 
و در یک عملیات غافلگیرانه آن ها را دستگیر و  برای تحقیقات بیشتر 

به مقر پلیس هدایت کنند.
سرهنگ فداء تصریح کرد: متهمان که از سارقان سابقه دار بودند با قرار 
بازجویی های تخصصی  در  پلیس  و مستندات  مدارک  برابر  در  گرفتن 
ماموران، به ۱۵ فقره سرقت از ساختمان های در حال ساخت، یک فقره 
سرقت خودرو و تغییر رنگ آن و ۴ فقره سرقت موتورسیکلت و اوراق 

کردن آن ها اعتراف کردند.
اموال  از  تعدادی  و  شده  اوراق  موتوسیکلت های  کشف  به  اشاره  با  او 
در  شدند  موفق  انتظامی،  ماموران  افزود:  سارقان  مخفیگاه  از  مسروقه 
جریان بررسی سرقت های این پرونده، یک نفر مالخر را دستگیر و پس 
از تشکیل پرونده، متهمان را برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی 

معرفی کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان با تاکید بر لزوم توجه به اصول ایمنی، 
استفاده از ابزار های ضد سرقت و توجه به هشدار های پلیسی از سوی 
مالکان، خطاب به شهروندان گفت: از مالباختگان می خواهیم به منظور 
شناسایی و تحویل اموال خود به کالنتری ۲۱ شهرکرمان واقع در انتهای 

بلوار آزادگان مراجعه کنند.

مجازِی  رمضاِن  جام  رقابت های  مقدماتی  مرحله 
بدمینتون،  ووشو،  خاکی،  تنیس  ورزشی  رشته های 
هندبال، تیراندازی و همگانی بانوان با معرفی نفرات 

برتر در کرمان به کار خود پایان داد.
اداره  بانوان  ورزش  توسعه  گروه  رئیس  گرامی،  گیتا 
کل ورزش و جوانان استان کرمان در گفت و گو با 
باشگاه  استان های  با خبرنگار گروه  گو  و  در گفت 
برگزاری  به  اشاره  با  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
رقابت های جام رمضان بانوان استان کرمان همزمان 
با توجه بحران این  با آغاز ماه مبارک رمضان گفت: 
منظور  به  گرفتیم  تصمیم  جهان،  و  ایران  روز های 
به  را  رقابت ها  کرونا،  ویروس  با  مقابله  و  پیشگری 

صورت مجازی برگزار کنیم.
او افزود: رقابت ها با مشارکت هیئت های ورزشی از اول 
ماه رمضان آغاز شده است و همچنان تا انتهای ماه 

مبارک ادامه دارد.
 گرامی به شرایط برگزاری رقابت ها اشاره کرد و بیان 
نامه  آیین  ورزشی  هیات های  منظور،  بدین  داشت: 
رقابت های مجازی خود مبنی بر رده سنی و چالش 
صورت  نامه  آئین  اساس  بر  کار  و  می دهند  ارائه  را 

می پذیرد.
مسئول ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان 
رقابت های  در  برای شرکت  اینکه  به  اشاره  با  کرمان 
مجازی، شرکت کنندگان از ساعت ۷ صبح تا ساعت 
۱۴ بعد از ظهر هر روز فرصت دارند، کلیپ هایشان را 
به هیات مورد نظر برسانند، تصریح کرد: از ساعت ۱۴ 
تا ۲۰ کلیپ ها وارد مرحله ی داوری می شوند و ساعت 
۲۰ سه کلیپ برتر انتخاب و به هر سه جوایزی تعلق 

می گیرد.
ساعت  راس  برتر  کلیپ  سه  اینکه  اعالم  با  گرامی   
ورزش  امور  اینستاگرام  پیج  در  الیو  طریق  از   ۲۱

varzesh_ نشانی  به  کرمان  استان  بانوان 
می آید،  در  نمایش  به   banovane_kerman
گفت: کلیپی که الیک بیشتری بخورد، رای بیشتری 
آورده، پس به عنوان نفر برتر وارد مرحله فینال جام 

قهرمانی می شود.
اداره کل ورزش و  بانوان   رئیس گروه توسعه ورزش 
مرحله  تاکنون  اینکه  اعالم  با  کرمان،  استان  جوانان 
مقدماتی رقابت های مجازی کاراته، والیبال،  تنیس 
و  دو  و  نوردی  سنگ  تکواندو،   ، اسکیت  میز،  روی 
میدانی انجام و نتایج اعالم شده است، افزود: مرحله 
با  رمضان  مبارک  ماه  اواخر  قهرمانی  جام  فینال 
تا  می شود،  برگزار  رشته ها  همه  برتر  نفرات  حضور 

