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روزان هم  یادداشت:

قاصدک زندگی

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم

جانشین فرمانده انتظامی استان  اعالم کرد

کشفیات مواد مخدر در  کرمان 32 درصد رشد دارد

بسترهای تاریخی مفاهیمی که در زمان حال وجود دارند؛
کرونا و تاریخ مفهومی

رئیس مرکز تعویض پالک کرمان خبر داد:
اجرای طرح زوج و فرد در مرکز تعویض پالک
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رییس اتاق بازرگانی کرمان:

کرونا آثار عمیقی بر وضعیت 

کرمان داشته است اقتصادی استان 

تجربه زندگی

 بدون استرس 

با »تنفس صحیح«

متن در صفحه دوم

استاندار کرمان: 
باید مشکل بسته بودن مرزها پیگیری 
کاالها ادامه  یابد شود تا صادرات 

که هر روز درباره آن خبرهای بدتری منتشر می شود؛ کرمان  روایت »کرمان امروز« از پسته 

ُپر  زیان ترین طالی استان
متن کامل در صفحه سوم

   یکی از پُر زیان ترین محصوالت کشاورزی استان کرمان در سالهای اخیر پسته بوده است. محصولی که نه تنها منابع زیر زمینی آب را در مناطق گرم و خشک تهدید می کند و با حفر چاه های چندصد متری 
به آب های شور و ترش رسیده است، بلکه به دلیل جایگاه نداشتن در بازار جهانی ارزآوری بسیار کمی دارد. چندی پیش مدیرکل جهاد کشاورزی استان از نیاز 1500 میلیارد تومانی به پسته کاران کرمانی 

سخن به میان آورد و دبیر کل انجمن پسته ایران درباره 102 هزار تن پسته مانده از سال قبل صحبت کرده است که جای بسی تاسف است و....

8

نوشتاری به بهانه گذر از روز  بزرگداشت ابوالقاسم فردوسی؛

»شاهنامه« فردوسی 

از نگاه جهانیان

متن در صفحه هشتم

جهش
 امیدبخش تولید 

در گهرزمین 
سیرجان

 صفحه  پنجم

صفحات ششم و هفتم 

  سفر مستقل و بی برنامه را کنار بگذارید
 سرقت پنج میلیاردی  در زمان مرخصی از زندان

 حریف استقالل در آسیا نقره داغ شد
 تیم ملی فوتسال یک سال پیرتر به جام جهانی می رود

  سازمان سنجش:  زمان آزمون ها تغییر نمی کند

اخبار ایران، جهان و حوادث:

گزارش »کرمان امروز« از 
روی آوردن بیش از پیش بعضی

 صاحبان خودرو به استفاده از
 سوخت ال پی جی غیراستاندارد 

در شهرستان های دور افتاده و محروم:

بمب های متحرک هنوز هستند!

شرکت سیمرغ واحد کرمان در نظر دارد نسبت 
به خرید تجهیزات سیستم ارت مزرعه شماره 3 
واقع در کیلومتر 3 منطقه بهرامجرد به نگار را از 
طریق مناقصه با کمترین قیمت ممکن خریداری 

نماید.
از  پس  آید  می  عمل  به  دعوت  عالقمندان  از 
تا  مناقصه  اسناد  دریافت  جهت  آگهی  انتشار 
تاریخ 99/2/29  به امور اداری شرکت واقع در 
خیابان امام خمینی - نبش کوچه 27 مراجعه 

فرمایند.
شرکت سیمرغ واحد کرمان

آگهی مناقصه  اطالعيـه تعليق امتياز نمايندگي
به ا طالع مشتریان محترم می رساند،به  ا ستناد ا بالغيه کميسيون 
اعطاء و لغو نمایندگی های گروه صنعتي ایـران خودرو، نمایندگی های 
اعالم شده در جدول زیر در سال 1399، تعليق امتياز شده و هر گونه 
فعاليت این مراکز درحوزه هاي فروش خودرو و خدمات پس از فروش، 
به عنوان نماینده ایران خودرو یا شرکت ایساکو، تا صدور اطالعيه 

جدید غيرقانوني و غير مجاز است.

w w w . i s a c o . i r

ایساکو
تامین قطعات   |  تضمین خدمات

صاحب امتيازكد نمايندگيشهررديف

منصور لولوئي4102كرمان1

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

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.

مردم کرمان 25 سال است
 که واقعیت را در »کرمان امروز« می خوانند
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اخبار استان

اهدای 
خون سالم 

اهدای زندگی

خبر
رییس اتاق بازرگانی کرمان:

کرونا آثار عمیقی بر وضعیت 

اقتصادی استان کرمان داشته است

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: اثرات 
کرونا بر وضعیت اقتصادی استان کرمان عمیق بوده و جبران آن بسیار 
سخت است و اگر به فوریت فکری برای این مسائل نشود، در سال های 

آینده نیز کسب و کار رشته های مختلف را تحت تاثیر قرار می دهد.
»سیدمهدی طبیب زاده« در جلسه شورای استانی گفت و گوی دولت و 
بخش خصوصی اظهار کرد: در ایام شیوع کرونا، به سهم خودمان در اتاق 
بازرگانی به کمک کادر درمان پرداخته و بخش خصوصی بنا به مسئولیت 

اجتماعی خود در این زمینه خوش درخشید.
وی در ادامه افزود: اثرات کرونا بر وضعیت اقتصادی استان کرمان عمیق 
این  برای  فکری  فوریت  به  اگر  و  است  بسیار سخت  آن  جبران  و  بوده 
مسائل نشود، در سال های آینده نیز کسب و کار رشته های مختلف را 

تحت تاثیر قرار می دهد.
طبیب زاده با اشاره به فعالیت واحدهای تولیدی در شرایط سخت کرونا و 
تحریم تصریح کرد: بین ابالغ بخشنامه ها و دستورالعمل ها و رسیدن به 
اجرایی شدن آنها در سازمان های استانی و شهرستانی فاصله بسیار است 
و درخواست داریم که این مصوبات و ابالغ آنها از سوی دولت و رسانه ها، 

به منزله الزم االجرا بودن تلقی شود.
های  سال  در  مختلفی  قوانین  کرد:  بیان  کرمان  بازرگانی  اتاق  رییس 
گذشته در راستای حمایت از تولید داشته ایم اما الزم است نحوه اداره 

بنگاه های اقتصادی در شرایط بحرانی در یک جا جمع و مصوب شود.
وی افزود: ما در اتاق بازرگانی کرمان همه آنچه را که در زمینه مالیات، 
بانک ها و بیمه و الزم بوده، گردآوری کرده ایم تا در شورای گفت و گوی 
دولت و بخش خصوصی استان مصوب و در شورای کشور نهایی کنیم و 

آمادگی تدوین این قانون کلی را در استان کرمان داریم.

تبدیل مدرسه تاریخی کرمان

 به فرهنگ سرا

شهردار کرمان گفت: مدرسه تاریخی شهرداری به فرهنگ سرای فردوسی 
تبدیل می شود.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،   
سیدمهران عالم زاده، شهردار کرمان از تبدیل مدرسه قدیمی شهرداری به 

فرهنگ سرای فردوسی خبر داد.
او با بیان اینکه اسفندماه پارسال قرارداد مشاور طرح ابالغ شده و مشاور 
در حال طراحی و تعیین کاربری فضا های موجود است، به تخصیص اعتبار 
و استعالم اسناد مربوط به زمین اجرای طرح اشاره کرد و گفت: مناقصه 
تا تیرماه امسال برگزار می شود؛ ضمن این که در صدد هستیم پیمان کار 
پیگیر و فعال منطبق با شرایط شهرداری و دارای رتبۀ باالی مرمت آثار 

تاریخی انتخاب کنیم.
شهردار کرمان بیان کرد: فرهنگ سرای فردوسی شامل بخش های اداری، 

آموزشی، کتابخانه و گالری خواهد بود.

انتظامی استان کرمان گفت: از مجموع مواد  جانشین فرمانده 
کشف شده، ۸۴ درصد تریاک با افزایش ۲۹ درصدی، ۱۱ درصد 
حشیش با افزایش پنج درصدی و یک درصد مربوط به شیشه 
باید  و  است  کننده  نگران  شیشه  کشفیات  افزایش  که  بوده 
والدین و دستگاه های پیشگیری در کنار اقدامات مقابله ای با 

ما همکاری کنند.
سرهنگ«ناصر فرشید« ظهر در جلسه شورای هماهنگی مبارزه 
با مواد مخدر استان کرمان اظهار کرد: در سال گذشته در راستای 
وظایف ذاتی و با همکاری دستگاه های مختلف در کمیته مقابله، 
بیش از ۱۴۷ تن انواع مواد مخدر در استان کرمان کشف و ضبط 
شد که نسبت به سال قبل از آن ۳۲ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه ۸۲ درصد این مواد توسط نیروهای انتظامی 
افزود:  ایم،  داشته  کشفیات  افزایش  درصد   ۲۹ و  شده  کشف 

 ۲۹ افزایش  با  تریاک  درصد   ۸۴ شده،  کشف  مواد  مجموع  از 
درصدی، ۱۱ درصد حشیش با افزایش پنج درصدی و یک درصد 
مربوط به شیشه بوده که افزایش کشفیات شیشه نگران کننده 
اقدامات  باید والدین و دستگاه های پیشگیری در کنار  است و 

مقابله ای با ما همکاری کنند.
 ۳۵ و  عملیات   ۱۲۴ تعداد   ۹۸ سال  در  کرد:  تصریح  فرشید 
درگیری مسلحانه تسط کمیته مقابله شورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر استان کرمان صورت گرفته و ۱۸۲ باند منهدم، بیش 
انواع سالح کشف و بیش از ۲۰۰۰ خودرو توقیف  از ۶۰ قبضه 

شده است.
دستگیری  کرد:  بیان  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
قاچاقچان مواد مخدر در سال گذشته ۱۲ درصد افزایش داشته، 
هفت  مخدر  مواد  کنندگان  توزیع  و  فروشان  خرده  دستگیری 

درصد و دستگیری معتادان تا قبل از شیوع بیماری کرونا ۱۸ 
درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۱۳ نفر از اشرار و قاچاقیان مواد 
آرامش  راستای حفظ  در  گفت:  مجروح شدند،  یا  مخدر حذف 
جامعه و برخورد با معضل شوم مواد مخدر، سه نفر از همرزمان 

ما شهید و شش نفر مجروح و جانباز شدند.
از  روز گذشته  و ۵۲  در کشفیات سال ۹۸  کرد:  اظهار  فرشید 
سال جاری با افزایش ۹۶ درصدی رو به رو بوده که در ۱۰ سال 

گذشته بی سابقه بوده است.
دوم  رتبه  در سال گذشته  کرمان  استان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اطمینان  افزود:  است،  داشته  مخدر  مواد  در کشفیات  را  کشور 
می دهم همه دستگاه های متولی در مقابله با مواد مخدر از هیچ 

کوششی دریغ نمی کنند.

و  خیر  مردم  گفت:  کرمان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
نیکوکار استان کرمان در هفته اکرام ایتام و اطعام نیازمندان 
ایتام  اکرام  طرح  در  مختلف  روش های  طریق  از  می توانند 

مشارکت کنند.
اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
هم زمان  نهاد  این  کرد:  اظهار  صادقی  یحیی  امداد،  کمیته 
با آغاز هفته اکرام ایتام و اطعام نیازمندان که از نیمه دوم 
نیکوکاران  و  خیران  کمک  با  آغازشده  رمضان  مبارک  ماه 
نیازمندان  و  ایتام  به  بیشتر  توجه  به منظور  را  برنامه هایی 

استان در دستور کار قرار داده است.
وی ادامه داد: این نهاد از نخستین روز ماه مبارک رمضان، 

به تأسی از فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای پویش 
به  خدمت رسانی  مؤمنانه؛  کمک  و  مواسات  همدلی،  ملی 
داده  قرار  توجه  مورد  جدی  به صورت  را  استان  نیازمندان 

است.
صادقی ادامه داد: کمیته امداد در این زمینه اقدام به راه اندازی 
عنوان »اطعام مهدوی« کرده  آشپزخانه تحت  از ۴۰  بیش 
است که روزانه چند هزار پرس غذا با استفاده از کمک های 
این  نیازمندان  اختیار  در  و  تهیه  آن ها  نذورات  و  مردمی 

استان قرار می گیرد.
وی به اجرای طرح اکرام ایتام به مناسبت هفته اکرام توسط این 
نهاد اشاره و بیان کرد: مردم خیر و نوع دوست استان می توانند 

مراجعه   ،ekram.emdad.ir سایت  به  مراجعه  از طریق 
به دفاتر کمیته امداد در سراسر استان، مشارکت در طرح هر 
با شماره تلفن ۹۰۲۹۱۵۱۰۵۲ و  کارمند یک حامی، تماس 
ارسال عدد یک به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۳۳۳۳۳۴ در طرح 
اکرام ایتام مشارکت و با حمایت مادی و معنوی از ایتام تحت 

حمایت کمیته امداد استان در این امر خیر مشارکت کنند.
تحت  محسنین  فرزند  و  یتیم   ۳۷۶ و  هزار   ۲۲ هم اکنون 
حمایت کمیته امداد استان کرمان قرار دارند که ۲۶۰۰ نفر 

از این ایتام و فرزندان محسنین فاقد حامی هستند.
فرزندان  و  ایتام  حمایت  نیز  خیر  حامی  و ۹۹۴  هزار   ۴۷
محسنین تحت حمایت کمیته امداد استان را بر عهده دارند.

کشاورزی  محصوالت  صادرات  مدیریت  برلزوم  کرمان  استاندار 
یک  صادرات  اینکه  به  باتوجه  گفت:  و  کرد  تاکید  استان  جنوب 
صادراتی،  تخصصی  شرکت  یک  اگر  لذا  است  تخصصی  موضوع 
صادرات محصوالت کشاورزی جنوب را برعهده و مدیریت کند دیگر 

مشکالت کشاورزان در زمینه بازار حل خواهد شد.
کرمان  استان  صادرات  توسعه  کارگروه  در  فدایی«   »محمدجواد 

مکاتبه  نتیجه  گفت:  استان  جنوب  کشاورزان  مشکالت  به  اشاره  با 
حمایتی  خرید  مورد  در  جمهوری  ریاست  با  کرمان  استانداری 
و  نشده  ابالغ  استان  به  رسما  کرمان  جنوب  صادراتی  محصوالت 

اکنون خرید توافقی توسط تعاون روستایی انجام می شود.
وی ادامه داد: کشاورزان درخواست داشتند که غرفه عرضه مستقیم 
محصوالت کشاورزی در تهران در اختیار آنها قرار داده شود که  این 
کشور  وزرات  لذا  دارد  مصرف  بازار  در  مستقیم  تاثیر  آنان  خواسته 

تاکید داشت که این غرفه ها با محوریت تعاون روستایی برپا شود.
کشاورزی  محصوالت  صادرات  مدیریت  برلزوم  کرمان  استاندار 
یک  صادرات  اینکه  به  باتوجه  افزود:  و  کرد  تاکید  استان  جنوب 
صادراتی،  تخصصی  شرکت  یک  اگر  لذا  است  تخصصی  موضوع 
صادرات محصوالت کشاورزی جنوب را برعهده و مدیریت کند دیگر 

مشکالت کشاورزان در زمینه بازار حل خواهد شد.
وی بر لزوم  توسعه صادرات استان در سال ۹۹ تاکید کرد و افزود: 
که  شود  برداشته  استان  صادرات  راه  سر  بر  موجود  باید  مشکالت 
یکی از این مشکالت بسته بودن مرزها به دلیل شیوع ویروس کرونا 
کاالها  صادرات  تا  شود  پیگیری  خارجه  وزارت  طریق  از  که  است 

ادامه یابد.
که  عراق  به  کاالها  از  برخی  ورود  بودن  ممنوع  کرد:  اظهار  فدایی 
با  باید  که  ماست  کشاورزی  محصوالت  به  مربوط  آنها  از  برخی 

رایزنی هایی این مشکل حل شود.

