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سایه  زیر  را  سختی  روزهای  کرمان  استان  جنوب  که  حالی  در 
گذراند، حمله میلیون ها ملخ به این مناطق مشکالت  کرونا می 
که خبرنگاران »کرمان امروز«   کرده است. آنگونه  را چندین برابر 
گزارش داده اند؛ میلیون ها ملخ به هزاران هکتار زمین کشاورزی 
در جنوب استان نزدیک شده اند و بخش بزرگی از محصوالت 
گرفته   قرار  نابودی  خطر  معرض  در  مناطق  این  در  کشاورزی 
گر در جنوب استان با این آفت به موقع مقابله نشود  است و ا
که محصوالت آن مناطق نابود شود و حتی ارتش  بعید نیست 

ملخ ها به ماهان  و کرمان برسد  و...

متن کامل درصفحه هشتم

شرکت آب و فاضالب سیرجان در نظر دارد امور بهره برداری، نگهداشت )نگهداری برنامه ای(، تعمیرات، مشترکین، 
و  و سیصد  میلیارد  )چهل  برآورد 40/329/505/955  با  سیرجان  شهرستان  آب شرب  تاسیسات  به  مربوط 
بیست و نه میلیون و پانصد و پنج هزار و نهصد و پنجاه و پنج ( ریال  از محل اعتبارات داخلی از طریق 
برگزاری مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.لذا از کلیه شرکت های پیمانکاری که دارای مدارک گواهی صالحیت 
انجام کار در رشته آب می باشند دعوت می شود از تاریخ درج آگهی )99/3/12( حداکثر تا پایان وقت اداری 99/03/19 
مبلغ  500/000 )پانصد هزار( ریال به عنوان هزینه خرید اسناد مناقصه در وجه شرکت آبفای سیرجان به حساب شماره  

3400318188 واریز و ضمن ارائه رسید واریزی به دفتر قراردادهای شرکت، اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار(: 2.016.500.000 )دو میلیارد 

و شانزده میلیون و پانصد هزار( ریال و به یکی از انواع ذیل می باشد.
به شماره 123402 / ت -  بافرم پیوست مصوبه هیات وزیران  بانکی )منحصرا مطابق  ضمانتنامه 

50659 ه - مورخ 1394/9/22(
واریز نقدی به حساب شماره 3400318188 نزد بانک ملت شعبه میدان آزادی بنام شرکت آب و فاضالب سیرجان 

به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده های مخدوش یا سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک 
شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آخرین مهلت تسلیم پاکت های الف، ب، ج به دبیرخانه شرکت: ساعت 14 مورخ 1399/03/31
افتتاح پاکت های الف و ب و ج: ساعت 10 مورخ 1399/04/01

آدرس: سیرجان - خیابان قدس- شرکت آب و فاضالب سیرجان 
ضمنا هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد. 

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب سیرجان 

شرکت آب و فاضالب سیرجان )نوبت اول(
آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای( شماره 99/3/3/1 م

کرمان )سهامی عام( در نظر دارد ساخت سوله باسبار )افزایش طول سالن  شرکت صنایع مس شهید باهنر 
گذار نماید.  فعلی( را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار واجد شرایط وا

عالقمندان می توانند جهت دریافت اسناد به آدرس ذیل مراجعه و یا اسناد را مستقیما از طریق سایت به نشانی 
کثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه  کت دربسته حدا کتبی در پا www.csp.ir دریافت و پیشنهادات خود را به صورت 

خ 99/03/21 به دبیرخانه شرکت تحویل نموده و رسید دریافت کنند.  مور
کیلومتر 12 بزرگراه آیت ا... هاشمی رفسنجانی، ساختمان اداری،  کرمان،  آدرس مجتمع مس شهید باهنر: 

واحد تدارکات ، تلفن : 31227156 - 034
روابط عمومی شرکت صنایع مس شهید باهنر

آگهی مناقصه عمومی به شماره 03 - 99
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اخبار استان

خبر
رئیس شبکه دامپزشکی کرمان 

هشدار داد:

تهدید سالمتی با فروش دام و طیور 

زنده در بازار کرمان

رئیس شبکه دامپزشکی کرمان گفت: برخورد با عرضه کنندگان و فروشندگان 
تهدید می کند  را  بازار کرمان که سالمت شهروندان  در  زنده  دام  و  طیور 

برعهده شهرداری است.
گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان  دامپزشکی  شبکه  ،رئیس  زینعلی 
استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،گفت: تا کنون در برخورد با 
بازار و معابر شهر کرمان گشت های  فروشندگان حیوانات اهلی و طیور در 
مشتزک شهرداری و دامپزشکی انجام شده و برخورد نهایی برعهده شهرداری 

است.
او افزود: افرادی که به صورت غیر قانونی اقدام به عرضه این گونه حیوانات و 

طیور می کنند، سالمتی مردم را به خطر می اندازند.
زینعلی بیان کرد: بار ها و بار ها در بازدید ها و گشت های مختلف، در خصوص 
این موضوع تذکراتی داده شده است و قرار شد همه این صنوف جمع آوری 

شوند، اما آنچه اثر نگذاشته است تعطیلی این مراکز عرضه است.
رئیس شبکه دامپزشکی کرمان گفت: این افراد هیچ پروانه و مجوزی ندارند 
و برای رفع این مشکل، چندین بارمکاتبه داشته ایم، اما این موضوع همچنان 

در شهر ادامه دارد.
او تصریح کرد: یکی ازمشکالت فراروی بهداشت و سالمت شهروندان کرمانی 
که  بود  شهرکرمان  آبشار  درپارک  وحشی  حیوانات  و  طیور  و  دام  عرضه 
این گونه  و عرضه  رفع  را  این موضوع  انجام شده  پیگیری های  با  توانستیم 

حیوانات تعطیل شد.
زینعلی بیان کرد: جمع آوری و تعطیلی جایگاه های عرضه این گونه پرندگان 
دامپزشکی  وظایف  زمینه  در  و  شود  دنبال  جدی  صورت  به  باید  دام ها  و 

هیچگونه تعارفی با هیچ متخلفی نخواهیم داشت.

معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی، 

اجتماعی و ورزشی شهرداری:

حضور و فعالیت کافه ون ها، پدیدۀ خالقانۀ 

اجتماعی و جاذبۀ گردشگری شهری است
 

شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  رییس  و  شهردار  معاون 
کرمان  شهر  مختلف  نقاط  در  کافه ون ها  برای حضور  برنامه ریزی  از  کرمان 

ازجمله محدودۀ یخدان مؤیدی خبر داد.
به گزارش کرمان آنالین، محمد جهانشاهی در جلسه ای که با حضور مدیرعامل 
و  ترافیک  حوزه  کارشناسان  شهرداری،  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان 
راهنمایی و رانندگی و صاحبان کافه ون ها و دکه های سیار غذاهای خیابانی 
تاریخی یخدان مؤیدی  به ترکیب فضای گردشگری و  اشاره  با  برگزار شد، 
از مقاصد گردشکری  این محل را به یکی  گفت: حضور کافه ون ها می تواند 

درون شهری برای مردم کرمان و گردشگران تبدیل کند.
کامیاب  خیابان  حمزه،  بلوار  ازجمله  نقطه  سه  پیشنهاد  به  همچنین  وی 
سالن  روبه روی  جمهوری اسالمی  بلوار  و  مؤیدی(  یخدان  )روبه روی 
در  باید  کافه ون ها  گفت:  و  کرد  اشاره  کافه ون ها  فعالیت  برای  سنگ نوردی 
نقطه ای حضور پیدا کنند که کمترین مشکالت ترافیکی و معارض را داشته 

باشد و از امنیت کافی و دسترسی خوبی نیز برخوردار باشد.
شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  رییس  و  شهردار  معاون 

استمرار حضور مردم برای فعالیت کافه ون ها را نیز ضروری دانست.
حضور  اهداف  از  بخشی  گردشگری،  رونق  این که  بر  تأکید  با  جهانشاهی 
کافه ون ها  گفت: حضور  است،  خیابانی  غذاهای  سیار  دکه های  و  کافه ون ها 
خالقانۀ  پدیدۀ  می تواند  اجتماعی،  تعامالت  برای  فضایی  ایجاد  به دلیل 

اجتماعی و به نوعی جاذبۀ گردشگری شهری باشد.
وی بیان کرد: صاحبان غذای خیابانی و کافه ون ها تا 20 تیرماه فرصت دارند 

پیشنهادهای خود را در خصوص مکان مناسب جهت فعالیت اعالم کنند.
افضلی، نماینده اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
کرمان نیز در این نشست ضمن تشکر از شهرداری و همکاری پلیس برای 
و  حضور  طرح  گفت:  کرمان  شهر  در  کافه ون ها  حضور  برای  فضایی  ایجاد 
فعالیت کافه ون ها در اغلب شهرهای تاریخی و گردشگری ایران اجرا شده و 

در رونق گردشگری نیز تأثیرگذار بوده است.
مدت  به  کافه ون ها  حضور  برای  جمهوری اسالمی  بلوار  این که  بیان  با  وی 
کوتاه، پیشنهاد مناسبی است، گفت: شهرداری کرمان نیز می تواند از طریق 

تبلیغات محیطی، این موضوع را در بین مردم جا بیندازد.
در ادامۀ این جلسه نیز صاحبان کافه ون ها و غذاهای خیابانی، به پیشنهادها 

و مشکالت پیِش روی فعالیت خود را ارایه کردند.
در پایان نیز در خصوص فرصت ها و موضوعات ترافیکِی نقاط پیشنهادشده 

برای حضور کافه ون ها، گفت و گو و تبادل نظر شد.

مدیر داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از پایش عرضه محلول ها و 
ژل های ضدعفونی در استان کرمان خبر داد و گفت: مردم مراقب مواد 

تقلبی در این زمینه باشند.
محمد حسیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ژل های ضدعفونی 
اظهار کرد: متأسفانه در برخی موارد شاهد عرضه ژل ها و محلول های 

ضدعفونی تقلبی در بازار هستیم.
وی از پایش این قبیل اقالم در سطح عرضه خبر داد و افزود: ضمن اینکه 

کنترل در مرحله ساخت در محل کارخانه ها هم انجام می شود.
در  کرد:  عنوان  و  داد  خبر  زمینه  این  در  تیم  سه  فعالیت  از  حسیبی 
بازدیدهای انجام شده محلول هایی با درصد غیراستاندارد الکل یا حاوی 
الکل های سمی مانند متانول کشف و از سطح عرضه جمع آوری شده 
بیشتر دانست و گفت:  را  الکی  تقلب در محلول های  امکان  است. وی 
بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت فقط داروخانه های اجازه عرضه 

محلول ها را دارند.
توزیع ژل  امکان  بیان کرد:  پزشکی کرمان  علوم  دانشگاه  داروی  مدیر 
های الکلی در فروشگاه های زنجیره ای و دیگر فروشگاه های معتبر وجود 

دارد اما باید این ژل ها دارای پروانه ساخت و پروانه مربوط به وزارت 
بهداشت باشند.

حسیبی گفت: پایش های الزم در این خصوص در استان کرمان در حال 
انجام است و از مردم می خواهیم موارد تخلف را گزارش دهند.

در  بیماران  و شناسایی  کرونا  تست های  تعداد  افزایش  به  اشاره  با  وی 
استان کرمان اظهار کرد: نیاز است مردم مراقبت بیشتری در خصوص 

پیشگیری از ابتالء کرونا داشته باشند.
حسیبی با بیان اینکه کرونا در اثر گرما از بین نمی رود، افزود: از مردم 
می خواهیم نکات بهداشتی برای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا را مد 

نظر قرار دهند.
وی با اشاره به فصل امتحانات دانش آموزان توصیه کرد: دانش آموزانی که 
باید در محیط مدرسه و خارج از خانه حضور پیدا کنند حتماً از ضدعفونی 

کننده ها استفاده کنند.
وی در خصوص کاالهای سالمت محور اظهار کرد: عمده کاالهایی که 
وزارت بهداشت بر ساخت، واردات و مواد اولیه آنها نظارت داشته و ارتباط 
مستقیم با سالمت مردم دارند، کاالهای سالمت محور به شمار می آیند.

وی با اشاره به اینکه این کاالها در چندین دسته تقسیم بندی می شوند، 
و  آرایشی  اقالم  پزشکی،  تجهیزات  داور،  غذایی،  فرآورده های  افزود: 
بهداشتی و شوینده ها، ملزومات مصرفی پزشکی، اسباب بازی های کودک 

و مکمل های تغذیه ای جزو کاالهای سالمت محور هستند.
حسیبی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت در خصوص کاالهای سالمت 
از  درصد   2۵ حدود  کرد:  عنوان  دارد،  خاصی  دستورالعمل های  محور 

موادی که با آنها سر و کار داریم جزو این کاالها به شمار می آیند.
بازی ها  اسباب  در خصوص  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  مدیر 
گفت: با توجه به اینکه کودکان اسباب بازی ها را وارد دهانشان می کنند 
باید پلیمر و رنگ هایی که در کارخانه های ساخت اسباب بازی استفاده 
می شود سالم و بی ضرر باشد. حسیبی از نظارت بهداشت بر مواد به کار 
برای کنترل  بهداشت  افزود: وزارت  و  بازی ها خبر داد  اسباب  رفته در 
کاالهای سالمت محور سامانه ای ایجاد کرده است که می توان با استفاده 
از آن اصالت کاال را مورد بررسی قرار دهیم. مدیر داروی دانشگاه علوم 
کاالهای  تمامی  روی  بر  رنگ  زرد  برچسب  کرد:  بیان  کرمان  پزشکی 

سالمت محور مورد تأیید وزارت بهداشت نصب شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: مراکز علمی آزاد و 
زبان با رعایت دستورالعمل مراقبت و کنترل بیماری کرونا که از سوی 

وزارت بهداشت ابالغ شده است، بازگشایی می شود.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، احمد 
در  کرمان، گفت:  استان  وپرورش  آموزش  مدیرکل  نسب  اسکندری 
دستورالعمل وزارت بهداشت پیش بینی های الزم برای حفظ سالمت 
دانش آموزان و کارکنان مراکز غیردولتی علمی آزاد و زبان انجام شده 
است از جمله ضدعفونی کردن محیط آموزشگاه ها، تامین مواد شوینده 
و ضدعفونی کننده به اندازه کافی، ایجاد فاصله گذاری اجتماعی در 
محل کالس ها و یا سایر فضا های فیزیکی، ارائه آموزش های الزم به 
مربیان، کارکنان و دانش آموزان جهت رعایت مسائل بهداشتی و سایر 
موارد مورد نیاز در دستور کار است. او بیان کرد: در هر آموزشگاه یک 
نفر از کارکنان یا نیروی آموزش دیده برای نظارت و پاسخگویی در 
امور بهداشتی که ترجیحا مدیر آن مرکز باشد، پیش بینی شده است.
فیزیکی،  فضای  مناسب  تهویه  شرایط  بر  تاکید  با  نسب  اسکندری 

تجهیز سیستم های آبخوری، سرویس های بهداشتی به مواد شوینده 
مناسب و همچنین دفع بهداشتی زباله ها توسط نیروی آموزش دیده ی 
مناسب گفت: چینش صندلی ها با رعایت فاصله تا حدود 2 متر رعایت 

می گردد و حداکثر ۵0 درصد ظرفیت هر کالس پذیرش خواهد شد.
از  استفاده  کرد:  تصریح  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
وسایل بهداشت فردی مانند دستکش و ماسک برای کارکنان و مربیان 
الزامی است و توصیه می شود دانش آموزان نیز حتما از وسایل شخصی 

و ماسک استفاده کنند.
اسکندری نسب با اشاره به این که توزیع هرگونه مواد غذایی و خوراکی 
آب های  از  آموزان  دانش  کرد:  توصیه  است،  ممنوع  آموزشگاه ها  در 

آشامیدنی در بطری های کوچک شخصی استفاده کنند.
او تاکید کرد: که حضور تمامی افراد دارای بیماری زمینه ای، قلبی، 
تنفسی، نقص سیستم ایمنی و مشکوک به بیماری کرونا بدون مجوز 

پزشک مربوطه، در کالس های آموزشگاه ها ممنوع است.
حضور  با  پرورش  و  آموزش  نظارت  شورای  گفت:  نسب  اسکندری 

مراکز  موسسان  شورای  مردمی،  مشارکت های  حوزه  نمایندگان 
غیردولتی و دانشگاه علوم پزشکی مسئولیت نظارت بر فرآیند بازگشایی 

و ادامه فعالیت مراکز غیردولتی علمی و زبان را به عهده دارد.

استان  این  در  اجتماعات  برگزاری  منع  به  اشاره  با  کرمان  استاندار   
از شیوع کرونا  برای پیشگیری  اقدامات فرهنگی  انجام  اینکه  بیان  با 
ضروری است گفت: با انجام هر اقدامی که منجر به گسترش و افزایش 

بیماری کرونا شود، مخالف هستیم.
محمدجواد فدایی در نشست ستاد  مدیریت کرونا در استان کرمان 
و  تاالرها  فعالیت  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  مصوبه  طبق  افزود: 

سالن های پذیرایی در کل کشور همچنان ممنوع است.
غذا  سرو  امکان  فقط  پذیرایی  تاالرهای  رستوران  کرد:  تصریح  وی 
و  دارند  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  رستوران ها  سایر  همانند  را 
برگزاری مراسم و تجمع در تاالرها و سالن های پذیرایی ممنوع است.