برنده ی نهایی مشخص شود.
تنیس  رشته های  رقابت های  برگزاری  از  گرامی    
و  تیراندازی  هندبال،  بدمینتون،  ووشو،  خاکی، 
همگانی خبر داد و تصریح کرد: نتایج این رقابت ها 

به شرح زیر است:
رشته ورزشی تنیس خاکی

چالش حرکت والی در ۳۰ ثانیه
رده سنی آزاد

از بین ۲۵ کلیپ ارسالی نفرات زیر به مقام های اول 
تا سوم نائل آمدند:

۱. جیران رشیدی با هزار و ۹۴۶ بازدید و ۴۵۵ رأی
۲. بینظیر رشیدفرخی با هزار و ۵۰۱ بازدید و ۳۶۹ 

رأی
۳. سارا چاووشیان با هزار و ۲۳۵ بازدید و ۲۴۶ رأی

در نهایت جیران رشیدی به مرحله فینال رقابت های 
جام قهرمانی صعود کرد.

رشته ورزشی ووشو
بخش ساندا: اجرای حرکات ساندا )شادو(

)دائوشو،  سالح های  با  حرکات  اجرای  با  تالو:  بخش 

نن دائو، جین شو، گوئن شو، نن شو و چیانگ شو(
رده سنی ۸۱ تا ۸۴

از بین ۶۰ کلیپ ارسالی نفرات زیر به مقام های اول 
تا سوم نائل آمدند:

۱. آتنا سلطانی نژاد با ۲ هزار و ۲۳۱ بازدید و ۵۸۸ 
رأی

بازدید   ۸۱۸ و  هزار  با  سیرجان  از  رستمی  مبینا   .۲
و ۴۱۸ رأی

بازدید و  با هزا رو ۸۳۸  از جیرفت  ۳. صبا حسینی 
۳۶۶ رأی

در نهایت آتنا سلطانی نژاد به مرحله فینال رقابت های 
جام قهرمانی راه یافت.

رشته ورزشی بدمینتون
در  راکت  زیر ۱۲ سال: ضربه روی  رده سنی  چالش 

۳۰ ثانیه
پشت  و  رو  با  سال: ضربه  زیر ۱۸  رده سنی  چالش 

راکت در ۳۰ ثانیه
از بین ۳۰ کلیپ ارسالی نفرات زیر به مقام های اول 

تا سوم نائل آمدند:
۱. میترا پشت شیرانی از کرمان با هزار و ۶۵۱ بازدید 

و ۵۰۵ رای
و  بازدید   ۴۰۰ و  هزار  با  کرمان  از  هاشمی  درسا   .۲

۳۴۳ رای
و  بازدید   ۲۱۵ و  هزار  با  کرمان  از  منصوری  بیتا   .۳

۳۵۱ رای
در نهایت میترا پشت شیرانی به مرحله فینال جام 

قهرمانی رقابت ها راه یافت.
رشته ورزشی هندبال

رده سنی ۸۰ تا ۸۵
از بین ۶۰ کلیپ ارسالی نفرات زیر به عناوین اول تا 

سوم دست یافتند:

 ۱. فاطمه حسین زاده از زرند با هزار و ۷۰۴ بازدید 
و ۴۴۲ رای

۲. ریحانه ابراهیمی از سیرجان با هزار و ۶۱۱ بازدید 
و ۳۸۲ رای

و  بازدید  و ۶۷۰  هزار  با  کرمان  از  ۳. سارا محمودی 
۳۷۱ رای

در پایان فاطمه حسین زاده وارد مرحله فینال جام 
قهرمانی رقابت ها شد.