وی با بیان این مطلب که باید امسال پایانه صادراتی جنوب استان 
صادرات  خدمات  مرکز  راه اندازی  برای  کرد:  تصریح  شود،  افتتاح 
جنوب استان کارهای خوبی شروع شده و با پیگیری اتاق بازرگانی 
و با مشارکت موسسه سرمایه گذاری ملل هرچه سریعتر راه اندازی 
شود گفتنی است که برای مرز صادراتی جیرفت پیگیری های صورت 

گرفت اما به دلیل شیوع ویروس کرونا معطل ماند.
طریق  از  تولیدی  محصوالت  صادرات  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
حمل و نقل جاده ای، عنوان کرد: مشکل ورود کامیون های خارجی 
به جیرفت حل شده و می توان از حمل و نقل خارجی برای صادرات 

محصوالت تولیدی جنوب استان استفاده کرد.
کرد  تاکید  استان  دستی  صنایع  صادرات  توسعه  و  ساماندهی  وی 
پروتکل های  رعایت  با  استان  در  تخصصی  نمایشگاه های  افزود:  و 

بهداشتی و پس از اخذ مصوبات ستاد مقابله کرونا برپا شوند.
صنعت،  سازمان  رییس  حسینی نژاد«  »مهدی  ایسنا،  گزارش  به 
شیوع  تاثیر  تشریح  به  جلسه  این  در  نیز  استان  تجارت  و  معدن 
کرونا بر صادرات محصوالت کشاورزی در استان پرداخت و گفت: در 
فروردین امسال با کاهش ۴۱ درصدی صادرات محصوالت کشاورزی 

نسبت به مدت مشابه سال قبل در استان روبرو بودیم.
از  همسایه  کشور   ۱۵ محوریت  با  صادراتی  بازارهای  توسعه  وی 
استان  صادرات  در  کرد:  بیان  و  دانست  استان  امسال  سیاست های 

۵۶ قلم کاال تاثیرگذار هستند.

از اجرای طرح زوج و فرد در مرکز  رئیس مرکز تعویض پالک کرمان 
تعویض پالک کرمان به منظور جلوگیری از ازدحام جمعیت و مقابله با 

شیوع بیشتر بیماری کرونا خبر داد.
شیوع ویروس کرونا فعالیت بسیاری از مراکز خدمت رسان را تحت تأثیر 
قرار داد، مراکز تعویض پالک یکی از مراکزی بود که برای حفظ سالمت 
مردم و جلوگیری از شیوع بیشتر کووید ۱۹ تعطیل شد و بنا به تصمیم 

ستاد ملی کرونا بعد از حدود ۴۰ روز فعالیت خود را از سر گرفت.
حاال بعد از ۴۰ روز تعطیلی صف های طوالنی مردم در محل مرکز تعویض 
پالک کرمان شکل گرفته است؛ رئیس مرکز تعویض پالک کرمان یکی 
از علت های این ازدحام را رعایت پروتکل های بهداشتی و ورود تدریجی 
افراد به مرکز به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا می داند و البته 
تاکید می کند که خدمات الزم به تمامی مراجعه کنندگان داده می شود.

سید احمد هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که خلوت 
توصیه  کرد:  اظهار  نیست،  بینی  پیش  قابل  پالک  تعویض  مراکز  شدن 
می شود مردم طرح زوج و فرد را رعایت کنند و مدارک خود را کامل 

به همراه داشته باشند و همچنین توصیه های بهداشتی را رعایت کنند.
هاشمی با اشاره به اینکه از تاریخ ۲۶ اسفند سال ۹۸ با توجه به شیوع 
ویروس کرونا تا ششم اردیبهشت ۹۹ مراکز تعویض پالک به دلیل ازدحام 
از دالیلی که در حال حاضر  لذا یکی  افزود:  جمعیت تعطیل شده بود، 
این مراکز شلوغ شده است، عقب افتادن تعویض پالک برخی از خودروها 
است همچنین شاهد افزایش خرید و فروش خودرو هم هستیم و یک 
عده در همین مقطع نیز وکالتنامه های آنها باطل شده بود که موجب 

شلوغ تر شدن مرکز تعویض پالک شد.
وی اضافه کرد: یکی از برنامه هایی که توسط پلیس راهور انجام شد، زوج 

و فرد کردن مراجعه خودروها به مرکز تعویض پالک بود که باعث شد 
وضعیت ترافیک بهتر شود. بر این اساس خودروهایی که رقم آخر پالک 

آنها زوج است باید در روزهای زوج هفته مراجعه کنند و برعکس.
غرفه  هشت  گذشته  در  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  پالک  تعویض  مرکز 
راه   ۹ غرفه  درحال حاضر  اما  داشت  وجود  مردم  به  ارائه خدمات  برای 
اندازی شده و درحال راه اندازی غرفه ۱۰ نیز هستیم، اظهار کرد: طبق 
دستورالعمل ستاد کرونا باید مراجعه کنندگان ضمن استفاده از ماسک، 

دستکش و خودکار شخصی به صورت قطره چکانی وارد مرکز شوند.
وی همچنین با اشاره به ضدعفونی روزانه مرکز تعویض پالک افزود: حفظ 
سالمت مردم در رأس امور است و در صورت عدم رعایت پروتکل های 
بهداشتی و ورود حجم عظیمی از جمعیت به مرکز تعویض پالک، سالمت 

مردم به خطر می افتد.
مبارک  ماه  در  کاری  ساعت  گفت:  کرمان  پالک  تعویض  مرکز  رئیس 

رمضان که هفت تا ۱۴ بوده که به یک ساعت افزایش پیدا کرده است 
همچنین تمام کسانی که در صف حضور دارند، کار آنها انجام می شود.

وی با بیان این مطلب که اگر مراجعه غیر حضوری و به صورت اینترنتی 
انجام شود، شرایط بهتر می شود البته هنوز امکان این امر فراهم نشده 
است، تصریح کرد: یکی از وظایف همکاران ما احراز هویت خودرو است 

که باید شماره موتور و غیره مشخص شود.
تا  باشند  صبور  و  کنند  تحمل  باید  مردم  اینکه  به  اشاره  با  هاشمی 
کارها هرچه زودتر انجام شود، اظهار کرد: ۱۹ شهرستان استان در آنها 
خدمات تعویض پالک انجام می شود، در شهرهای شلوغ همانند سیرجان 
رعایت  نیز  را  پروتکل ها  و  می کنند  ارائه  خدمات  مرکز  دو  رفسنجان  و 

می کنند.
وی با اشاره به اینکه برخی افراد مراجعه می کنند اما متأسفانه مدارک 
آنها ناقص است، اضافه کرد: ماشین های زیر ۲۰۱۵ به پایین حتماً باید 
معاینه فنی داشته باشند و عوارض شهرداری نیز باید تا سال ۹۹ پرداخت 
شود عالوه بر این باید شناسنامه و کارت ملی فروشنده و خریدار موجود 
باشد و توصیه می شود که شخص دیگری و یا دالل حضور پیدا نکنند و 
سایر مدارک همانند سند، کارت خودرو و برگ سبز همراه داشته باشند.

شدن  خلوت  که  مطلب  این  بیان  با  کرمان  پالک  تعویض  مرکز  رئیس 
مراکز تعویض پالک قابل پیش بینی نیست، اظهار کرد: توصیه می شود 
مردم طرح زوج و فرد را رعایت کنند و مدارک خود را کامل به همراه 

داشته باشند و همچنین توصیه های بهداشتی را رعایت کنند.
وی ادامه داد: برای ارسال کارت های ماشین حتماً باید کد پستی را قید 
کنند و در صورت برگشت کارت مجدداً مراجعه و پس از پرداخت یک 

مبلغ جزئی تقاضای صدور کارت می کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان  اعالم کرد

کشفیات مواد مخدر در  کرمان 32 درصد رشد دارد

مدیرکل کمیته امداد کرمان:

 طرح اکرام ایتام در کرمان اجرا می شود

استاندار کرمان: 

باید مشکل بسته بودن مرزها پیگیری شود تا صادرات کاالها ادامه  یابد

رئیس مرکز تعویض پالک کرمان خبر داد:

اجرای طرح زوج و فرد در مرکز تعویض پالک

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه 
مجمع عمومی فوق العاده در ساعت ۹ مورخ ۹ /۹۹/۳ در آدرس 
کرمان ، بلوار جمهوری ، چهارراه امیر کبیر - رو بروی دانشکده فنی 

شرکت نوین سازه هزار کد پستی ۷۶۱۸۸۳۶۶۷۴  
تلفن ۳۲۱۱۹۹۲۰ تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه مجمع:
اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت.

هیات مدیر شرکت

آگهی دعوت سهامداران شرکت نوین سازه هزار سهامی خاص
 ثبت شده به شماره  4191  و  شناسه  ملی  10630116125  

جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

ناخلف 
می گفت به حرف من گوش نمی دهی و هر کار خواستی 
اکثر گفته هایت مشهود  ناسزا گویی در  انجام می دهی. 
با  فقط  کنی  می  فکر  و  دهی  نمی  کار  هیچ  به  تن  است 
خواب همه چیزها درست می شود. با خواهر و برادرانت 
های  بچه  میان  در  کنی.  می  مشاجره  و  دعوا  همیشه  هم 
محله بدترین هستی وهمیشه یکی از همسایه ها در خانه می 
آید و از تو شکایت می کند. تنبیه و توبیخ هم هیچ اثری 
برتو ندارد و در محله با کردارت آبرو برای ما نگذاشته ای 
و همه با ما قطع رابطه کرده اند. حاال که بر گذشته خود بر 
می گردم پدرم را به یاد می آورم و تو کلمه ای را که پدر 

به من می گفت برایم معنا کرده ای. »ناخلف«

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

روایت »کرمان امروز« از پسته کرمان که هر روز درباره آن خبرهای بدتری منتشر می شود؛

پُر زیان ترین طالی استان

حدود 15 سال است که بحث زیان ده بودن پسته در 
استان کرمان پُررنگ تر شده است و بسیاری از کارشناسان 
محیط زیست و کشاورزی در این باره مقاله هایی منتشر 
کرمان  در  پسته  بودن کشت  مضر  بر  همه  که  اند  کرده 
تاکید دارند. یکی از مواردی که همواره به آن اشاره می 
با  که  است  زیرزمینی  آب  ذخایر  از  استفاده  بحث  شود 
توجه به بحران آب در استان کرمان و حفر چاه های چند 
صد متری در زمین های کشاورزی مربوط به پسته است. 
چاه هایی که این روزها به آب های شور و ترش رسیده 
اند که این مزه ها زنگ خطری برای آینده استان به شمار 
از طرفی عدم پذیرش حداکثری پسته کرمان  آیند.  می 
در بازار جهانی و بی توجهی کشاورزان به نکات بهداشت 
جهانی، درصد سود این محصول را به حداقل می رساند 
و بیشتر بازار داخلی برای این محصول قیمت تعیین می 
کند. درباره قیمت تمام شده پسته و استفاده از سم هایی 
که محیط زیست را بیش از پیش تهدید می کند بارها در 
همین روزنامه مطالبی منتشر کرده ایم و بازهم اشاره می 
کنیم که استفاده از سم های بسیار قوی باعث شده است 
که این محصول بیشتر از قبل در مقابل سم ها مقاوم شود 
و کشاورزان از سم های قوی تری استفاده کنند که در 
از آنها ممنوع است و بسیار  بسیاری از کشورها استفاده 
پسته  تولید  متوجه  که  ضررها  این  همه  زاست.  سرطان 
بازار  نابسامان  بازهم وضعیت  بگیریم  نادیده  اگر  را  است 
این محصول را می توان در سالهای اخیر به یک تراژدی 

تشبیه کرد.
به عنوان تازه ترین خبر در این زمینه می توان به اظهار 
اخیرا  که  کرد  اشاره  ایران  پسته  انجمن  کل  دبیر  نظر 
قبل  سال  پسته  محصول  از  تن  هزار   1۰۲« است:  گفته 
انبارهای  در  تن  هزار   ۷5 نزدیک  که  مانده  باقی  کشور 

صادرات  در  تاکنون   ۹۷ سال  از  و  است  کرمان  استان 
تداوم وضعیت  و در صورت  ایم  افت شدید داشته  پسته 
صادرات  سر  بر  که  بالیی  تاثیرات  ارزی،  سپاری  پیمان 
سردخانه  فقدان  بود.  خواهد  تر  وحشتناک  آمده،  پسته 
مخصوص پسته در این روزها مشکل زا شده و هیچ زمانی 

این مقدار محصول در کشور نمانده بود و ممکن است 
آفت شب پره هندی کیفیت محصول را کاهش دهد«

وی در ادامه سخنانش گفت: »دغدغه ما از دست رفتن 
کشورهای  زیرا  است  هند  و  اروپا  چین،  اصلی  بازارهای 
دیگر جایگزین ما می شوند و حضور ما در بازارهای جهانی 
به  پسته  صادراتی،  ارزش  کاهش  با  شود.  می  رنگ  کم 
کیلوئی ۸5 هزار تومان رسیده و نرخ ارز امکان قراردادهای 

بلند مدت را از صادرکننده گرفته است«
در همین جلسه رییس سازمان جهاد کشاورزی استان 
ها،  هزینه  افزایش  به  توجه  »با  کرد:  اظهار  نیز  کرمان 
وارد  های  خسارت  و  پسته  و  خرما  محصول  ماندگاری 
مناسب  تسهیالت  تومان  میلیارد   15۰۰ به  نیاز  شده، 
و  است  خالی  کشاورز  دست  زیرا  داریم  کشاورزان  برای 
نمی توانند به باغات برسند. مکاتبات با وزارتخانه صورت 
گرفته و نیازمند پیگیری و همکاری مسئوالن استان برای 

تخصیص این تسهیالت هستیم«
همانطور که مطالعه فرمودید عدم تطابق کیفیت پسته 
ایران با بازار جهانی و استفاده بیش از حد آب، آن هم در 
محصول  این  که  است  باعث شده  و خشک  گرم  مناطق 
در کشور ما چیزی جز ضرر نباشد. این درحالی است که 
مدیرکل جهاد کشاورزی استان نیز نیاز به 15۰۰ میلیارد 
تومان را مطرح می کند. بودجه ای که می تواند یک تنه 
اقتصاد بسیاری از صنایع کم ضرر را متحول کند و بسیار 
اشتغال زایی داشته باشد. امیدواریم که تصمیات دولت در 
این باره براساس اولویت بندی اقتصادی و زیست محیطی 
اکثرا  داران  پسته  که  شود  توجه  نکته  این  به  و  باشد 
سالیان گذشته  از سودهای  توانند  می  و  متمول هستند 
برای گذران امسال استفاده کنند. به امید فردایی بهتر که 

در آن تدبیر در اولویت باشد نه مصلحت!

    یکی از پُر زیان ترین محصوالت کشاورزی استان کرمان در سالهای اخیر پسته بوده 
است. محصولی که نه تنها منابع زیر زمینی آب را در مناطق گرم و خشک تهدید می 
کند و با حفر چاه های چندصد متری به آب های شور و ترش رسیده است، بلکه به 
دلیل جایگاه نداشتن در بازار جهانی ارزآوری بسیار کمی دارد. چندی پیش مدیرکل جهاد 
کشاورزی استان از نیاز 1500 میلیارد تومانی به پسته کاران کرمانی سخن به میان آورد 
و دبیر کل انجمن پسته ایران درباره 102 هزار تن پسته مانده از سال قبل صحبت کرده 

است که جای بسی تاسف است و....