استاندار کرمان با اشاره به شیوع ویروس کرونا  در جنوب این استان 
تاکید کرد: اختیارات الزم به فرمانداران برای کنترل و پیشگیری از 
بیماری کرونا داده شد و ادارات شهرستان های جنوبی می توانند مانند 

روال قبلی با یک سوم نیروهای خود فعالیت کنند.
وی اظهارکرد: با توجه به اینکه مهدکودک ها تعطیل هستند، مادران 
با هماهنگی مسئول مربوطه می  کارمندی که فرزند شیرخوار دارند 

توانند برای انجام امور از دورکاری و سایر روش ها استفاده کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان گفت: طبق مصوبه 
یومیه  نمازهای  ادای  برای  مساجد صرفا  کرونا،  ستاد  استانی  و  ملی 
اما محدودیت  بازگشایی شوند،  توانند  پروتکل ها می  با شرط رعایت 

برگزاری دیگر مراسم در مساجد همچنان باقی است.
محمد صادق بصیری افزود: محدودیت زمانی فعالیت پاساژها برداشته 
شده و بازارهای سرپوشیده می توانند به شرایط رعایت پروتکل های 

بهداشتی ادامه فعالیت دهند.
وی تاکید کرد: سعی کردیم بیماری به نحو مطلوبی در کرمان کنترل 
که  استان هایی  با  همجواری  به  توجه  با  اما  شود،  حفظ  شرایط  و 
درگیری بیشتری با این بیماری دارند، احتمال بروز بیشتر کرونا در 
تاثیر  تحت  استان  جنوب  چنانچه  دارد،  وجود  همچنان  استان  این 

قرار گرفته است.
کرد:  تصریح  کرمان  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
روند بازگشایی اماکن و اصناف ادامه دارد، اما رعایت پروتکل ها خیلی 

مهم است و نظارت ها را بر این مساله را هم باید جدی بگیریم.

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان،  معاون آموزش متوسطه 
نمونه دولتی  نام نویسی در آزمون ورودی مدارس  ضوابط و شرایط 
متوسطه دوم این استان در سال تحصیلی ۱۳۹۹ - ۱۴00 را اعالم 

کرد.
متقاضیان  نام  ثبت  افزود:  محمد حبیب الهی  ایرنا، سید  گزارش  به 
داوطلب آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی از روز شنبه ۱۷ تا روز 
نمونه  مدارس  ورودی  آزمون  و  انجام   ۹۹ خردادماه   2۷ شنبه  سه 
سراسر  در   ۹۹ تیرماه   20 جمعه  روز  صبح   ۹ ساعت  راس  دولتی 

کشور به صورت همزمان برگزار خواهد شد.
پایه  ورودی  آزمون  در  نام  ثبت  ضوابط  و  شرایط  به  ادامه  در  وی 
دهم مدارس نمونه دولتی نیز اشاره کرد و با بیان اینکه تمام دانش 
 ۹۹  -  ۹۸ تحصیلی  سال  نهم  پایه  در  تحصیل  به  مشغول  آموزان 
هستند  دولتی  نمونه  مدارس  ورودی  آزمون  در  نام  ثبت  به  مجاز 
در   ۱۷ کتبی  معدل  آزمون کسب حداقل  در  افزود: مالک شرکت 

ارزشیابی پایانی نوبت دوم برای فارغ التحصیالن پایه نهم است. 
حبیب الهی ادامه داد: رقابت علمی در آزمون ورودی دبیرستان های 
نمونه دولتی در بین دانش آموزان هر شهرستان و ناحیه خواهد بود 
و هر داوطلب صرفا می تواند در نمونه برگ تقاضای ثبت نام، یک 
رشته تحصیلی از شاخه نظری و یک هنرستان از شاخه فنی و حرفه 

ای را انتخاب کند.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کرمان در ادامه به 
منابع، تعداد و ضریب سئواالت نیز اشاره و تصریح کرد: منابع آزمون 
آموزش قرآن و پیام های آسمان، فارسی، عربی، مطالعات اجتماعی، 
از  نیز  سئوال  طرح  منابع  و  ریاضی  و  تجربی  علوم  انگلیسی،  زبان 

کتاب های درسی پایه نهم سال تحصیلی ۹۸ - ۹۹ خواهد بود.
وی با بیان اینکه پذیرش نهایی دانش آموز در مدارس نمونه دولتی، 
تجربی،  علوم  انسانی،  علوم  و  ادبیات  تحصیلی  های  رشته  برای 
شرایط  کسب  به  وابسته  ای  حرفه  و  فنی  شاخه  و  فیزیک  ریاضی 

در  تحصیلی  اجرایی هدایت  نامه  مطابق شیوه  زمینه،  رشته  احراز 
خردادماه است گفت: در صورت عدم احراز شرایط ثبت نام در رشته 
تحصیلی مورد تقاضای دانش آموز، قبولی داوطلب در آزمون لغو و 

بی اثر خواهدبود.
براساس  ورودی  آزمون  در  آموزان  دانش  پذیرش  تاکیدکرد:  وی 
پایانی  ارزشیابی  کتبی  معدل  و  ورودی  آزمون  کل  نمره  میانگین 
نوبت دوم پایه نهم به نسبت مساوی )۵0 درصد نمره آزمون ورودی 
و ۵0 درصد معدل کتبی ارزشیابی پایانی نوبت دوم( خواهد بود و 
شرط محاسبه ۵0 درصد معدل کتبی، برای پذیرش دانش آموزان 
در مدارس نمونه دولتی، داشتن حداقل معدل کتبی ۱۷ ارزشیابی 

پایانی نوبت دوم در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ است.
متقاضیان شرکت در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی می توانند 
از هفدهم تا بیست و هفتم خرداد ماه سال جاری برای ثبت نام به 

نشانی اینترنتی sanjesh.kermanedu.ir مراجعه کنند.

مدیر داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد:

نظارت بر عرضه محلول های ضدعفونی در کرمان

بازگشایی مراکز علمی آزاد و زبان در کرمان

استاندار کرمان:

انجام اقدامات فرهنگی برای پیشگیری از شیوع کرونا ضروری است

شرایط نام نویسی در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی کرمان اعالم شد
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ایده هایی کاربردی برای پیشرفت شیوه های بازی کودکان
سرویس اجتماعی کرمان امروز

 

می یابد.  تغییر  آنها  بازی  شیوه  کودکان،  رشد  با 
با  بیشتر  و  می کنند  پیدا  بیشتری  خالقیت  آنها 
این  می شوند.  سرگرم  ایده ها  و  بازی ها  اسباب بازی ها، 
و  فضای  به  آنها  که  باشد  این  معنای  به  است  ممکن 
زمان بیشتری برای بازی نیاز دارند. کودکان با بزرگ 
این  کنند.  می  تجربه  را  بازی  مختلف  اشکال  شدن، 
بازی  و  والدین  کنار  در  بازی  تنهایی،  به  بازی  شامل 

تعاملی با کودکان دیگر است.
نوزادان

بهترین اسباب بازی برای نوزادان، شما هستید. نگاه 
کردن به چهره و شنیدن صدای شما برای کودک، بازی 
است به خصوص اگر لبخند بزنید. ممکن است دوست 
داشته باشید این ایده های بازی و فعالیت ها را با کودک 

کوچک خود امتحان کنید:
- پخش موسیقی و ضربه مالیم زدن همزمان بر سر 
ریتم آهنگ، به دست یا پای کودک، این فعالیت باعث 

افزایش شنوایی و حرکت او می شود.
رشد  به  طریق  این  از  نوزادان  کنند.  بازی  دالی   -

عاطفی و اجتماعی می رسند.
به  مختلف  بافت های  با  اشیا  دادن  قرار  اختیار  در   -

تقویت حس المسه او کمک می کند.
می تواند  مختلف  شکل  و  رنگ  اندازه،  در  وسایلی   -

کودک شما را به دستیابی و درک، تشویق کند.
محکم  جعبه ای  یا  مبل  صندلی،  پایه های  با  بازی   -
رفتن  راه  و  ایستادن  برای  تالش  به  او  تشویق  باعث 

می شود.
کودکان نو پا

در اینجا ایده هایی وجود دارد که کودک نو پای شما 
ممکن است از آن لذت ببرد:

- وسیله های بزرگ و سبک مانند جعبه های مقوایی، 
سطل یا توپ می توانند کودک شما را به ساختن، حمل 

کردن و لگد زدن تشویق کنند.
نقاشی  می توانند  ظروف  یا  موسیقی   ، طناب  گچ،   -
تولید  و  کردن  حرکت  و  گوش دادن  کشیدن،  کردن، 

صدا را در او تشویق کنند.
- جعبه یا بالش برای کوهنوردی، حفظ تعادل را در 

او تقویت می کند.

- بازی با لباس های پدر و مادر، کیف، روسری، کاله و 
غیره برای تخیل و خالقیت او مناسب است.

- ساخت تونل های بادی یا ابری و غارهای باریک با 

پتو یا بالش می تواند فعالیت های بدنی مانند خزیدن 
و کاوش را تقویت کند.

- و صد البته وسایلی مانند قابلمه و قاشق چوبی برای 
نوازندگی، به قدرت شنوایی او یاری می رساند.

کودکان پیش دبستانی 
پیش  کودک  بدن  و  ذهن  برای  ایده  چند  اینجا  در 

دبستانی شما آماده شده است:
چوبی،  قاشق  پالستیکی،  ظروف  و  سطل  بطری،   -
کاغذهای  چوب،  سیقلی  قطعه های  گیاهی،  ظروف 
رنگی، قابلمه و لباس های قدیمی برای بازی های تخیلی 

و بدون ساختار آنها عالی هستند.
- پازل های سه بعدی چوبی ساده و دومینو حیوانات 
تمرکز  و  حافظه  بهبود  به  این،  به  شبیه  بازی های  یا 

کودک شما یاری می رساند.
کمک  شما  فرزند  به  شن  با  بازی  و  بازی  خمیر   -

می کند تا مهارت های حرکتی خود را تقویت کند.
- یک موسیقی برای پس زمینه، چند قابلمه، سطل و 
قاشق چوبی به او در برپایی یک کنسرت موسیقی عالی 

کمک می کند.
با توپ در هر دوره سنی می تواند به تقویت  - بازی 

مهارت های حرکتی کودک بیانجامد.
کودکان در سن مدرسه

کودکان در سن مدرسه می تواند با اشیاء و فعالیت های 
زیر سرگرم باشد:

برای  جعبه  و  سبد  چادر،  مبلمان،  مانند  وسایلی   -
ساخت خانه بسیار عالی هستند.

به جهت و  را  موانع خانگی می توانند کودک شما   -
سرعت حرکت دهند.

مواد  آماده سازی  و  پز  و  پخت  ساده  فعالیت های   -
غذایی برای رشد مهارت های روزمره عالی هستند.

شما  کودک  تخیل،  با  شما:  کودک  خود  تخیل   -
می تواند خود را به شخصیت قهرمان داستان محبوب 

خود تبدیل کند.
زیادی  پول  نیست  الزم  که  باشید  داشته  خاطر  به 
صرف خرید اسباب بازی های متنوع و بازی های مختلف 
رایگان  فعالیت های  و  خانگی  اسباب بازی های  کنید. 
فرزندتان  و  شما  تفریح  برای  راه ها  خالق ترین  اغلب 

هستند.

یادداشت های 
گاه و بی گاه

آرزوی واهی 
بنویسم  را  میلیارد  یک  عدد  تخته  روی  من خواست  از  معلم 
گچ را برداشتم و مات و مبهوت او را نگاه کردم. دوباره معلم 
سئوالش را تکرار کرد. من هم همان طور گیج و منگ ایستادم. 
بیرون  از کالس  مرا  دقایقی گذشت حوصله معلم سررفت و 
کرد. پشت در کالس ایستاده بودم و به سئوال معلم فکر می 
کردم و به یاد روزی افتادم که پدر از من یک سئوال ریاضی 
پرسید و آن سئوال این بود که من یک کارگر هستم و حقوق 
از سی  بعد  و  مرا در سال  ماهیانه کارگری دارم جمع حقوق 
سال کارکرد حساب کنید. پس از آنکه من جواب سئوال پدر 
به این  را دادم. او گفت پسرم در خانواده ما نهایت دسترسی 
رقم است و رقم باالتر از آن برای ما معنا ندارد و آرزوی واهی 

است و به ذهن سپردن آن عاقالنه نیست.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

شب زمانه  

تو جهان من هستی و ای کاش که جهان 
که  بگیر  را  دستم  باشم.  عاقل  و  دیده 
از تاریکی و جهل رو به روشنایی قدم 

بردارم. در هوای تو شقایق بارید. از صدای تو عسل می 
روید. با تو تغییرهای تازه ای هر شب در مدار زندگی 
دارم و از عادت کردن به تکرار می ترسم. من به مرزهای 
تازه ای محتاجم تا تو را از چشم های دیگری ببینم و 
دچار قضاوت های یک طرفه نباشم. به راستی که برای 
گریه کردن و جشن گرفتن به مناسبت های تازه احتیاج 
دلمان سرشار  تقویم  براساس  و  مناسبت  بی  ما  نداریم. 
و  کردن  تکیه  برای  شانه  وقتی  و  رسیدنیم  احساس  از 
داریم.  را  همدیگر  خواهیم  می  خندیدن  برای  همراه 
نمی  برای خستگی  و حضور جایی  زیبایی  همه  این  با 
ای  کرده  انبار  ذهنم  در  زندگی  از  کتاب  آنقدر  ماند. 
برای  و  بیاورم  باید یک عمر دوام  برای خواندنش  که 
از  را  زندگی  باید  روز  هر  محتاجم.  تو  به  ماندن  زنده 
نهایت  اما در  پیدا کنم.  تا راه دلت را  اول مرور کرده 
را  سنگینم  های  واژه  رسم.  می  پوالدین  دیوارهای  به 
که در ذهنت مرور می کنی می دانم که از من دلسرد 
می شود اما چاره چیست؟ نمی خواهم که بیش از این 
دلواپسم باشی. به خودت و به زندگی ات ادامه بده تا 
ی  صحنه  من  فرداهای  و  سازی  تر  شیفته  مرا  همچنان 
دلدادگی ام باشد که به تو یک اتصال ناگسستنی دارم. 
من تشنه ی لبخندهای توأم تا اقیانوس باشم . از آشیانه 
هایی که عقاب دارند می ترسم که دلت را نبرده باشند 
به  و  تو  های  زیبایی  به  پرواز  نشوی.  درد  ی  آلوده  و 
نگرانی های من می افزاید اما همچنان آرزوی آسایش 
و آرامش برایت دارم تا جهان را فتح کنی. تو انگیزه ی 
ترس  من  و  اند  افتاده  اتفاق  پروازهایی هستی که  تمام 
های همیشگی ام را ورق می زنم زیرا دوست داشتن را 

اینگونه آموخته ام.
تو می روی و روحم دوباره درگیر شود 

تمام باغ زندگی به صحنه دلگیر شود 
کسی خبر ندارد از دوباره بی تو مردنم 
به درد نو عروس شب زمانه هم پیر شود

به قلم 
مهناز سعید 

مرکز آموزش 05 امیر شهید علیرضا اشرف گنجویی کرمان )ارتش( قصد دارد از طریق مزایده نسبت به اجاره شش باب بوفه موادغذایی و یک 
باب بوفه ساندویچی اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید.

1 - مدت قرارداد یک سال شمسی )12 ماه( است. 2 - به منظور واریز سپرده شرکت در مزایده با شماره های ذکر شده ذیل تماس فرمایید. 3ـ چنانچه 
برندگان اول، دوم، سوم مزایده برابر مقررات و شرایط مزایده در مهلت مقرر حاضر به عقد قرارداد و تسلیم ضمانت نامه نشدند، سپرده آنها به ترتیب به 
نفع سازمان ضبط می شود. 4ـ مهلت قبول پیشنهادات از تاریخ انتشار آگهی به مدت 4 روز می باشد. 5ـ پیشنهادات واصل شده راس ساعت 10 صبح 
مورخ 99/03/22 در محل تاالر ستایش مرکز آموزش 05 کرمان مفتوح و برنده مزایده تعیین می شود و حضور شرکت کنندگان در مزایده بالمانع است. 