رشته ورزشی تیراندازی
 چالش ساخت کلیپ از بهترین لحظات، عکس ها و 

صحنه های دوران تیراندازی در ۳۰ ثانیه
رده سنی ۳ سال به باال

از بین ۴۰ کلیپ ارسالی نفرات زیر به عناوین اول تا 
سوم دست یافتند

۱. هانیه رضوانی با هزارو ۶۳۲ بازدید و ۴۶۰ رای
۲. مونا اکبری با ۹۴۱ بازدید و ۲۴۰ رای

۳. فاطمه امیر بهزادی با ۶۳۰ بازدید و ۱۷۵ رای
قهرمانی  جام  فینال  به  رضوانی  هانیه  نهایت  در   

رقابت ها نائل شد.
رشته همگانی

چالش بازی کودکان بازی حمل لیوان با بادکنک در 
۳۰ ثانیه

رده سنی ۷ تا ۱۲ سال
از بین ۲۵ کلیپ ارسالی نفرات زیر به مقام های اول 

تا سوم نائل آمدند:
۱. یسنا ثمره با هزار و ۳۴۷ بازدید و ۲۴۸ رای

 ۲. نیکا رادی با ۱۱۰۴ بازدید و ۲۴۱ رای
۳. نورا لشکری با ۷۴۱ بازدید و ۲۱۵ رای

قهرمانی  فینال جام  به مرحله  ثمره  پایان یسنا  در 
رقابت ها صعود کرد.

پایان مسابقات مجازی تنیس، ووشو، بدمینتون، هندبال، تیراندازی و همگانی در کرمان

 ۱۹۰ کشف  از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
یک  از  تریاک  کیلوگرم   ۵۰ و  حشیش  کیلوگرم 
دستگاه پژو پارس در محور بم به کرمان و دستگیری 
مواد  با  مبارزه  پلیس  ماموران  عملیات  در  متهم 

مخدر این استان خبر داد.
سردار عبدالرضا ناظری با اعالم این خبر به خبرنگاران 
افزود: در اجرای طرحهای مستمر مبارزه با سوداگران 

اقدامات اطالعاتی و فنی، ماموران پلیس  با  مرگ و 
از  با مواد مخدر استان از حمل محموله ای  مبارزه 

مواد مخدر مطلع شدند.
وی بیان کرد: بالفاصله مراتب در دستور کار عملیات 
ویژه این پلیس قرار گرفت و طی هماهنگی با مقام 
قضائی سریعا ۲ اکیپ از ماموران این پلیس به محور 
سه  بازرسی  و  ایست  محل  در  اعزام  کرمان  به  بم 

راهی راین به یک دستگاه پژو پارس مشکوک و آن را 
متوقف کردند. فرمانده انتظامی استان کرمان تصریح 
کرد:در بازرسی از خودرو ۱۹۰ کیلوگرم حشیش و ۵۰ 
کیلوگرم تریاک کشف و یک متهم دستگیر شد. وی 
با اشاره به تحویل متهم و مواد کشف شده به مراجع 
برای  خواهیم  می  شهروندان  از  کرد:  تاکید  قضائی 
کاهش تبعات اجتماعی ناشی از مصرف مواد مخدر، 

پلیس را در دستگیری قاچاقچیان یاری کنند و هر 
به   ۱۱۰ سامانه  طریق  از  را  باره  این  در  اخبار  گونه 
پلیس اطالع دهند. استان کرمان به دلیل نزدیکی به 
استان های مرزی شرق کشور محل تردد قاچاقچیان 
مواد مخدر است که در راه مبارزه با این بالی خانمان 
سوز هزینه های جانی و مادی بسیاری متحمل می 

شود.

کشف 240 کیلوگرم حشیش و تریاک در کرمان 

خبر

اهدای 
خون سالم 

اهدای زندگی 
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المللی دیرینه شناس، نشان می دهد  بین  تیم  بررسی های یک    
نام »کم  به  که منطقه ای در جنوب شرقی کشور مراکش در آفریقا 
کم«، به علت تجمع بسیار باالی انواع مختلف دایناسور های شکارچی 
تاریخ سیاره  تمام  در صد میلیون سال قبل، خطرناکترین مکان در 

زمین باشد.
می تواند  قبل  سال  میلیون  صد  به  بازگشت  و  زمان  در  مسافرت   
چنین  باشد.  دایناسور ها  تسخیر  در  که  دهد  قرار  جهانی  در  را  ما 
جهانی سرشار از خطر برای هر موجودی است، اما یک دیرینه شناس 
می گوید که منطقه ای در آفریقا وجود دارد که احتماالً بیشترین تعداد 