تجربه زندگی بدون استرس با »تنفس صحیح«
به  یا مبتال  و  تنفسی داشته  افرادی که مشکل  یا  فرد 
اختالل اضطرابی هستند با رعایت اصول تنفس صحیح و 
دستورالعملی که برای این کار ارایه شده، می توانند تا حد 
زیادی نسبت به بروز نگرانی و استرس و مشکالت جسمی 

بعدی از خود محافظت کنند.
یک روانپزشک »تنفس صحیح« را بسیار حیاتی دانست و 
گفت: تنفس صحیح تاثیر مستقیم بر روی سیستم عصبی 
دارد و نقش مهمی در کاهش استرس و اضطرب و متعادل 

نگهداشتن بدن ایفا می کند.
نینا سالمت بخشی در گفت وگو با ایرنا با بیان اینکه در 
این ایام که مردم به علت شیوع بیماری کویید 1۹ ملزم به 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک هستند،  
به  با توجه  اجتماعی  نقش تنفس صحیح در محیط های 
مهم  بسیار  را  بهداشتی  های  دستوالعمل  و  اصول  رعایت 

برشمرد.
را  جسم  توانایی  سطح  ناصحیح  تنفس  کرد:  اظهار  وی  
نتیجه  در  و  داده  کاهش  سلول  به  اکسیژن  تحویل  برای 
سلول تحت فشار قرار می گیرد و نمی تواند مانند همیشه 
در  که  عملکردی  هر  بنابراین  کند.  تامین  را  کافی  انرژی 

بدن روی دهد، به اکسیژن وابسته است.
فرد  که  هنگامی  در  گفت:  رواندرمانگر  متخصص  این 
بیماری  با  مقابله  یا حتی  و  استرس  و  اضطراب  در حالت 
تنفسی بویژه کرونا قرار می گیرد، تنفس به شکل سطحی 
و سریع و از قسمت باالی قفسه سینه صورت می گیرد، 
این شکل از تنفس نهایتا می تواند پیامدهایی نظیر افزایش 
ضربان قلب، تعریق، انقباض عضالنی، احساس تنگی نفس 

و خفگی و ضعف برای فرد به دنبال داشته باشد.
سیستم  روی  مستقیم  تاثیر  تنفس  اینکه  بیان  با  وی 
عصبی دارد و نقش مهمی را در متعادل نگه داشتن بدن 
تنفس  مانند  نامناسب  تنفسی  الگوی  افزود:  ایفا می کند،  
سطح  افزایش  برای  عاملی  باال  نیروی  با  تنفس  یا  کوتاه 
استرس است و بنابراین مهم است فرد مبتال به اختالالت 

اضطرابی از الگوی تنفسی خود آگاه باشد.
مشکل  که  افرادی  یا  فرد  کرد:  تصریح  بخشی  سالمت 

با  هستند  اضطرابی  اختالل  به  مبتال  یا  و  داشته  تنفسی 
این  برای  رعایت اصول تنفس صحیح و دستورالعملی که 
کار ارایه شده، می توانند تا حد زیادی نسبت به بروز نگرانی 
و استرس و مشکالت جسمی بعدی از خود محافظت کنند.

وی گفت: طبق این دستورالعمل فردی که مشکل تنفسی 
دارد برای نمونه چنانچه مشغول کاری است آن را متوقف 
ساخته و سعی کند محل ساکتی را برای نشستن انتخاب 
و بر روی کلمه »آرامش« تمرکز کند. قوز نکند، عضالت 

قفسه سینه و شانه ها را باز و سعی کند قسمت باال تنه 
را رها سازد. به آهستگی از سر شکم و نه از قفسه سینه 
تنفس کنید.یک دم عمیق از راه بینی، مکث، و از راه دهان 
یک بازدم عمیق و آرام با تمرکز روی تنفس انجام دهد. در 
این شکل تنفس ارادی که منجر به استفاده از ذخایر یک 
سوم انتهایی ریه ها می شود، در حین دم شکم شما باال 

می آید و حین بازدم خالی می شود. 
عالئم  اصول  این  رعایت  با  افزود:  درمانگر  روان  این 
این  چنانچه  شود،  می  برطرف  دقیقه  چند  بعد  اضطرابی 
اختالل  به  مبتال  فرد  که  دارد  احتمال  نشد  اتفاق حاصل 
اضطرابی به موقع و بطور موثر عمل نکرده و باید از سایر 

روش ها استفاده کند.
سالمت بخشی تصریح کرد: برای افزایش توجه و تمرکز 
می توان سه مرتبه در روز و هر نوبت حدود 5۰ مرتبه این 
روش را روزانه با چشم بسته همراه با تصور تابلوی سفید و 
دقت به شماره تنفس، انجام داد، تا قدرت تمرکز بر تنفس 

صحیح را در وجود خود افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه در ایام مبارزه با کرونا،  تنفس صحیح 
تواند  می  تنفس  ناصحیح  شیوه  زیرا  است  حیاتی  بسیار 
ضمن آلوده شدن به ویروس، آسیب دیدگی های جسمی را 
افرایش و حتی منجر به مرگ شود،  افزود: کمبود اکسیژن 
خستگی  و  سوزش  عضالت،  نامناسب  شدن  سفت  باعث 
سریع آنها می شود و نه تنها برای افراد مبتال به اختالالت 

تنفسی بلکه برای همه افراد حتی ورزشکاران مضر است.

منبع: عصر ایران

قاصدک زندگی
می  اتفاق  زمانی  آل  ایده  زندگی  یک 
های  کاستی  و  استعدادها  فرد  که  افتد 
با  و  کرده  مدیریت  خوبی  به  را  خود 
سالمی  شخصیت  آنها  ی  همه  وجود 

زندگی  هیچ جای  از  نواقص  که  طوری  به  باشد  داشته 
سرکشی  و  غرور  ی  مایه  استعدادها  و  نزده  بیرون  اش 
اش نباشد. ناهماهنگی میان عملکرد های مثبت و منفی 
شود.  می  شخصیت  شدن  متالشی  به  منجر  نهایت  در 
شخصیت هر فرد با شخصیت اجتماع و خانواده شباهت 
اجتماع  یا  رهبر یک خانواده  اگر  و  داشته  های خاصی 
خوبی  به  یکدیگر  کنار  در  را  ها  منفی  و  مثبت  نتواند 
های  هزینه  صرف  با  بخواهد  اینکه  یا  و  کند  مدیریت 
قابل  گزاف مواردی را حذف کند بی شک مدیریتش 
تحسین نخواهد بود و دیر یا زود شکست خواهد خورد 
امر  تحت  که  اجتماعی  و  شخصیت  رفته  رفته  که  چرا 
اوست با این برخورد شکست خورده و چهره ای زشت 
دوست  ما  که  را  آنچه  خواهد گذاشت.  جا  بر  از خود 
نداریم و برخالف میل ماست منجر به نابودی و شکست 
کرد.  پیدا  را  آن  از  برداری  بهره  راه  باید  بلکه  نیست 
متاسفانه حکومت ها از این قابلیت به شکل منفی استفاده 
کرده چنانچه قاچاق های بزرگ برای حکومت ها نوعی 
درآمد محسوب می شوند. چنانچه با گرفتن جریمه های 
سنگین از این بابت به امور خود سر و سامان می دهند . 

با هماهنگ شدن مثبت و منفی ها آبروی زندگی ساخته 
می شود ولی نزاع مکرر منجر به از هم پاشیدن شخصیت 
و اجتماع می گردد. مدیریت ها هم در شخصیت و هم 
در اجتماع اهمیت داشته و تمام پیروزی ها و شکست ها 
از آن سرچشمه می گیرد البته که مدیر شخصیت خود 
فرد است و نباید و نمی توان این مسئولیت را از خود جدا 
بیشتری  مسئولیت  که  همانگونه  اجتماع  مدیر  ولی  کرد 
قابل  نیز  گاهی  و  داشته  نیز  بیشتری  های  ظرافت  دارد 
تعویض است. مدیر اجتماع باید بداند که با منهدم کردن 
ساحل  به  را  اجتماع  لنگر  تواند  نمی  منفی  قشر  یکباره 
به  جسمی  و  روحی  سالمت  در  را  ها  انسان  و  رسانده 
زندگی عالقمند گرداند. برای داشتن آرامش الزم است 

که کمبودهایمان را قبول داشته و از آنها غول نسازیم.
در راه وفا راهنما تا لب فردا 

ای قاصدک زنده تر از دست مسیحا 
ای بهتر از این زندگی و هر چه که دارم 

برگرد و مرا باز به هر سیب ببخشا

به قلم 
مهناز سعید 

به قلم 
محمد فتح نجات
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فرهنگ و ادب

شاعران، نویسندگان و سینماگرانی که در جنگ حضور داشتند

بسترهای تاریخی مفاهیمی که در زمان حال وجود دارند؛

کرونا و تاریخ مفهومی

سرویس فرهنگی- هنری کرمان امروز

و  خانمان سوزترین  و  مهم ترین  دوم  جهانی  جنگ  می گویند   
دامن گیرترین بلیه تاریخ بوده است؛ بنابراین بدیهی است که دامن 
باشد،  گرفته  هم  را  بسیاری  سینماگران  و  داستان نویسان  شاعران، 
هرچند که در فهرست ما یکی دو تای شان بیشتر دامن پوش نبوده اند 
اصال! اینجا به مهم ترین چهره های ادبیات و سینما که در صحنه های 

جنگ حاضر بوده اند، پرداخته ایم:
درآمدند،  آمریکایی ها  خجالت  از  پرل هاربر  در  ژاپنی ها  وقتی  از 
ایاالت متحده هم وارد جنگ شد. در این میان بعید بود که حکومت 
آمریکا از امکان درخشانی، چون هالیوود چشم پوشی کند؛ هالیوودی 
که به دلیل دوری جغرافیایی از مرکز اصلی نبرد یعنی اروپا، فرصت 
خوبی یافته بود تا هم به لحاظ هنری و هم به لحاظ صنعتی رشد 
را  فرانسه  و  ایتالیا  آلمان،  به ویژه  اروپا  سینمای  صنعت  مچ  و  کند 
برای گفتن داشتند.  از جنگ جهانی، حرف هایی  بخواباند که پیش 
میهن پرستانه  و  داوطلبانه  حضور  و  سینمایی ها  فراخواندن  ترکیب 
آنها، به حضور چند چهره سرشناس در جنگ جهانی و در خط مقدم 
و  استیونز  وایلر، جورج  ویلیام  هیوستون،  فورد، جان  انجامید. جان 
فرانک کاپرا در آن سال ها شال و کاله کردند و دوربین را برداشتند 
و به دل برخی عملیات های جنگی زدند تا به شکل مستند، نبرد ها و 

وقایع را ثبت کنند.
جورج استیونز، کارگردان سینما

ایاالت متحده هم  فورد که حتی به عنوان فرمانده نیروی دریایی 
خدمت کرد، برای ساخت دو مستند برای نیروی دریایی، دو جایزه 
اسکار هم به دست آورد. فرانک کاپرا هم که در عالم سینما با کمدی 
پیش درآمدی  چون  مستندهایی،  می شد،  شناخته  رمانتیک هایش 
برجنگ و ما چرا می جنگیم؟ را زمان جنگ جهانی دوم ساخت. جان 
هیوستون هم پس از مستندسازی در زمان جنگ، در سال های بعد 
با پس زمینه جنگ جهانی دوم ساخت؛ خدا می داند  فیلم هایی  هم 
آقای آلیسون که به ماجرای نبرد آمریکایی ها با ژاپنی ها می پرداخت و 
فرار به سوی پیروزی که قصه برگزاری مسابقه فوتبال میان متحدین 
بود  پیوسته  آمریکا  ارتش  به  که  استیونز هم  بود. جورج  متفقین  و 
آیزنهاور خدمت می کرد، فیلم های مستند  و تحت سرپرستی ژنرال 
کار  اردوگاه  از  که  فیلم هایش  حتی  و  ساخت  دوران  آن  در  مهمی 
در  نازی  افسران  محاکمه  کار  به  بعد ها  بود،  گرفته  داخائو  اجباری 

دادگاه های نورنبرگ هم آمد.
سرتیپ استوارت و سرگرد گیبل

درگیر  مستقیم  شکل  به  که  سینمایی  چهره های  همه  میان  در 
استوارت  جیمز  و  گیبل  کالرک  حکایت  شدند،  دوم  جهانی  جنگ 
قد  و  آبی  چشم های  آن  با  استوارت  است.  سینمایی تر  و  جذاب تر 
۱۹۱ سانتی متری اش، اولین ستاره سینما بود که داوطلب حضور در 
جنگ جهانی دوم شد. ظاهرا مدیران کمپانی ها و برخی تهیه کننده ها 
فیلم هایشان  در  استوارت  حضور  روی  که  کارگردان های هالیوود  و 
حساب باز می کردند، نگران رفتن این ستاره به جبهه جنگ بودند، 
و  سرتیپ  نه تن ها  او  و  کرد  را  خودش  کار  استوارت  اصرار های  اما 
افسر ارتش نیروی هوایی آمریکا شد بلکه به خاطر رشادت هایش مدال 
افتخار هم دریافت کرد. احتماال هیچکاک در انتخابی کنایه آمیز، او را 
سال ها بعد برای بازی در سرگیجه انتخاب کرد و نقش کسی را به او 
داد که از ارتفاع می ترسید. این در حالی بود که استوارت سال ها قبل 
و در عالم واقعیت، با پرواز در باالترین ارتفاع، آسمان را درنوردیده 

بود.
قصه کالرک گیبل، بازیگر نقش رت باتلر در بربادرفته و مشهور به 
سلطان هالیوود حتی از سرنوشت استوارت هم جذاب تر است. او که 
بود، در  هواپیما  اثر سقوط  بر  لمبارد  کارول  داغدار مرگ همسرش 
تصمیمی غافلگیرکننده در سال ۱۹۴۱ به نیروی هوایی ارتش آمریکا 
پیوست. او به عنوان خلبان ماموریت های مهمی را در اروپا انجام داد 
و حتی در یکی از همین سفر های هوایی، بخشی از خاک آلمان را هم 

بمباران کرد. آدولف هیتلر برای هر کسی که سرگرد کالرک گیبل را 
دستگیر کند و صحیح و سالم تحویل ارتش آلمان نازی دهد، پاداش 
ویژه ای تعیین کرد. نکته جالب این که گیبل، بازیگر محبوب هیتلر 
بود و هر دو دست کم به لحاظ داشتن سبیل، وجه اشتراک ظاهری 
با هم داشتند. به جز این ها لزلی هاوارد هم از بازیگران هالیوود بود که 
زمان جنگ جهانی دوم فعالیت های ضد نازیسم داشت و سال ۱۹۴۳ 

در سانحه سقوط هواپیمای جنگی کشته شد.
ادبیاتی ها به جبهه می روند

گراهام گرین
فهرست ما از بقیه داستان نویس ها و شاعران حاضر در جنگ را که 
کامل ببینید اذعان خواهید کرد، عجیب ترین گزینه همین رمان نویس 
انگلیسی یعنی آقای گراهام گرین بوده است. فکرش را بکنید برای 
با  مردم قصه بنویسی و در خدمت نیرو های اطالعاتی باشی! گرین 

شروع جنگ جهانی دوم در وزارت اطالعات مشغول به کار شد.
پس از آن به عنوان داوطلب در جوخه پدافند هوایی خدمت کرد. 
در ماه آگوست ۱۹۴۱ به خدمت سرویس اطالعاتی انگلیس درآمد 
سال ۱۹۴۳  در  شد.  گمارده  کار  به  سیرالئون  فری تاون  شهر  در  و 
به لندن بازگشت و از طرف اینتلیجنس سرویس به عنوان مسؤول 
ضداطالعاتی در امور پرتغال درآمد و البته یک سال مانده به پایان 

جنگ خدمت در نظام را کنار گذاشت.
کورت ونه گات

)چقدر  کورنل  دانشگاه  از  فارغ التحصیلی  از  پس  ونه گات  کورت 

اسمش شبیه است به تلفظ اشتباهی که وقتی بچه بودیم از »کرنر« 
در فوتبال داشتیم!( در ارتش نام نویسی کرد و برای نبرد در جنگ 
جهانی دوم به اروپا اعزام شد. او خیلی زود به دست نیرو های آلمانی 
اسیر و در درسدن زندانی شد و در نتیجه شاهد بمباران این شهر 
توسط بمب افکن های متفقین بود که بیش از ۱۳۵ هزار نفر کشته 

به جا گذاشت.
روبر دسنوس

فکرش را بکنید! شاعر باشی، آن هم سوررئالیست، آن هم از نوع 
روبر  بیفتی.  آلمان ها  اجباری  کار  اردوگاه  گیر  بعد  فرانسوی اش 
جهانی  جنگ  در  ادبیات  کشته شده  سرشناس ترین  شاید  دسنوس، 
دوم بوده باشد. او در اردوگاه کار اجباری ترزینشتات آلمان نازی، در 
واپسین سال جنگ کشته شد. البته دسنوس تنها فرانسوی ادبیاتی ها 
نمیروفسکی  ایرن  شد؛  کشته  اجباری  کار  اردوگاه های  در  که  نبود 
رمان نویس نیز، سه سال پیش از او، در اردوگاه آشویتس کشته شد.