6ـ تمامی هزینه های آگهی مزایده برعهده برنده مزایده است.
7ـ مرکز آموزش در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار بوده و به درخواست های فاقد فیش واریزی شرکت در مزایده ترتیب اثر داده نخواهد 
شد. 8 - شرکت برای عموم آزاد و مزایده به صورت حضوری انجام می شود. 9ـ متقاضیان می توانند برای بازدید از محل و رویت موقعیت بوفه ها و 
همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی به نشانی: کرمان ـ میدان بیرم آباد )سرآسیاب( ـ انتهای بلوار سرآسیاب - پادگان آموزشی 05 نیروی 

زمینی ارتش شعبه کنترولر مراجعه فرمایند.
تلفن: 33344140 )034( - 09132486031

آگهی مزایده 
مرکز آموزش 05 امیرشهید علیرضا اشرف گنجویی کرمان )ارتش( اهدای 

خون سالم 
اهدای زندگی

فروش چوب و تخته ضایعاتی
از  را  تخته ضایعاتی خود  و  دارد، چوب  نظر  در  بارز)مجتمع کرمان(  گروه صنعتی 
طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان خرید می توانند برای کسب اطالعات بیشتر 
نشانی کارخانه واقع در  به  به مدت دو هفته  تاریخ درج آگهی  از  قیمت  ارایه ی  و 
کرمان- کیلومتر 25 جاده جوپار- مجتمع الستیک بارز مراجعه و یا با شماره تلفن های: 
تماس  تدارکات  واحد   )034(31345472  -)034(31345239  -)034(31345256

حاصل فرمایند.54م/الف
روابط عمومی گروه صنعتی بارز)مجتمع کرمان(

آگهی مزایده گروه صنعتی بارز
از تنظیف، فضای سبز و دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته در نظر  امور خدماتی اعم  دارد مناقصه عمومی واگذاری 

... به شماره 2099004946000004 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
www. اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/03/12 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت 00: 12 روز پنج شنبه تاریخ 99/03/17
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 00: 12 روز سه شنبه تاریخ 99/03/27

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 00: 10 روز شنبه تاریخ 99/03/31
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های 
الف، ب و ج: آدرس کرمان، انتهای اتوبان هفت باغ دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته و تلفن 

034-33776611 - 15
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 41934 - 021

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
864242

تجدید فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای واگذاری امور خدماتی 

آگهي مزایده فروش فلزات اسقاطی  
شهرداري کرمان در نظر دارد جهت فروش فلزات اسقاطی  خود به صورت نقد  و یکجا  با مبلغ پایه 40/324/000/000 
ریال  از طریق برگزاري مزایده عمومي اقدام نماید . لذا کلیه متقاضیان شرکت در مزایده مي توانند جهت بازدید از 
فلزات مذکور   با مراجعه به  واحد اموال شهرداری ) واقع در خیابان مالک اشتر (  و دریافت اسناد از تاریخ 99/3/12  
لغایت 99/3/31  به مدیریت امور قراردادهاي شهرداري واقع در میدان شورا ، ساختمان شهرداري مرکز و جهت تسلیم 
پیشنهادات تا مورخ 99/4/7  به دبیرخانه شهرداري واقع در میدان شورا مراجعه نمایند. در ضمن شهرداری در رد یا قبول 
پیشنهادات مختار است و شرکت کنندگان باید مبلغ  2/020/000/000 ریال به عنوان ضمانت شرکت در مزایده  بشرح 
ذکر شده در اسناد مزایده  به همراه سایر مدارک تحویل نمایند .بازگشایي پاکات در تاریخ 99/4/8 انجام خواهد شد. برنده 
مزایده بایستي حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعالم برنده به صورت کتبي نسبت به واریز مبلغ پیشنهادي بصورت 
نقد  اقدام نماید. الزم بذکر است کلیه شرایط مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است. لیست فلزات اسقاطی  در سایت 

شهرداري به آدرس kermancity.ir قابل رویت مي باشد.  6092م/الف
            مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرمان  

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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فرهنگ و ادب

نيم نگاهي به چند تفسير كهن پارسي قرآن

سرویس فرهنگی- هنری کرمان امروز
 

براي  فارسي  زبان  به  تاکنون  مختلفي  تفسيرهاي 
قرآن کریم نوشته شده که هر یك ویژگي خاص خود 
تفسير  تا  گرفته،  قرآن  کامل  تفسيرهاي  از  دارد؛  را 
آیه هایي که با »ُقل« شروع مي شود و نيز تفسيرهاي 

لهجه یي و مسّجع.
24 آبان ماه 1360، یكي از بزرگ ترین مفّسران قرآن 
کریم چشم بر دنيا بست و راهي سراي جاویدان شد تا 
در جوار رحمت حق هم نشين نيكان و پاکاِن خداوند 
شود؛ مردي که به حق »عالمه« اش مي خوانند؛ عالم 
حسين  محمد  سيد  آیت اهلل  حضرت  جليل القدر، 
طباطبایي )رحمت  اهلل عليه(. این مرد بزرگ طي عمر 
پربرکتش آثار خيِر نمایان و باقيات الصالحات فراوان از 
خود برجاي گذاشته که یكي از آن ها، تفسير ارجمند 

و شریف »الميزان« است.
تفسير  همان  یا  القرآن«  تفسير  في  "الميزان 
که  است  شيعه  تفسيرهاي  مهم ترین  از  »الميزان« 
مرحوم عالمه طباطبایي آن را در بيست جلد، با شيوه 
»قرآن به قرآن« به زبان عربي تأليف کرده. این تفسير 
همداني  موسوي  محمدباقر  سيد  آیت اهلل  مرحوم  را 

)رحمت  اهلل عليه( به فارسي ترجمه کرده است.
 نخستين ترجمه و تفسير قرآن به زبان فارسي

سامانيان  روزگار  در  بار  نخستين  که  است  معروف 
جمعي  ساماني،  منصور  بن  نوح  پادشاهِي  عهد  در  و 
قرآن  مي توان  که  دادند  را  فتوا  این  دین  عالمان  از 
کریم را به زبان فارسي ترجمه و تفسير کرد؛ و بدین 
ترتيب در فاصله سال هاي 350 تا 366 هجري قمري، 
تفسير »جامع البيان عن تأویل القرآن«، اثر دانشمند 
بزرگ، محمد بن جریر طبري )226 - 310 ه. ق.(، 
از عربي به فارسي برگردانده شد و نتيجه آن »ترجمه 
استاد  همچنان که  اما  گرفت.  نام  طبري«  تفسير 
دیگر  یكي  بر  که  ای  مقدمه   در  هروي  مایل  نجيب 
اشاره  به درستي  نگاشته،  پارسي  کهن  تفسيرهاي  از 
ساماني  عهد  از  پيش  ایراني  مسلماناِن  است،  کرده 
مادري خود  زباِن  به  ترجمه کالم خدا  به  ناگزیر  نيز 
اسواري  سّيار  بن  موسي  آورده اند  »چنان که  بوده اند. 
)م. 255 هـ. ق.( قرآن را به فارسي تفسير مي کرد و 
شمس االئمه سرخسي نوشته است که سلمان پارسي 
بر اثر تقاضاي برخي از ایرانياِن مسلمان، فاتحة الكتاب 
را براي آنان به فارسي ترجمه کرد و آنان آن را در نماز 

مي خواندند تا زبانشان به عربي روان شد.
دیباچه  در  شهفور  به  مشهور  اسفرایني  عمادالدین 
به  را  فارسي  ترجمه  نخستين  تاج التراجم،  بر  خود 
دست سلمان و اذن رسول )ص( مي داند. تفسير کردن 
قرآن به فارسي، توسط موسي بن سّيار در ميانه سده 
فارسي زبانان  که  است  نكته  این  مؤید  هجري،  سوم 
در نخستين دهه هاي عصر اسالمي به ترجمه فارسي 
قرآن احتياج داشته و بدون تردید به تراجمي لغوي 
اهتمام  قرآن  ترجمه هاي شفاهي  یا  و  و تحت اللفظي 
لالعاجم  القرآن  تفسير  في  )تاج التراجم  داشته اند«. 

جلد 1، صفحه دو و سه(
 ترجمه تفسير طبري

گرچه  که  گفت  مي توان  شد،  اشاره  آنچه  بنابر 
پارسي  تفسير  کهن ترین  طبري«  تفسير  »ترجمه 
شناخته مي شود، نمي توان به یقين این کتاِب ارجمند 
نيز  فارسي  زبان  به  آمده  پدید  تفسيِر  نخستين  را 
درشمار آورد؛ چراکه بسيار احتمال دارد که پيش از 
ترجمه تفسير طبري نيز تفسيرهایي از قرآن مجيد یا 
شماري از سوره هاي آن به زبان فارسي صورت گرفته 
باشد که یا به دست ما نرسيده و یا همچنان از آن ها 

بي خبر باشيم.
به هر روي، »ترجمه تفسير طبري« نه تنها کهن ترین 
قدیمي ترین  از  یكي  که  است،  موجود  پارسِي  تفسيِر 
به حساب  نيز  فارسي دري  زبان  باقي مانده  متن هاي 

مي آید. در زمان فرانروایي امير ابوصالح منصور بن نوح 
ساماني، کتاب »تفسير طبرِي« محمد بن جریر طبري 
ساماني  امير  این  نزِد  بغداد  از  مصحف  چهل  در  را 
مي آورند. چون متِن کتاب به زبان عربي نوشته شده 
بود، خواندن آن براي امير دشوار مي آید و مي خواهد 
که کتاب را به زبان فارسي ترجمه کنند. »پس علماي 
ماوراءالنهر را ِگرد کرد و این از ایشان فتوي کرد که 
روا باشدکه ما این کتاب را به زبان پارسي گردانيم؟ 
گفتند روا باشد خواندن و نبشتن ]= نوشتن[ تفسير 
قرآن به پارسي مر آن کس را که او تازي ]= عربي[ 
نداند«. )ترجمه تفسير طبري، جلد نخست؛ به تصحيح 

حبيب یغمایي، صفحه 5(
این ترجمه با فتواي فقيهاني از بلخ و سمرقند و بخارا 
و فرغانه و دیگر شهرهاي مهم ماوراءالنهر و خراسان 
بزرگ در هفت مجلد پدید مي آید، که البته نسبت به 
متن عربِي تفسير طبري برخي از مطالب کم تر ضروري 
و نيز برخي اسنادهاي دور و دراز را ندارد و کم حجم تر 
است که در  این گونه  تفسير  این  در  کار  است. شيوه 
هر سوره، ابتدا ترجمه واژه به واژه آیه ها آمده و بعد، به 
تفسير مباحث طرح شده در آن آیه ها پرداخته شده 
است. البته در سوره هاي کوچك ترجمه آیه ها یك جا 
و پشت سر هم آمده و در سوره هاي بزرگ، چند آیه 

به چند آیه این شيوه برقرار شده است.
فواید  بر  افزون  طبري«  تفسير  »ترجمه  کتاب 
واژگان  از  زیادي  شمار  دارابودِن  سبب  به  تفسيري، 
کهن فارسي و نيز دربرداشتن سبك و سياق نگارشي 
خاِص قرن چهارم، از دید تاریخ زبان و ادبيات فارسي 

نيز اهميت فراواني دارد.
استاد  مرحوم  تصحيح  به  طبري«  تفسير  "ترجمه 
تهران  دانشگاه  انتشارات  همت  به  و  یغمایي  حبيب 

منتشر شده است.
 تفسير تاج التراجم في تفسير القرآن لالعاجم

کهن ترین  از  طبري«  تفسير  »ترجمه  از  پس 
تفسيرهاي نگاشته شده به زباِن فارسي، تفسيري است 
به نام »تاج التراجم في تفسير القرآن لالعاجم«. معني 
این نام مي شود »تاِج ترجمه ها در تفسير قرآن براي 
فارسي زبانان«. این تفسير ارجمند را یكي از مفّسران و 
فقيهان و متكلماِن شافعي مذهب خراساِن قرن پنجم 
هجري، به نام ابوالمظّفر شاهفور )شهفور( بن طاهر بن 

محمد اسفرایني )م. 471( نوشته است.
اسفرایني در ترجمه و تفسير خود، شيوه یي متفاوت 
از پيشينان خود را در پيش مي گيرد و موجب مي شود 
سياقي تازه در ترجمه ها و تفسيرهاي پارسي پابگيرد. 
تا پيش از اسفرایني، مترجمان و مفّسران پارسي زبان 
اغلب کالم اهلل مجيد را واژه به واژه ترجمه مي کردند 
و موجب مي شدند در بسياري از جاي ها مخاطب تنها 
با معادل فارسِي واژه ها آشنا شود و نسبت به مفهوم 
حقيقي نهفته در الفاِظ قرآن بيگانه بماند؛ اما اسفرایني 
با انتقاد به این شيوه، روشي را پيش مي گيرد که در 
با معادل هاي روشن فارسي و مطابق  الفاظ قرآن  آن 
روح  به  خواننده  تا  مي  شود  ترجمه  مفّسران  اقوال  با 
مقدمه  به  )رجوع کنيد  واقف شود  نيز  قرآن  آیه هاي 

جلد یكم تاج التراجم، صفحه سه تا هفت(.
از ویژگي هاي تفسير »تاج التراجم في تفسير القرآن 
لالعاجم« یكي این است که اسفرایني کوشيده شأن 
و چرایي نزول آیات قرآن را شرح دهد. از ویژگي هاي 
آغاِز هر  در  اسفرایني  است که  آن  تفسير،  این  دیگر 
را  واژگان و حروف سوره  آیه ها و شماِر  تعداد  سوره، 
ذکر مي کند و سپس روایت هایي را از پيغامبر )ص( و 
بزرگان دین درباره شأن و فضيلت آن سوره مي آورد 
و بعد بر سر ترجمه و تفسير آیات مي شود. به َمَثل در 

آغاز سوره آل عمران نوشته است:
"این سورت مدني است و آیِت این سورت دویست 
است بي خالف؛ و کلماتش سه هزار و چهارصد و هشتاد 
است و حروفش، چهارده هزار و پانصد و پنجاه و پنج 

است.
و ابن عّباس روایت کند که از پيغمبر، صلي اهلل عليه، 
آدینه،  برخواند روز  این سورت  که وي گفت: هر که 
بر وي،  فریشتگان  و  تعالي  صلوات همي دهد خداوند 

تا آن گاه که آفتاب فروشود«. )تاج التراجم في تفسير 
القرآن لالعاجم، جلد 1، صفحه 331(

با  لالعاجم«  القرآن  تفسير  في  »تاج التراجم  تفسير 
تصحيح نجيب مایل هروي و علي اکبر الهي خراساني 
در پنج مجلد به همت انتشارات هاي ميراث مكتوب و 

علمي و فرهنگي منتشر شده است.
 تفسير نسفي

مسجِع  نثر  به  کریم  قرآن  تفسيرهاي  معدود  از 
فارسي، اثري است به ناِم »تفسير نََسفي« از ابوحفص 
نجم الدین عمر بن محمد بن احمد بن اسماعيل بن 
لقمان نسفي )462 – 538 ه. ق.(. مؤلف که از عالمان 
حنفي مذهِب ماوراءالنهر بوده، به »ُمفتي الثقلين« و 

»ُمفتي الفریقين« شهرت داشته است.
کالم  از  تفسيري  است  ترجمه یي  نسفي«  "تفسير 
و  طبري«  تفسير  »ترجمه  از  پس  و  متعال  خداوند 
نيز تفسير »تاج التراجم في تفسير القرآن لالعاجم«، 
مي توان آن را کهن ترین تفسير قرآن به زبان پارسي 
ادب  و  شعر  فنون  به  که  مؤلف  اثر  این  در  دانست. 
چيره بوده، کوشيده است با به کارگيري سجع، ترجمه 
خود را مسّجع و آهنگين سازد و واضح است که در 
الگوي خویش  اثر خود طرز قرآن کریم را  جاي جاِي 
قرار داده است. براي نمونه مي توان این نثِر مسجع را 

در ترجمه آیه هاي 37 و 38 سوره آل عمران دید:
"پذرفتش خداي، تعالي، پذرفتِن نيكو؛ و پروردش، 
که  پيغامبر  زکریّاي  به  سپردش  و  نيكو  پروردِن 
به  درآمدي  که  باري  هر  دختر.  این  خاله  شوي  بود 
صومعه ي وي زکریّا، یافتي نزِد وي روزي مهّيا، ميوه 
تازه تابستان به فصل زمستان. گفت: یا مریم، از کجا 
این مر تو را؟ گفت: این از نزِد آفریدگار، چه خداي، 

تعالي، روزي دهد آن را ]که[ خواهد بي شمار.
پادشا.  به  برداشت  حاجت  و  زکریّا  کرد  دعا  آن گاه 
خویش  نزد  از  مرا،  ببخش  من،  پروردگاِر  اي  گفت: 
فرزند پاك از هر خطا؛ چه تویي اجابت کننده هر دعا«.
عزیزاهلل  استاد  مرحوم  تصحيح  با  نسفي«  "تفسير 
جویني تصحيح و به کوشش انتشارات سروش منتشر 

شده است.
تفسير كمبريج

در سال 1894 ادوارد براون، شرق شناس و پژوهشگر 
روزنامه  در  مقاله یي  انتشار  با  فارسي،  ادبيات  و  زبان 
از  یكي  خطي  نسخه   از  انگلستان،  آسيایي  سلطنتي 
که  مي دهد  خبر  فارسي  زبان  به  کریم  قرآن  تفاسير 
در دانشگاه کمبریج انگلستان نگهداري مي شده. این 
چهار  گویا  اصل  در  فرد  به  منحصر  خطِي  تك نسخه 
مجلد بوده که متأسفانه تنها نيمه دوم آن، یعني از آیه 
سوم سوره مریم تا پایان قرآن کریم را امروزه دارا است 
و مجلدهاي اول و دوِم آن در تاریخ گم شده است. از 
این رو نام و نشاني از مؤلف آن نيز در دست نيست و 
براساس آنچه در مقدمه مصحِح این اثر آمده، با توجه 
به سبك کتاب مي توان حدث زد که این تفسير را یك 
مفسر خراساني در فاصله سده چهارم تا پنجم هجري 

تأليف کرده باشد.