دایناسور های شکارچی را در خود جای داده بود.
به گزارش فرارو به نقل از وب سایت CNET، اگر روزی بتوانیم 
از ماشین زمان استفاده کنیم و بخواهیم به صد میلیون سال قبل و 
به زمان دایناسور ها سفر کنیم، دیرینه شناسان پیشنهاد می کنند که 
هرگز ماشین زمان را به مقصد مراکش در آفریقا تنظیم نکنیم. یک تیم 
بین المللی از دانشمندان دیرینه شناس به سرپرستی »نزار ابراهیم« 
انگلستان،  پورتسموث  دانشگاه  همچنین  و  دیترویت  دانشگاه  از 
کاوش های گسترده ای در خصوص زمین شناسی و جانورشناسی در 
منطقه »کم کم« در جنوب شرقی مراکش ترتیب دادند که نتایج آن 

بسیار جالب توجه بود.
در  که  مطبوعاتی  گفتگوی  طی  گروه،  این  سرپرست  ابراهیم  نزار 
مرکز انتشارات دانشگاه پورتسموث برگزار شد، گفت: »بررسی های ما 
نشان می دهد که این مکان احتماالً خطرناک ترین نقطه در تمام تاریخ 
آن  در  زیادی  دوام  موجودات مختلف  که  مکانی  باشد.  زمین  سیاره 
نداشتند چرا که برخی از بزرگترین دایناسور های درنده و شکارچی 

مکان حضور  این  در  همزمان  به طور  اند،  تاکنون شناخته شده  که 
بودند«.  رقابت  در  دیگر  با یک  غذا  آوردن  به دست  برای  و  داشتند 
مورد  در  یافته های خود  نتایج  هفته  این  گروه طی  این  پژوهشگران 
منطقه »کم کم« را در نشریه ZooKeys منتشر کردند. دانشگاه 

پورتسموث نیز نتایج این تحقیق را »نخستین گزارش دقیق و کاماًل 
روشنگر از یک منطقه سرشار از فسیل« نامیده است.

 از جمله فسیل هایی که در این مطقه بسیار یافت شد، مربوط به 
از درنده ترین دایناسور های گوشتخوار یعنی »تیراناسو رکس«،  یکی 

یا همان »تی رکس« است. این هیوالی بزرگ که ملقب به »دروگر 
مرگ« بود، یکی از بزرگ ترین درندگان شناخته شده زمین است که 
ارتفاع و حدود ۸٫۴ تن وزن داشته  متر  حدود ۱۲٫۳ متر طول، ۴ 

است.
دوران  از  مرحله  )سومین  کرتاسه  دوره  در  کم«  »کم  منطقه 
میانه زیستی است که در ۱۴۵٫۵ تا ۶۵ میلیون سال پیش بود(، در کنار 
رودخانه ها قرار داشت و مملو از شکارچیانی بود که از دایناسور های 
عظیم زمینی گرفته تا »پتروسور های پرنده«، در آن زندگی می کردند. 
چنین طبیعتی احتماالً تعداد زیادی طعمه در اخیار آن ها قرار می داد 
منطقه،  یک  در  شکارچیان  توجه  قابل  میزان  این  تجمع  که  چرا 
یکی  مارتیل«،  نیست. »دیوید  توجیه  قابل  کافی  بدون وجود غذای 
از نویسندگان اصلی این مطالعه و دیرینه شناس دانشگاه پورتسموث، 
می گوید: »این مکان مملو از طعمه و حتی ماهی های عظیم الجثه، از 

جمله سیلکانت های غول پیکر و شش ماهی های عظیم بود«.
نزار ابراهیم برای مطالعه فسیل های منطقه »کم کم« که برخی از 
آن ها در مجموعه های مختلف شخصی و موزه ها بودند، به سراسر جهان 
سفر کرد. مارتیل گفت: »این کاملترین مطالعه در مورد فسیل های 
نتیجه  است«.  اخیر  قرن  یک  تقریباً  طی  در  آفریقا  بزرگ  صحرای 
شکارچیان  از  پر  سرزمین  یک  از  واضح  تصویری  محققان،  این  کار 
بزرگ همچون تمساح های غول پیکر، دایناسور های شکارچی گرسنه، 
برابر  در  را  شکارچی،  پرنده  دایناسور های  و  الجثه  عظیم  کوسه های 
آن،  در  ماندن  زنده  روز  هر  که  سرزمینی  می دهد.  قرار  ما  چشمان 

احتماالً باید چیزی فراتر از یک معجزه تلقی می شد.
منبع: فرارو

خطرناک ترین مکان در تمام تاریخ سیاره زمین! 