آنا آخماتوا
نه این که اسلحه سازمانی ارتش شوروی را به دست گرفته و راهی 
لنینگراد، سوار هواپیما  نه! حتی وقت محاصره  باشد،  جبهه ها شده 
تا  رفت.  تاشکند  به  بعد  و  مسکو  به  نخست  بست.  را  فلنگ  و  شد 
خب  اما  ماند.  تاشکند  در  بازگشت،  لنینگراد  به  که   ۱۹۴۴ ژوئن 
حضورش در اینجا کمتر از جنگیدن نبود؛ او نیز مانند بقیه شاعران 
در بیمارستان های نظامی شعرخوانی می کرد. پس از آن نیز هنگامی 
برابر  مسکو  پلی تکنیک  موزه  سالن  در  بازمی گشت،  تاشکند  از  که 

جمعیتی ۳۰۰۰ نفری، شعر خواند.
الکساندر سولژنیتسین

اما  بود،  نظامی  خبرنگار  جنگ  در  روس  شاعر  پاسترناک  بوریس 
در  افسری  تا  و  گذاشت  فراتر  را  پا  روس  شاعر  دیگر  سولژنیتسین 
توپخانه رفت. با آغاز جنگ جهانی دوم، سولژنیتسین به ارتش سرخ 
نظامی  مدرسه ای  به  درخواست خودش  با  بعد  و یک سال  پیوست 
رفت. او در ارتش مدارج نظامی را طی کرد و در جنگ جهانی دوم به 
عنوان افسر توپخانه در ارتش اتحاد جماهیر شوروی خدمت کرد و در 

۱۹۴۴ نشان »ستاره سرخ« گرفت.
آنتوان دوسنت اگزوپری

اما  موفق،  تجاری  خلبان  یک  هم  آن  بود  خلبان  که  بود  درست 
کمتر کسی فکرش را می کرد به خاطر سن و سال و وضع جسمی 
نامطلوبش با آغاز جنگ، به نیروی هوایی فرانسه آزاد در شمال آفریقا 
بپیوندد. در ماه ژوئیه ۱۹۴۴ هواپیمای او در یک پرواز شناسایی بر 
فراز دریای مدیترانه ناپدید شد و اعتقاد بر این بود که در همان زمان 

کشته شده است.

منبع: روزنامه جام جم

این  هستند.  درگیر  خود  عصر  مفاهیم  با  ناخواه  خواه  مورخان 
بسترهای  دارای  اما  دارند  جریان  حال  زمان  در  اگرچه  مفاهیم 
حال  به  گذشته  از  انسانی  تجربیات  روند  گویای  و  بوده  تاریخی 
دوره  از  مفاهیم،  گیری  شکل  زمینه  به  ورود  با  مورخان  هستند. 
از ماهیت تحول زبان  معاصر خود به درک و شناخت عمیق تری 
پی   - تجربی  فضای  در  تاریخی  تحوالت  فرایند  مبین  تاریخی- 

خواهند برد.
تاریخ در سیر زمان با تحول در شکل مفهوم و شیوه تجربه پیش 
»راینهارت  تاریخی  معناشناسی  کننده  تداعی  شاید  این  رود؛  می 
کوزلک« باشد که با ایجاد ارتباط بین زبان شناسی و تاریخ ، نگاهی 

متفاوت به تاریخ و فهم رویدادها را به ذهن متبادر می کند.
شاید مهمترین ایده این اندیشمند آلمانی را بتوان در این خالصه 
کرد که تاریخ و زبان همدیگر را مشروط و معنادار می کنند و این 
در  و  انسانی  تجربه  کرامندی  گویای  بودن،  مشروط  و  محدودیت 
همان حال پیوستگی و ارتباط تجربیات انسانهاست که در مفاهیم 

منعکس می شود .
از طریق مفاهیم  تاریخی  انسان ها به عنوان کنش گران  در واقع 
و معنایی که هنگام تجربه در زبان منعکس می کنند امکان های 
تاریخ یا تاریخ های ممکن را رقم می زنند . از این رو ، راینهارت 
کوزلک فضای تجربه و افق انتظار را برای تحوالت تاریخی و نگرش 

به زمان طرح می کند.
او در همان حال معتقد است که همه واقعیت ها در زبان منعکس 
نمی شود، گاهی بخشی از واقعیت وارد زبان نمی شود .اما این بدان 
معنا نیست که مورخ نقش زبان در فهم صورت بندی تاریخ و انتقال 
تجربیات را نادیده بگیرد و در بازنمایی آن از واقعیت تشکیک کند 
. ارتباط میان تاریخ و زبان یک ارتباط متقابل است که همواره با 

گذشت زمان اهمیت خود را نشان می دهد.
دارد.  قرار  مورخ  روی  پیش  در  مفاهیم   ، متقابل  ارتباط  این  در 
مفاهیم حرف های زیادی برای گفتن دارند، زیرا در خال شکل نمی 
گیرند بلکه برآیند یک میدان تجربه، شبکه روابط زبانی ، تقابل ها 
و تنش های گوناگون هستند . مفاهیم دفعی نیستند بلکه از درون 
یا  مفاهیم گذشته بیرون امده، و در بستر جدید، تغییر معنا داده 
از  باید  این دگرگونی های معنایی  افزایش معنایی پیدا می کنند. 

سوی مورخان مورد مداقه قرار گیرد.

واکاوی در مفاهیم مورخ را وامی دارد که همزمان به سیر مفاهیم و 
بستر جدید مفاهیم توجه نماید. در واقع، بستر جدید، همان زمینه 
تاریخی جدید است که بر سرنوشت مفهوم در پیوند با تجربه تاثیر 

می گذارد.
با این مقدمه در فضای کنونی که با اپیدمی کرونا روبه رو هستیم 
شاهد ارتباط میان تجربه و مفهوم هستیم. کرونا اگرچه در خانواده 
به  توجه  با  اما  گردیده  تجربه  قباًل  سارس  مانند  ها  ویروس  کرونا 
گذشت زمان و ویژگی های متفاوت آن با سایر کرونا ویروسها یک 
تجربه جدید محسوب می شود . زیرا هم سرعت انتشار آن باالست 
و هم در حال حاضر دارویی برای آن تولید نشده است. این پدیده، 
نمودی از نابهنگامی ها در تاریخ است به همین دلیل به علت پیش 
پزشکان،  میان  در  حیرت  موجب  بودن،  اتفاقی  و  ناپذیری  بینی 
بر آن،  افزون  اقتصاددانان شده است.  ، جامعه شناسان و  مورخان 
انها معنی  برای همه  انها نشان می دهد که کرونا  واکنش جمعی 

دار است و بر مفاهیم کرونولوژیک حوزه های کنش انها تاثیر می 
گذارد .

در حال حاضر در ادبیات کنونی رایج در جهان با واژگان و استعاره 
های گوناگونی برای این بستر جدید تجربه روبرو هستیم . بیشترین 
مشابه  گیری  موضع  و  همبستگی  نوعی  کننده  تداعی  ها  استعاره 
شرایط جنگی هستند، به همین دلیل واژگان نظامی و جنگی مانند 
ارتش، دشمن نامرئی، تهدید مشترک و... حتی از سوی دولت ها و 
رؤسای جمهور از جمله امانوئل مکرون و... به کار گرفته می شود. 
واژه  و  مطالب   ، کرونا  با  رویارویی  در  کنش گران  این  از  کدام  هر 
اقتصاد دانان و جامعه شناسان به   . اند  های جدیدی به کار برده 
عوامل شتاب دهنده ای مانند گسترش فرهنگ شهروندی دیجیتال، 
تولیدی،  روابط  و  الگوها  در  تغییر  اقتصادی،  جدید  های  پارادایم 
و  پایدار  دیجیتال  بانکداری  ارتقای  دیجیتال،  اقتصاد  گسترش 
تجارت الکترونیکی و ...به عنوان تغییر حوزه های معنایی گذشته 

اند.  کرده  اشاره  جدید  معنایی  های  حوزه  به  بیشتر-  شتاب  -با 
از  با مشاهده تجربیات دوره کرونا  ارتباطات و فرهنگ  متخصصان 
تغییر در الگوهای ارتباطات سخن می گویند و مفاهیم جدیدی را 

بیان می کنند .
در این میان، در گفتمان سالمت نیز با تحوالت مفهومی روبرو می 
شویم. یکی از مهمترین حوزه های معنایی که در شرایط کرونایی، با 
تغییر مفهومی روبرو شده و در عرصه های مختلف اجتماعی بازتاب 

یافته ، حوزه پیشگیری برای مهار زنجیره انتقال ویروس است.
شتاب در عصر مدرن که کوزلک مطرح می کند از متغیرهای مهم 
با شتاب  که  دوران  این  در   . است  تحوالت عصر جدید  فهم  برای 
شود  می  نمایانده  ها  عرصه  همه  در  ارتباطات  پویایی  و  فنآورانه 
انتظار  افق  نیز دستخوش دگرگونی می شوند.  مفاهیم  از  بسیاری 
که بستگی زیادی به میزان تجربه بشر دارد از این شتاب تاثیر می 
پذیرد . لذا در کنار مفاهیم تاریخی مانند قرنطینه به اقتضای شرایط 
مدرن، مفاهیم دیگری مانند فاصله گذاری اجتماعی، فاصله گذاری 
هوشمند و... وارد زبان می شود که گویای ارتباط زایای تجربیات و 
مفاهیم است . شتاب دوران کنونی در عرصه مدرن تجارت، اقتصاد 
از  برای پیشگیری  اتخاذ شیوه های سنتی  امکان  تولید همیشه  و 
های  فعالیت  از  بسیاری  بر  تواند  می  زیرا  نمی دهد  را  ها  اپیدمی 
سیستمی جوامع تاثیر نامطلوبی بگذارد. از این رو، مفاهیم مربوط 
به حوزه پیشگیری نیز در معرض خوانش، بازنگری و دگرگونی قرار 

می گیرند.
مورخان خواه  که  توان گفت  می  گفته  پیش  مطالب  به  توجه  با 
اگرچه در  این مفاهیم  با مفاهیم عصر خود درگیر هستند.  ناخواه 
زمان حال جریان دارند اما دارای بسترهای تاریخی بوده و گویای 
روند تجربیات انسانی از گذشته به حال هستند. مورخان با ورود به 
زمینه شکل گیری مفاهیم، از دوره معاصر خود به درک و شناخت 
تحوالت  فرایند  مبین  تاریخی-  زبان  تحول  ماهیت  از  تری  عمیق 
به  این رو  از  برد. مفاهیم  تاریخی در فضای تجربی - پی خواهند 
موضوع مطالعه محوری انها بدل خواهد شد و انها را برای فهم روابط 
و  پژوهی  آینده  به  پژوهی  تاریخ  اتصال  مفاهیم،  و  تجربیات  میان 
حتی امکان ارایه سناریو نویسی آینده درباره رویدادهای مشابه مهیا 

خواهد کرد.
منبع: فرهنگ امروز
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جهش امیدبخش تولید در گهرزمین سیرجان
برخی واحدهای صنعتی و معدنی استان کرمان از جمله 
شرکت گهرزمین سیرجان با انجام اقدامات گسترده توسعه ای 
در خصوص رونق و جهش تولید، بومی سازی قطعات، مقابله 
با کرونا و مسئولیت های اجتماعی، رکوردهای خوبی را طی 
یک سال گذشته داشته اند که بازتاب این فعالیت ها روحیه 

نشاط و امید را در کالبد جامعه دمیده است.
بنا به گفته کارشناسان جهش تولید به عنوان شعار سال 
و یکی از مراحل توسعه، تنها با هم افزایی، همدلی و تالش 
تمامی ارکان جامعه و واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی 
در کشور و به تبع آن استان زرخیز کرمان محقق می شود.

گهرزمین  شرکت  ممارست  و  پیگیری  خصوص  این  در 
سیرجان در زمینه جهش تولید، بومی سازی قطعات، تکمیل 
زنجیره فوالد و انجام مسئولیت های اجتماعی، توانسته روح 
زندگی و امید به آینده را حتی در زمان تحریم ها و افزایش 
محروم  مناطق  برخی  و  کرمان  استان  مردم  بر  قیمت ها 
جاری کند و انجام گسترده این اقدامات در نهایت عامل بقا، 
رفاه، امنیت و قطع وابستگی ها حتی در شرایط تحریم های 

ظالمانه خواهد شد.
موفقیت های بسیار شرکت گهرزمین در بخش تولید طی 
برای  را  غرورآفرینی  رکوردهای  توانسته  گذشته  یکسال 
این استان رقم بزند و همین امر می تواند روند توسعه دیار 

کریمان را شتابان کند.
مسئولیت های اجتماعی گهرزمین مردم منوجان را 

امیدوار کرد
کرمان  استان  منوجان  شهرستان  شهروندان  از  یکی 
معین  عنوان  به  گهرزمین  شرکت  گفت:  ایرنا  خبرنگار  به 
این  و  داده  انجام  بسیاری  اقدامات  منوجان  اقتصادی 
نشاط  تقویت گردشگری،  فعالیت ها سطح گسترده موجب 
این  در  اشتغالزایی  و  ورزش  اقتصاد،  اجتماعی،  روحیه  و 

شهرستان شده است.
مجید صالحی با بیان اینکه انجام مسئولیت های اجتماعی 
شهرستان  این  مردم  به  منوجان  اقتصادی  معین  توسط 
از  سهمی  خوشبختانه  افزود:  بخشید  دوباره  امید  محروم 
تعلق  محروم  مناطق  به  گهرزمین  شرکت  تولیدات  جهش 
می گیرد و انجام این امور مسیر توسعه پایدار این شهرستان 

غیر برخوردار استان کرمان را هموار کرده است.
وی ادامه داد: شرکت گهرزمین تاکنون طرح های توسعه ای 
ازجمله احداث سوئیت کپری، آبشار مصنوعی، رستوران و 
صنایع  توسعه  چوبی،  پل  و  کابلی  پل  سنگی،  شاپ  کافی 
منوجان،  تاریخی  قلعه  مرمت  تئاتر،  آمفی  سالن  دستی، 
اجرایی  منوجان  در  را  تاریخی  قلعه  سازی  زیبا  و  مرمت 
کرده که این پروژه ها در امید به آینده و حفظ روحیه نشاط 
تاثیرگذار  بسیار  تحریم ها  و  کرونا  شرایط  در  حتی  منطقه 

تلقی می شود.
زندگی  بر  گهرزمین  معادن  زایی  اشتغال  تاثیرات 

مردم سیرجان
فارغ  جوانی  گفت:  نیز  سیرجانی  شهروندان  از  یکی 
التحصیل دانشگاه در رشته مهندسی متالوژی و جویای کار 
بودم و تا سن ۲۸ سالگی نتوانستم شغلی مناسب پیدا کنم 

و تقریبا ناامید شده بودم.
استخدامی  آگهی  با  زمان  این  در  افزود:  علیزاده  محمد 
مراحل  انجام  از  پس  و  شده  رو  روبه  گهرزمین  شرکت 
و  درآمدم  شرکت  این  استخدام  به  آزمون  و  گزینش 
مسکونی  منزل  و  کنم  ازدواج  توانستم  اکنون  خوشبختانه 

و خودرو تهیه کنم.