به  ميالدي  هفدهم  قرن  اوایل  در  که  تفسير  این 
 احتمال در اختيار دانشمندي آلماني به نام توماس فان 
ارپ، معروف به ارپنيوس بوده، به سبب نگهداري اش 
کمبریج«  »تفسير  به  کمبریج  دانشگاه  کتابخانه  در 
مشهور شده است. »تفسير کمبریج« افزون بر آنكه از 
دید تفسيري و ادبي اهميت فراوان دارد، به دليل آنكه 
به لهجه محلِي مؤلفش نگاشته و حرکت گذاري شده، 
ارزش خاصي یافته است. مصحح کتاب نيز در پایان 
کهِن  ترکيب هاي  و  واژه ها  از  فهرستي  آن  دوِم  جلد 
فارسي را که برخي از آنها به لهجه فارسِي خراساني 

است، فراهم آورده.
فساد(،  و  فتنه  به  تحریك  )بدآموزي،  "آغالش« 
»آینه ي زانو« )برآمدگي زانو(، »بچه افكندن« )سقط 
»دست چوب«  آتش(،  )جرقه  »خرفك«  جنين(، 
»شخشناك«  )دستبند(،  »دست وانه«  )عصا(، 
)نامه  »کردارنامه«  )پرستو(،  »فراشتوك«  )لغزنده(، 
اعمال( و »مزگت آدینه« )مسجد جمعه(، شماري از 

این واژه ها و عبارت هاي کهن پارسي است.
دکتر جالل متيني »تفسير کمبریج« را تصحيح و در 

دو مجلد منتشر کرده است.
تفسير كشف االسرار و ُعّدةاالبرار

"کشف االسرار و ُعّدة االبرار« از مهم ترین تفسيرهاي 
پارسي است که ساختاري ویژه و منحصر  به خود دارد. 
این تفسير را خواجه رشيدالدین ابوالفضل ميبدي در 
فاصله سال هاي 520 تا 539 هجري قمري پدید آورده 
است. این کتاب به تفسير خواجه عبداهلل انصاري نيز 
که  بود  این  بر  گمان  مدت ها  تا  زیرا  است،  معروف 
صاحب این تفسير، پير هرات یا همان خواجه عبداهلل 
مي زیسته،  هرات  در  که  ميبدي  البته  است.  انصاري 
خود به  احتمال فراوان محضر خواجه عبداهلل انصاري 

را درك کرده بوده است.
همچنان که اشاره شد، کتاب »کشف االسرار« داراي 
ساختاري ویژه است. این تفسير سه بخش دارد: »نوبت 
االولي«، »نوبت الثانيه« و »نوبت الثالثه«؛ بدین ترتيب 
و  بخش  سه  این  در  گوناگون  سوره هاي  آیه هاي  که 
سه سطح ترجمه، تفسير و تأویل شده است. در نوبت 
ابتدا ترجمه لفظ به لفظ آیه به پارسي دقيق  االولي 
آمده است. سپس مؤلف در نوبت  الثانيه، تفسيِر آن آیه 
را آورده که در این بخش از دیگر تفسيرها و روایت ها 
با هم  اقوال گوناگون را ذکر و گاه  نيز بهره گرفته و 
مقایسه کرده است. در بخش نوبت الثالثه نيز آیه را بر 
اساس دیدگاهي عارفانه تأویل کرده است. ميبدي در 
این نوبت سوم به فراخور موضوِع آیه و برداشِت عرفانِي 
آن، قطعه هاي دلنشين سجع دار و آهنگين نيز چاشني 

متن خود کرده است.
تفسير »کشف االسرار و عدة االبرار« را مرحوم استاد 
علي اصغر حكمت تصحيح کرده و انتشارات اميرکبير 
آن را در 10 جلد منتشر ساخته است. یك جلد نيز 
چاپ  اثر  این  براي  گوناگون  فهرست هاي  دربردارنده 

شده است.
تفسير َروض الِجنان و َروُح الَجنان

کتاب  الَجنان«  َروُح  و  الِجنان  »َروض  مصححان 
پارسي  تفسير  نخستين  را  طبري«  تفسير  »ترجمه 
ابوالفتوح  شيخ  تفسيِر  همين  و  عاّمه؛  مشرب  بر 
رازي را نيز نخستين تفسير پارسي بر مشرب خاصه 
و  الِجنان  »َروض  جلدي  بيست  تفسير  برشمرده اند. 
َروح الَجنان« را جمال الدین حسين بن علي بن محمد 
ابوالفتوح رازي  النيشابوري، معروف به شيخ  الخراعي 
اما در  بود،  نيشابور  از  است؛ مردي که گرچه  نوشته 
آنكه در حدود سال  از  بود و پس  ري سكني گزیده 
بنابر  درگذشت،  شهر  همين  در  قمري  هجري   554
آرامگاه حضرت  او، پيكر مطهرش را در جوار  وصيِت 
عبدالعظيم حسني )ع( به خاك سپردند. امروز آرامگاه 
شيخ ابوالفتوح در رواقي به همين نام در حرم حضرت 

عبدالعظيم )ع( قرار دارد.
از  و  کهن ترین  الَجنان«،  َروُح  و  الِجنان  "َروض 
مهم ترین تفسيرهاي شيعي قرآن کریم به زبان فارسي 
است. مؤلف آن از فقيهان و متكلمان بزرگ شيعه در 
تفسير  این  که  است  ششم  قرن  و  پنجم  قرن  اواخر 

هجري  ششم  سده  آغازین  د هه هاي  در  را  معظم 
رازي،  ابوالفتوح  تفسير شيخ  از  تا پيش  تأليف کرده. 
عمده تفاسير پارسِي قرآن را عالمان و مفّسراِن اهل 
نشان  تاریخ  که  )تاجایي  و  بوده اند  نگاشته   سنت 
مي دهد( تفسير شيخ ابوالفتوح رازي نخستين تفسير 

فارسي قرآن براساس باورهاي شيعه است.
را  سوره  هر  آیه هاي  نخست  مؤلف  تفسير  این  در 
تحت اللفظي  به شكل  آیه  به  آیه  را  آن ها  و  مي آورد 
تبيين  و  واژه ها  توضيح  در  سپس  مي کند.  ترجمه 
سني  و  شيعه  از  گوناکون  روایت هاي  آیات،  مفاهيم 
مي آورد و پس از نقد این روایت ها، آنهایي را که به  باور 
او درست است، تأیيد مي کند. شيخ در ضمن تفسيِر 
خویش به فراخوِر مطلب، مباحث فقهي و لغوي و ادبي 
تفسير روض  این رو،  از  است.  آورده  نيز  را  تاریخي  و 
و  ادبي  ارزش هاي  تفسيري،  ارزش  بر  افزون  الجنان 
تاریخي فراواني نيز در خود نهفته دارد، به گونه یي که 
به قول مرحوم عالمه قزویني اغلِب ویژگي هاي صرفي 
مهم  آثار  در  که  نادر  تعبيرهاي  و  لغوي  و  نحوي  و 
فارسِي قرن پنج تا هفت موجود است، در این تفسير 

نيز به چشم مي خورد.
تاکنون  را  الَجنان«  َروُح  و  الِجنان  »َروض  تفسير 
مهدي  قزویني،  محمد  مرحومان  چون  استاداني 
تصحيح  شعراني  ابوالحسن  آیت اهلل  و  قمشه یي  الهي 
کرده اند؛ اما تصحيح متأخِر این اثر شریف با کوشش 
ناصح  و دکتر محمدمهدي  یاحقي  دکتر محمدجعفر 
و به همت انتشارات آستان قدس رضوي )ع( منتشر 

شده است.
تفسير باَلبِل الَقالِقل

پس از تفسير شيخ ابوالفتوح رازي )َروض الِجنان و 
روُح الَجنان(، یكي دیگر از شيعياِن دوازده امامي کتابي 
را در تفسير قرآن پدید مي آورد که آن نيز از کهن ترین 
این  است.  فارسي  زبان  به  شيعه  تفسيري  متن هاي 
تفسير »بالبل القالقل« یا »البالبل و القالقل« نام دارد 
و مؤلف آن، ابوالمكارم محمود بن ابي المكارم حسني 
واعظ، از عالمان شيعه قرن هفتم هجري است که در 

بيهِق خراسان مي زیسته.
»بالبل القالقل« دربردارنده تفسير همه قرآن نيست، 
بلكه این کتاب تفسير آیه هایي است که با لفِظ »ُقل« 
این  ناِم  و  دارد؛  خود  در  را  لفظ  این  یا  و  شده  آغاز 
اثر نيز از همين مسئله برگرفته شده است. ابوالمكارم 
حسني در دیباچه کوتاِه کتاِب خویش تصریح کرده 
که این تفسير را به خواهش »دوستي مخلص« پدید 
از مؤلف  بوده که  آورده و درواقع آن دوسِت مخلص 
بنویسد.  »ُقل«  داراي  آیه هاي  بر  تفسيري  خواسته 

)البالبل و القالقل، جلد یكم، صفحه 87(
مؤلِف این کتاب در تفسيِر خود از روایات معصومان 
)ع( و برخي از صحابه و تابعين بهره برده است. وي 
همچنين در بخش هایي از اثر خویش، شيوه سؤال و 
به  نيز  را  تفسيري  متن هاي  برخي  در  مرسوم  جواِب 

کار گرفته است.
ابوالمكارم حسني تفسير دیگري نيز تأليف کرده که 
به »دقائق التأویل و حقائق التنزیل« معروف است. وي 
را  کریم  قرآن  از  منتخب  آیه هایي  نيز  کتاب  این  در 
تفسير کرده و در این کتاِب خویش به مباحث کالمي، 
به ویژه در دفاع از آراي اماميه درباره امامت پرداخته 
از  آیه هایي  کتاب  این  در  حسني  ابوالمكارم  است. 
شانزده سوره قرآن )بقره، آل عمران، نسا، مائده، انعام، 
اعراف، انفال، توبه، یونس، هود، یوسف، رعد، ابراهيم، 
ِحجر، نحل و بني اسرائيل( را تفسير کرده و در بخِش 
را  )ص(  اکرم  پيغامبر  معراج  قصه  خود  تفسير  آخِر 

آورده است.
تفسير » البالبل و القالقل« با تصحيح محمدحسين 
انتشارات احياي کتاب در چهار  صفاخواه و به همت 

جلد منتشر شده است.
با  نيز  التنزیل«  حقائق  و  التأویل  »دقائق  کتاب 
تصحيح جویا جهانبخش و به همت انتشارات ميراث 

مكتوب چاپ شده است.
 منبع: خبرگزاری ایرنا
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چهار نمونه از بهترین رمان ها را بشناسیم
اما  باشیم؛  باشیم که کتاب خوان  داشته  ما دوست  از  بسیاری   شاید 
به  چندانی  عالقه  نکرده اند  جذب  را  ما  خوانده ایم  که  کتاب هایی  چون 
کتاب خواندن پیدا نکرده ایم و همواره جای خالی آن را در زندگی احساس 
می کنیم. در این مطلب ۴ نمونه از معروف ترین و برترین رمان ها را معرفی 
و  کتاب  به  شما  کردن  عالقه مند  برای  تنهایی  به  کدام  هر  که  می کند 

کتاب خوانی کافی است.
قلعه حیوانات؛ لقمه شیرین سیاست در قالب رمان

شخصیت های  غالب  در  اورول،  جرج  نوشته  حیوانات  قلعه  رمان  کتاب 
حیوانات یک مزرعه داستانی را روایت می کند که قابل پیش بینی نیست. 
داستان  و  نویسی  دراز  گویی،  گزافه  از  دوری  کتاب  این  معروفیت  علت 
برای  جزییات  توصیف  به  رمان ها،  نویسندگان  اغلب  است.  آن  درک  قابل 
تصویرسازی بهتر تاکید دارند؛ اما اورول از نویسندگانی است که در آثار خود 

کمتر به این موضوع عالقه مند است. یکی از معروف ترین جمالت این کتاب 
»همه با هم برابرند، اما برخی برابرتر هستند« است. 

ما  خود  می شود  ما  بر  که  خشونتی  علت  می کاری؛  تو  که  نفرتی 
هستیم

شاید این جمله کمی ما را در فکر فرو ببرد و به این فکر کنیم که چرا خود 
ما علت هستیم. علت دقیقا نفرتی است که ما در انسان های اطراف مان ایجاد 
می کنیم و وقتی خشونتی علیه ما صورت می گیرد همه انگشتان اتهام رو به 
شخصی است که فوران کرده است. کتاب نفرتی که تو می کاری نوشته انجی 
توماس درباره خشمی است که سفید پوستان در سیاه پوستان ایجاد کرده 
و حاال بیشتر آنها را مردمانی تهی از تمدن می شناسند. زبان روان این کتاب 
باعث می شود شما در تمام فراز و نشیب ها خود را احساس کنید و با خنده ها 

بخندید و با گریه ها گریه کنید.

عشق سال های وبا؛ شور و شوق عشق جوانی و پایبندی ابدی به آن
عشق سال های وبا نوشته گابریل گارسیا ماکز، تمام شور و هیجان عشق 
علت  به  کتاب  این  اتفاقا  می کند.  روایت  میانسالی  تا  نوجوانی  دوران  از  را 
این  در  نویسنده  است.  معروف  ظرافت ها  و  جزییات  نظیر  بی  توصیف های 
حال  از  می کند  القا  مخاطب  به  نشدنی ای  تکرار  و  ناب  تصویرهای  کتاب، 

شیدایی عشق جنون آمیز تا تقدس غم دوران جدایی.
فاوست؛ جدال بین خدا و شیطان

کتاب فاوست نوشته یوهان ولفگانگ فون گوته تنها یک کتاب نیست؛ بلکه 
تولد یک فرهنگ است. این کتاب جزو آثار کالسیک اروپا است و جدالی بین 
خدا و شیطان را روایت می کند. از دید منتقدان روایت این داستان از دید 
گوته بهترین بوده است و می توانیم این کتاب را سرآغازی بر تاریخ فلسفه 

غرب بدانیم.

زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران را بیشتر بشناسیم

قسمت چهل و سوم 

به نام خداوند جان و خرد 
کزین برتر از اندیشه برنگذرد

در قسمت قبل از نابغه ریاضی جهان و افتخار ایران مرحوم 
زنده یاد بانو مریم میرزاخانی به طور مختصر نوشتیم و از 
جوایزی که طی عمر کوتاهش کسب کرده و باعث سربلندی 
ایران عزیز گردید نام بردیم. در این قسمت قصد آن است 
تا از بانوی دیگری که تمام عمر را در خدمت مستمندان و 
دردمندان بوده و تمام زندگی اش را در راه آموختن علم 
همه  است  پوشیده  دنیوی چشم  لذایذ  تمام  از  و  گذرانید 
عمر خود را وقف نجات جان بیماران و دردمندان که تمام از 

طبقه محروم جامعه بودند و مستحق امدادرسانی گذاشت.
او از خانواده ای بسیار متمول و اصیل بود و می توانست 
در رفاه کامل باشد مانند بقیه اعضای خانواده اش روزگار را 
امکانات برخوردار  از هر نوع  به خوبی و خوشی بگذراند و 
باشد و خود را درگیر گرفتاریهای روزمرگی ننماید ولی او 
ترجیح داد مدام در حال مطالعه و خدمت به دیگران باشد و 
در نهایت نیز در سرای سالمندان و در دیار غربت و تنهایی 
محض از جهان رفت. زندگی این بانوی فرهیخته را از زبان 
خودش و در مصاحبه ای که قبل از مرگش انجام داده بود 
خواهیم نوشت و باید بگویم که هرگز نمیرد آنکه دلش زنده 

شد به عشق/ ثبت است در جریده عالم بقای ما. 
از  و  شناسد  نمی  را  حدودی  و  مرز  گاه  هیچ  انسانیت 
چه طبقه ای بودن و رفتارهای سنتی و قومی هرگز نمی 

ما  نظر  مورد  بانوی  شود.  مانع  را  انسانی  های  ایده  تواند 
و  زنان  متخصص  مجتهدزاده  پروفسور  جز  نیست  کسی 
و  به تخصص  توانست  ایران  در  بانویی که  اولین  و  زایمان 
فوق تخصص دست پیدا کند و باالترین مدارج علمی را با 
در  این مصاحبه  البته  کند.  فراوان طی  مرارتهای  کشیدن 
سال 1391 در همایش علمی بانوی وفا که با هدف معرفی 
و تقدیر از زنان خیر و تاثیرگذاران ایران برگزار شده است. 
این بانو در این مصاحبه خود را چنین معرفی می نماید و 
در جواب سوال خبرنگاری که از او می پرسد بانو می شود 
برای خوانندگان روزنامه بفرمایید چگونه و با چه انگیزه ای 
عالقمند شدید تا در رشته پزشکی آن هم تا این سطح علمی 
به فراگیری و همین طور به این مدارج باال دست یابید و او 
می گوید من در سال 1303 شمسی در شهر تهران و در 
خانواده ای مرفه به دنیا آمدم و تا سن 15 سالگی عالقمند 
بودم تا در رشته موسیقی به تحصیالتم ادامه بدهم. در پانزده 
سالگی بود که یک شب به عزیز گفتم عزیزچون من دیگه 
بزرگ شده ام و دیگر شبها از تنها خوابیدن نمی ترسم شما 
دیگر شبها به اتاق خواب خودتان نزد پدر بروید و بخوابید 
چون هم من و هم شما راحت تر خواهیم بود توضیح بدهم 
خانواده های قدیمی اعیانی به مادرشان می گفتند عزیزجان 
و خانواده های متوسط و پایین تر به مادر ننه می گفتند. 
آن شب گذشت شب بعد عزیز یک صندلی گذاشت و کنارم 
نشست و دست های مرا در میان دستانش گرفت و بعد آنها 
را به صورتش چسبانیده گفت فری جان من افتخار می کنم 
که عزیز تو باشم ولی عزیزم من مادر تو نیستم چون موقعی 
که تو فقط دوماهه بودی مادرت از دنیا رفت و من کلفت 
خانه شما بودم و هستم ولی تو را مانند دختر خودم دوست 
دارم و تو را مثل بچه ی خودم بزرگ کردم. آن شب را من 
و عزیز )شکوه خانم( تا صبح خیلی گریه کردیم و از همان 
شب تصمیم گرفتم تحصیالت خودم را در رشته طب بانوان 
ادامه دهم و خانم ها را معالجه کنم تا هیچگاه کودکی بدون 
مادربزرگ نشود. من بعد از تحصیالتم در سیکل اول که تمام 
شد در سیکل دوم مجاز شدم انتخاب رشته تحصیلی بنمایم 