روایت »کرمان امروز« از دعوت شهرداری کرمان از عموم کارشناسان عمران شهری در پروژه های شهری و دوری از عقل کل گرایی در شهرداری:

تغییر روند مبارک در شهرداری کرمان

شد؛  منتشر  عنوان  این  با  خبری  پیش  چندی 
دعوت  فن  متخصصان  همه  از  کرمان  »شهردار 
از جمله  کرد در خصوص طرح های عمران شهری 
احداث ۲ دروازه در ۲ خیابان قدیمی شهر کرمان و 
روش اجرای این کار همفکری کنند تا فعالیت های 
عمرانی شهرداری در این منطقه به بافت سنتی شهر 
آسیبی وارد نکند« در همین رابطه شهردار جوان و 
اسالمی  شورای  عمومی  نشست  در  کرمانی  کاربلد 
رسانه ها  همکاری  اهمیت  به  اشاره  با  کرمان  شهر 
در این خصوص گفت: متخصصان بررسی کنند که 
اجرا و تکمیل این ۲ دروازه در خیابان های ناصریه 
کرمان به نفع شهر است یا خیر؟ و نظرات خود را 
به شهرداری کرمان اعالم دارند. درضمن شهرداری 
کرمان طرح های عمرانی میدان مشتاق)شهدا( را نیز 

تکمیل خواهد کرد.
مانند  به  کرمان  فکر  خوش  شهردار  سخنان  این 
همه صحبت های ایشان بسیار زیبا و آرمانی به نظر 
اجرا  مرحله  به  با صحت  که  امیدواریم  و  رسد  می 
برسد. اینکه به مرحله اجرای این طرح زیبا خیلی 

امید نداریم به این دلیل است که در ادوار گذشته 
به  طراحان سخن  و  کارشناسان  همکاری  از  بسیار 
شد  مشخص  کار  ادامه  در  متاسفانه  اما  آمد،  میان 
و  برنامه ریزی  قبل  از  برنامه ها  و  که همه طرحها 
از عموم یک رفتار پوپولیستی  تایید شده و دعوت 
بیش نبوده. این سخن از تصورات ذهنی بنده حقیر 
با  همکار  قبل  سالهای  که  مجریان  از  یکی  نیست، 
زمانی  در  او  کرد.  بیان  را  نکته  این  بود  شهرداری 
سوی  از  پوپولیستی  صورت  به  فراخوان  یک  که 
شهرداری برای یک طرح زیبا سازی شهری منتشر 
شده بود به صورت اتفاقی با بنده مالقاتی داشت و 
گفت: ما یک ماه است که قالب ها را تهیه کرده ایم 
و شهرداری طرح کامل و دقیق را به ما داده است و 
ما از هفته دیگر تعهد داده ایم که کار را آغاز کنیم. 
این در حالی بود که هنوز از زمان فراخوان دو هفته 
باقی مانده بود و در نهایت همان طرحی که مجری 
به بنده نشان داد اجرا شد که بیش از ۶ماه به تایید 

رسیده بود.
های  مجموعه  در  فریبانه  عوام  رفتارهای  این 
باب  متاسفانه  کرمان  استان  غیردولتی  و  دولتی 
ادوار  در  است.  نامبارک  بابی  البته  که  است  شده 
شاهد  را  رفتارها  این  نیز  کرمان  شهرداری  گذشته 
بوده ایم و امید داریم که امروز در بر همان پاشنه 
نچرخد و سالمت اخالقی شهردار کرمان اجازه تکرار 

گذشته را ندهد. البته باید به این نکته اشاره کنم که 
اجرای دروازه برای شهر کرمان آنقدرها هم ضروری 
نیست و ای کاش از مردم شهر همه پرسی می شد 
و  نازیبا  وضعیت  یا  است  تر  دروازه ضروری  آیا  که 
آبروریز ورودی های شهر کرمان، یا وضعیت جدول 

نابود  را  مردم  روان  که  ها  کوچه  برخی  آسفالت  و 
این سواالت مطرح و پاسخ  ساخته است. ای کاش 
آنها منتشر می شد. از سویی دیگر درست است که 
شهردار کرمان از کارشناسان و طراحان دعوت می 
چه  به  و  کجا  که  است  شده  مشخص  آیا  اما  کند، 

از  که  خبر  همین  در  حقیر  بنده  نظر  به  صورت؟  
سوی شهرداری کرمان منتشر شده است باید مکان 
و زمان این همکاری مشخص می شد، نه اینکه به 
صورت مبهم از ایشان دعوت شود. به امید فردایی 

بهتر!

به قلم 
محمد فتح نجات

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

اگر در حد حرف و شعار نباشد مبارک است !