وی عنوان کرد: اشتغال زایی شرکت های بخش خصوصی با 
افزایش درآمدی و رفاه و معیشت منطقه مسیر زندگی مردم 
با  با امیدواری بیشتری  را هموار کرد و خوشبختانه اکنون 

روحیه ای مناسب به کشور و شهرم خدمت می کنم. 
رکورد تولید در شرکت گهرزمین سیرجان شکسته شد 
مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین سیرجان با اشاره 
به عملکرد این شرکت در زمینه بهره برداری و جهش تولید 
حالت  در  معدن  پیت  ابعاد   ،۹۸ بهمن ماه  پایان  در  گفت: 
یکهزار و  بیشترین گسترش بخش شمالی- جنوبی معادل 
۵۵۰ متر و در حالت بیشترین گسترش در بخش شرقی- 

غربی معادل ۲ هزار و ۱۰۰ متر شده است.
به صورت  مالی ۹۸-۹۷  افزود: در سال  پوریانی  علی اکبر 
این  استخراج شد که  تقریبی ۲۰.۶ میلیون تن سنگ آهن 
میزان، سه میلیون و ۵۲ هزار و ۵۵۹ تن معادل ۱۷.۵ درصد 
نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل) ۹۶-۹۷( رشد داشت.
وی اظهار کرد: باوجود مشکالت موجود از قبیل تحریم ها، 
فقدان دسترسی به موقع و نبود قطعات ماشین آالت معدنی، 
عملیات  بهینه سازی  ضمن  گهرزمین  آهن  سنگ  شرکت 
معدنکاری اقدام به راه اندازی سیستم کارآمد بومی سازی 
در   )Dispatching( ماشین آالت  هوشمند  گسیل  شده 
کنار سازماندهی فعالیت های بخش های مختلف معدن کرده 

است.
میزان  مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین سیرجان، 
تولید سنگ آهن دانه بندی شده در سال مالی ۹۸ را هفت 
میلیون و ۹۰۸ هزار و ۲۵۰ تن و میزان تولید سنگ آهن 
دانه بندی شده در سال مالی ۹۷ را پنج میلیون و ۳۱۲ هزار 
و ۶۱۲ تن اعالم کرد و گفت: خوشبختانه در سال مالی ۹۸ 
نسبت به سال مالی ۹۷ به میزان ۴۸.۸۵ درصد رشد تولید 

داشته ایم.
وی با اشاره به افزایش تولید و رکوردهای مختلف شرکت 
بیان کرد: تولید کنسانتره از یک میلیون و ۹۲۳ هزار تن در 

سال ۹۵ به بیش از چهار میلیون و ۳۳۰ هزار تن در سال 
مالی ۱۳۹۷ رسیده و همچنین در سال مالی ۹۸ بیش از 

چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تن کنسانتره تولید شده است.
تمامی  زمین  گهر  آهن  سنگ  شرکت  در  افزود:  پوریانی 
رعایت  با  محیطی  زیست  و  بهداشت  ایمنی،  های  فعالیت 
 ISO۴۵۰۰۱- ۲۰۱۸ استانداردهای  اساس  بر  الزامات 
ای  گونه  به  است،  انجام  حال  در   ISO۱۴۰۰۱-۲۰۱۵ و 
دهد  می  نشان  ایمیدرو  سازمان  ممیزی  آخرین  نتایج  که 
عملکرد این شرکت در مقایسه با کلیه شرکت های صنعتی 
و معدنی تابعه سازمان مذکور دارای باالترین رتبه می باشد.
جهش تولید با تکمیل زنجیره فوالد در شرکت گهرزمین 

سیرجان پیگیری می شود
و  توسعه ای  طرح های  به  توجه  با  شرکت  این  افزود:  وی 
تحقق جهش تولید به عنوان شعار امسال و با هدف تکمیل 
زنجیره تولید فوالد در کشور اقدام به ساخت کارخانه پنج 

میلیون تنی گندله سازی کرده است.
گفت:  سیرجان  گهرزمین  آهن  سنگ  شرکت  مدیرعامل 
برندهای  بهترین  از  یکی  مشارکت  با  کارخانه  این  ساخت 
دنیا یعنی شرکت اتوتک آلمان و شرکت های معتبر داخلی 
و  اندازی  راه  مرحله  در  درصد   ۹۶.۵ فیزیکی  پیشرفت  با 
آزمایش های سرد قرار دارد که بیش از ۷۰ درصد تجهیزات 
شرکت  در  ایرانی  توانمند  مهندسان  توسط  پروژه  این 

بومی سازی شده است.
توجه جدی شرکت گهرزمین به فرایند بومی سازی 

راهبرد  قالب  در  بومی سازی،  فرایند  کرد:  عنوان  وی 
»تولید و توسعه بر محور بومی سازی«، برای قطع وابستگی 
جدی  توجه  مورد  کشور،  از  خارج  صنعتیبه  و  اقتصادی 

شرکت قرار گرفته است.
تاکنون  عملیاتی  پروژه های  مهمترین  از  افزود:  پوریانی 
می توان به طراحی و ساخت غلتک های آسیاب های غلتکی 
فشار باال )HPGR(، طراحی و ساخت قطعات تکنولوژیک 

و   STUD، EDGE-BLOCK( کاربیدتنگستن 
 ،HPGR آسیاب های  ویژه   )CHEEK-PLATE
طراحی و ساخت داخل لوله های ضد سایش انتقال اسالری 
با عمر عملکردی بسیار باال، طراحی و تولید داخل ورق های 
مورد نیاز ساخت پوسته آسیاب گلوله ای و غیره اشاره کرد 
که منتج به جلوگیری از خروج سالیانه حدود ۹.۳ میلیون 

یورو ارز در سطح شرکت شده است.
این  از  استفاده  صورت  در  همچنین  کرد:  تاکید  وی 
محصوالت در شرکت های معدنی هم تراز، ظرفیت جلوگیری 
از خروج ارز به میزان سالیانه حدود ۳۱.۶ میلیون یورو را در 

سطح ملی خواهد داشت.
رشد ۴۱۴ درصدی سهام شرکت گهرزمین سیرجان

مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین سیرجان با اشاره 
نظیر  بی  سرمایه  بازار  در  گهرزمین  سهام  ارزش  اینکه  به 
گهرزمین  آهن  سنگ  شرکت  سهم  هر  ارزش  گفت:  است 
پس از گذشت ۱۷ ماه از زمان ورود شرکت به بازار سرمایه، 
با رشد ۴۱۴ درصدی از ۶ هزار و ۸۰۰ ریال به بیش از ۳۵ 

هزار ریال افزایش یافته است.
وی ادامه داد: در واقع این شرکت در مدت مذکور از رتبه 
بازار سرمایه در بین شرکت های بورسی  ۳۶ به رتبه ۹ در 
صعود کرده و همچنین در بازار دوم فرابورس موفق به کسب 

رتبه دوم شد.
انجام مسئولیت اجتماعی در شرکت گهرزمین

پوریانی همچنین افزود: شرکت سنگ آهن گهر زمین در 
همانند   CSR یا  اجتماعی  های  مسئولیت  انجام  راستای 
شرکت های پیشرو در دنیا، مطابق با استاندارد ایزو ۲۶۰۰۰ 
جنگل  هکتار   ۵۰۰ از  صیانت  عملیات  اجرای  زمینه  در 
درختان  با  سبز  فضای  هکتار   ۸۰ اجرای  قطاربنه،  های 
کرمان،  در  جانبازان  آسایشگاه  ساخت  محیط،  با  سازگار 
ساخت مدرسه در حاشیه شهرستان سیرجان و حمایت از 

فعالیت های ورزشی، اقدام کرده است.

در  گهرزمین  آهن  سنگ  شرکت  کرد:  خاطرنشان  وی 
ماه  مناطق محروم در دی  پایدار  توسعه  به سمت  حرکت 
معین  عنوان  به  کرمان،  وقت  استاندار  پیشنهاد  به   ۱۳۹۵
نقطه  جنوبی ترین  در  منوجان  شهرستان  مقاومتی  اقتصاد 
اشتغال زایی،  محور  بر  را  خود  فعالیت های  کرمان  استان 

کشاورزی و آموزش آغاز کرد.
و  یکهزار  ایجاد  به  موفق  تاکنون  شرکت  این  افزود:  وی 
اقشار  برای  هزینه  کمترین  صرف  با  شغلی  فرصت   ۳۲۶

محروم و کم درآمد در شهرستان منوجان شده است.
HSEشرکت  حوزه  شده  انجام  اقدامات  گفت:  پوریانی 
قابل  کرونا  بیماری  از  پیشگیری  خصوص  در  زمین  گهر 
تقدیر است و  ما خوشبختانه با وجود این تالش ها حتی 

یک مورد بیماری نداشتیم.
همه  تالش  حاصل  گهرزمین  شرکت  رکوردهای 

ارکان این مجموعه بوده است
وی بیان کرد: عملکرد بی نظیر شرکت گهرزمین، نشان 
از فعالیت نیروهای جوان، متعهد و به دور از حاشیه در این 

مجموعه است.
اظهار  سیرجان  گهرزمین  آهن  سنگ  شرکت  مدیرعامل 
کرد: درواقع تمامی رکوردهای شرکت گهرزمین سیرجان، 
حاصل تالش و موفقیت های همه ارکان این مجموعه است 
و تا زمانی که استخراج و تولید با همدلی و اتحاد سرلوحه 
فعالیت ها باشد شاهد کسب چنین رکوردها و موفقیت های 

بی نظیری بوده ایم.
همه  در  که  صورتی  در  اقدامات  این  تمامی  انجام 
شرکت های صنعتی و معدنی استان کرمان دنبال شود در 
مقام  برنامه های  و  فرمایشات  به  می تواند  تحریم ها  شرایط 
معظم رهبری و ریاست جمهوری برای توسعه همه جانبه 
کشور جامه عمل بپوشاند و عالوه بر محرومیت و فقرزدایی، 
مقرر  موعد  از  پیش  را  کشور  کالن  توسعه ای  برنامه های 

محقق کند.



شششنبه 27 اردیبهشت ماه 22/1399 رمضان 1441/ 16 می 2020/سال بیست و پنجم شماره 3200
ایران و جهان

خبر

سازمان ملل:  
بیماریروانیمیلیونهانفرراتهدیدمیکند

کارشناسان بهداشت سازمان ملل متحد اظهار کرده اند 
روان،  سالمت  حوزه  در  بحران  یک  تهدید  سایه  که 
در  مردم  از  نفر  میلیون ها  که  چرا  دارد؛  قرار  ما  سر  بر 
سراسر جهان با مرگ و بیماری محاصره شده و به انزوا، 
رانده   ۱۹ کووید  بیماری  از  ناشی  اضطراب  و  گرسنگی 

شده اند.
دوورا  رویترز،  خبرگزاری  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
کستل، رئیس بخش بهداشت روان در  سازمان جهانی 
بهداشت خاطرنشان کرد: » انزوا ، ترس ، عدم اطمینان 
روانی  اضطراب  ایجاد  باعث  همه  اقتصادی  آشفتگی  و 

می شوند.«
کستل ضمن ارائه گزارش آمریکا و راهنمای سیاست در 
مورد کووید ۱۹ و سالمت روان ،افزود:«احتمال افزایش 
تعداد و شدت بیماری های روانی وجود دارد؛ و دولت ها 
خود  مقابله ای  اقدامات  محوریت  در  را  مسئله  این  باید 

قرار دهند.«
سالمت   « گفت:  خبرنگاران  به  خبری  نشست  در  او 
روان و تندرستی تمام جوامع به طور جدی تحت تأثیر 
فوراً  بایستی  منظور  همین  به  و  گرفته  قرار  بحران  این 

دراولویت قرار گیرد«.

است،  داده  ارائه  بهداشت  جهانی  سازمان  که  گزارشی 
چندین منطقه و بخش هایی از جوامع - شامل کودکان 
کارکنان  و  مدرسه  و  دوستان  از  دورافتاده  نوجوانان  و 
مرگ  و  شدن  آلوده  شاهد  که  بهداشتی  مراقبت های 
هزاران بیمار از ویروس کرونا هستند- را به عنوان اقشار 

در معرض خطر اضطراب روانی معرفی می کند.
 ۱۹ کووید  تأثیر  بر  نوظهور،  بررسی های  و  مطالعات 
می گذارند.  صحه  جهان  سطح  در  روان  سالمت  بر 
روانشناسان از اضطراب کودکان خبر می دهند و افزایش 
به  کشور  چندین  در  اضطراب  و  افسردگی  دچار  موارد 

ثبت رسیده است.
اضافه می کند که  ملل متحد همچنین  گزارش سازمان 
میلیون ها نفر نیز تاکنون درآمد و معاش خود را از دست 
داده، یا با این خطر مواجه هستند که این موضوع آن ها 
اقتصادی در وضعیت متزلزلی قرار می دهد.  را به لحاظ 
در عین حال، تکرار اطالعات نادرست و شایعات در مورد 
مورد  در  مردم  اطمینان  عدم  و  کرونا  همه گیر  بیماری 
پایداری این وضعیت، آن ها را دچار احساس اضطراب و 

ناامیدی نسبت به آینده می کند.
گزارش فوق همچنین اقدامات عملی را که سیاست گذاران 

می توانند به منظور »کاهش رنج عظیم صدها میلیون نفر 
و  اجتماعی  بلندمدت  هزینه های  کردن  کم  و   مردم  از 

اقتصادی برای جوامع« انجام دهند، تشریح کرده است.
این اقدامات شامل جبران سرمایه گذاری ناچیز در حوزه 
خدمات روان شناختی، تأمین »سالمت روان اضطراری« 

مشاوره  مانند  دور  راه  از  درمانی  روش های  طریق  از 
تلفنی برای کارکنان سالمت حاضر در خط مقدم مبارزه 
افسردگی و  افراد دچار  برای  انجام کار فعاالنه  با کرونا، 
اضطراب و افراد در معرض خطر باالی خشونت خانگی 

و فقر شدید است.

برای  دستورالعملی  صدور  از  آمریکا  خارجه  وزارت 
جلوگیری از دور زدن تحریم های این کشور علیه ایران، 

سوریه و کره شمالی خبر داد.
کنترل  دفتر  و  خارجه  امور  وزارت  ایسنا،  گزارش  به 
آمریکا  متحده  ایاالت  خزانه داری  وزارت  دارایی های 

کردن  سخت تر  برای  را  دستورالعملی  پنجشنبه  روز 
سوریه  و  شمالی  کره  ایران،  علیه  اعمالی  تحریم های 

وضع کرد.
این وزارتخانه مدعی شده که این بیانیه برای کمک به 
صنعت دریانوردی و فعاالن بخش انرژی و فلزات برای 

مقابله با فعالیت های فریبکارانه کشتیرانی صادر شده تا 
اشخاص و نهادهایی که در این صنایع فعالیت دارند از 

خطر تحریم های آمریکا محفوظ بمانند.
همچنین در این بیانیه آمده است که این دستورالعمل، 
به روزرسانی  را  دستورالعمل های گذشته دولت آمریکا 

کرده و آن ها را توسعه می دهد.
صنایع  فعاالن  به  الزم  ابزار  و  اطالعات  »ارائه  از 
دریانوردی برای مقابله با روش های نوین و جدید گریز 
این دستورالعمل  به عنوان هدف صدور  از تحریم ها« 

یاد شده است. 

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور تاکید 
جمله  از  کشوری  ملی  های  آزمون  زمان  کرد: 
کنکور  و  تخصصی  دکتری  ارشد،  کارشناسی 
با  مقابله  ملی  ستاد  مصوب   ۹۹ سال  سراسری 

کرونا است و تغییری نمی کند.
پی  در  این  از  پیش  افزود:  آمیزی  زرین  فاطمه 
زمان  تعویق  بر  مبنی  داوطلبان  درخواست های 
کروناویروس،  شیوع  دلیل  به  ملی  آزمون های 
سراسری  کنکور  ملی  آزمون های  جدید  زمان 
آزمون  ارشد سال ۹۹ و  آزمون کارشناسی   ،۹۹

مقابله  ملی  ستاد  به   ۹۹ سال  تخصصی  دکتری 
با کنکور پیشنهاد شده بود و در نهایت ستاد در 
جلسه ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۹ ستاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا، تاریخ برگزاری آزمونهای سراسری 

سال ۱۳۹۹ را مصوب کرد.
ملی  ستاد  نهایی  مصوبه  اساس  بر  افزود:  وی 
سراسری  کنکور  زمان  کرونا،  بیماری  مدیریت 
سال ۹۹ از ۱۲ و ۱۳ تیرماه به ۳۰ و ۳۱ مردادماه 
۹۹ منتقل شد و آزمون در روزهای پنجشنبه و 

جمعه ۳۰ و ۳۱ مرداد برگزار می شود.