رشته طبیعی را انتخاب کردم و به درسم ادامه دادم. دیپلم 
گرفتم و زبان فرانسه را آموختم و در سال 1322 برای ادامه 
تحصیل به کشور فرانسه اعزام شدم. در آن زمان فقط پسرها 
برای ادامه تحصیل در رشته مهندسی به کشور اتریش می 
رفتند و من اولین زنی بودم که برای رشته پزشکی به فرانسه 
رفتم مدت هفت سال درس طب عمومی را خواندم و طب 
کردم  طی  سال  سه  مدت  در  را  زنان  رشته  در  تخصصی 
فوق  رشته  در  تحصیالت  به  فرانسه  سوربن  دانشگاه  در  و 
تخصصی نازایی در دو سال تمام کردم و سه سال بعد هم 
توانستم دیپلم پروفسوری سرطان شناسی بانوان را اخذ کنم. 
بیمارستان دانشگاه  انکلولوژی  هم زمان تدریس در بخش 
را برعهده گرفتم پدر من فردی نظامی و کلنل عالی رتبه 
ای بود من در این زمان در کشور فرانسه بودم که اطالع 
یافتم پدرم سخت بیمار شده است بنابراین مجبور شدم به 
تهران برگردم و او را در مریض خانه ملک تاج نجم السلطنه 
مادر مرحوم دکتر محمد مصدق بستری کنم. اما در نهایت 
پدرم فوت کرد. او را بعد از تشریفات عزاداری در گورستان 
ظهیرالدوله دفن کردیم. بعد از این من ماندم و عزیز که او 
هم دیگر خیلی پیر شده بود و از عهده کارهای منزل برنمی 
آمد من خانمی را استخدام کردم و خودم هم به استخدام 
به  تهران  دانشگاه  وزارت علوم درآمدم مدت سی سال در 
تدریس مشغول بودم و چهل سال هم طبابت کردم عزیز هم 
که تنها دل خوشی من توی این دنیا بود به رحمت خداوند 
رفت. من از این تاریخ به بعد بی حد تنهایی را حس می 
کردم و بسیار غمگین بودم هیچ چیز دیگر نمی توانست مرا 

خوشحال کند.
دراوایل دهه 1370 منزلمان را وقف کردم و اسم آن را 
گذاشتم )بنیاد خیریه و نیکوکاری دکتر مجتهدی( و ثروتی 
پدری  ارثیه  و  دولتی  خدمات  سال  پنجاه  طول  در  که  را 
جمعا حدود یک میلیون دالر بود و همه پس اندازم بود و 
به غیر از این چیز دیگری نداشتم بنابراین بعد از واگذاری 
منزل به بنیاد نیکوکاری همین پول را هم برای اداره آن به 
ورودم  ابتدای  در  ایران خارج شدم.  از  دادم و خودم  بنیاد 

به کشور فرانسه و پاریس در بیمارستان به عنوان پروفسور 
پزشکان  آموزش  من  وظیفه  و  شدم  کار  به  مشغول  ارشد 
متخصص که واحد انکلولوژی را می گذرانیدند را بر عهده 
گرفتم و هم چنین عضو پیوسته دپارتمان سرطان شناسی 

کشور فرانسه شدم. 
امروز که نگاهی دارم به گذشته عمیقا از خداوند متعال 
سپاسگزارم که به من افتخار خدمت به همنوعم داد تا بتوانم 
از صمیم قلب  باشم و  را داشته  به بشریت  خدمت رسانی 
خوشحال هستم من وقتی که خانمی را معالجه می کنم 
تا او بتواند به آغوش خانواده اش برگردد و کودکان دوست 
داشتنی خود را بزرگ کند بسیار شادمان می شوم و امیدوارم 
که هیچ گاه کودکی چون من بی مادر بزرگ نشود. امروز هم 
در پانسیون الوارینه که مخصوص اساتید بازنشسته دانشگاه 
سوربن فرانسه هست زندگی می کنم و روزی یکی دو ساعت 
پرونده هایی که به من ارجاع می شود را بررسی می کنم. 
من زندگی پربار و با ارزشی داشته ام و توانسته ام در طول 
مدت زندگی برای خدمت به دیگران موثر باشم و در حال 
حاضر هیچگونه آرزویی ندارم جز اینکه مرگی آرام و راحت 
و بدون رنجی داشته باشم و باالخره این بانوی انسان دوست 
و فداکار که در تمام عمر خودش جز خدمت به هم نوعان و 
مستمندان را نداشت در تاریخ 26 دیماه سال 1397 و در 
سن 9۴ سالگی در همان پانسیون اساتید دانشگاه سوربن و 
سرای سالمندان دانشگاه از دنیا رفت بدون اینکه حتی یک 
نفر از بستگان و اعضای خانواده اش در کنارش باشند. او دنیا 
را وداع گفت و به جهان باقی شتافت. روح او شاد و نامش تا 
ابد ماندگار باد. او که در خانواده ای معروف به دنیا آمد بی 
نام از دنیا رفت و اما در این قسمت می پردازیم به زندگی 
بانوی دیگری که او هم به نوعی تاثیرگذار بوده است این بانو 

بانو طوسیه حائری مازندرانی می باشد.
به دنیا  بانو طوسیه در سال 1296 در شهرستان مشهد 
سال  در  بانو  بود.  مازندرانی  حائری  محمدباقر  پدرش  آمد 
1375 به علت عارضه قلبی از دنیا رفت. بانو طوسیه پدرش 
استاد دانشگاه حقوق و از معتمدان و افراد سرشناس و هم 

تجدید  اداره  رییس  و  ثبت  اداره  عالی  کارشناس  چنین 
نظر محکمه شرع بود. بانو طوسیه حائری که به نام طوسی 
و  دبستان  دوران  گذرانیدن  از  پس  است.  معروف  حائری 
دبیرستان در ایران به خارج از کشور رفت وی بین سالهای 
1329 و1328 دکتری ادبیات فرانسه را از دانشگاه سوربون 
دریافت کرد. در بازگشت به ایران در امتحان گویندگی رادیو 
شرکت کرد و به دیل داشتن صدای مناسب و تحصیالت 
عالی توانست به عنوان اولین گوینده زن در ایران به رادیو 
راه پیدا کرد. او عالوه بر گویندگی عالقه وافری به شعر و 
ادب داشت و در مجالت هفتگی و هفته نامه ی آشنا فعالیت 
نامدار  احمد شاملو شاعر  با  در همین مجالت  و  کرد  می 
ایران آشنا شد. او در سال 1335 با احمد شاملو ازدواج کرد 
که متاسفانه این پیوند ادامه نیافت و به جدایی انجامید. بانو 
حائری در انتشار مجله ی آشنا و ترجمه کتاب )پابرهنه ها( 
با احمد شاملو همکاری داشت و عالقه فراوانی به شعر و 
ادب، نقاشی، کوهنوردی و شنا داشته است. وی در ابتدای 
تاسیس کانون بانوان در سال 1337 از نزدیک با ا-بامداد 
بانو  منوچهریان همکاری داشت.  و دکتر  آقای مصاحب  و 
حائری طوسی سالها به عنوان دبیر دبیرستان های تهران 
رتبه  عالی  کارمند  چنین  هم  و  بود  مشغول  تدریس  به 
وزارت علوم بود. او مجله آشنا را در سال 1337 با هزینه 
شخصی و با سردبیری احمد شاملو تاسیس کرد که فقط 
17 شماره از آن بیشتر منتشر نشد که این نخستین فعالیت 
مستقل احمد شاملو نیز بود. در سال 13۴1 در فیلم کوتاه 
و مستندی به نام خواستگاری به اتفاق فروغ فرخزاد و پرویز 
داریوش به کارگردانی ابراهیم گلستان بازی کرد. بانو حائری 
قبل از انقالب مدتی را به سمت معاونت وزارت فرهنگ کار 
می کرد او دوستی بسیار نزدیکی با نجف دریابندری، فروغ 
فرخزاد داشت. در سالهای آخر عمر در شمال ایران سکونت 
می کرد و در فروردین سال 1388 افسانه های هفتاد و دو 
ملت نوشته هانری بودا را که قبال ترجمه کرده بود توسط 

نشر ثالث تجدید چاپ گردید.
ادامه دارد ....

به قلم
ناصر فرهادی )پاژ(
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خبر
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت:

کرونا می تواند امنیت غذایی مردم را به خطر بیندازد  

بهداشت،  وزارت  جامعه  تغذیه  بهبود  دفتر  مدیرکل 
آموزش پزشکی گفت: با شیوع کرونا، تبعات اقتصادی 
هم ایجاد شده و این تبعات اقتصادی می تواند امنیت 
غذایی مردم را به خطر بیندازد و با کاهش درآمد و 
افزایش قیمت مواد غذایی، دهک های درآمدی پایین 

ممکن است دچار ناامنی غذایی شوند.
به گزارش »تابناک«، زهرا عبداللهی در نشست آنالین 
فعالیت  شروع  به  اشاره  با  رسانه  اصحاب  با  خبری 
آغاز  با  همزمان  گفت:  اغذیه فروشی ها  و  رستوران ها 
فعالیت رستوران ها، برای پیشگیری از کرونا، هموطنان 
باید نکات تغذیه ای را رعایت کنند و توصیه کلی ما 
این است که مواد شیرینی، غذا های چرب، قند، نمک و 
چربی به دلیل آنکه عاملی است برای تضعیف سیستم 

ایمنی بدن، زیاد استفاده نشود.
قندی،  مواد  توزیع  است  بهتر  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
در  چرب  و  شده  سرخ  غذا های  نمک،  شیرینی، 
سیستم  اینکه  برای  گفت:  شود،  محدود  رستوران ها 
ایمنی بدن عملکرد بهتری داشته باشد، توصیه می شود 
در تغذیه روزانه از موادی که حالت آنتی اکسیدان دارد 
و سبب تقویت سیستم ایمنی بدن می شود، استفاده 

کرد.
 مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت افزود: 
می شود.  توصیه  حتماً  میوه  و  سبزی  روزانه  مصرف 
همچنین توصیه می شود اصول تغذیه صحیح بیشتر 
رعایت شود و بر مصرف همه گروه های غذایی و رعایت 
بهداشت در شرایط فعلی که همه جا باز هستند، تأکید 

می شود.
و  مکان  می کنیم  توصیه  هموطنان  به  افزود:  وی 
که  کنند  انتخاب  خود  تغذیه  برای  را  رستورانی 
مطمئن باشند پروتکل های بهداشتی رعایت می شود 
و همچنین غذا هایی که سفارش می دهند نیز مواردی 
که گفته شده، در آن ها وجود داشته باشد؛ در چنین 

شرایطی می توان از کرونا پیشگیری کرد.
 عبدالهللی درباره امنیت غذایی در جامعه در شرایط 
شیوع ویروس کرونا افزود: این موضوع به شکل سوء 
باردار  مادران  یا  سال  پنج  زیر  کودکان  در  تغذیه 
به  این موضوع می تواند  پیدا می کند. همچنین  بروز 
را  تغذیه خود  با  مرتبط  غیرواگیر  بیماری های  شکل 
نشان بدهد. وقتی امنیت غذایی برقرار نباشد، به جز 
بیماری های  و  چاقی  و  وزن  اضافه  دچار  سوءتغذیه، 
مورد چاقی  در  اگر  نیز خواهیم شد.  عروقی  و  قلبی 
صحبت می شود، چاقی فقط در قشر مرفه نیست و در 
افراد فقیر هم که فقط مواد غذایی نشاسته ای استفاده 
می کنند و توان خرید منابع پروتئینی ندارند، مشکل 
چاقی در کنار کمبود ریزمغذی ها نیز اتفاق افتاده و 

زمینه ابتال به سرطان ها هم افزایش پیدا می کند.
وی ادامه داد: در کنار نگرانی برای امنیت غذایی، در 
حال انجام دو مطالعه هستیم که ببینیم اکنون مردم 
با چه نوع مشکالتی از نظر تهیه و تامین غذا مواجه 

هستند.
بهداشت  وزارت  جامعه  تغذیه  بهبود  دفتر  مدیرکل 
مناطق  در  تغذیه  سوء  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار 
کمتر برخوردار کشور داریم. کوتاه قدی و الغری در 
برنامه های  باید  دارد.  وجود  سال  پنج  زیر  کودکان 
باردار و کودکان زیر پنج سال  حمایتی برای مادران 
که در خانواده های نیازمند هستند داشته باشیم. یکی 
از مشکالت و اولویت ها این است این گروه ها که مبتال 
حمایت  با  خطرند  معرض  در  و  بوده  تغذیه  سوء  به 
امام  امداد  دولت و سازمان های حمایتی مثل کمیته 
تا دچار سوء  کنند  دریافت  )ره( کمک هایی  خمینی 

تغذیه نشوند.
از  ناشی  بیماری های  بیان کرد: مطالعه در مورد  وی 
سوء تغذیه در بازه های زمانی مختلف انجام می شود. 
که  است  تغذیه ای  فاکتور های  بررسی ها،  از  یکی 
می تواند به عنوان عوامل خطر در بیماری های غیرواگیر 
موثر باشد. نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت ۱۸ سال به 
باال در کشور دچار اضافه وزن و چاقی هستند. مطالعه 
بررسی مصرف مواد غذایی که هر ده سال یک بار انجام 
انجام شده است. بر اساس  می شود نیز سال گذشته 
کشور  در  کلسیم  دریافت  کمبود  مصرف،  مطالعات 
وجود دارد که علت آن، کمبود مصرف لبنیات است. 
مصرف کم شیر و لبنیات، یکی از علت های اصلی بروز 
و شیوع پوکی استخوان در کشور محسوب می شود. 
پوکی استخوان در حال رسیدن به سن کمتر از سی 

سال است.
و  شیر  روز جهانی  آینده  روز  گفت: چند  عبداللهی   
لبنیات است. مصرف لبنیات در کشور ما کم است و 
شیوع پوکی استخوان در کشور وجود دارد. در نتیجه 
تمهیداتی  خود  ریزی های  برنامه  در  که  است  مهم 
یا  یارانه  طریق  از  که  بگیریم  نظر  در  زمینه  این  در 
کمک های غذایی یا کنترل قیمت ها، این محصوالت 
کمبود  دچار  تا  بگیرد  قرار  مردم  دسترس  در  لبنی 
کلسیم نشویم. کمبود ریزمغذی هایی مثل روی و آهن 
نیز وجود دارد و محدود شدن مصرف منابع پروتئین 
حیوانی و شیر و لبنیات می تواند این کمبود ها را بیشتر 

کند.
عبداللهی در پاسخ به سوالی درباره وجود آفالتوکسین 
در شیر گفت: بر اساس نظارت ها و کنترل هایی که از 
لحاظ  از  می شود،  انجام  کارخانه  از  پس  و  خام  شیر 
آفالتوکسین مشکلی در شیر نداریم و حتی کمتر از 

این  در  استانداردی  هر کشور  است.  استاندارد  مقدار 
زمینه دارد و بر اساس مطالعات وزارت بهداشت، میزان 
در شیر  توصیه شده  استاندارد  از  آفالتوکسین کمتر 
وجود دارد. گاهی شایعه های غیرواقعی در این زمینه 
مرتب  گزارش ها  ندارد.  واقعیت  که  می شود  منتشر 
ارائه می شود و میزان آفالتوکسین اندازه گیری شده 

و می دانیم از مقدار استاندارد باالتر نیست.
که  محصوالتی  و  غذایی  مواد  تمام  داد:  ادامه  وی 
به  و  شده  برداری  نمونه  می شود،  تولید  کارخانه  در 
آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو ارسال می شود. این 
برداشته  دستورالعمل ها  و  مدون  پروتکل  با  نمونه ها 
مانده  باقی  مورد  در  نگرانی  هیچ  نتیجه  در  می شود. 
مجاز  میزان  از  بیشتر  بیوتیک  آنتی  یا  آفالتوکسین 

وجود ندارد.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در 
پاسخ به سوالی درباره سبوس گیری از انواع آرد و سفید 
شدن نان ها اظهار کرد: میزان سبوس گیری در انواع 
آرد برای نان های مختلف، بیشتر شده است. این کار 
بدون گرفتن نظر وزارت بهداشت انجام شده است. اگر 
از وزارت بهداشت سوال می شد، بطور قطع می گفتیم 
که گرفتن سبوس از نان کار اشتباهی است. وقتی آرد 
سفید شده و سبوس آن کم می شود، مشکالت زیادی 
از  ایجاد می شود. یکی  برای مردم  تغذیه ای  لحاظ  از 
دالیل اضافه وزن و چاقی و دیابت این است که مردم 
کافی سبوس  میزان  به  و  می خورند  سفید شده  نان 
فقط هفت  نان سنگک  استانداردها،  اساس  بر  ندارد. 
درصد سبوس گیری می شد و در چند سال اخیر نان 
سنگک هم با آردی که ۱۵ درصد سبوس گیری شده 
پخته می شود و به همین دلیل نان سنگک این قدر 
سفید شده است. چند سال است که این موضوع را 

پیگیری می کنیم و این مشکل باید حل شود.
موضوع  این  به  هم  بهداشت  وزارت  داد:  ادامه  وی 
معترض است و نان نباید این قدر سفید باشد، زیرا از 
لحاظ تغذیه ای نان با کیفیتی نیست. از طریق دبیرخانه 
شورای عالی امنیت غذایی، کارگروه بهبود کیفیت نان 
تشکیل دادیم و همه ذینفعان در این کارگروه هستند 
حال  در  روز  به  روز  که  وضعیت  این  از  باید  نان  و 
این صورت  غیر  در  شود.  خارج  است  سفیدتر شدن 

شاهد افزایش بیماری های غیرواگیر خواهیم بود.
در  سوءتغذیه  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  عبداللهی 
سالمندان گفت: بر اساس مطالعات انجام شده وزارت 
بهداشت، مشکل سوء تغذیه در سالمندان حدود ۳ تا ۴ 
درصد بوده، اما مشکل اضافه وزن و چاقی در سالمندان 

بیشتر است.
وی افزود: برای سالمندان، پروتکل های خاص تغذیه ای 
وجود دارد، زیرا سالمندان در برابر کمبود ریز مغذی ها 
آسیب پذیرتر هستند. توصیه ما برای سالمندان این 
است که منابع پروتئین حیوانی و گیاهی را در برنامه 
با  سالمندان  زیرا  باشند.  داشته  خود  روزانه  غذایی 
در  تشنگی  حس  هستند.  مواجه  عضالنی  تحلیل 
سالمندان کم می شود و باید از مایعات استفاده کرده و 
منتظر تشنه شدن نشوند. زیرا تشنه شدن در شرایط 

فعلی می تواند عامل خطر برای کرونا باشد.
بهداشت  وزارت  جامعه  تغذیه  بهبود  دفتر  مدیرکل   
و  شیر  واحد  سه  تا  دو  باید  سالمندان  کرد:  اظهار 
لبنیات برای جذب کلسیم در روز مصرف کنند. باید 
تنوع و تعادل در برنامه غذایی را رعایت کنند. میزان 
چربی و قند خون باال در سالمندان بیشتر است و در 
نتیجه توصیه می شود غذا های کم نمک و کم چرب و 

کمتر سرخ شده مصرف کنند.

بهبود مشکل  به سوالی درباره  پاسخ  عبداللهی در 
همه  در  گفت:  مختلف  استان های  در  تغذیه  سوء 
استان ها کاهش قابل مالحظه در سوء تغذیه کودکان 
داشتیم. در استان سیستان و بلوچستان اگر بیست 
سال پیش حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد سوء تغذیه کودکان 
داشتیم، در سال ۹۶ میزان کم وزنی ۱۲ درصد شده 
استان های  در  ارتقا  این  سال ها  در  نتیجه  در  است. 
مختلف انجام شده است. در حال حاضر ۴ درصد کم 
وزنی در کودکان زیر ۵ سال وجود دارد و در استان 

سیستان و بلوچستان ۱۲ درصد است.
موضوع  محروم  مناطق  در  طرفی  از  داد:  ادامه  وی 
کار شود  توسعه  روی  باید  و  دارد  توسعه هم وجود 
تا بتوان مشکالت تغذیه ای را برطرف کرد. در نتیجه 
داشته  ویژه ای  مداخله  باید  توسعه  بخش های  همه 

باشند.
بهداشت  وزارت  جامعه  تغذیه  بهبود  دفتر  مدیرکل 
درباره احتمال افزایش شیوع کرونا در پاییز بیان کرد: 
امیدواریم این اتفاق نیفتد، اما رعایت تعادل و تنوع در 
مواد غذایی همواره باید رعایت شود. هرچه از لحاظ 
غذایی به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می کند 
باید به روش های مختلف استفاده شود. اگر مدارس 
کنیم.  بررسی  را  شرایط  باید  شوند،  باز  ماه  مهر  در 
اگر احتمال اوج گیری کرونا وجود داشته باشد، قطعا 
عرضه  و  توزیع  و  بود  نخواهند  باز  مدارس  بوفه های 

مواد غذایی در مدارس ممنوع خواهد شد.
مدارس  شیر  برنامه  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
کمکی  برنامه های  از  یکی  مدارس  شیر  کرد:  بیان 
است که از سال ها پیش با پیشنهاد وزارت بهداشت 
به  سال ها  برخی  در  شد.  اجرایی  اعتبارات  تامین  و 
دلیل کمبود های اعتباری این برنامه به طور کامل اجرا 
نشده است. تاکید ما این است که برنامه شیر مدارس 
برای  اجبار  در صورت  و  اجرا شود  مدارس  در همه 
اولویت  در  باید  برخوردار  کمتر  استان های  انتخاب، 
مدارس  در  کودکان  که  شیری  پاکت  یک  باشند. 
برای  ریزمغذی ها  و  پروتئین  می خورند، منبع خوب 
او خواهد بود و بخشی از نیاز های تغذیه های کودک 
برطرف می شود که باید پیگیری بیشتری انجام داد تا 

در مناطق کمتر برخوردار حتما اجرایی شود.
عبداللهی گفت: سرانه مصرف شیر در کشور خیلی 
پایین است و با افزایش قیمت شیر و لبنیات، میزان 
مصرف کمتر هم شده است. یکی از دالیل مصرف کم 
شیر، بحث فرهنگی است. دلیل دیگر هم بحث قیمت 

و هزینه است.
وی ادامه داد: بنابراین هم قیمت و هم آگاهی کافی 
در مورد مصرف لبنیات مهم است. یکی از راهکار های 
مهم برای افزایش سرانه مصرف شیر، آموزش همگانی 

و منطقی شدن قیمت شیر و لبنیات است.
بهداشت  وزارت  جامعه  تغذیه  بهبود  دفتر  مدیرکل 
در پاسخ به سوالی درباره تبلیغ نوشابه و مواد غذایی 
آسیب رسان به سالمت از صداوسیما اظهار کرد: برای 
تبلیغات محصوالت غذایی در کشور قانون وجود دارد 
اساس  این  بر  مثبتی محسوب می شود.  نکته  این  و 
شود.  تبلیغ  نباید  به سالمت  رسان  آسیب  کاال های 
تبلیغ  نباید  که  غذایی  فهرست محصوالت  هر سال 
شود، تهیه شده و به صداوسیما و وزارت ارشاد ارسال 

می شود، اما متاسفانه کامل اجرا نمی شود.
وی ادامه داد: یکی از اقالمی که نباید تبلیغ شود، انواع 
نوشابه های گازدار یا بدون گاز است. متاسفانه نوشابه 
تبلیغ می شود و کامال مغایر با فهرست کاال های آسیب 

رسان به سالمت است. این کار تخلف است

یک دانشمند آمریکایی هشدار داد که یک بیماری 
مشترک میان انسان و دام جهان را تهدید می کند.

دانشمند  گرگر،  مایکل  میل،  دیلی  از  نقل  به 
آمریکایی اظهار کرد که جهان را یک ویروس جدید 
حیوانات  بین  که  )بیماری ای  زئونوز  "آخرالزمانی" 
تهدید  هستند(،  انتقال  قابل  انسان  و  مهره دار 

می کند.
حامل جدید ویروس H۵N۱، مرغ معمولی است که 
گوشت آن در مقیاس گسترده ای مصرف می شود. 

کارخانه  استریل  غیر  شرایط  دلیل  به  انسان  بدن 
و مواد شیمیایی که در آن مرغ رشد می کند، در 
پذیر  به صورت حداکثری آسیب  ویروس  این  برابر 
که  کرد  یادآوری  همچنین  دانشمند  این  می شود. 
از  ویروس  این  بودند،   ۱۹ کووید  ناقل  ها  خفاش 
طریق یک پولک پوست که گوشت آن در کشورهای 
آسیایی به عنوان یک گوشت گران قیمت است، به 

انسان رسید.
گرگر همچنین تصریح کرد که در سال ۱۹۹7 نوع 

 ،H۵N۱ به  معروف  مرغی  آنفوالنزای  از  جدیدی 
ظاهر شد. مشخص شده است که اولین فرد آلوده 
پسری سه ساله در هنگ کنگ بود که دچار گلو 
درد و شکم درد بود و پس از آن به دلیل عارضه حاد 

تنفسی و نارسایی اندام تنفسی درگذشت.
برای  که  است  مهم  کرد:  دانشمند خاطرنشان  این 
جلوگیری از بروز یک همه گیری جدید، پرورش مرغ 
را نه در کارخانه های عظیم بلکه در شرایط خانگی 
شرایط  در  و  پرنده  نوع  این  از  کمتری  تعداد  با  و 

بهداشتی تر، آغاز کنیم.
متخصص  اوسترولم،  مایکل  پروفسور  گفته  به 
به  شبیه   H۵N۱ ویروس  عفونی،  بیماری های 
"بوسه پسر عموی ویروس ۱۹۱۸" است و می تواند 
به تکرار بیماری همه گیر اسپانیا در قرن گذشته 
منجر شود. وی اظهار کرد: هر مرغ متولد شده و سر 
از تخم درآورده، یک ماشین جوجه کشی برای این 
کشتار  مانده  باقی  راه  تنها  بنابراین  است،  ویروس 

جمعی پرندگان در چین است

آیاویروسدیگریجهانراتهدیدمیکند؟

واکنش استانداری به مرگ 

زن حاشیه نشین کرمانشاهی
هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه گفت: بر اساس گزارش تیم بازرسی 
اقدامات  اعمال  رغم  به  نشین،  حاشیه  زن  مرگ  حادثه  از  استانداری 
اساس  این  بر  و  است  مشهود  برخورد  نحوه  در  تدبیری  بی  قانونی، 
باید سریع با عامالن این حادثه برخورد جدی و قاطع شود. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان، در پی این حادثه، مدیر اجرائیات شهرداری 
برکنار  کرمانشاه  شهردار  طلوعی  با حکم  وی  مقام  قائم  و  کرمانشاه 
برای  کرمانشاه  شهرداری  اجراییات  ماموران  پیش  روز  چند  شدند. 
مراجعه  فدک  شهرک  به  غیرمجاز  ساز  و  ساخت  مورد  یک  تخریب 
می کنند که زن ساکن در این آلونک مانع از تخریب آن شده و گویا 
درگیری بین آنان ایجاد می شود و این زن مسن حین انتقال به کمپ 

"چشمه سفید" فوت می کند.

وزارت علوم:  

برخی مدیران سیاسی در دو ترم ارشد 

و دکترا می گیرند!
اینستاگرام  این مطلب در صفحه  بیان  فریدون جعفری ضمن  دکتر 
خود، با انتقاد از مدرک گرایی در اعتبار سنجی مسئوالن و نمایندگان 
جدید  نمایندگان  اعتبارسنجی  در  روز ها  این  کرد:  اظهار  مجلس 
مجلس، یکی از موضوعات چالشی مدرک ماخوذه دانشگاهی آن هاست 
چنان چه برخی را از جلوس بر کرسی نمایندگان ملت محروم کرده 
است، در واقع وقتی حضور در جایگاهی سیاسی را منوط به داشتن 
ارزیابی های  و  آزمون ها  که  این  بدون  نام مدرک می کنیم  به  کاغذی 
کنیم،  به گزینی  و  تقویت  را  مدرک  آن  با  مرتبط  دانش  از  درستی 
از نفوذ و  با استفاده  نتیجه سوق سیاسیون به سمت مدرک گرایی 
قدرتشان خواهد شد. مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات 
وزارت علوم همچنین تصریح کرد: وقتی اساتید راهنما در رساله های 
از  جلوگیری  در  مکفی  و  علمی  دقت  ارشد  نامه های  پایان  دکترای 
بار  یک  را  متن  حتی  هم  بعضا  و  نکرده  ادبی  و  علمی  سرقت های 
نخوانده وارد جلسه دفاع می شود، با مدرک بی اعتبار مواجه خواهیم 
شد. به گفته دکتر جعفری، وقتی مالحظه می شود مدیری سیاسی در 
حال مدیریت کالن هم زمان در دانشگاه هم ثبت نام کرده و مدرک 
دکترا و ارشد می گیرد، بدون حضور در کالس ۱۴۰ واحد در دو ترم 
باالتر از نابغه ترین نابغه ها پاس می کند، شاید مدرکی ظاهرا صحیح 
داشته باشد، اما قطعا جعلی و بی اعبتار است. وی در پایان خاطرنشان 
کرد: در برخی موسسات علنا مدرک فروخته می شود به گونه ای که نام 
و عنوان در سوابق موسسه جعلی بوده، ولی فقط روی کاغذ فاجعه ای 
در فضای علمی و دانشگاهی در حال رخ دادن است. البته نباید منکر 

پیشرفت های علمی کشور از لحاظ کمیت و کیفیت شد.
 

پرداخت وام طرح مسکن ملی اولویت 

بندی می شود
محمدحسن علمداری معاون وزیر راه با بیان این که افرادی که در حساب 
وام  دریافت  موعد  و  کرده  یکم سپرده گذاری  انداز مسکن  صندوق پس 
ملی  برای طرح  تسهیالت  ارایه  اولویت  در  فرارسیده،  آن ها  تسهیالت  و 
به  از تسهیالت متصل  افرادی می توانند  اظهار کرد:  دارند،  قرار  مسکن 
استفاده  مسکن  ملی  اقدام  در  یکم  مسکن  پس انداز  صندوق  حساب 
 tem.mrud.ir کنند که در سامانه طرح اقدام ملی مسکن به نشانی

ثبت نام کرده باشند. 

 محاکمه پسر روانی به اتهام قتل پدر
و  ناپدری  مرد  این  بود  مدعی  پدرش  قتل  از  پس  که  جوان  پسر 
نامادری اش را کشته از سوی کارشناسان پزشکی قانونی بیمار روانی 
تشخیص داده شد و به زودی در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران 

محاکمه می شود.
به گزارش ایران، رسیدگی به این پرونده از یک سال پیش با وقوع قتل 
عامل  شناسایی  برای  تحقیقات  و  آغاز  خانه اش  در  سالخورده  مردی 
قتل و انگیزه جنایت شروع شد. در ادامه با دستور بازپرس ویژه قتل 
جسد مرد سالخورده به پزشکی قانونی انتقال پیدا کرد. مأموران علت 
این ماجرا را از دختر جوان مقتول پرسیدند و او گفت: برادرم سامان 

پدرم را کشت.
سامان در اتاقش در حال گوش کردن موسیقی با صدای بلند بود که 
پدرم به او اعتراض کرد و همین موضوع باعث شد تا آنها با هم درگیر 
شوند و بعد هم سامان با چاقو پدرم را که در حال فرار بود، در راه 

پله ها زخمی کرد و دقایقی بعد هم جان باخت.
در  او  و  کردند  بازداشت  را  سامان  مأموران  مقتول،  دختر  اظهارات  با 
ابتدا به قتل پدرش اعتراف کرد. اما مدعی شد علت درگیری  همان 
صدای بلند موسیقی نبوده است و در توضیح بیشتر عنوان کرد: من 
پیش پدر و مادر واقعی ام بزرگ نشدم و زن و مرد دیگری مرا بزرگ 
کردند و آنها را خیلی دوست داشتم. به همین خاطر پدرم همیشه به 
آنها حسادت می کرد و همین مسأله باعث شد تا یک روز هر دوی آنها 
را در خانه شان به قتل برساند و من از پدرم کینه به دل گرفته بودم 
و به دنبال بهانه ای بودم تا انتقام ناپدری و نامادری ام را از او بگیرم که 

در نهایت هم او را کشتم.
با ادعای سامان به عنوان متهم به قتل پدرش، مادر و خواهر او برای 
توضیحات بیشتر در خصوص ادعای مطرح شده مورد بازجویی قرار 
گرفتند. مادر سامان پس از حضور در آگاهی گفت: سامان بیمار روانی 
است و به همین خاطر چندین بار در بیمارستان بستری شده است. 
البته مدتی خوب شد اما توهم این را داشت که ما او را پس از تولد 
به خانواده دیگری سپرده ایم و آنها به خوبی از او مراقبت کرده اند. این 
در حالی است که در واقعیت اشخاصی به عنوان ناپدری و نامادری 

سامان وجود ندارد.
پس از توضیحات مادر سامان پرونده پزشکی پسر جوان مورد بررسی 
قرار گرفت و متخصصان پزشکی قانونی بعد از بررسی وضعیت این 

جوان، تأیید کردند که متهم به قتل بیمار روانی است.
با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست علیه متهم و  ادامه و  در 
همین طور گذشت اولیای دم، پرونده رسیدگی به اتهام این جوان به 
زودی  به  متهم  و  شد  ارسال  تهران  استان  کیفری  دادگاه   ۱۰ شعبه 

محاکمه می شود

مدیریت فروشگاه های اتکا استان کرمان در نظر دارد 
و  مرغ  کاالیی  گروه  در  را  خود  مشارکتی  و  آزاد  غرف 
ماهی، گوشت قرمز، طال و محصوالت بهداشتی ساختمان 
از طریق مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی واجد 
الشرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت 
تا تاریخ 1399/03/20 به نشانی:  اسناد مزایده حداکثر 
خیابان شهدا - کوچه شهدا 9- واحد بازرگانی فروشگاه 

اتکا مرکزی کرمان مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 33125675 - 33126708

نظر  در  کرمان  استان  اتکا  فروشگاه های  مدیریت 
به  مناقصه  طریق  از  را  خود  نگهبانی  امور  دارد 
شرکت واجد الشرایط واگذار نماید. متقاضیان می 
توانند جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 
1399/03/20 به نشانی: خیابان شهدا - کوچه شهدا 
مرکزی  اتکا  فروشگاه  پشتیبانی  اداری  واحد   -9

کرمان مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 33126704

مزایده غرف آزاد و مشارکتی
 فروشگاه اتکا کرمان 

مناقصه عمومی واگذاری امور نگهبانی 
فروشگاه اتکا مرکزی کرمان 
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افتتاح مرکز تعویض پالک خودرو 

در ارزوئیه 

از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
کرمان،  سرهنگ مهدی پورامینایی فرمانده انتظامی ارزوئیه گفت: با 
پیگیری های به عمل آمده اولین مرکز نقل و انتفال و تعویض پالک 

خودرو در شهرستان افتتاح شد و آغاز به کار کرد.
تعویض  مرکز  فاقد  شهرستان  این  تاکنون  اینکه  به  توجه  با  اوافزود: 
خودرو  انتقال  و  نقل  به  مربوط  امور  انجام  برای  مردم  و  بود  پالک 
راستای خدمت  در  که  می کردند  مراجعه  همجوار  به شهرستان های 
رسانی هرچه بهتر به مردم و کاهش هزینه ها، اولین مرکزنقل و انتفال 
در  خصوصی  بخش  مشارکت  و  همکاری  با  خودرو  پالک  تعویض  و 

شهرستان افتتاح شد.
سرهنگ پور امینایی بیان کرد: در این مرکز کلیه خدمات مربوط به 
نقل و انتقال و تعویض پالک خودرو به متقاضیان ارائه و در آینده ای 

نزدیک بر تعداد خدمات آن نیز افزوده خواهد شد.

دستگیری سارق حرفه ای 

با ۵۹ فقره سرقت در کرمان

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از دستگیری یک سارق حرفه ای و 
کشف ۵۹ فقره سرقت در عملیات ماموران انتظامی کالنتری ۱۹ این 

فرماندهی خبر داد.
از  سرقت  فقره  چندین  وقوع  پی  در  گفت:  فداء  محمدرضا  سرهنگ 
یا  سارق  دستگیری  کرمان  شهر  در  ساخت  حال  در  ساختمان های 

سارقان این سرقت ها در دستور کار پلیس قرار گرفت.
او ادامه داد: در همین راستا ماموران کالنتری ۱۹ شهر کرمان با انجام 
با هماهنگی مقام  اقدامات اطالعاتی و پلیسی، متهم را شناسایی و 
قضائی وی را در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش دستگیر کردند.
سرهنگ فداء تصریح کرد: سارق در تحقیقات پلیسی و پس از ارائه 
مستندات موجود چاره ای جز اعتراف نداشت و به ۵۹ فقره انواع سرقت 
فقره   ۱۰ ساخت،  حال  در  ساختمان های  از  سرقت  فقره   ۳۵ شامل 
فقره   ۷ و  عمومی  معابر  از  سرقت  فقره   ۷ خصوصی،  اماکن  سرقت 

سرقت محتویات خودرو در شهر کرمان اعتراف کرد.

شرط استفاده موثر از فضای مجازی 

ارتقاء سواد رسانه ای عموم شهروندان است

رئیس پلیس فتا استان با اشاره به افزایش ضریب استفاده از اینترنت 
در کشور گفت: رسانه و فضای مجازی به سبب سرعت ارتباطات، اقبال 
و طرفداران زیادی دارند که از آن ها به شرط ارتقاء سواد رسانه ای عموم 

شهروندان می توان بهره گیری های زیادی داشت.
با  استان  انتظامی  مسئوالن  نشست  در  یادگارنژاد  امین  سرهنگ 
به  مدیرکل و کارشناسان صدا و سیما گفت: رسانه و فضای مجازی 
سبب سرعت ارتباطات، اقبال و طرفداران زیادی دارند و ضریب استفاده 

از اینترنت در کشور ما نیز رو به رشد است.
او افزود: در همین رابطه طی سال گذشته نسبت به سال ۹۷ حدود 
۱۰۴ درصد افزایش جرائم سایبری را داشتیم که این مورد نوید خوبی 

نیست و از عدم بهره گیری موثر از این فضا خبر می دهد.
مورد  از ۶۷  بیش  تصریح کرد: طی سال گذشته  یادگارنژاد  سرهنگ 
مصاحبه با صدا و سیما با رویکرد آگاهسازی عمومی شهروندان نسبت 
به جرائم فضای مجازی داشتیم که از سال گذشته با راه اندازی رمز 
دوم، جرائم و کالهبرداری های مرتبط با این موضوع نیز کاهش یافتند.

مدیرکل  دستگیری  از  کرمان  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
و معاون یکی از ادارات کل استان به اتهام فساد اداری و گرفتن رشوه 

خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
از  کرمان  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان  ساالری،  دادخدا 
دستگیری مدیرکل و معاون یکی از ادارات کل استان خبر داد و گفت: 
در پی رصد و گزارشات واصله به اداره کل اطالعات استان کرمان مبنی 
ارزیابی و صحت  ادارات کل استان کرمان و  از  اداری در یکی  بر فساد 
گزارشات و رصد اطالعاتی با هماهنگی و دستور قضایی  از سوی بازپرس 
استان  معاون  همراهی  به  مذکور  کل  مدیر  تحقیقات،  تکمیل  و  ویژه 

دستگیر شدند.
 او در تشریح این خبر افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد 
ارباب  از  ریال  میلیارد ها  تاکنون  اداری،  امور  انجام  برای  مشارالیه   که 
رجوع تحت عنوان هدیه و رشوه با همکاری معاون خود دریافت و با این 
وجوه یک منزل چند واحدی در شهر کرمان احداث و در بازرسی از منزل 
وی در یکی از شهرستان ها تعداد ۳۰ قطعه سکه طال که داخل اسباب 
بازی جاسازی و از طریق نامشروع تحصیل شده بود، کشف و توقیف و 
متهمان به اتهام اخذ رشوه در بازداشت و اموال حاصل از جرم از جمله 

منزل مسکونی به عنوان اموال حاصل از جرم توقیف شد و امر تحقیق 
از سایر متهمین و شرکا ء و معاونین جرم ادامه دارد.

ریال  میلیارد ها  متهمان  از  شده  کشف  و  توقیف  اموال  افزود:  ساالری 
ارزیابی و کار شناسایی سایر اموال حاصل از جرم متهمین ادامه خواهد 

داشت.
با  برخورد  امر  در  اطالعات  کل  اداره  مجموعه  از  قدردانی  ضمن  او   
مفسدین اداری و اقتصادی اعالم کرد:  به منظور تحقق اوامر ریاست قوه 
قضائیه، مبنی بر برخورد با مفاسد اقتصادی و اداری، این راه با قاطعیت 
ادامه و با مجرمین در هر پست و مقامی باشند برخورد انقالبی صورت 

خواهد گرفت.
دادستان مرکز استان  کرمان با اشاره به تاکیدات ریاست قوه قضائیه در 
برخورد با فساد، خاطرنشان کرد: براساس تاکیدات ریاست قوه قضائیه 
مبنی بر اینکه هاضمه نظام اسالمی فساد را نمی پذیرد و فسادناپذیر 
است، اقدامات الزم برای شناسایی و برخورد با متهمان ایجاد فساد در 
جامعه با پشتیبانی کامل قضایی در چارچوب قانون و از سوی مراجع 
اطالعاتی و انتظامی انجام می شود و هیچ فردی از هیچ گروه، حزب و 
طبقه اجتماعی، در صورت انجام اقدامات خالف و فساد برانگیز نباید 

خود را مصون از برخورد قضائی بداند.

فرمانده انتظامی ریگان از پلمپ ۱۶ واحد صنفی متخلف در 
اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند به منظور کاهش زنجیره 

انتقال ویروس کرونا در این شهرستان خبر داد.
فاصله  طرح  اجرای  گفت:در  آبادی  تاج  حمیدرضا  سرهنگ 
انتقال ویروس کرونا، طرح  زنجیره  و کاهش  گذاری هوشمند 

برخورد با واحد های صنفی متخلف در این شهرستان در حال 
اجرا است.

به واحد های  قبلی  او گفت:به رغم اطالع رسانی ها و تذکرات 
صنفی در اجرای این طرح، تعداد ۱۶ واحد صنفی متخلف به 
از  علت عدم رعایت دستورالعمل های صادره ستاد پیشگیری 

بیماری کرونا و دارا بودن سایر تخلفات پلمپ شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان ریگان در پایان از مردم خواست: به 
منظور قطع زنجیره گسترش ویروس کرونا همکاری بیشتری 
از تردد  و  باشند  انتظامی داشته  نیروی  بهداشتی و  با مراکز 

غیر ضروری در سطح شهر پرهیز کنند.

دستگاه   ۲۴ توقیف  از  سیرجان  انتظامی  فرمانده 
موتورسیکلت و ۷۱ دستگاه خودرو متخلف در این شهرستان 

خبر داد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد گفت: طرح برخورد با خودرو ها 

و موتوسیکلت سواران متخلف توسط پلیس این شهرستان 
اجراء و در اجرای این طرح ۲۴ دستگاه موتور سیکلت و ۷۱ 

دستگاه خودرو متخلف توقیف شد.
او افزود: خودرو ها و موتوسیکلت های توقیفی با ایجاد آلودگی 

صوتی و صدای ناهنجار، حرکات غیرمتعارف، تخلفات حادثه 
در  حرکت  نمایشی،  حرکات  مجاز،  سرعت  از  تخطی  ساز، 
پیاده رو و عدم استفاده از کاله ایمنی برای خود و دیگران 

ایجاد خطر می کردند که توقیف و روانه پارکینگ شدند.

دستگیری مدیر کل به اتهام فساد اداری و اخذ رشوه در کرمان

پلمپ ۱۶ واحد صنفی متخلف در ریگان

توقیف ۹۵ دستگاه موتوسیکلت و خودروی متخلف در سیرجان

فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف بیش از 
۸۰۰ هزار کیلوگرم گندم قاچاق دپو شده در یک 

انبار در شهرستان ارزوئیه خبر داد.
پلیس  ماموران  گفت:  ناظری  عبدالرضا  سردار 
آگاهی شهرستان ارزوئیه در راستای اجرای طرح 
از  اساسی و جلوگیری  قاچاق کاال های  با  مبارزه 

اقدامات  انجام  هدر رفت سرمایه های ملی ضمن 
اطالعاتی یک انبار دپوی گندم قاچاق را شناسایی 

کردند.
او افزود: ماموران انتظامی با هماهنگی قضائی از 
این انبار ۸۰۰ هزار کیلوگرم گندم دپو شده قاچاق 
را کشف و در این رابطه ۲ متهم را دستگیر کردند.

سردار ناظری با اشاره به اینکه متهمان هیچ گونه 
محموله  این  نگهداری  جهت  مجوزی  و  مدرک 
گندم نداشتند، تصریح کرد: این انبار که مشخص 
شد خارج از شبکه اداره غله استان است، پلمب و 
ارزش گندم ها نیز توسط کارشناسان ۲۱ میلیارد و 

۵۰۰ میلیون ریال برآورد شد.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه متهمان 
را  نامرغوب  و  مرغوب  گندم های  انبار،  این  در 
مخالن  و  سودجویان  گفت:  می کردند،  مخلوط 
تخلفات  اینگونه  بدانند  کشور  اقتصادی  امنیت 
از  مردم  و سالمت  معیشت  اقتصاد،  برای  زیانبار 

چشمان پلیس دور نخواهد ماند.

فرمانده انتظامی سیرجان از دستگیری یک نفر 
سارق احشام و کشف ۱۷ راس گوسفند سرقتی 

در این شهرستان خبر داد.
پی  در  گفت:  نژاد  ایران  محمدرضا  سرهنگ 

روستا های  از  یکی  در  احشام  سرقت  وقوع 
یا  سارق  دستگیری  و  شناسایی  شهرستان، 
سارقان به صورت ویژه در دستور کار ماموران 

انتظامی قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: سرانجام با تالش شبانه 
روزی مأموران پلیس آگاهی در این رابطه یک 
غافلگیرانه  عملیات  یک  در  و  شناسائی  متهم 

دستگیر شد.

و  تکمیلی  دربازجویی های  متهم  افزود:  او 
به  گوسفند  راس   ۱۷ سرقت  به  پلیس  فنی 
ارزش ۹۰۰ میلیون ریال از یکی از روستا های 

شهرستان سیرجان اعتراف کرد.

کشف ۸۰۰ تن گندم قاچاق از یک انبار در ارزوئیه

دستگیری سارق احشام در سیرجان

خبر
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سرویس فرهنگی –اجتماعی کرمان امروز
 

روابط  دوران  ممتاز  و  برجسته  چهره های  از  یکی  شوستر  مورگان 
انقالب  از  پس  سال  پنج  که  می رود  شمار  به  آمریکا  و  ایران  سیاسی 
مشروطیت برای ریاست کل خزانه داری و اصالح امور مالیه کشور وارد 
ایران شد اما ورود این مستشار خارجی مورد اعتراض دولت های روسیه 
و انگلیس که ایران را به ۲ منطقه نفوذ برای خود تقسیم کرده بودند، 
قرار گرفت، بنابراین به اجبار قرارداد این چهره محبوب در ایران را لغو 

کردند.
در ۱۲۸۵  مشروطه  انقالب  پیروزی  ایران  تاریخ  نقاط عطف  از  یکی 
منسجم  ساختار  فقدان  پیروزی  این  از  بعد  اما  بود  خورشیدی 
از  حداقل  آن  بر  تکیه  با  بتواند  دولت  که  الزم  قوانین  و  بوروکراتیک 
محل مالیات کسب درآمد کند، عماًل دولت را به نابودی سوق می داد، 
ناکارآمد  اقتصاد  که   گرفتند  تصمیم  مشروطه خواه  انقالبیون  بنابراین 
و سنتی کشور را سروسامان بدهند و برای نظام اقتصادی بحران زده 
این  در  دانستند.  خارجی  مستشاران  استخدام  را  اقدام  بهترین  کشور 
راستا حسین قلی خان نواب وزیرامور خارجه به علی قلی خان نبیل الدوله 
بخواهد  امریکا  از دولت  داد که  واشنگتن دستور  در  ایران  سفیر وقت 
تئودور  تأیید  با  نیز  امریکا  دولت  کند.  معرفی  ایران  به  مستشار  چند 
روزولت، رئیس جمهوری چند فرد از جمله ویلیام مورگان شوستر را با 
این قید و تأکید که این اشخاص نماینده بخش خصوصی و بانکداری 
آمریکا هستند و دولت آمریکا نسبت به عملکرد آنان مسوولیتی نخواهد 
داشت، معرفی کرد. دولت ایران نیز با این ایده که وجود یک امریکایی 
در دستگاه حاکمه می تواند روس و انگلیس را به چالش بکشد، پذیرفت 

که وی به ایران بیاید.
شوستر حقوق دان امریکایی در ۲۳ فوریه ۱۸۷۷ میالدی در  واشنگتن 
دیده به جهان گشود، قبل از ورود به ایران در اداره گمرکات فیلیپین 
خدمت کرده و عضو هیأت عالی حکومت آمریکا در فیلیپین شده بود. 
او مدتی نیز سرپرستی اداره گمرکات کوبا را برعهده داشت و زمانی که 

مأمور خدمت در ایران شد به شغل وکالت مشغول بود.
اردیبهشت ۱۲۹۰  این حقوقدان و کارشناس مالی آمریکایی در ۲۱ 
کل  ریاست  برای  مشروطیت  انقالب  از  پس  سال  پنج  خورشیدی 
خزانه داری کل و اصالح امور مالیه کشور وارد ایران شد اما از همان ابتدا 
دولت های روسیه و انگلیس از باز شدن پای امریکا در منطقه، خشنود 
نبودند و به مخالفت پرداختند در واقع سیاست داخلی و خارجی ایران 
بود،  انگلیس در داخل کشور  و  برآیند رقابت روسیه  قاجاریه  در دوره 
همین عامل باعث شد که برخی سیاستمداران ایران به نزدیک شدن به 
یک قدرت سوم ترغیب شوند. آمریکا یکی از این کشورها بود که ایران 
مایل به مراوده تجاری و سیاسی با آن شد، علت آن که دولتمردان ایران، 
امریکایی ها را برای حل معضالت اقتصادی و امنیتی خود برگزیدند، ۲ 
ایران  از  به دلیل فاصله جغرافیایی زیاد  امریکا  بود: یکی  اصل اساسی 
منافع کمتری در کشور داشت، دوم امریکا الاقل تا زمان مورد بحث، 

اهداف استعماری در منطقه نداشت و مانند روسیه و انگلیس نزد مردم 
ایران بدسابقه نبود.

دوم  مجلس  حیات  زمان  در  همراه  هیأت  و  شوستر  ترتیب  بدین 
مشروطه توسط برخی دولتمردان، برای ساماندهی امور اداری و اصالح 
اوضاع مالی ایران وارد کشور شدند اما حضور روسیه و انگلیس در ایران 
مانع از آن شد که این اقتصاددان آمریکایی بتواند اهداف و طرح های 
خود را در سیستم اداری و مالی کشور به اجرا درآورد. به همین دلیل 
 ۸ از  بیش  کشور  داخل  در  همراه  هیأت  و  وی  مأموریت  زمان  مدت 
اتفاق  به  شد  ناچار  روسیه  اولتیماتوم  دنبال  به  وی  و  نیافت  داوم  ماه 
به  و  کرد  ترک  را  ایران  اینکه  از  پس  کند،  ترک  را  ایران  همراهانش 
آمریکا بازگشت در کتابی بنام »اختناق ایران« شرح مفصل این ماجرا 
و تجربه خود در ایران را نوشت که در ایران به وسیله اسماعیل رایین 

ترجمه شده است.
  اوضاع مالی ایران قبل از ورود شوستر

در هنگام ورود شوستر به ایران هیچ گونه مقررات صحیح یا سازمان 
اداری در وزارتخانه مالیه وجود نداشت، اداره امور مالی کشور به دست 
شوستر  که  روزی  واقع  در  شدند  می  نامیده  مستوفی  که  بود  افرادی 
شروع به کار کرد، دستگاهی که وزارت مالیه نامیده می شد، اسم بدون 
قدر  و خرج کشور چه  نداشت، جمع  اطالع  فردی  هیچ  و  بود  رسمی 
می شود، چه مبلغ از آن قابل وصول است و خرج واقعی کشور به چه 
میزان است یا چه شخصی مسوول وصول مالیات دولت و چه شخصی 
مسئول نگهداری حساب و رسیدگی به آن است. همچنین قبل از ورود 
شوستر هنگام جمع آوری درآمدهای دولتی و تامین وجه برای مخارج 
ضروری کشور، از اصل عدم تمرکز پیروی می شد به این ترتیب که هر 
استان و شهرستان، واحد مستقلی تشکیل می داد که در مرکز برای آن 
دستورالعملی )بودجه جمع و خرج(، توسط مستوفی مربوطه تهیه می 
شد و پس از آنکه این دستورالعمل از تصویب مقامات دولتی و توشیح 
مقام سلطنت می گذشت، برای اجرا به فرماندار و فرمانده هر محل ابالغ 
می شد و در پاره ای از مالیات های معمولی محلی، برآورده های سنواتی 
منظور و مخارج هر استان و شهرستان نیز که قسمت عمده آن هزینه 
افواج محلی و مستمری های عمومی و حقوق ماموران بود در آن درج 
می شد. اگر درآمد یک استان یا شهرستان پس از وضع این مخارج و 
به منزله تفاوت عمل  این مبلغ  باز هم مبلغی اضافه داشت،  مقدمات، 
و در اقساط معین به تهران فرستاده می شد. همچنین اگر در پاره ای 
نقاط به علل سیاسی و سوق الجیشی ارقام خرج بر درآمد فزونی می 
یافت، مبلغی به عنوان کسر عمل از تهران حواله می شد. دستور العملی 
که به این ترتیب به صورت مقطوع تهیه و برای اجرا به فرمان فرماها 
و حکام ابالغ می گشت، غیر قابل تغییر بود و ماموران دولتی متعهد و 
مجبور بودند، همه مالیات های ابواب جمعی خود را به موجب آن وصول 
کنند و هزینه مصوب را از همان محل بپردازند. حتی در مواردی هم که 
به علت خشکسالی یا بروز آفات ارضی و سماوی، محصول منطقه ای 
آسیب می دید، پرداخت مالیات مقطوع اجباری بود و اگر همه محصول 
از میان می رفت، مردم و مالکان با استفاده از مقتضیات و دادن هدیه به 
ماموران مالیات از آنها تخفیف می گرفتند. اگر ماموری مبلغی کسر می 

آورد، مجبور بود از دارایی های شخصی خود بپردازد.

 در چنین اوضاعی بود که شوستر به عنوان خزانه دار کل امور مالی 
کشور را بر عهده گرفت و در مجموع اختیاراتی چون، نظارت مستقیم 
و واقعی بر همه معامالت پولی ایران و اخذ تمام عایدات و تفتیش کلیه 
محاسبات دولتی؛ نگهداری خزانه کشور و امضای حواله جات مستقیم 
و تصدیق حواله جات اعتباری؛ تهیه نظام نامه هایی الزم برای اجرای 
اصالحات مالیاتی؛ ریاست عالیه بر همه کارمندان ادارات تحت ریاست 

خزانه داری کل به شوستر سپرده شد.
اصالحات و اقدامات شوستر در ایران

یکی از اقدامات شوستر در بدو ورودش به ایران برنامه ریزی جهت امور 
مالی و آگاهی از درآمدهای دولت و تنظیم دخل و خرج و تسویه امور 
مالی ایران بود. وی برای آگاهی از دارایی های دولت، دستور داد تا عواید 
در  بانکی  و چنانچه  گذارده شود  بانک شاهی  نزدیک ترین  در  مالیاتی 
محل نباشد، به تجارتخانه مورد اعتماد تحویل داده شود. وی همچنین 
به  مردم  به  آنان  تعدیات  از  و جلوگیری  برای رضایت قشون  اقداماتی 
عمل آورد، او سعی بر این داشت تا افراد قشون را خشنود ساخته و مانع 

از غارت گری آنان شود.
   شوستر همچنین برای اجرای اصالحات مالیاتی نظام نامه هایی تهیه 
توسط  مالیات  این  بود.  وی  اقدامات  دیگر  از  نمک  مالیات  لغو  کرد.  
آن  با  بحق  و  منطق  روی  از  اعتدالیون  و  بود  شده  وضع  دموکرات ها 
مخالفت می کردند. همچنین شوستر طرح مفصلی برای استخراج انواع 
معادن ایران تهیه کرد و مقرراتی را در نظر داشت تا با فروش محصوالت 
معادن به خارج، درآمد ارزی برای ایران تهیه و در داخل کشور نیز برای 

ایجاد صنایع از مواد معدنی استفاده شود.
 یکی دیگر از خدمات برجسته و مهم مورگان شوستر که با تحریکات و 
مبارزه علنی و مخفی انگلیس و روس مواجه شد، ماده سوم قرارداد نفت 
شمال )استاندارد اویل( بود. ماده سوم قرارداد نفت شمال براین نکته 
تاکید داشت که حقوق دولت ایران زاید بر صدی ده از همه نفت و مواد 
نفتی مستخرجه از چاه ها قبل از آنکه هرگونه خرجی به آن تعلق بگیرد، 
خواهد بود. این ماده، درآمد دولت ایران را صدی ده از همه مواد نفتی 
استخراج شده از چاه ها دانسته بود در حالی که در قرارداد نفت ایران و 

انگلیس این درآمد برابر صدی شانزده، پس از کسر همه مخارج بود.
اما مهم ترین اقدام شوستر، تشکیل ژاندارمری خزانه و همچنین ضبط 
به  مالیات  اگر  ثابت کند که  بود. شوستر کوشید،  اموال شعاع السلطنه 
طور صحیح وصول شود و به مصرف برسد، نیازهای مملکت رفع خواهند 
افتاد  نظامی  قوای  ایجاد  فکر  به  مالیات،  برای وصول صحیح  شد. وی 
که تحت نظارت اداره مرکزی خزانه باشد و با جبر و بدون مالحظات 

شخصی، مالیات ها وصول شوند.
بازتاب اخراج شوستر در شعر شاعران دوره قاجار

با وجودی که مدت اقامت شوستر در ایران بسیار کوتاه  و تنها هشت 
ماه بود، با این حال از بدو ورود آحاد جامعه، نویسندگان، دولتمردان 
همه به اتفاق از او حمایت می کردند و او را می ستودند. سر ادواری 
گری وزیر خارجه انگلیس درباره وی چنین می نویسد: ظاهراً شوستر در 
اذهان ایرانیان اثر فوق العاده ای باقی گذارده و اینکه تمام احزاب متفقاً 
تمام اختیاراتی که او درخواست می نمود، به او داده اند. این ثابت می 
کند که به وی اعتماد کامل دارند. یکی از گروه هایی که حمایت خود 
را از این مستشار آمریکایی در آثار خود به نمایش گذاشتند، شاعران 
مسایل  به  بیشتر  اشعارشان  در  مشروطه  دوره  شاعران  واقع  در  بودند 
برای  خود  اشعار  و  آثار  طریق  از  و  می پرداختند  سیاسی  و  اجتماعی 
پیروزی جنبش مشروطه مبارزه کردند، همچنین در جریان کشمکش 
میان محمدعلی شاه و مجلس اول به مقابله با محمدعلی شاه پرداختند، 
سپس انتقاد خود را از برکناری مورگان شوستر به نمایش گذاشتند. آنها 
در اشعار خود به انتقاد از روسیه پرداختند زیرا آنها باعث شده بودند 
بود  اندازه ای  تا  این خبر  بازتاب  لغو شود،  قرارداد مورگان شوستر  که 
که تظاهرات مردمی وسیعی علیه این تصمیم به راه افتاد و مجلس به 

دستور ناصرالملک نایب السلطنه، بسته شد.
   عارف قزوینی در انتقاد به اخراج شوستر قطعه ای با این مضمون 
نوشت: ننگ آن خانه که مهمان ز سر خوان برود / جان نثارش کن و 
ای  باد/  بر  ایران  رود  ایران  از  رود شوستر  گر  برود/  مهمان  که  مگذار 
ملک  دوره  این  شاعران  از  دیگر  یکی  برود.  ایران  که  مگذارید  جوانان 
الشعرا بهار بود که ترکیب بندی که در آن نایب السلطنه را  به همدستی 
با روس ها علیه شوستر متهم کرد، سرود. ناصرالملک آمد و مسند ربود/ 
با وزیران پیل بازی ها نمود/ حیله ها انگیخت تا خود از شمال/ شاه سابق 
دست  دفعش  بهر  ارجمند/  واالمشیر  آن  شوستر  نمود/  رخ  سواران  با 
غربت برگشود/ آمد از روسیه اولتیماتومی/ سرخ و زرد و از رق و زرد و 
کبود/ ناصرالملک از طبابت های خویش/ اینچنین بر خستگان بخشود 
سود/ از دواهایش شفا نماند پدید/ وین مریض از آن کسل تر شد که بود/ 
این مریض و این دوا را مولوی/ کرده  اندر مثنوی خوش وانمود/ »کز قضا 
سر که انگبین صفر افزود/ روغن بادام خشکی می نمود...«/ »آن عالج 
و آن طبابت های او/ ریخت یک سر از طبیبان آبرو« / خائنان زین کار 
بنده و اجری خور روسند  بادا کور چشم تنگشان/  ننگشان/ کور  نبود 
و بس/ از تمدن خواه تا الدنگشان/ اندرین صلحی که کردند این گروه/ 
مولوی گفته ست روی و رنگشان/ »کز خیالی صلحشان و جنگشان/ وز 
خیالی نامشان و ننگشان« / »این وزیران از کهین و از مهین/ لعنت اهلل 

علیهم اجمعین.
منبع: خبرگزاری ایرنا

مورگان شوستر و اصالحات ساختاری در اقتصاد 

گزارش »کرمان امروز« از خطر حمله ملخ ها به مزارع کشاورزی جنوب استان و نظرات رییس جهاد کشاورزی جنوب درباره کمبود امکانات:

جنوبکرماندرمحاصرهملخها

اشاره:
 در حالی که جنوب استان کرمان روزهای سختی 
را زیر سایه کرونا می گذراند، حمله میلیون ها ملخ 
چندین   را  مشکالت  بخش  این  مناطق  از  برخی  به 
برابر کرده است. آنگونه که خبرنگاران محلی کرمان 
هزاران  به  ملخ  ها  میلیون  اند؛  داده  گزارش  امروز 
هکتار زمین کشاورزی در جنوب استان حمله کرده و 
بخش بزرگی از محصوالت کشاورزی در این مناطق 

در معرض خطر نابودی قرار گرفته است.  
حمله ملخ ها که بنا برگزارش سازمان خواربارجهانی 
نیم  و  از چهار  بیش  و  است  از گذشته  بیش  امسال 
میلیون تن محصول کشاورزی جنوب کرمان را تهدید 
این  با  مقابله  بر ضرورت  این موضوع  لذا  و  می کند 
آفت می افزاید. در همین زمینه گزارشی تهیه شده 

که در ادامه قابل مطالعه است.
آفتی سمج که امنیت غذایی را تهدید می کند

در روزهایی که همه به فکر مبارزه با کرونا و حفظ 
سالمت مردم هستند، کسانی در جنوب استان کرمان 
برای حفظ امنیت غذایی مردم مدت هاست مبارزه  با 
ملخ ها را درپیش گرفته اند. آفتی کوچک اما سمج 

که از در بیرونش می کنند از پنجره می آید.  
در همین زمینه رئیس جهاد کشاورزی جنوب استان 

از سال گذشته در ۷ شهرستان  اینکه  بابیان  کرمان 
جازموریان  افزود:  بودیم  ملخ  آفت  درگیر  جنوبی 
منطقه ای مستعد برای جذب و تکثیر ملخ ها است و 
تاکنون در سطح ۲۶ هزار و ۸۰۰ هکتار با این آفت 

مبارزه کردیم و پیش بینی ۲۰۰ هزار هکتار داریم.
و  سیستان  مراتع  اینکه  بابیان  برخوری  سعید 
هرمزگان خشک شده و تنها علوفه و سبزی برای این 
گذشته  سال  داد:  ادامه  است؛  جازموریان  در  ملخ ها 
شود  وارد  کشاورزی  مزارع  به  ملخ ها  ندادیم  اجازه 
وارد  پروازی  ملخ  ندادیم  اجازه  تاکنون  نیز  امسال  و 

جازموریان شود.
وی با اشاره به اینکه هشت نفر دیده بان در منطقه 
میدانی  بازدید  هستند؛  آموزش دیده  که  جازموریان 
ما  به  مرتب  ملخ  وجود  درباره  را  گزارش ها  و  دارند 
ارائه می دهند، گفت: اولین ریزش ملخ ۲۵ اسفند ۹۸ 
بود که عملیات اجرایی مبارزه با آن را از ۲۶ اسفند با 

تجهیز۱۰ اکیپ آغاز کردیم.
مشکالت مبارزه با ملخ در جنوب کرمان

کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس  که  آنگونه 
تخصیص  نبود  و  کمبود  است  گفته  استان  جنوب 
و  دار  کمک  خودروی  کمبود  مناسب،  اعتباردرزمان 
عملیاتی، مستهلک بودن خودروهای موجود درناوگان 
سمپاشی، صعب العبوربودن مناطق و استهالک زیاد 
در  ملخ  با  مبارزه  مشکالت  جمله  از  آالت،  ماشین 

جنوب کرمان است.
آنالین،  قدس  خبرگزاری  با  گفتگو  در  برخوری 
گنج  قلعه  صوالن  منطقه  در  فرودگاه  باند  احداث 
برای سم پاشی اضطراری، مرمت و بازسازی باند غرب 

جازموریان، تأمین فوری خودرو کمک دار موردنیاز، 
تجهیز آمادگاه ملخ و جذب نیروی برای این آمادگاه 
را خواستار شد و افزود: ملخ خطر بالقوه زیادی دارد 
نیست که  بعید  نکنیم  مقابله  با آن  اگر در جنوب  و 
دسته چندمیلیونی ملخ ها در ماهان یا کرمان بنشیند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان 

همچنین از مستهلک بودن تجهیزات لجستیکی ابراز 
از ورود ملخ ها  نگرانی کرد و گفت: برای جلوگیری 
به سایر مناطق کشور باید تدابیر الزم، برنامه ریزی و 
پیش بینی شود تا همچون سال گذشته از میدان نبرد 

با ملخ ها پیروز بیرون بیاییم. 
ملخ  با  مبارزه  مشکل  مهم ترین  همچنین  برخوری 

کمک دار  و  کابین  دو  وانت های  کمبود  را  صحرایی 
عنوان کرد و افزود: پوشش گیاهی و رطوبت مناسب 
دشت وسیع جازموریان، این منطقه را به عنوان کانون 
اصلی تکثیر ملخ در جنوب کشور تبدیل کرده ازاین رو 
اگر مبارزه در این منطقه انجام نشود شاهد پیشروی 

بیشتر ملخ ها به دیگر نقاط کشور خواهیم بود.

كرمان  استان  جنوب  كه  حالی  در      
می  كرونا  سایه  زیر  را  سختی  روزهای 
گذراند، حمله میلیون ها ملخ به این مناطق 
است.  كرده  برابر  چندین  را  مشکالت 
»كرمان امروز«  خبرنگاران  كه  آنگونه 
به  ملخ  میلیون ها  داده اند؛  گزارش 
هزاران هکتار زمین كشاورزی در جنوب 
استان نزدیک شده اند و بخش بزرگی از 
محصوالت كشاورزی در این مناطق در 
معرض خطر نابودی قرار گرفته است و 
اگر در جنوب استان با این آفت به موقع 
بعید نیست كه محصوالت  مقابله نشود 
آن مناطق نابود شود و حتی ارتش ملخ ها 

به ماهان و كرمان برسد و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی