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور تاکید 
کرد: همچنین آزمون دکتری تخصصی سال ۹۹ 
که قرار بود در ۹ خرداد برگزار شود در ۲۶ تیر 

برگزار خواهد شد.
آزمون  ترتیب  همین  به  کرد:  خاطرنشان  وی 
این  از  پیش  که  نیز   ۹۹ سال  ارشد  کارشناسی 
برگزار  بود در روزهای ۲۲ و ۲۳ خردادماه  قرار 
شود به روزهای ۲ و ۳ مرداد موکول شده و در 

این زمان برگزار خواهد شد.
آزمون رشته  یادآور شد: همچنین  آمیزی  زرین 

های با آزمون دوره کاردانی فنی حرفه ای جمعه 
با آزمون دوره  ۱۴ شهریور و آزمون رشته های 
شهریور   ۱۴ جمعه  نیز  کارشناسی  به  کاردانی 

برگزار می شود.
معاون  حریرچی  ایرج  دکتر  مهر،  گزارش  به 
در  ماه  اردیبهشت   ۲۵ روز  بهداشت  وزیر  کل 
صحبتی زمان جدید برگزاری آزمون های ورودی 
بود:  شده  یادآور  و  کرده  اعالم  را  دانشگاه ها 
آزمون های  و  دکتری  کارشناسی،  آزمون های 

جامع از هفته آخر تیرماه شروع می شود.

به  استناد  با  بین المللی  آماری  پایگاه  یک 
نهاد های  از سوی  شده  منتشر  رسمی  آمار های 
کرد  اعالم  جهان  مختلف  نقاط  در  دولتی 
)بیماری  کرونا  ویروس  قربانیان  تعداد  که 
کووید-۱۹( در جهان به بیش از ۳۰۰ هزار نفر 
 Worldometer آماری  پایگاه  است.  رسیده 
شمار مبتالیان به ویروس کرونا در جهان را نیز 

حدود ۴.۵ میلیون نفر اعالم کرده است.
آماری  پایگاه  که  رسمی  آمار های  اساس  بر 
ویروس  شیوع  ابتدای  از   Worldometer

کرونا در جهان با استناد به گزارش های آماری 
جهان  مختلف  کشور های  در  دولتی  نهاد های 
انتشار  و  روزآمدسازی  به  اقدام  مستمر  به طور 
هزار   ۸۵ از  بیش  با  آمریکا  است،  کرده  آن ها 
مورد مرگ ومیر بر اثر ابتال به کرونا، با اختالف 
)انگلیس  دوم  کشور  به  نسبت  فاحشی  بسیار 
رتبه  مرگ ومیر(  مورد  هزار   ۳۳ از  بیش  با 
اختصاص  خود  به  زمینه  این  در  را  جهان  اول 
پایگاه  در  شده  منتشر  آمار های  است.  داده 
Worldometer حاکی از این است که قاره 

بر  مرگ ومیر  مورد  هزار   ۱۵۸ از  بیش  با  اروپا 
اثر کرونا، در این زمینه باالتر از همه قاره های 
جهان قرار گرفته است. در واقع بیش از نیمی 
کشور های  ساکن  جهان  در  کرونا  قربانیان  از 

اروپایی بوده اند.
شمار   Worldometer آماری  پایگاه 
مبتالیان به ویروس کرونا در جهان را نیز حدود 
۴.۵ میلیون نفر اعالم کرده است. آمریکا با ثبت 
بیش از ۱.۴ میلیون مورد ابتال به کرونا، از این 

لحاظ در جهان رکورددار است.

مبتالیان  از  نفر  میلیون   ۱.۷ حدود  تاکنون 
را  خود  سالمتی  جهان  سراسر  در  کرونا  به 
نیز  دیگر  نفر  میلیون   ۲.۵ تقریباً  و  بازیافته اند 

همچنان تحت درمان قرار دارند.
بیماری  یعنی  کرونا  ویروس  از  ناشی  بیماری 
جهانی  بهداشت  سازمان  که  »کووید ــ ۱۹« 
)WHO( آن را بیماری همه گیر جهانی اعالم 
و  کشور   ۲۰۰ از  بیش  در  تاکنون  است،  کرده 
یافته  شیوع  جهان  مختلف  قاره های  از  قلمرو 

است.

 رییس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور 
با نزدیک شدن تعطیالت عید فطر و نیمه خردادماه 
مجاز،  سفرهای  انتخاب  با  کرد  درخواست  مردم  از 
صنعت  رسمی  زنجیره  از  مسؤوالنه،  و  حرفه ای 

گردشگری حمایت کنند.
با  جلسه ای  در  گردشگری  ملی  تشکل های  دبیر 
از  شده  تحمیل  خسارت  میزان  رییس جمهوری، 
شیوع ویروس کرونا به صنعت گردشگری را فقط در 
 ۵۳۰۰ بر   بالغ  رقمی  فروردین ماه  و  اسفند  ماه  دو 
فرهنگی،  میراث  وزارت  کرد.  اعالم  تومان  میلیارد 
برای جبران  آن،  از  قبل  و صنایع دستی  گردشگری 
میلیارد   ۳۸۰۰ اختصاص  دولت  از  خسارت ها  این 
تومان اعتبار و تسهیالت را درخواست کرده بود که 

این پیشنهاد رد شد.
تعطیلی  از  ماه  سه  حدود  گذشت  از  پس  حاال 
آن ها،  تدریجی  بازگشایی  و  گردشگری  تاسیسات 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با 
طرح سفر هوشمند که تاکید بر رعایت پروتکل های 
مردم  از  دارد،  اجتماعی  فاصله گذاری  و  بهداشتی 
خواسته با انتخاب سفرهای مجاز، از زنجیره خدمات 
گردشگری که با صد در صد خسارت در دوران کرونا 

مواجه شد، حمایت کنند.
با  که  خواسته  مردم  از  درحالی  گردشگری  معاون 
و  حرفه ای  سفرهای  مروج  مجاز،  گروه های  انتخاب 
بدون  تورهای  تبلیغ  و  فعالیت  که  باشند  مسؤوالنه 
نیمه  و  فطر  عید  تعطیالت  در  سفر  برای  مجوز 

خرداد آغاز شده است.
مرکزی  ستاد  جلسه  آخرین  در  تیموری  ولی 
در  که  کرد  اشاره  کشور  سفر  خدمات  هماهنگی 
حال حاضر بخش قابل توجهی از سفرهای داخلی با 
اهداف معنوی، زیارتی و کاری در حال انجام است و 
با این پیش بینی که توصیه در خانه ماندن جوابگوی 
فشارها  تحمل  پی  در  و  نیست  حاضر  حال  شرایط 
در  هوشمند  سفرهای  با  بی شک  اخیر،  اضطراب  و 
از  شد،  خواهیم  مواجه  فطر  سعید  عید  تعطیالت 
منظور  به  خواست  سفر  ستاد  عضو  دستگاه های 
برپایه  هوشمند  سفرهای  بر  نظارت  و  خدمت رسانی 
در  غفلت  با  تا  باشند  داشته  کامل  آمادگی  سالمت، 
ایجاد  کرونا  ویروس  مجدد  انتشار  زمینه  امر،  این 

نشود.
کشور  سفر  خدمات  هماهنگی  مرکزی  ستاد  رییس 
با تاکید بر ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی در 
سفر، یادآور شد: همزمان با تعطیالت عید سعید فطر، 
ستاد هماهنگی خدمات سفر کشور با رعایت کامل 
خدمات رسانی  آمادگی  بهداشتی،  و  ایمنی  مقررات 
می رود  انتظار  دارد.  را  عزیز  هموطنان  به  شایسته 
گردشگران و مسافران، با انتخاب خدمات سفر مجاز 
به  شده،  برنامه ریزی  و  هوشمند  سفر  بسته های  و 
جای سفرهای مستقل و بی برنامه، سفر مسؤوالنه و 
حرفه ای را در پیش گرفته و ضمن کمک به بازیابی و 
التیام بخشی صنعت گردشگری، از فعاالن و زنجیره 

رسمی صنعت گردشگری کشور حمایت کنند.

دستورالعمل آمریکا برای جلوگیری از دور زدن تحریم ایران

سازمان سنجش:  زمان آزمون ها تغییر نمی کند

آمارقربانیانکرونادرجهاناز۳۰۰هزارنفرگذشت

سفرمستقلوبیبرنامهراکناربگذارید

جنایترگباریباکالشینکف
مهاجمان مسلح با یورش به سوی یک دستگاه پژو پارس 

سفید رنگ، سرنشینان آن را به رگبار بستند که دو تن از آنان 
به قتل رسیدند و سرنشین دیگر در مرکز درمانی با مرگ دست 

و پنجه نرم می کند.
با  مشهد  رضویه  بخش  انتظامی  ماموران   ، خراسان،  گزارش  به 
به  و  شدند  آباد  خادم  محله  عازم  تیراندازی،  مورد  یک  گزارش 
تحقیق در این باره پرداختند. بررسی ها نشان می داد کسی بر 

اثر تیراندازی مذکور آسیب ندیده است.
نیروهای  به  »ع-ت«  نام  به  ای  ساله   ۴۹ مرد  حال  همین  در 
انتظامی گفت: مرد ۵۰ ساله ای به نام محمد در منزل من بود 
که جوانی به نام »ح-خ« با او تماس گرفت. ما از قبل اختالفاتی 
منزل  در  االن  که  او گفت  به  محمد  وقتی  داشتیم.  با »ح-خ« 
من نشسته است ناگهان از آن سوی خط با صدای بلند شروع 
به فحاشی کرد طوری که من صدایش را بشنوم! این فحاشی و 
توهین ها به جایی رسید که در محله خادم آباد قرار گذاشتیم 
اما وقتی آن ها گلوله شلیک کردند من و خانواده ام از ترس به 

داخل منزل گریختیم.
گزارش خراسان حاکی است، در حالی که ماموران انتظامی»ع-ت« 
و پسر ۲۲ ساله اش را برای ادامه تحقیقات به کالنتری هدایت 
کرده بودند ناگهان خبر تیراندازی وحشتناک دیگری در بی سیم 

های پلیس پیچید.
به همین دلیل بی درنگ نیروهای انتظامی به یکی از خیابان 
های شهرک رضویه رفتند و در حالی با پیکرهای خون آلود سه 
مرد درون یک دستگاه پژو پارس سفید رنگ روبه رو شدند که 
یکی از آنان در دم جان باخته بود و دو نفر دیگر هنوز نفس می 
کشیدند. آنان بالفاصله ماجرا را به نیروهای اورژانس و قاضی ویژه 
قتل عمد مشهد اطالع دادند و به حفظ صحنه جنایت پرداختند.
امدادگران اورژانس چند دقیقه بعد هنگامی پیکرهای نیمه جان 
دو جوان ۲۴ و ۳۸ ساله را به مرکز درمانی انتقال دادند که جوان 
۳۸ ساله به دلیل عوارض ناشی از اصابت گلوله قبل از رسیدن به 
اتاق عمل جان باخت و جوان ۲۴ ساله دیگر که »ح-ض« نام دارد 

در بخش مراقبت های ویژه تحت درمان قرار گرفت.
همراه  به  عمد  قتل  ویژه  قاضی  است،  حاکی  خراسان  گزارش 
خراسان  آگاهی  پلیس  جنایی  اداره  زبده  کارآگاهان  از  گروهی 
رضوی به شهرک رضویه رسیدند و تحقیقات خود را آغاز کردند.

بررسی های مقدماتی بیانگر آن بود که مهاجمان مسلح، خودرو 
پژو پارس را طوری با اسلحه کالشینکف به رگبار بسته اند که 
گلوله های زیادی شلیک شده است و جسد »محمد-ب« مرد 

۵۰ ساله در پشت فرمان خودرو قرار داشت.
بنابر گزارش خراسان، با صدور دستورات ویژه ای از سوی قاضی 
علی اکبر احمدی نژاد، تحقیقات گسترده کارآگاهان برای ریشه 
یابی این جنایت هولناک ادامه یافت و مشخص شد که جنایت 
مذکور با تیراندازی ساعتی قبل در محله خادم آباد ارتباط دارد.

با انتقال اجساد قربانیان این حادثه وحشتناک به پزشکی قانونی، 
باتجربه شعبه  قاضی  محرمانه  دستورات  با  پلیسی  بررسی های 
۲۰۸ دادسرای عمومی و انقالب مشهد و به سرپرستی سرهنگ 

کارآگاه نجفی همچنان ادامه دارد.

سرقتپنجمیلیاردی

درزمانمرخصیاززندان
رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری ۲ سارق 
و کشف ۱۵ فقره سرقت منزل به ارزش ۵ میلیارد ریال خبر داد 
که سرقت ها را در زمان مرخصی از زندان برنامه ریزی می کردند.
به گزارش مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ کارآگاه 
با  شخصی  گذشته  سال  مهرماه  پنجم  گفت:  دستخال  قاسم 
جریان  در  را  پلیس  مأموران  قلهک   ۱۲۴ کالنتری  به  مراجعه 
وقوع سرقت از منزلش می گذارد و با ثبت اظهارات شاکی پرونده 
به دستور مقام قضائی برای رسیدگی تخصصی به پایگاه سوم 

پلیس آگاهی ارجاع می شود.
وی افزود: محتویات پرونده حاکی از آن بود شاکی پنجم مهرماه 
از خانه خود واقع در امیر آباد خارج می شود و پس از بازگشت با 
بهم ریختگی منزل مواجه شده و متوجه می شود اموالی شامل 
طالجات و لوازم شخصی به ارزش ۴۰۰ میلیون ریال به سرقت 

رفته است.
این مقام انتظامی گفت: در گام اولیه تحقیقات کارآگاهان برای 
دست  به  و  بازدید  سرقت  محل  از  سارقان  یا  سارق  شناسایی 
می آورند سرقت از منزل شاکی توسط یکی از متهمان سابقه دار 

به نام "وحید" صورت گرفته است.
تحقیقات  در  گفت:  پایتخت  آگاهی  پلیس  سوم  پایگاه  رئیس 
از  سرقت  اتهام  به  حاضر  حال  در  وحید  شد  پلیسی مشخص 
منزل در زندان در حال تحمل کیفر می باشد که با هماهنگی و 
کسب دستور از بازپرس محترم شعبه ۱۵ ناحیه ۶ تهران متهم 

از زندان تحویل پایگاه سوم شد.
این مقام پلیسی ابراز کرد: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی 
اذعان داشت، در خالل  و  انتسابی معترف  بزه  به  اظهاراتش  در 
منزل  از  سرقت  فقره   ۱۵ مرتکب  بودم  آزاد  که  زمانی  مدت 
دوستانم  از  یکی  با همدستی  تهران  در سطح شهر  شهروندان 
با یک دستگاه خودروی پارس سفید  نام "جمشید" شدم و  به 
سرقت ها را انجام می دادیم و اکنون قادر به شناسایی محل های 

سرقت می باشم.
رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان گفت: در 
به  نیز  جمشید  شد  مشخص  پلیسی  تحقیقات  از  بعدی  گام 
قضائی  مقام  هماهنگی  با  که  می باشد  زندان  در  سرقت  اتهام 
متهم برای تحقیقات تکمیلی به پلیس آگاهی انتقال و هر دو 
متهم برای کشف و شناسایی محل های سرقت در اختیار پلیس 

آگاهی قرار گرفتند.
 ۵ کارشناسان  توسط  سرقتی  اموال  مجموع  اینکه  بیان  با  وی 
میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: کشف سایر جزئیات پرونده 

در دستور کار قرار دارد.
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موافقت شهردار کرمان

 برای واگذاری زمین

 به هیات کشتی کرمان
سرپرست هیات کشتی استان کرمان گفت: شهردار کرمان با درخواست این 
هیات برای در اختیار قرار دادن زمین به منظور احداث سالن اختصاصی 

کشتی موافقت کرد.
گو  و  گفت  در  کرمان  استان  کشتی  هیات  سرپرست  دامغانی،  منصور 
با  گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با 
همراهی اکبر ایرانمنش و رضا یوسف آبادی از پیشکسوتان و بزرگان کشتی 
استان، رضایی و کردنژاد رییس و دبیر هیئت شهرستان کرمان و محمدرضا 

رنجبر از مربیان کشتی به دیدار شهردار کرمان رفتیم.
او افزود: در این نشست، بزرگان کشتی در زمینه مشکالتی، چون نبود سالن 
اختصاصی کشتی برای جوانان با مهران عالم زاده شهردار کرمان به بحث و 

گفت و گو نشستند.
برای  را   خود  موافقت  کرمان  شهردار  خوشبختانه  کرد:  تصریح  دامغانی   

واگذاری زمین در مرکز شهر اعالم کردند.
سرپرست هیات کشتی استان کرمان، ضمن تشکر از حمایت شهردار کرمان 
از ورزش بیان کرد: در این نشست، شهردار کرمان اعالم کرد، زمینی را در 
مکان مناسبی به شهرداری معرفی کنید تا بتوانم موافقت واگذاری آن را به 

نام هیات کشتی استان کرمان بگیرم.

واژگونی پراید با ۹ مصدوم 

در محور رفسنجان -کرمان
پراید در  اورژانس و فوریت های پزشکی کرمان گفت: واژگونی  رئیس مرکز 

محور رفسنجان - کرمان ۹ مصدوم برجای گذاشت.
کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
سید محمد صابری رئیس اورژانس و فوریت های پزشکی کرمان گفت:بر اثر 

واژگونی یک دستگاه پراید در رفسنجان ۹ نفر مصدوم شوند.
او افزود: بر اثر این حادثه۴ تیم فوریت های پزشکی مصدومان را به مراکز 

درمانی انتقال دادند.
صابری تصریح کرد: این حادثه  در محور رفسنجان-کرمان محدوده دو راهی 

رباط رخ داد.
او بیان کرد:مصدومان بعد از اقدمات اولیه درمانی با حال عمومی مساعد به 
بیمارستان شهید باهنر کرمان انتقال داده شدند و یکی از مصدومان نیز در 

محل حادثه بصورت سرپایی درمان شد.
مصدومان شامل ۵ کودک، ۲ زن و ۲ مرد که در رده سنی ۴ تا ۴۰ سال 

قرار دارند.

جسد نوجوان غرق شده رضا آبادی 

پس از ۱۴ ساعت پیدا شد
رییس جمعیت هالل احمر شهرستان رودبار جنوب گفت: با تالش نیرو های 
هالل احمر، پس از ۱۴ساعت جسد نوجوان غرق شده در روستای رضا آباد 

شهرستان رودبار جنوب، پیدا شد.
کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
اسحاق آزاد رخت، رییس جمعیت هالل احمر شهرستان رودبارجنوب گفت: 
با تالش نیرو های هالل احمر؛ پس از ۱۴ساعت جسد نوجوان غرق شده در 

روستای رضا آباد شهرستان رودبار جنوب، پیدا شد. 
او افزود: این نوجوان ۱۶ ساله اهل روستای رضاآباد شهرستان رودبار جنوب،  
بارندگی های امسال تبدیل به یک  اثر  در یکی از معدن های شنی که در 
دریاچه شده است، هنگام شنا در آب غرق شد و دوستانش هم شاهد ماجرا 

بودند.
 آزاد رخت افزود: پس از وقوع حادثه، نیرو های امدادی و غواصان هالل احمر 
رودبار جنوب و گروه های امدادی نجات غریق اعزامی از شهرستان های بم 
و عنبرآباد، تالش برای یافتن جسد فرد غرق شده را آغاز کردند که پس از 

گذشت ۱۴ ساعت جسد این نوجوان پیدا و  تحویل پزشکی قانونی شد.

گذاری  بازیکنان جوان سرمایه  روی  که  تیم هایی 
مدت  بلند  در  را  خود  کار  نتیجه  می کنند، 

می بینند.
به گزارش خبرنگار دنیای ورزش گروه ورزش باشگاه 
آینده  جوان  فوتبالیست های  جوان،  خبرنگاران 
فوتبال را می سازند. تیم هایی که روی این بازیکنان 
سرمایه گذاری می کنند، نتیجه کار خود را در بلند 

مدت می بینند.
عملکرد  به  گزارشی  در  ریپورت  بیلچر  نشریه 
اروپایی  تیم های  فصل  این  سال   ۲۵ زیر  بازیکنان 
را بررسی کرده است. البته اگر بازیکنانی به صورت 
قرضی در تیمی دیگر بازی می کنند جزء آن تیم 

محسوب نشده اند.
منچستر سیتی بهترین جوانان را در اختیار دارد

با در اختیار داشتن  تیم فوتبال منچستر سیتی 
لروی  استرلینگ،  رحیم  مانند  جوانی  بازیکنان 
الپورت،  امریک  سیلوا،  برناردو  کانسلو،  ژائو  سانه، 
زیر  بهترین جوانان  مندی  بنجامین  و  فودن  فیل 

۲۵ سال این فصل اروپا را در اختیار داشته است.
این تیم اکنون با ۵۷ امتیاز در رده دوم لیگ جزیره 

قرار گرفته است. البته این تیم در این فصل تقریبا 
شانسی برای قهرمانی ندارد، اما با سرمایه گذاری 
روی این جوانان می تواند در فصل آینده با تجربه ی 

بیشتر از مدعیان اصلی قهرمانی باشد.
بایرن مونیخ در رده دوم این جدول   تیم فوتبال 
قرار گرفته است. این تیم از بازیکنان جوانی مثل 
هرناندز،  لوکاس  سوله،  نیکالس  پاوارد،  بنجامین 
جاشوا کیمیچ، کینگسلی کومان و سرگی گنابری 

بهره می برد.
دفاعی  خط  قلب  در  هرناندز  و  سوله  عملکرد 
باواریایی ها فوق العاده بوده است و خیال مسئوالن 
برای سال ها  دفاعی،  استحکام خط  از  را  تیم  این 
زمین  میانه  در  کیمیچ  جاشوا  است.  کرده  راحت 
فوق العاده بوده است. سرگری گنابری در این فصل 
با ثبت ۱۸ گل و ۱۱ پاس منجر به گل از ستارگان 

تیم فوتبال بایرن مونیخ بوده است.
تیم بایرن مونیخ اکنون با کسب ۵۷ امتیاز در صدر 

جدول بوندسلیگا قرار گرفته است.
به یک  باز هم  برترین تیم های جوان،  رتبه بعدی 
تیم بوندسلیگایی تعلق دارد. تیم فوتبال الیپزیش 

با داشتن بازیکنانی مثل تیمو ورنر، یوسف پولسن، 
این  تیم های  بهترین  از  اولمو  دنی  و  آدامز  تایلر 

فصل اروپا بوده است.
العاده  فوق  عملکرد  با  گمنام  جوان  بازیکنان  این 
خود به سرعت به یک ستاره تبدیل شدند و نظر 

تیم های بزرگ اروپایی را به خود جلب کردند.
از  درخشان تر  ورنر  تیمو  عملکرد  میان  این  در 
سایر بازیکنان بوده است. این بازیکن در این فصل 
منجر  پاس   ۱۲ و  گل   ۲۷ ثبت  با  است  توانسته 
فوتبال  فصل  این  مهاجمان  بهترین  از  گل  به 
اروپا باشد. او در رده دوم برترین گلزنان این فصل 
بوندسلیگا قرار گرفته است. عملکرد او موجب شد 
دنبال جذب  به  لیورپول  فوتبال  تیم  مسئوالن  تا 

این بازیکن در فصل آینده باشند.
جولیان  نام  به  جوانی  مربی  از  الیپزیش  تیم   
کسب  با  اند  توانسته  آن ها  می برد.  بهره  ناگلزمن 
قرار  بوندسلیگا  امتیاز در رده سوم رقابت های   ۵۰

بگیرد.
رتبه  این  چهارم  رده  در  مادرید  رئال  فوتبال  تیم 
مثل  بازیکنان  از  تیم  این  است.  گرفته  قرار  بندی 

یوویچ،  لوکا  آسنسیو،  مارکو  جونیور،  وینیسیوس 
رودریگو، اشرف حکیمی و دنی سبایوس بهره مند 

است.
درخشش وینیسیوس جونیور در تیم رئال مادرید و 
اشرف حکیمی که به صورت قرضی در تیم فوتبال 
دورتموند بازی می کند بیش از سایر این بازیکنان 
به چشم آمده است. حکیمی به احتمال زیاد در 

فصل آینده به جمع کهکشانی ها باز می گردد.
دوم  رده  در  امتیاز   ۵۶ با کسب  مادرید  رئال  تیم 

جدول اللیگا اسپانیا قرار گرفته است.
از  استفاده  با  یونایتد  منچستر  فوتبال  تیم   
مک  اسکات  رشفورد،  مارکوس  مانند  بازیکنانی 
تومینای، میسون گرین وود، برون فرناندز و ویکتور 
لیندلوف در رده پنجم این جدول قرار گرفته است.
نتوانسته  کنون  تا  انگیزه  با  و  بازیکنان جوان  این 
اند رضایت هوادران شیاطین سرخ را بدست آورند. 
نتیجه  آینده  سال های  در  منچستری ها  شاید 

سرمایه گذاری روی جوانان را ببینند.
امتیاز در رده پنجم  با کسب ۴۵  اکنون  این تیم 

لیگ جزیره قرار دارد.

االهلی  باشگاه  فوتبال  جهانی  فدراسیون 
 ۲۰۰ و  میلیون  یک  پرداخت  به  را  عربستان 

هزار دالر به سرمربی سابقش محکوم کرد.
خبرنگاران  باشگاه  ورزشی  گروه  گزارش  به 

 »۲۴ »اسپورت  سایت  از  نقل  به  جوان، 
)فیفا(  فوتبال  جهانی  فدراسیون  عربستان، 
باشگاه االهلی را به پرداخت یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار دالر به گویدو سرمربی سابق آرژانتینی اش 

محکوم کرد.
برکنار  را  گویدو  در سال ۲۰۱۹  االهلی  باشگاه 
کرد. این سرمربی آرژانتینی به فیفا علیه این 
فسخ  مبلغ  خواستار  و  کرد  شکایت  باشگاه 

قراردادش شد. در نهایت فیفا حکم خود را به 
نفع این سرمربی داد.

مرحله  در  استقالل  رقبای  از  یکی  االهلی 
گروهی لیگ قهرمانان آسیا است.

با تعویق جام جهانی فوتسال گرچه کادرفنی 
تیم ملی از این اتفاق راضی است اما ملی پوشان 

ایران یکسال پیرتر خواهند شد.
 به گزارش ایسنا، فیفا در نهایت تصمیم قطعی 
را  فوتسال ۲۰۲۰  با جام جهانی  رابطه  در  خود 
سال  یک  با  مسابقات  این  کرد  تاکید  و  اعالم 

تاخیر در سپتامبر سال ۲۰۲۱ در لیتوانی برگزار 
اکثر قدرت های  استقبال  با  اتفاق  این  می شود. 
است  گرفته  قرار  ایران  از جمله  فوتسال جهان 
و سرمربی تیم ملی ایران این اتفاق را به سود 
این حال تیم  ملی یک  با  فوتسال ما دانست 
سال پیرتر روانه جام جهانی فوتسال خواهد شد.

عدم  به  زیادی  انتقادات  پیش  مدت ها  از 
جوانگرایی در تیم ملی فوتسال می شد و ناظم 
الشریعه اعتقاد داشت که این مهم را به صورت 
برنامه ریزی شده در تیم ملی انجام داده با این 
حال برخی ها معتقدند که تیم ملی میانگین 
به مشکل خواهد  آینده  باالیی دارد و در  سنی 

خورد.
به نظر می رسد کار از این هم دشوارتر خواهد 
شد و همه نسل کنونی تیم ملی با یک سال 
در  که  شوند  می  جهانی  جام  روانه  شدن  پیر 
پروسه جوانگرایی تیم ملی نیز خدشه وارد می 

کند.

کدام تیم ها از بهترین جوانان فوتبالیست بهره می برند؟

حریف استقالل در آسیا نقره داغ شد

تیم ملی فوتسال یک سال پیرتر به جام جهانی می رود

المپیک  جودوی  مسابقات  کره ای  قهرمان  نایب 
از  العمر  مادام  اخالقی،  فساد  دلیل  به  پکن   ۲۰۰۸

فعالیت در این رشته محروم شد.
به گزارش خبرنگار دنیای ورزش گروه ورزش باشگاه 
کشور  وانگ کی چون، جودوکار  جوان،  خبرنگاران 
کره جنوبی و دارنده مدال نقره مسابقات المپیک 
پکن ۲۰۰۸، به دلیل تعرض به یک دختر نوجوان، 
از سوی فدراسیون جودوی این کشور مادام العمر از 

فعالیت در این رشته محروم شد.
در پی شکایت از این جودوکار در ماه مارس و پس 
ولسوالی  پلیس  ماجرا،  درباره  پلیس  تحقیقات  از 

دائجو وانگ را روز ۲ می  بازداشت کرد.
کمیته  یونهاپ،  جنوبی،  کره  خبرگزاری  گزارش  به 
انضباطی فدراسیون جودوی این کشور به اتفاق آرا 
تصمیم گرفت وانگ را مادام العمر از فعالیت در این 

رشته محروم کند.

اما  است،  نشده  تأیید  هنوز  وانگ  علیه  اتهامات   
روابط  "او  که  است  گفته  کمیته  گزارش ها  بر  بنا 
به  و  با یک فرد کم سن و سال داشته  نامناسبی 
حیثیت و جایگاه اجتماعی جودو به شدت آسیب 

رسانده است".
وانگ با ارسال نامه ای به کمیته انضباطی درخواست 

تجدید نظر کرده بود.
او فرصت دیگری خواهد داشت تا از کمیته ورزش 

و المپیک کره در مورد محرومیت مادام العمرش 
درخواست تجدید نظر کند.

دارنده مدال نقره المپیک پکن، سال ۲۰۰۹ هم در 
پی حادثه ای در یک کلوپ شبانه بازداشت شده بود.

او  به  زنی،  با  مشاجره  از  پس  او  گزارش ها،  طبق 
سیلی زده بود که توسط پلیس مورد بررسی قرار 
گرفت، اما طرفین درگیری با هم مصالحه کردند و 

هیچ اتهامی متوجه این ورزشکار نشد.

وحید امیری، هافبک تیم فوتبال پرسپولیس در 
لیگ بیستم هم در جمع سرخ ها خواهد ماند.

به گزارش خبرنگار فوتبال و فوتسال گروه ورزشی 
باشگاه خبرنگاران جوان، گفته می شد که قرار است 

وحید امیری، هافبک ملی پوش پرسپولیس لژیونر 
شود و به قطر برود.

گفته شده بود که سیامک نعمتی، محمد انصاری و 
وحید امیری از تیم های قطری پیشنهاد دارند و قرار 

است به این کشور برود.
البته امیری قصد لژیونر شدن ندارد و قرار است در 

لیگ بیستم هم در جمع سرخ ها بماند.
به  و  دارد  قرارداد  با سرخ ها  دیگر  امیری یک سال 

پیشنهاد  قرارداد  تمدید  برای  او  به  باشگاه  زودی 
خواهد کرد.

بار لژیونر شد و به ترکیه  از این امیری یک  پیش 
رفت، اما عملکرد خوبی در لیگ ترکیه ارائه نکرد.

محرومیت مادام العمر قهرمان المپیک به دلیل فساد اخالقی

هافبک پرسپولیس خیال هواداران را راحت کرد

خبر
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سرویس فرهنگی - ادبی کرمان امروز
 

رنج سی ساله فردوسی حاال قرن هاست زبان زد چهره های برجسته جهان 
است؛ از شرق تا غرب، بسیاری از خون دلی که فردوسی برای سرودن 

»شاهنامه« خورده است یاد کرده اند.
 »شاهنامه« فردوسی در نگاه جهانیان 

از  سخنانی  در  فردوسی  هزاره  مراسم  در  روس  خاورشناس  برتلس، 
جهان  در  که  »مادام  است:  گفته  چنین  او  شاهنامه  و  فردوسی  بزرگی 
مفهوم ایرانی وجود خواهد داشت، نام پرافتخار شاعر بزرگ هم که تمام 
عشق سوزان قلب خود را به وطن خویش وقف کرده بود، جاوید خواهد 
این قیمت، خریدار  به  با خون دل نوشت، و  را  ماند. فردوسی شاهنامه 

محبت و احترام ملت ایران به خود شد."
کتاب  در  فرانسوی  تاریخ نگار  و  فیلسوف  لغت شناس،  رنان،  ارنست 
»مطالعات تاریخی و سفرها، نقل از کتاب ایران در ادبیات جهان« آورده 
است: »فردوسی مظهر اصالت نژاد ایرانی است، به افتخار و معنویت ایمان 
دارد. بشردوست است و انسانی فکر می کند. خوبی را صمیمانه دوست 
این  می داند.  بشر  واقعی  هدف  و  مأموریت  را  مدنیت  پیشرفت  و  دارد، 

قهرمان برای ما بیگانه نیست، از خود ماست.
فردوسی، حافظ و خیام سه نماینده برجسته این اعجاز شگفت انگیزی 
هستند که ادبیات ایران نام دارد. وجود آن باالترین سند بقا و ثبات نبوغ 

نژاد آریایی در غم انگیزترین و تلخ ترین ماجراهای تاریخ آسیاست."
محمد جعفر یاحقی که معتقد است ظرفیت های داستانی و دراماتیک 
شاهنامه توجه داستان نویسان، شاعران و ادیبان اروپایی را به خود جلب 
کرده است، درباره جایگاه شاهنامه  در جهان می گوید: »شاهنامه تا قرن 
ایران  در  بیشتر  و  نبود  بیگانگان  توجه  مورد  خیلی  هجدهم  و  هفدهم 
اما خیلی  بود  ترجمه شده  زبان عربی هم  به  بود؛ هرچند  شناخته شده 
شهرت زیادی نداشت. از این قرن و در همان موقع بود که انگلیسی ها 
در شبه قاره هند، هندوستان را گرفته بودند و متوجه ارزش و اهمیت 
شاهنامه شدند و آن را چاپ کردند. آن را از فارسی به انگلیسی ترجمه 
کردند و این سبب شد تا در بین انگلیسی ها شهرت پیدا کند. مترجمان 
و دانشمندان انگلیسی به مرور بخش های مختلفی از شاهنامه را ترجمه 
تا این که باالخره برادران وارنر کل شاهنامه را ترجمه کردند و  کردند 
همزمان انگلیسی ها فارسی شاهنامه را هم چاپ کردند و توجه جهان به 
شاهنامه جلب شد. بعد از آن در فرانسه ژول مول شاهنامه را به فرانسوی 
ترجمه کرد. در آلمان نیز تئودور نلدکه تحقیقاتی روی شاهنامه انجام داد 
و این زمینه را فراهم کرد که در اروپا و در زبان های انگلیسی، فرانسوی 
و آلمانی شهرت شاهنامه بر سر زبان ها افتاد. این امر باعث شد تا عده 
زیادی هم که فارسی بلد نبودند توجه شان به شاهنامه جلب شود و حتی 
این شاهنامه بود که باعث شد عده ای فارسی یاد بگیرند تا شاهنامه را 

آشنا  با شاهنامه  ترجمه ها  این  از طریق  نیز  ترجمه کنند. عده ای دیگر 
شدند و بعدا آثار دیگری را در زبان خودشان خلق کردند."

  نگهبانی از زبان شیرین پارسی
شاهنامه«  تحلیلی-تشریحی  »گزیده  در  بقایی  اسداهلل  دیگر،  سوی  از 
نوشته است: »فردوسی همه هستی خود را در راه اعتالی ایران و ترویج 
زبان شیرین فارسی نثار کرد و سی سال از بهترین دوران حیاتش را به 
خلق یکی از عظیم ترین شاهکارهای حماسی بشری مصروف کرد. آن گاه 
طریق  تنها  لحاظ  به  که  سلطان  انعام  و  صله  خاطر  به  نه  را  شاهنامه 
گوهر  این  تا  کرد  عرضه  محمود  به  ماندگاری،  و  تبلیغ  و  ترویج  ممکن 
تابناک در عرصه گیتی طالع شود و سند قومیت و ملیت و خردورزی 
این قوم کهن بماند و چون از این انتظار طرفی نسبت محمودهای تمامی 
اعصار را به نکات حکمی چندی رهنمون می شود که: بناهای آباد گردد 
از  بلند/ که  از نظم کاخی  افکندم  از تابش آفتاب/ پی  باران و  خراب/ ز 
باد و باران نیابد گزند/ بسی رنج بردم در این سال سی/ عجم زنده کردم 
بدین پارسی/ درختی که تلخ است وی را سرشت/ گرش بر فشانی به باغ 

بهشت...
این است که به راستی کاخ عظیم و سترگ شاهنامه از طوفان و باد و 

باران روزگاران مصون می ماند و سر به آسمان می ساید. 
او می دانست و باور داشت که دریای ژرفای اندیشه ایرانی- اسالمی با 
شالوده ای استوار و زیربنایی محکم ماندگار می ماند و برای حفظ گنجینه 
سترگ تفکر و اندیشه بزرگان پیشین راهی جز نگهبانی از زبان شیرین 

پارسی نیست. 
هم این باور راستین بود که در طول قرن های آتی کالم حافظ و سخن 
سعدی و مثنوی معنوی موالنا و منطق شعری عطار و عرفان سنایی در 
دینی  معرفت  بوی  همه  و  گرفت  جای  پارسی  زبان  خوش تراش  ظرف 

می دهد.«
 حقیقت و افسانه درباره محمود و شاهنامه

این  به »شاهنامه« عالقه خاصی داشت که حاصل  محمدامین ریاحی 
عالقه را در چند کتاب که از او به جا مانده است، می بینیم؛ از جمله این 
آثار »سرچشمه های فردوسی شناسی« است که با بهره گیری از این کتاب، 
در  است.  منتشر شده  فردوسی«  زندگی  »افسانه های  عنوان  با  مقاله ای 
بخشی از این مقاله آمده است: »از زندگی فردوسی، یک حقیقت از همان 
نپسندیده  را  این  که محمود شاهنامه  آن  و  بود  زبان  ها  بر سر  او  روزگار 
برای  سادگی  به  هم  حقیقت  این  اما  است.  کرده  محروم   را  فردوسی  و 
نظم   بی قرار  عاشق  که  پادشاهی  می  شد  نبود.  پذیرفتنی  افسانه پردازان  
شاهنامه بود و آن همه در جست  وجوی منبع کار و انتخاب شاعر کوشیده 
بود و آن همه سال با بی  صبری انتظار پایان کار عظیم  فردوسی را کشیده 
بود، وقتی شاهد مقصود را در کنار می  دید، بی  سبب  آن را از در براند؟ 
پادشاهی با آن شهرت شعردوستی و شاعرنوازی که  چهارصد شاعر را در 
دربار خود جمع کرده بود و جوال جوال زر به  صله  شعر به هریک از آنان 
می  بخشید، چرا قدر این شاهکار عظیم  را ندانسته است؟ شاهکاری که هر 
عامی بی  سوادی هم کار و زندگی  را رها می  کند و روزها و شب  ها چشم و 

گوش به لب و دهان  شاهنامه خوان می  دوزد و از بیت بیت داستان هایش 
غرق سرمستی  شور و لذت می  شود.

افسانه به هم آمیخته و علل  برای یافتن جواب این سوال، حقیقت و 
گوناگونی ذکر شده است: شیعه  اسماعیلی بودن شاعر، معتزلی  بودن او، 
ستایش پهلوانان ایران و نکوهش تازیان و... اما هیچ یک از این بهانه  ها، 
کشف نویافته  برای پادشاه غزنه نمی  توانست باشد و محمود تنها پس از 
گذشت ۳۰ سال که )طبق افسانه  ها( فردوسی در کاخ او مشغول کار خود 
بود، در پایان کار بدان  ها پی برده باشد. اگر فردوسی شیعه یا اسماعیلی 
بود، از روز اول این مذاهب را داشت و اگر کتابش مدح گبرکان و پهلوانان 
پادشاه  گوش  به  سال  همه  آن  در  آن  از  بخش  هایی  قطعا  است،  ایران 

رسیده بود.
پس معما را چگونه باید حل کرد و گرد قدرنشناسی را از دامن  محمود 
چگونه باید زدود؟ آخر محمود پادشاه بزرگی بود و حکومت  مشروع از 
جانب خالفت بغداد داشت، فتوحات زیادی در هند کرده بود، بت خانه  های 
هندوان را ویران کرده و لقب سلطان غازی یافته بود، از غنایم هند صالت 
فراوان به مّداحان خود داده  بود و قصاید شاعران در مدح او در دست بود.

از این  جاست که در افسانه  های پیش از مغول و نزدیک به عصر محمود 
او را بی  گناه شمرده و گناه را به گردن حاسدان و بدگویان  انداخته  اند؛ 

مگرنه این است که خود شاعر گفته بود:
نکرد  به گیتی ز شاهان درخشنده ای/  چنین شهریاری و بخشنده ای/ 
اندرین داستان ها نگاه/ ز بدگوی و بخت بد آمد گناه/ حسد کرد بدگوی 

در کار من/ تبه شد بر شاه بازار من
از این نکته غفلت کرده  اند که فردوسی این بیت  ها را خطاب به  برادر 
مقرب شاه سروده و ناچار نتواسته است حقیقت را بگوید و نخواسته است 

خشم سلطان مقتدر را بیش تر برانگیزد.
اما آن حاسدان و بدگویان که  ها بودند؟ افسانه  پردازان، در میان  رجال 
عصر محمود به جست   وجوی حاسدان و بدگویان گشته  اند. در مقدمه  اول 
شاهنامه، که به تصور من در قرن پنجم یا اوایل قرن  ششم تحریر شده، 
در سال  هایی که هنوز نام  هایی به  طور مبهم از اطرافیان محمود در اذهان 
و  بیهقی(  ابوالفضل  )استاد  مشکان   بونصر  است،  بوده  زبان  ها  سر  بر  و 
بوسهل حمدوی را با تحریف و به صورت  سر و دست شکسته نام برده  اند.
حسن   صورت  )به  محمود  وزیر  میمندی،  حسن  بن  احمد  بعدها 
میمندی( معارض اصلی فردوسی شمرده شده است، حتی گفته  اند بعد 
از آن  که محمود از کرده  خود پشیمان شد، دستور قتل آن وزیر را داد. 
دولتشاه برخالف آن همه اخبار و افسانه  ها، میمندی را حامی فردوسی  
بعدها  است.  بخل سلطان شمرده  را محرک  محمود  مقرب  غالم  ایاز  و 
این   که حاشا  است  کرده  دفاع  ایاز  از  و  تاخته  دولتشاه  به  بیگدلی  آذر 
صورت   ایاز  چون  الباطل«  عنوان  »الظاهر  مضمون  به  و  نیست  صحیح 
زیبایی داشته، حتما دارای سیرت نیکی هم بوده است و این تهمت به  

او نمی  برازد!"
منبع: شبکه اطالع رسانی دانا

نوشتاری به بهانه گذر از روز  بزرگداشت ابوالقاسم فردوسی؛

»شاهنامه« فردوسی از نگاه جهانیان

گزارش »کرمان امروز« از روی آوردن بیش از پیش بعضی صاحبان خودرو به استفاده از سوخت ال پی جی غیراستاندارد در شهرستان های دور افتاده و محروم:

بمب های متحرک هنوز هستند!

افراد  گذشته  های  ماه  طی  بنزین  قیمت  افزایش 
زیادی را به سمت دوگانه سوز کردن خودروهایشان 
و  صرفه  به  سوخت  نوع  این  که  چرا  است  کشانده 
ارزان تر از سایر سوخت هاست. اما دراین میان نصب 
مخازن ال پی جی به صورت غیر قانونی و غیر مجاز، 

خودورها را به بمب متحرک تبدیل کرده است.
اگر چه افزایش قیمت بنزین، عامل تاثیر گذار برای 
سوز  گاز  برای  خودروها  مالک  بیشتر  چه  هر  تمایل 
پیش  اما  است  بوده  مدت  این  طی  خودروها  کردن 
از  معدودی  تعداد  گذشته  های  سال  طی  و  این  از 
صاحبان خودروها در کارگاه های مجاز و غیر مجاز 
اقدام به نصب کپسول و تجهیزات استفاده از سوخت 

سی ان جی کرده اند که البته هر از گاهی نیز خبر 
انفجار و حادثه ای در ارتباط با این خودروها در رسانه 

ها منتشر می شد.
بودن  گران  دلیل  همان  به  نیز  کرمان  استان  در 
به  ارزان بودن گاز مایع و دسترسی آسان   بنزین و 
گاز  سیلندر  نصب  سمت  به  که  کسانی  هستند  آن، 
مایع  بر روی خودرو و استفاده از آن به عنوان سوخت 

دوم رفته اند.
علی.ز یک شهروند جیرفتی است که اقدام به دو گانه 
از سیلندرهای  استفاده  با  سوز کردن خودروی خود 
گاز مایع خانگی کرده است. او در این باره به ما چنین 
خودروهای  به  یافته  اختصاص  بنزین  سهمیه  گفت: 
شخصی ماهانه ۳۰ لیتر است که با توجه  به مسافتی 
که روزانه برای رسیدن  به محل کارم طی می کنم 
می  را  روز مصرف سوخت خودرویم  کفاف 15  تنها 

دهد. 
وقتی از او پرسیدیم که آیا فکر نمی کند اقدام  به 
بسیار  مجاز  واحدغیر  در  خودرو  کردن  سوز  دوگانه 
با  و  ندارم  چاره  اما خب  بله،  گفت:  است،  خطرناک 
وجود باال بودن هزینه مصرف دیگر سوخت ها، خطر 

استفاده از گاز مایع  را  به جان می خرم. 
بود  آورده  این کار روی  به  نیز که  شهروند دیگری 
عقیده دارد: استفاده از گاز مایع هر چند که خطراتی 

کیفیت  نظر  از   . هست  نیز  مزایایی  دارای  اما  دارد 
به  کمتری  ضرر  و  است  جی  ان  سی  از  بهتر  بسیار 

سیستم موتور خودرو وارد می کند.
بنزین  خودرو  کردن  سوز  گانه  دو  هزینه  افزود:  او 
سوز با سی ان جی در مقایسه  با ال پی جی بسیار 
بیشتر و گران تر است، عالوه بر این لوازم دستگاه ال 

پی جی در دسترس تر و مناسب تر است.
او د رعین حال مدعی شد: اگر مخازن گاز در جای 
هیچ  شود،  نصب  استاندارد  با سیستم  و  خود  خاص 

مشکلی برای خودرو به وجود نمی آید.
سخن آخر

روی  مایع  گاز  سیلندر  نصب  کارشناسان  گفته  به 
عالوه  که  است  خطرناک  بسیار  و  غیرمجاز  خودرو، 
امنیت شهروندان  و  آن سالمت  بودن  قانونی  غیر  بر 
شهر  مسئوالن  که  چند  هر  و  می اندازد  خطر  به  را 
کرمان بارها در این خصوص هشدار داده اند و حتی 
دغدغه  اما  است  شده  اصالح  مساله  این  مواردی  تا 
فکر  از  را  آنان  ارزان،  سوخت  تامین  برای  رانندگان 
کردن به فاجعه بزرگ خطر آتش سوزی خودرو غافل 
کرده است و هیچ گاه میزان استفاده از ال پی جی در 
استان کاهش نیافته است و به خصوص در شهرستان 
های شرقی و جنوبی  و مناطق محروم کرمان این نوع 

سوخت گیری همچنان دیده می شود.

  افزایش قیمت بنزین طی ماه های گذشته افراد زیادی را در استان كرمان به سمت 
دوگانه سوز كردن خودروهایشان كشانده است، چرا كه این نوع سوخت به صرفه و ارزان 
تر از سایر سوخت هاست. اما دراین میان نصب مخازن ال پی جی به صورت غیر قانونی و 
غیر مجاز، خودروها را به بمب های متحرک تبدیل كرده است. هر چند كه مسئوالن شهر 
كرمان بارها در این خصوص هشدار داده اند و بسیاری از این خودروها اصالح شده اند، اما 
در بسیاری از شهرستان های شرقی و جنوبی استان هنوز كپسول  های وارونه مشاهده می 

شود كه خبر از بمب های متحرک می دهد و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی


