
سازمان موقوفات یزد و کرمان )آستان قدس رضوی(جهت 
شمس  الدینی  سیف  درمانگاههای  درمانی  کادر  تکمیل 
نوق( ورضویه    - رفسنجان  )کیلومتر 35جاده  نوق  آباد 
نوق(   - رفسنجان  10جاده  برخوردار)کیلومتر  آباد  رضا 
نیاز به یک نفر چشم پزشک دارد.جهت کسب اطالعات 
بیشتربا شماره های 09132925140 ویا 34281106 تماس 

حاصل فرمایید.

آگهی دعوت به همکاری

مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد:

فروش برق به دولت 
توسط 1700 مددجوی 

کمیته امداد استان

نوشتاری درباره 

هوشنگ سیحون

 پدر معماری  

مدرن ایران

طفالن  حضرت زینب)س( چگونه
 فدایی نهضت حسین )ع( شدند؟ 

 تصحیح تازه ای از متن کامل 

کتاب »روضة الشهدا« منتشر شد

افزایش مصرف انرژي برق 

مصارف خانگي به علت شیوع کرونا

WWW.KERMANEMROOZ.COM

تهدید بیش از پیش 
کرونا درنانوایی ها

کسی ها و تا
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد:

محموله ۵۰۰ عددی
 رمدسیویر ایرانی 

به استان کرمان ارسال شد
گزارش »کرمان امروز« 

از آسیب پذیرترین
 اصناف شناخته شده در 
برابر کرونا در شهر کرمان؛
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کرونا در استان                 از زمان شیوع ویروس 
از  کسی ها  تا و  نانوایی ها  همچنان  کرمان 
در  شده  شناخته  صنوف  پذیرترین  آسیب 
از  برخی  می شوند.  محسوب  کرونا  برابر 
تنها به دلیل نداشتن دستگاه  نانوایی ها نه 
از  کارتخوان  دستگاه  بودن  خراب  یا  و  پوز 
بلکه  می گیرند  تحویل  نقد  پول  مشتریان 
کوچکی همچون استفاده از ماسک و  موارد 
دستکش یک بار مصرف را سخت می توانند 
از  ما  خبرنگاران  مشاهدات  کنند.  رعایت 
کرمان نیز همین  کسی ها در شهر  وضعیت تا
کسی  تا رانندگان  از  برخی  دارد.  را  حکایت 
زیاد  تعداد  و  نمی کنند  رعایت  را  پروتکل ها 
مسافران در طول یک روز تهدیدات را برای 

این قشر زحمتکش بیشتر ساخته است و...

متن کامل درصفحه هشتم

آگهی مناقصه عمومی

 یک مرحله ای )مرتبه دوم( 

مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع 

غذا بیمارستان شهید باهنر کرمان

متن در صفحه دوم

بدین وسیله به اطالع تمامی دارندگان پروانه کسب معتبر 
در کلیه رسته های شغلی صنف صافکار و اتاقساز  می رساند 
در صورت تمایل به عضویت در هیات مدیره و بازرسی صنف 
مذکور،می توانند از تاریخ 99/6/5 به مدت ۱۵ روز نسبت به 
ثبت نام در سامانه اصناف )iraninasnaf.ir در بخش ثبت نام 

داوطلبین انتخابات اتحادیه های صنفی( اقدام نمایند.
مدارک مورد نیاز:

۱-پروانه کسب معتبر ۲-مدرک تحصیلی حداقل دیپلم برای 
سن  ۳-حداکثر  مدیره  هیات  در  عضویت  سابقه  فاقد  افراد 

۷۵سال
هومن سیوندی پور

رییس هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی 
شهرستان کرمان

بدین وسیله به اطالع تمامی دارندگان پروانه کسب معتبر در 
کلیه رسته های شغلی صنف درب و پنجره سازان آهنی می 
رساند در صورت تمایل به عضویت در هیات مدیره و بازرسی 
صنف مذکور،می توانند از تاریخ 99/6/5 به مدت ۱۵ روز نسبت 
به ثبت نام در سامانه اصناف )iraninasnaf.ir در بخش ثبت نام 

داوطلبین انتخابات اتحادیه های صنفی( اقدام نمایند.
مدارک مورد نیاز:

۱-پروانه کسب معتبر ۲-مدرک تحصیلی حداقل دیپلم برای 
سن  ۳-حداکثر  مدیره  هیات  در  عضویت  سابقه  فاقد  افراد 

۷۵سال
هومن سیوندی پور

رییس هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی 
شهرستان کرمان

بدین وسیله به اطالع تمامی دارندگان پروانه کسب معتبر در 
کلیه رسته های شغلی  صنف چلوکباب و تهیه  غذا و کبابی می 
رساند در صورت تمایل به عضویت در هیات مدیره و بازرسی 
صنف مذکور،می توانند از تاریخ 99/6/5 به مدت ۱۵ روز نسبت 
به ثبت نام در سامانه اصناف )iraninasnaf.ir در بخش ثبت نام 

داوطلبین انتخابات اتحادیه های صنفی( اقدام نمایند.
مدارک مورد نیاز:

۱-پروانه کسب معتبر ۲-مدرک تحصیلی حداقل دیپلم برای 
سن  ۳-حداکثر  مدیره  هیات  در  عضویت  سابقه  فاقد  افراد 

۷۵سال
هومن سیوندی پور

رییس هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی 
شهرستان کرمان

بدین وسیله به اطالع تمامی دارندگان پروانه کسب معتبر در 
کلیه رسته های شغلی صنف فرش ماشینی و موکت می رساند 
در صورت تمایل به عضویت در هیات مدیره و بازرسی صنف 
مذکور،می توانند از تاریخ 99/6/5 به مدت ۱۵ روز نسبت به 
ثبت نام در سامانه اصناف )iraninasnaf.ir در بخش ثبت نام 

داوطلبین انتخابات اتحادیه های صنفی( اقدام نمایند.
مدارک مورد نیاز:

۱-پروانه کسب معتبر ۲-مدرک تحصیلی حداقل دیپلم برای 
سن  ۳-حداکثر  مدیره  هیات  در  عضویت  سابقه  فاقد  افراد 

۷۵سال
هومن سیوندی پور

رییس هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی 
شهرستان کرمان

آگهی فراخوان ثبت نام
 از داوطلبین عضویت 

در هیات مدیره و بازرسان
 اتحادیه صنف صافکار و اتاقساز 

آگهی فراخوان ثبت نام
 از داوطلبین عضویت در 

هیات مدیره و بازرسان اتحادیه
 صنف درب و پنجره سازان آهنی

آگهی فراخوان ثبت نام
 از داوطلبین عضویت در 

هیات مدیره و بازرسان اتحادیه
 صنف چلوکباب و تهیه  غذا و کبابی

آگهی فراخوان ثبت نام
 از داوطلبین عضویت 

در هیات مدیره و بازرسان
 اتحادیه صنف فرش ماشینی و موکت
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اخبار استان

مدیریت فروشگاه های اتکا استان کرمان در نظر دارد ضایعات کارتن و 

نایلون فروشگاهی را از طریق مزایده به پیمانکار واجد الشرایط واگذار 

نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده حداکثر 

تا تاریخ 1399/6/11 به نشانی: خیابان شهدا، کوچه شماره 9 واحد 

بازرگانی اتکا کرمان مراجعه نمایند.

تلفن: 33125675 - 03433126708

آگهی مزایده عمومی فروش ضایعات 
کارتن و نایلون فروشگاه اتکا کرمان 

اهدای 
خون سالم 

اهدای زندگی

خبر
مدیرعامل شرکت گازخبر داد:

وصل پنج شهر کرمان 
در هفته دولت به شبکه گاز سراسری

مدیرعامل شرکت گاز: پنج شهر کرمان در هفته دولت به شبکه گاز سراسری 
وصل می شوند

به  گازرسانی  پروژه های  افتتاح  با  گفت:  کرمان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
پنج شهر استان در طول هفته دولت، مردم این شهرها به شبکه گاز سراسری 

وصل می شوند.
به گزارش ایرنا، منوچهر فالح در جمع خبرنگاران افزود: با افتتاح پروژه های 
گازرسانی به شهرهای هنزاء، شهداد، نظام شهر، بلوک و اندوهجرد، مردم این 

شهرهای استان کرمان از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.
وی با بیان اینکه برای گازرسانی به این 5 شهر مجموعا مبلغ یک هزار و 750 
میلیارد ریال هزینه شده است تصریح کرد: در سال جاری گازرسانی به مناطق 
محروم و کمتر توسعه یافته استان یعنی شهرها و روستاهای جنوب و شرق 

استان شتاب بیشتری گرفته است.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان اظهار کرد: در هفته دولت امسال تعداد 
113 روستای استان با هزینه 447 میلیارد ریال  در شهرستان های سیرجان، 
انار، بافت، کرمان، نرماشیر، جیرفت، رودبار جنوب و بم از نعمت گاز برخوردار 

می شوند.
گفت:  استان  صنعتی  بخش  به  رسانی  گاز  های  طرح  افتتاح  به  اشاره  با  وی 
افتتاح پروژه های گازرسانی به صنایع در محورهای بیبی حیات  با  همچنین 
و سرآسیاب کرمان، مجموعه صنعتی ارگ جدید بم، محور صنعتی ماهان-بم، 
محور صنعتی مسجد ابوالفضل رفسنجان، محور صنعتی گود غالمعلی شهربابک 
با  تعداد 150 صنعت  و کارخانه مس درخشان تخت گنبد سیرجان مجموعاً 
مند  بهره  طبیعی  گاز  نعمت  از  مایع  سوخت  لیتر  میلیون   32 جویی  صرفه 
 CNG خواهند شد و  برای گازرسانی به این واحدهای صنعتی و یک جایگاه

در شهر کهنوج نیز 748 میلیارد ریال هزینه شده است.
فالح ادامه داد: همچنین همزمان با فرارسیدن هفته دولت در سال جاری آغاز 
عملیات گازرسانی به شهر نودژ و 161 روستا در شهرستان های زرند )منطقه 
)منطقه  کرمان  ابارق(،  و  دهبکری  دریجان،  و  حومه  )روستاهای  بم  حتکن(، 
منوجان  مرکزی(،  )بخش  ریگان  آباد(،  دولت  )منطقه  جیرفت  راین(،  گروه 
با  و  بر 182 صنعت  و همچنین 3 محور صنعتی مشتمل  )بخش آسمینون( 

قریب به 10 میلیون لیتر صرفه جویی، کلید خواهد خورد.
وی تاکید کرد: در مجموع در هفته دولت امسال برای تکمیل و افتتاح پروژه ها 
مبلغ 2 هزار و 945 میلیارد ریال هزینه شده و برای شروع عملیات گازرسانی 
به روستاها و صنایع نیز مبلغ سه هزار و 715 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته 

شده است

افتتاح ۴۸ طرح عمرانی و فرهنگی 
طی هفته دولت در سیرجان

سرپرست فرمانداری سیرجان گفت: 48 طرح عمرانی و فرهنگی با اعتبار یکصد 
میلیارد تومان در زمینه های مختلف طی هفته دولت در این شهرستان به بهره 

برداری می رسد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، نشست 
عمران  معاون  با  سیرجان  شهرستان  شورا های  روسای  و  دهیاران  شهرداران، 
و  رئیس سازمان شهرداری ها  و  وزیر کشور  روستایی  و  امور شهری  توسعه  و 

دهیاری های کشور برگزار شد.
مهدی جمالی زاده، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور 
گفت:  دهیاری ها  و  شهرداری ها  بودن  دولتی  غیر  به  اشاره  با  نشست  این  در 
و  خصوصی  بخش  همکاری  با  پروژه ها  تکمیل  و  اجرا  مانند  اقدامات  برخی 
ساختار  در  داد،  انجام  را  آن  نمی توان  دولتی  ساختار  در  که  گذاران  سرمایه 
غیردولتی شهرداری و دهیاری قابل اجراست و مدیریت شهری و روستایی باید 

به این مباحث توجه الزم داشته باشد.
برای  شهرداری ها  الزامات  از  را  توسعه  انداز  چشم  ترسیم  و  نگری  آینده  او 
درآمدزایی و خودکفایی در تامین منابع عنوان کرد و افزود: ما در تمام برنامه 
ریزی ها و تدوین بودجه عمومی، کمک به شهرداری ها و دهیاری ها را در اولویت 
شایسته  این  اما  ایم،  برداشته  مهمی  گام های  راستا  این  در  و  ایم  داده  قرار 
شهرداری های ما نیست که برای پیشبرد توسعه خود، فقط چشم به حمایت 

دولت داشته باشند.
جمالی زاده جایگاه شهرداری ها و دهیاری ها را با توجه به اینکه در صف نخست 
ارتباط مردم و حاکمیت قرار دارند و شبانه روز در حال خدمت رسانی هستند، 
با اهمیت ذکر و تصریح کرد: یکی از وظایف مهم این دو نهاد عمومی، کمک به 
حفظ و تقویت اعتماد مردمی و نحوه کار شهرداری ها و دهیاری های در شرایط 

سخت کنونی، مهم و ارزشمند است.
و  یاد  گرامیداشت  با  نیز  سیرجان  فرمانداری  سرپرست  الدینی  بهاء  سهراب 
خاطره شهیدان رجایی و باهنر، هفته دولت را فرصت مناسبی برای امیدآفرینی 
و اعتمادسازی بیشتر در جامعه و ناامیدی دشمنان انقالب اسالمی دانست و 
و  بسیار خوب  اقتصادی، کار های  با وجود تحریم های ظالمانه و جنگ  گفت: 

ارزشمندی در شهرستان سیرجان صورت گرفته است.
او شهرستان سیرجان را بزرگترین شهرستان بعد ازمرکز استان عنوان کرد و 
گفت: این شهرستان دارای 5 بخش، 7 مرکز شهری، 547 آبادی دارای سکنه 
و جمعیتی بالغ بر 350 هزار نفر است که قطب صنعت و معدن استان محسوب 

می شود.

و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: فقط در بحث  معاون غذا 
ورود  با  که  داشت  وجود  کمبودی  کرمان  استان  در  رمدسیویر  داروی 
محموله جدید رمدسیویر، دیگر در استان کمبود داروی کرونایی نخواهیم 

داشت.
دکتر »علی اسدی پور« در گفت وگو با ایسنا، در خصوص آخرین وضعیت 
داروهای کرونایی در استان کرمان گفت: محموله جدید رمدسیویر ایرانی به 
زودی وارد استان خواهد شد گفتنی است که در گذشته حدود 100 عدد 
از این دارو به استان کرمان داده شده بود که در این محموله جدید، حدود 

500 یا 600 عدد از این دارو در اختیار استان کرمان قرار خواهد گرفت.

وی با بیان این مطلب که نوع خارجی داروی رمدسیویر دیگر نداریم، به 
موضوع کمبود دارو برای بیماران کرونایی اشاره و اظهار کرد: فقط در بحث 
محموله جدید  این  ورود  با  که  داشت  وجود  کمبودی  رمدسیویر  داروی 

رمدسیویر، دیگر در استان کمبود داروی کرونایی نخواهیم داشت.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به قیمت داروی 
رمدسیویر عنوان کرد: قیمت داروی رمدسیویر ایرانی حدود یک میلیون و 
200 هزار تومان است که بعضی وقت ها پرداخت قیمت این دارو از طرف 
دفتر مقام معظم رهبری صورت گرفته و این داروها به صورت رایگان در 
اختیاران بیماران می گیرد. وی در ادامه گفت وگوی خود با ایسنا، درباره 

واکسن آنفلوآنزا نیز گفت: هنوز محموله واکسن آنفلوآنزا وارد استان کرمان 
آنکه  استان خواهد شد ضمن  وارد  این محموله  به زودی  اما  است  نشده 
سهمیه استان کرمان از این واکسن هنوز مشخص نشده اما قطعا به اندازه 
کافی در اختیار استان قرار می گیرد تا افرادی که واجد شرایط استفاده از 

این واکسن هستند بتوانند تهیه و استفاده کنند.
اسدی پور خطاب به مردم اظهار کرد: مشکل خاصی در خصوص کمبود 
دارو در استان کرمان نداریم و برخی کمبودها نیز به صورت موردی مقطعی 
است که این کمبودها نیز مشکل ساز نخواهد شد و از این بابت مردم نگران 

نباشند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد:

محموله ۵۰۰ عددی رمدسیویر ایرانی به استان کرمان ارسال شد

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان گفت: در بحث 
ایجاد نیروگاه های خورشیدی از سال 95 در استان 
کرمان کار احداث این نیروگاه های خورشیدی آغاز 
شد و در حال حاضر 1700 مددجوی کمیته امداد 

تبدیل به فروشنده برق به دولت شده اند.
»یحیی صادقی« دوم شهریورماه در نشست خبری 
به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: نُرم خانواده های 
تحت پوشش کمیته امداد در کشور 8 و در استان 
خانوارهای  درصد   10 و  است  درصد   13 کرمان 
این  که  هستند  امداد  کمیته  پوشش  تحت  استان 
زیبنده استان با این همه ظرفیت و استعداد نیست.

مددجوی  مستقیما  خانواده  هزار   120 افزود:  وی 
کمیته امداد در استان کرمان هستند که مهمترین 
ایجاد  و  توانمندسازی  امداد  کمیته  در  کار  اصل 

اشتغال پایدار است.
رییس  معاون  اعالم  به  بنا  کرد:  تصریح  صادقی 
جمهور در سال 98 بیش از 40 درصد اشتغال کشور 
استان کرمان  ایجاد شده و در  امداد  توسط کمیته 
نیز بیش از 40 درصد آمار در سامانه رصد را کمیته 

امداد ثبت کرده است.
در  کرد:  بیان  کرمان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
مشاغل خرد موفق بودیم و یکی از مزیت های این 
بازار صدمه جدی  این است که در تالطم  اشتغالها 
نمی بینند و اصل اقتصاد مقاومتی نیز ایجاد مشاغل 
نیز  مردم  همه  که  است  روستا  مردم  توسط  خرد 

منتفع می شوند.
توسط  مختلفی  حمایتی  خدمات  کرد:  اظهار  وی 
کمیته امداد صورت می گیرد که مردم در این راستا 
به ما می دهند. مشارکت مردم سال  کمک زیادی 
ایتام  ویژه  به  به مددجویان  رسانی  قبل در خدمت 
بیش از 150 درصد نسبت به سال 97 رشد داشته 

است.
خانواده  برای  فرهنگی  حوزه  در  گفت:  صادقی 
مددجویان برنامه داریم و نزدیک به 20 هزار دانش 
آموز و 4500 دانشجو و طلبه در خانواده مددجویان 
امداد داریم که سرفصل های خدماتی، کمک هزینه 

تحصیلی و ... برای آنها داریم.
وی تصریح کرد: کمیته امداد به دنبال این است که 

همه دانش آموزان حتی در مناطق محروم بتوانند از 
فضای آموزشی جدید که با شیوع کرونا ایجاد شد، 
استفاده کنند و به دنبال تامین تجهیزات الکترونیکی 

موردنیاز دانش آموزان هستیم.
دانش  گفت:  کرمان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
آموزان و دانشجویان نیازمند این تجهیزات شناسائی 
این  خرید  برای  اعتبار  تامین  مرحله  در  و  شده 

تجهیزات هستیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در سال جاری جشن 
عاطفه ها به صورت الکترونیکی و مجازی برگزار می 
شود، اظهار کرد: جشن نیکوکاری در اسفند 98 نیز 
رتبه  کرمان  استان  و  برگزار شد  مجازی  به صورت 
به خوبی پیش  کار  و  را در کشور کسب کرد  سوم 
های  کمک  توانند  می  مردم  امسال  برای  اما  رفت 
واریز کنند  الکترونکی  از طریق درگاه های  را  خود 
که تاکید بر وجه نقد و تامین لوازم موردنیاز دانش 

آموزان است.
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان در ادامه گفت: 
در بحث ایجاد نیروگاه های خورشیدی از سال 95 

حاضر  حال  در  و  شد  آغاز  کار  کرمان  استان  در 
فروشنده  به  تبدیل  امداد  کمیته  مددجوی   1700

برق به دولت شده اند.
از  یکی  خورشیدی  های  نیروگاه  کرد:  اظهار  وی 
کشور  کالن  اقتصاد  به  که  است  موفق  های  طرح 
و درآمد خانوارها کمک می کند و کرمان بیشترین 
آمار نیروگاه های خورشیدی کوچک مقیاس را در 
کشور دارد و امسال برنامه داریم 1000 مگاوات نیز 
اقتصاد  در  امداد  کمیته  مددجویان  و  کنیم  اضافه 

استان کرمان نقش قابل توجهی دارند.
شیوع  ایام  در  معیشتی  سبد  توزیع  درباره  صادقی 
کرونا تصریح کرد: قرار است کل مددجویان کمیته 
امداد از طریق رفاه سبد کاال دریافت کنند و تاکنون 
را  کاالئی  سبد  این  خانواده  هزار   45 به  نزدیک 

دریافت کردند.
وی بیان کرد: تاکید داریم بسته های معیشتی که 
کنند،  می  توزیع  خیران  و  مختلف  های  دستگاه 
برای  بیشتری  استحقاق  امداد  کمیته  مددجویان 

دریافت دارند.

مدیر توزیع برق کرمان بر مدارا با بدهکاران قبوض 
برق در دوران شیوع کرونا تاکید کرد، اما از مشترکان 
خواست قبوض خود را در اسرع وقت بپردازند تا چرخ 

صنعت برق کرمان لنگ نماند.
برق  نیروي  توزیع  روابط عمومي شرکت  به گزارش 
شمال استان کرمان؛ سیدمحمدجواد جهادي، مدیر 
توزیع برق شهرستان کرمان  در مصاحبه با خبرنگار 
برق شمال  توزیع  ؛ گفت: شرکت  فارس  خبرگزاري 
رفسنجان،  کرمان،  شهرستان هاي  کرمان،  استان 
زرند، راور، انار، کوهبنان و شهربابک به وسعت یک 
نفر  هزار  و 300  میلیون  یک  و  مربع  کیلومتر  هزار 
از طریق  را  را تحت پوشش داشته است و خدمات 
هزار   8 و  متوسط  فشار  شبکه  کیلومتر  هزار   11
مشترک  هزار   646 به  ضعیف  فشار  شبکه  کیلومتر 

ارائه مي دهد.
وي افزود:  ما در شرکت هاي توزیع برق جبهه اول 
خدمت صنعت برق هستیم و جبهه کار ما گسترده 
و بزرگ است، شهرستان کرمان 400 هزار اشتراک 
برق دارد و شبکه برق در کرمان با توجه به وسعت 
گسترده  شهرستان  این  مربعي  کیلومتر  هزار   45

است.
از  ایران«  الف ب  هفته  »هر  به  پویش  اشاره  با  وي 
»هر  پویش  نیرو  وزیر  گفت:  نیرو،  وزارت  سوي 
پروژه  اجراي 227  با هدف  را  ایران«  الف ب  هفته 
کرد  اعالم  اعتبار  تومان  میلیارد  هزار   33 اعتبار  با 
که پروژه هاي زیرساختي مهمي بودند که در صنعت 
آب و برق احداث و ایجاد شدند و مورد بهره برداري 

قرار گرفتند.
 250 با  پویش  این  نیرو  وزیر  دستور  با  افزود:  وي 
پروژه جدید به ارزش 50 هزار میلیارد تومان ادامه 
تعلق  کرمان  استان  به  هم  پروژه  تعدادي  که  یافت 

دارد.
استان  شمال  برق  توزیع  شرکت  گفت:   جهادي 
به  سیم  شبکه  کیلومتر   700 تبدیل  پروژه  کرمان 
کابل خودنگهدار در رفسنجان را در دست اجرا دارد 
کابل  به  روپوش  بدون  مس  سیم  از  شبکه  این  که 

خودنگهدار تبدیل مي شود.
 مدیر توزیع برق کرمان به استفاده از انشعاب هاي 
غیرمجاز اشاره کرد و گفت: متاسفانه همچنان آمار 
سرقت سیم هاي برق و سرقت انرژي در استان کرمان 
باالست و این موضوع کار را براي ما سخت تر مي کند.

دلیل  به  کرمان  شهر  حاشیه  در  اظهارکرد:  وي 
مهاجرت هایي که صورت گرفته است، زمین هایي را 
افراد سودجو به صورت غیرقانوني تصرف کرده اند و 
شده  حاشیه نشیني  موجب  که  فروخته اند  مردم  به 

است این افراد مجوز قانوني براي ساخت و ساز ندارند 
بنابراین نمي توانند انشعاب برق را خریداري کنند. به 
همین علت مي روند و به شکل غیراصولي و خطرناک 
خسارت هاي  کار  این  که  مي گیرند  را  برق  انشعاب 
همکاري  از  تقدیر  با  وي  مي کند.  وارد  هنگفتي 
گفت:  خوشبختانه  تابستان  بار  پیک  در  مشترکین 
مدیریت صحیح  فرهنگ سازي  و  مردم  مشارکت  با 
خاموشي  شاهد  کمتر  امسال  تابستان  مصرف  
بوده ایم، هر چند ساخت و سازهاي جدید را داریم و 
مردم انشعاب برق مي خرند اما تغییر یا ارتقاي الگوي 
مصرف وجود دارد. وي افزود: در مجموع تا کنون 7 
قبل  سال  به  نسبت  جاري  سال  در  بار  رشد  درصد 

داشته ایم.
جهادي  عنوان کرد: تعداد مشترکان برق در بخش 
درصد  دهم  هشت  با  برابر  کرمان  استان  کشاورزي 

تشکیل  را  ما  مشترکان  تعداد  کمترین  که  است 
مي دهند اما با مصرف 41 درصد برق استان بیشترین 

میزان مصرف را به خود اختصاص داده اند.
با  خانگي  مصارف  رشد  به  کرمان  برق  توزیع  مدیر 
شیوع کرونا اشاره کرد و افزود: مصرف برق به علت 
ماندگاري مردم در خانه به علت شیوع کرونا افزایش 

یافته است .
جهادي ادامه داد:  از سال گذشته با سیاست شرکت 
خوبي  گام  کاغذي  قبوض  حذف  راستاي  در  توانیر 
برداشته شد و قبوض الکترونیکي شده اند و مردم از 
طریق درگاه هاي مختلف مي توانند قبوض را مشاهده 
کنند و پرداخت را انجام دهند و این قدم خوبي بود و 
سرعت عمل مردم در پرداخت هزینه برق بیشتر شد.
از  استفاده  استان  قابلیت حداکثري  به  اشاره  با  وي 
برق  توزیع  شرکت  در  ما  گفت:  خورشیدي  انرژي 

شمال کرمان کمتر از 10 مگاوات انرژي خورشیدي 
را کار مي کنیم و تا کنون 11 هزار و 964 کیلووات 
حال  در  یا  و  نصب  حال  در  خورشیدي  نیروگاه 
ماهان  بخش  به  آن  بیشترین  که  است  بهره برداري 

تعلق دارد.
وي در پایان به خاموشي هاي ناخواسته سطح شهر 
روي  که  خاموشي هایي  گفت:  و  کرد  اشاره  کرمان 
سیم هاي  سرقت  علت  به  بیشتر  معموال  مي دهد 
شبکه است و همچنین پارگي، فیوزسوزي و عوامل 

طبیعي هم موجب خاموشي مي شود.
تاسیسات  با  تصادفات  و  رانندگي  حوادث  جهادي  
شبکه برق را یکي از دالیل مهم خاموشي ها دانست  
و از شهروندان خواست ، هنگام رانندگي به تاسیسات 
شبکه  متوجه  کمتري  آسیب  تا  نشوند  نزدیک  برق 

توزیع برق  شود.

مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد:

فروش برق به دولت توسط 1700 مددجوی کمیته امداد استان

افزايش مصرف انرژي برق مصارف خانگي به علت شیوع کرونا

نیازمندیم 

بدین وسیله شرکت جهت پروژه های حفاری واقع در مس میدوک و مس سرچشمه و معدن مس دره آلو و باب شمیل و دفتر کرمان 
نیاز به 5 دستگاه خودرو با شرایط به شرح ذیل را دارد از متقاضیان خواهشمند است تا مورخ 99/06/20 مدارک خودرو را به دفتر این 

شرکت ارسال فرمایید.
1- خودرو وانت دو کابین ترجیحا کاپرا - ریچ - پیکاپ 4 دستگاه   2- مدل خودروهای فوق از سال 96 به باال 

3- بیمه نامه معتبر - کارت صحت سالمت و گواهینامه رانندگی   4- خودرو مزدا تک کابین 2 دستگاه 
5- سایر شرایط در هنگام قرارداد به اطالع می رسد.

ادرس خیابان امام جمعه کوچه شماره 10ساختمان سوم سمت راست کد پستی 7619633897  تلفن 03432475832

 دستگاه مناقصه گزار                    دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

دریافت اسناد: 
الف سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت 

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

موضوع مناقصه امور طبخ و توزیع غذا بیمارستان شهید باهنر
62/596/974/010 برآورد یکساله   )ریال(

3/130/000/000 تضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14/30 روز دوشنبه 
  مورخ 99/6/17

دریافت اسناد:

 تا ساعت 14/30
روز شنبه  مورخ 99/6/29

آخرین مهلت بارگزاری اسناد و 
پیشنهادها در سامانه

 ستاد ایران 

از ساعت 12 روز یکشنبه  مورخ 99/6/30 بازگشایی پیشنهادها 
ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 99/6/23 در محل آشپزخانه بیمارستان شهید باهنر کرمان  برگزار خواهد شد.

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

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان )هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد(  961205

آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای )مرتبه دوم( 
مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع غذا بیمارستان شهید باهنر کرمان 

شماره مناقصه: 78/30/6/99
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

دل نو 

به  عید  خرید  برای  خود  کارکرد  پول  با  که  بود  سالی  اولین 
بازار رفتم که آن روز پولهایم را نزد مادر گذاشته بودم وقت 
به  آنها  مواظبت کامل  با  و  مادر گرفتم  از  پول  مقداری  رفتن 
و  رفتم  بودند  کرده  معرفی  من  به  که جمعی  ای  مغازه  سوی 
در آنجا با دقت لباس برای خود انتخاب کردم و بعد از خرید 
به سوی خانه حرکت کردم. نوبت به روز بعد رسید آن روز 
هم طبق روال روز قبل دوباره برای خرید کفش رفتم و روز 
سوم هم خریدم را تکمیل کردم. فردای آن شب عید بود پس 
با خوشحالی لباسهایم را پوشیدم موهایم را شانه زدم و با چهره 
از آن دو  تا  مادرم رفتم  پدر و  به سوی  نو  لباس  و  ای جدید 
نظرسنجی کنم. مادر به محض دیدن من شروع به قربان صدقه 
رفتن کرد. پدر هم با نگاهی متفکرانه گفت عالیست به شرط 

آنکه دلت را هم »نو« کنی.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

بوی عطر بابونه

عطر بابونه که در خانه می پیچد به یاد تو 
راه دل می  به  پیشه می کنم  زندگی  رسم 
دهم و از عابران چشم می پوشم داستان را 

از همین جایی که هستم شروع می کنم.
ذهنم رااز خستگی خیانت پاک کرده و به جستجوی محبتی 
برای تو  برای زندگی و زندگی را  بی کرانه می روم. تو را 
دوست دارم تا آخرین لحظه که زنده ام می خواهمت حتی 
اگر رفته باشی. زندگی در تو ادامه خواهد داشت این راه بی 
ی  انگیزه  یک  و  تاریخ  دل  در  شیرین  اتفاق  یک  سرانجام 
افتاده  اتفاق  این  برای  تاریخ  هاست. حتی  ادامه  برای  جالب 
است که به اینجای کار برسد و جهان از وجود تو بهره مند 
تر  نزدیک  بهشت  دهی  می  خانه  به  که  را  بابونه  بوی  باشد. 
می شود و ناله کردن را کنار می گذارم از هیچ دردی نمی 
رنجم و از هیچ زمستانی برخود نمی لرزم. ما به هم محتاجیم 
تا زندگی شکل بگیرد. دست از خواستنت برنمی دارم گرچه 
بابونه دوام  قرار باشد همه ی راه را به تنهایی و فقط با عطر 
بیاورم. به راستی که بزرگترین ثروت یک آدم دلخوشی های 
دلخوشی  بزرگترین  نزدیک  چه  باشی  دور  چه  تو  و  اوست 
تر  روشن  فرداهای  به  و  کرده  تحمل  را  خودم  تا  هستی  ام 
فکر کنم فرداهایی که شاید پیش نیاید اما دلخوشی امروزم 
را برایم می آفریند. خودم را و آنچه را که به سرم می آید 
نظیر  بی  تو یک هدف  انگار  و  بینم  می  زیباتر  تو  اشتیاق  به 
هستی که فرصت خسته شدن به من نمی دهی. زنگ حرکت 
زندگی هستی که پیاپی نواخته می شوی و به یادم می اندازی 
که هنوز وقت مردن نیست هنوز راه برای رفتن و ستاره چیدن 

هست.
دست از حضور روشنایی برندارم 

دل را به جای دست اینجا می گذارم 
من آفتابی نیمه جانم با تو قرصم 

در هر طلوعی جلوه ای از نوبهارم

به قلم 
مهناز سعید 

سرویس خبر و گزارش کرمان امروز

فاریاب   دانش آموزان و دانشجویان دهستان زهمکاِن 
در جنوب استان کرمان برای دسترسی به اینترنت، ۴۰ 
زیرساخت های  اگرچه  می کنند.  طی  مسافت  کیلومتر 
چشم انتظار  مردم  اما  شده  فراهم  منطقه  این  در  الزم 
راه اندازی شبکه اینترنت نسل سوم قبل از شروع سال 

تحصیلی هستند.
جنوب استان کرمان به دالیلی همچون دوری از مرکز، 
برخی  در  همواره  جمعیت  پراکندگی  و  زیاد  وسعت 
حوزه ها دچار کمبودهای زیرساختی بوده و برخی از این 
مناطق  این  اهالی  امروز،  الکترونیک  دنیای  در  کمبودها 
علم  تحصیل  است.  کرده  مواجه  اساسی  مشکالتی  با  را 
به  ارکان اصلی کشورها  از  نیز یکی  و پرورش  و آموزش 
شمار می رود و کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست. 
یعنی  می آید  میان  به  الکترونیک  دنیای  از  سخن  وقتی 
اینکه مردم می توانند بدون خارج شدن از خانه بسیاری 
و  انجام دهند  با یک گوشی هوشمند  را  امورات خود  از 
نخستین الزمه آن، وجود زیرساختی به نام اینترنت است.
اینترنت یکی از ابزارهای مورد نیاز دنیای امروز است 
و اگر اینترنت نداشته باشیم عمال از دنیا عقب هستیم و 
حتی در کوچکترین کارهای روزانه همچون انتقال وجه 
و پرداخت قبض های خدماتی درمی مانیم. خالصه بگویم 
پوشیده  کسی  بر  کنونی  شرایط  در  اینترنت  اهمیت 

نیست.
اما، در دورانی که فعاالن فضای سایبری و بسیاری از 
مردم ایران در شهرها و استان های مختلف، چشم انتظار 
فعال شدن اینترنت نسل پنجم هستند، دانش آموزان و 
دانشجویان ۹ روستای زهمکان شهرستان فاریاب جنوب 
کرمان هنوز در آروزی برخورداری از اینترنت نسل سوم 
نسل  اینترنت  می برند.  سر  به  است   »۳G« همان  که 
دومی که آن ها استفاده می کنند حتی توان باز کردن یک 
عکس بی کیفیت را هم ندارد و به گفته یکی از جوانان 
منطقه  این  اهالی  کالفگی  باعث  موضوع  این  زهمکان، 
 ۳G شده است. همه ما به خوبی از ضعیف بودن اینترنت
آگاهیم پس، پرواضح است که مشکل ساکنان زهمکان، 
شد  خواهد  دوچندان  جدید،  تحصیلی  سال  شروع  با 
بیشتر  کرونایی،  واسطه وجود شرایط  به  امسال  چراکه 
کالس های درس دانش آموزان به صورت مجازی برگزار 
با  دانش آموزان،  این  والدین  گفته  طبق  و  شد  خواهد 
از  منطقه  این  بچه های  مسلما  اینترنتی  چنین  وجود 

تحصیل مناسب بهره مند نخواهند شد.
 برای آشنایی بیشتر با زهمکان ابتدا به سراغ اسماعیل 
زیرمجموعه  »زهمکان  رفتیم.  هور  بخشدار  شکوهی 
بخش هور است« شکوهی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
با بیان اینکه دهستان زهمکان ۱۰ روستا دارد افزود: در 

این روستاها چهار هزار نفر زندگی می کنند.
از جزو مناطق کوهستانی و  وی دهستان زهمکان را 
گردشگری شهرستان فاریاب عنوان کرد و از زهمکان، 
نارمند،  آباد،  آبشوییه،  عالی ظهوران، موردان، سرنیگ، 
روستاهای  عنوان  به  گلزرد  و  کرته  بغ  گلوییه،  نر،  مغ 

دهستان زهمکان نام برد.
بخشدار هور از پیگیری های مکرر فرماندار فاریاب برای 
کرد:  تصریح  و  گفت  برایمان  زهمکان  اینترنت  تقویت 
فرماندار پیگیری الزم را در این زمینه انجام داده ولی تا 

کنون هیچ اقدامی انجام نشده است.
در  جدید  مخابراتی  سایت  یک  تصویب  از  شکوهی 
نشست شورای اداری استان کرمان برای برطرف شدن 
فاریاب  شهرستان  زهمکان  دهستان  اینترنت  مشکل 
خبر داد و گفت: با پیگیری فرماندار فاریاب در نشست 
شورای اداری استان کرمان مقرر شد اداره کل ارتباطات 
مخابراتی  سایت  سریع تر  چه  هر  اطالعات  فناوری  و 
و  رسانده  بهره برداری  به  را  )زهمکان(  فاریاب  جدید 

مشکل مخابراتی این منطقه را حل کند.

اهمیت این موضوع وقتی مشخص می شود که بدانیم 
انتظار  از ۱۷۰ دانشجو و دانش آموز زهمکانی در  بیش 

اینترنت پُرسرعت هستند.
و  دانشجویان  تعداد  هم  زهمکان  دهیار  نوری  مهدی 
از  و  کرد  اعالم  نفر   ۱۷۰ را  روستا  این  آموزان  دانش 
از  زهمکانی  دانش آموز   ۱۰۰ و  دانشجو   ۷۰ محرومیت 

اینترنت مناسب خبر داد.
دهستان  مرکز  زهمکان  روستای  اینکه  بیان  با  او 
نفر   ۷۴۷ با  خانوار   ۲۲۶ کرد:  تصریح  است،  زهمکان 
مردم  بیشتر  و  زندگی می کنند  روستا  این  در  جمعیت 

این منطقه کارمند و معلم هستند.
نسل سوم  اینترنت  دارای  تنها روستای  موردان 

در دهستان زهمکان
تحصیل کرده  جوانان  از  یکی  اسکندری  محمدرضا 
زهمکان است. او تنها روستای دهستاِن چهار هزار نفری 
تمامی  و گفت:  اعالم کرد  موردان  را روستای  زهمکان 
فیبر  و  دکل  شامل  اینترنت  برای  زیرساختی  امکانات 
زهمکان(  دهستان  مرکز   ( زهمکان  روستای  در  نوری 
اینترنت  از  حتی  روستا  این  متاسفانه  ولی  شده  ایجاد 
معمولی ۳G هم محروم است ولی با تجهیزاتی که دارد 

اینترنِت روستای موردان را فراهم کرده است.
اسکندری افزود: با توجه به فراهم بودن زیرساخت ها، 
راه اندازی اینترنت ۳G کار سختی برای مخابرات نیست.
وی اینترنت منطقه زهمکان را نسل اول یا دوم عنوان 
کرد و گفت: همه مردم از سرعت اینترنت در این منطقه 
کنندگان  استفاده  تعداد  وقتی  چون  هستند  ناراضی 
زیاد  همزمان  به صورت  اینترنت  از  زمانی  بازه  یک  در 
نمی توان  هم  را  بی کیفیت  عکس  یک  حتی  می شود 

دانلود کرد.
 ۳G سرعت  حداقل  داشتن  زهمکانی  جوان  این 
دهستان  نفری  هزار  سه  جمعیت  برای  را  اینترنت 
زهمکان، حق مسلم مردم محروم این منطقه دانست و 

خواستار رسیدگی متولیان امر به این مشکل شد.
وی اظهار کرد: در زهمکان اگر در یک منطقه کوچک 
همزمان هشت نفر با هم از تلفن همراه استفاده کنند، 
همراه  تلفن  خدمات  از  استفاده  به  قادر  دیگر  افراد 

نیستند.
۷۰ دقیقه تا اینترنت

انتقاد  ضمن  نیز  فاریاب  شهرستان  اهل  دانشجوی 
فاریاب  زهمکان  دهستان  در  معمولی  اینترنت  نبود  از 
باید کیلومترها مسیر  اینترنت  گفت: برای دسترسی به 
مرکز شهرستان  به  تا  کنم  را طی  و خاکی  کوهستانی 

برسم و از خدمات اینترنت استفاده کنم.
مهناز نوری افزود: در شرایط عادی اگر توفان یا سیل 
باعث تخریب راه نشده باشد ۷۰ دقیقه طول می کشد تا 

به مرکز شهرستان برسیم.
است،  کوهستانی  زهمکان  منطقه  اینکه  بیان  با  وی 
دیگری  راه  منطقه  این  زاهالی  فصل  در  کرد:  تصریح 
و  دارند   ۳G معمولی  اینترنت  به  رسیدن  برای  هم  را 
ارزوییه  توابع شهرستان  از  منطقه سوغان  به  رفتن  آن 
)بافت( است. برای رسیدن به سوغان باید ۴۰ کیلومتر را 
در مدت زمان ۲ ساعت طی کنند تا بتوانند از اینترنت 
استفاده کنند. زمستان با بارش باران و طغیان سیالب 
بیان  با  است.وی  باال  بسیار  مسیر  مسدودی  احتمال 
اینکه منطقه زهمکان کوهستانی است، تصریح کرد: در 
فصل زمستان اهالی این منطقه راه دیگری را هم برای 
به  رفتن  آن  و  دارند   ۳G معمولی  اینترنت  به  رسیدن 
منطقه سوغان از توابع شهرستان ارزوییه )بافت( است. 
مدت  در  را  کیلومتر   ۴۰ باید  سوغان  به  رسیدن  برای 
زمان ۲ ساعت طی کنند تا بتوانند از اینترنت استفاده 
کنند. زمستان با بارش باران و طغیان سیالب احتمال 

مسدودی مسیر بسیار باال است.
با  شهر  به  رفتن  کرایه  پرداخت  در  خانواده ها 

مشکل مواجه اند

گفت:  ایرنا  به  هم  زهمکان  دهستان  مدرسه  مدیر 
کرایه  پرداخت  برای  مالی  توان  خانواده ها  از  بسیاری 
مسووالن  از  رو  این  از  ندارند  را  شهر  به  رسیدن 
اتخاذ  مشکل  این  برای حل  را  الزم  تدابیر  می خواهیم 

کنند.
الهام اسکندری تعداد دانش آموزان مدرسه زهمکان را 
۳۰ دانش آموز در ۶ پایه ابتدایی دختر و پسر عنوان کرد.
وی اظهار کرد: بسیاری از خانواده ها به دلیل نداشتن 
سال  آنالین  آموزش های  از  را  خود  فرزندان  اینترنت 

تحصیلی گذشته محروم کردند.
او با بیان اینکه در این منطقه بعضی خانواده ها تنها با 
پول یارانه زندگی می کنند، افزود: در شرایط اقتصادی 
امروز، خانواده هایی که با پول یارانه مخارج زندگی خود 
را تامین می کنند فقط قادر به تامین حداقل ها هستند.

اسکندری به مشکالت نبود اینترنت در مدرسه اشاره 
مجبورم  اینترنت  نبود  دلیل  به  متاسفانه  گفت:  و  کرد 
درسی  کتاب های  دریافت  و  دانش آموزان  ثبت نام  برای 
آن ها به شهر مراجعه کنم و این کار بسیار دشوار است.

وی به بازگشایی مدارس در ۱۵ شهریورماه اشاره کرد 
به  قادر  است  زهمکان  در  که  اینترنتی  این  با  افزود:  و 

آموزش آنالین دانش آموزان نسیتیم.
این معلم زهمکانی در میان صحبت هایش به نکته ای 
ساله ام   ۲۲ عموی  پسر  گفت:  کرد  اشاره  تامل  قابل 
برای دسترسی به اینترنت، خودش را به نزدیکی دکل 
مخابرات در ارتفاعات رسانده بود که از باالی کوه سقوط 

می کند و جان خود را از دست می دهد.
وی اظهار کرد: برای راه اندازی اینترنت نسل سوم در 
زهمکان، فرماندار و بخشدار مکاتبات زیادی انجام دادند 

ولی مسووالن مخابرات تا کنون اقدامی نکرده اند.
زندگی در پارک برای استفاده از اینترنت

استان  چمران  دانشگاه  دانشجوی  مهدوی  مهران 
اینترنت معمولی در بخش  نبود  از  انتقاد  کرمان ضمن 
زهمکان گفت: برای دریافت اینترنت مجبور به مراجعه 
به شهر فاریاب هستم و برای انجام کارهای خود ناچارم 

در پارک بمانم.
وی با بیان اینکه در شرایط کرونایی تمامی کالس ها 
شد،  برگزار  آنالین  صورت  به  ترم  پایان  آزمون های  و 
گفت: وقتی که شرایط دسترسی اینترنت را برای اساتید 
باور نمی کردند که منطقه بدون  خود توضیح می دادم، 

اینترنت هم وجود داشته باشد.
او با بیان اینکه مورگان تنها روستای دهستان زهمکان 
برای  کرد:  تصریح  است،  بهره مند  اینترنت  از  که  است 
باید ۲۰ کیلومتر راه خاکی طی  رسیدن به این روستا 
کرد و در آنجا هم امکان استفاده از اینترنت سخت است 
لذا به این دلیل برای استفاده از اینترنت به شهر مراجعه 

می کنم.
مهدوی اظهارکرد: در ترم جدید با توجه به فصل سرما 
و بارش باران نمی دانم چطور مسافت این منطقه تا مرکز 
حتی  زمستان  سرد  هوای  وجود  با  کنم.  طی  را  شهر 
ترم  اظهار داشت: در  بمانم.مهدوی  پارک  نمی توانم در 
نمی دانم  باران  بارش  و  سرما  فصل  به  توجه  با  جدید 
کنم.  طی  را  شهر  مرکز  تا  منطقه  این  مسافت  چطور 
پارک  در  نمی توانم  زمستان حتی  هوای سرد  وجود  با 

بمانم.
وی با بیان اینکه دهستان زهمکان افراد بزرگی را در 
از  نفر  بیان داشت: سه  دامان خود پرورش داده است، 
مدیران کل فعلی استان کرمان اهل این منطقه هستند.

تکرار سال تحصیلی
حنیسه اسکندری نصب هم از اهالی زهمکان است. او 
هم به مشکالت اینترنت دانش آموزان در سال تحصیلی 
گذشته اشاره کرد و گفت: خواهرزاده ام به دلیل نداشتن 
پایه  خود  والدین  تصمیم  با  گذشته،  سال  در  اینترنت 

تحصیلی گذشته را دوباره تکرار کرد.
وی بابیان اینکه دو فرزند دخترم به دلیل نبود اینترنت 

مجبور  خودم  گفت:  بازماندند،  آنالین  آموزش های  از 
بودم مطالب درسی را به فرزندانم آموزش دهم. نمی دانم 
ضعیف  خود  گذشته  سال  تحصیلی  پایه  در  فرزندانم 
هستند یا نه و این موضوع موجب استرس در خصوص 

آینده تحصیلی فرزندانم شده است.
نیز است  بهداشت زهمکان  بهورز خانه  اسکندری که 
از نبود اینترنت برای انجام فعالیت های خود ابراز گالیه 
کرد و گفت: بسیاری از اطالعات مراجعه کنندگان باید 
در سامانه ثبت شود ولی به دلیل نبود اینترنت نمی توانم 
شده  باعث  موضوع  این  و  دهم  انجام  را  فعالیت  این 

بسیاری از حقوق و مزایای کاری به من تعلق نگیرد.
در حسرت دانلود

مهناز نوری دانشجوی اهل فاریاب که خود را دانشجوی 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در رشته مامایی معرفی 
کرد، گفت: برای انجام تحقیقات دانشگاهی باید به شهر 
یک  دانلود  حسرت  در  همیشه  و  کنم  مراجعه  فاریاب 

مطلب یا فیلم آموزشی بوده ام.
یک  منطقه،  این  ضعیف  اینترنت  با  کرد:  تصریح  وی 

عکس هم به سختی دانلود می شود.
پیگیری مشکل اینترنت زهمکان از سال ۹۷

رییس شورای دهستان زهمکان نیز نخستین پیگیری 
برای حل مشکل اینترنت این منطقه را در سال ۱۳۹۷ 

از طریق فرمانداری عنوان کرد.
انجام  با تمامی پیگیری های  افزود:   محمد اسکندری 
شده، باز هم آخرین پاسخی که می شنویم، کمبود اعتبار 

است.
رییس شورای دهستان زهمکان از مسووالن درخواست 
تقویت  بحث  منطقه  این  مشکالت  به  توجه  با  کرد، 
اینترنت را با قید فوریت پیگیری کنند.وی از مسووالن 
این منطقه بحث  با توجه به مشکالت  درخواست کرد، 

تقویت اینترنت را با قید فوریت پیگیری کنند.
کرمان  منطقه  مخابرات  مدیر  حسینی  سیدرهام  اما 
از اجرای طرحی تحت عنوان »USO« برای برقراری 
طرف  از  ارتباط  بدون  روستاهای  در  مخابراتی  ارتباط 
همراه  همکاری  با  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت 

اول و ایرانسل خبر داد.
عنوان مجری  به   کرمان  منطقه  مخابرات  او،  گفته  به 
از  محروم  روستاهای  به  خدمت رسانی  برای  طرح،  این 
مناطق  و  روستاها  در  را  اول  همراه  سایت های  ارتباط، 

دور افتاده و بدون ارتباط طراحی و اجرا می کند.
استان  در  فاز   ۲ در  طرح  این  اینکه  بیان  با  حسینی 
کرمان مراحل اجرایی را می گذراند اظهار داشت: در فاز 
نخست که به  دنبال سفر مقام وزارت به استان کرمان 
سایت   ۳۰ که  طراحی  سایت   ۸۸ تعداد  شد،  اجرایی 
و  اول  همراه  توسط  دیگر  سایت  و ۵۸  ایرانسل  توسط 

مخابرات منطقه کرمان در حال طراحی و اجرا است.
به گفته او، هم اکنون ۳۲ سایت آن راه اندازی و مابقی 
در مراحل انتهایی عملیات عمرانی و نصب تجهیزات قرار 

دارد و به زودی راه اندازی می شوند.
مدیر مخابرات منطقه کرمان تصریح کرد: فاز دوم هم 
در قالب ۳۶ سایت اجرا می شود که توسط همراه اول و 

مخابرات منطقه کرمان طراحی و در حال اجرا است.
این سخنان، نور امیدی را در دل اهالی زهمکان و سایر 
روستاهای محروم از اینترنت جنوب کرمان روشن کرده 
منطقه  دانشجویان  و  دانش آموزان  امیدواریم  و  است 
زهمکان در سال تحصیلی جدید که از ۱۵ شهریورماه 

آغاز می شود، دغدغه پوشش اینترنت نداشته باشند.
اداره  کرمان،  جنوب  در  فاریاب  شهرستان  درضمن، 
اداره  توسط  آن  مخابراتی  امورات  و  ندارد  مخابرات 
مخابرات کهنوج انجام می شود. گفتنی است که خبرنگار 
برای دریافت توضیحات بیشتر و گفت و گو با مدیرکل 
داده  انجام  زیادی  پیگیری های  استان کرمان  ارتباطات 

اما موفق به برقراری تماس با وی نشده است.
منبع: خبرگزاری ایرنا

مردم چشم انتظار راه اندازی شبکه اینترنت نسل سوم قبل از شروع سال تحصیلی هستند ؛

ِزهَمکان ۴۰ کیلومتر تا نخستین سیگنال 
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فرهنگ و ادب

نوشتاری درباره هوشنگ سیحون؛ پدر معماری مدرن ایران

همزمان  با دهه اول ماه محرم و عزاداری سید الشهدا حضرت امام حسین )ع(؛

 تصحیح تازه ای از متن کامل کتاب »روضة الشهدا« منتشر شد

روز ورود حضرت اباعبداهلل به کربال؛    منابعتاریخیچهمیگویند؟

سرویس فرهنگی- هنری کرمان امروز
 

تندیس ساز  و  نقاش  معمار،  طراح،  سیحون  هوشنگ 
بناهای  »مرد  لقب  که  است  باسابقه ای  و  پیشکسوت 
ماندگار« و »پدر معماری مدرن ایران« نیز به وی داده 
شده است. طراحی و مرمت آرامگاه بزرگانی چون خیام، 
از  کمال الملک  و  فردوسی  افشار،  نادرشاه  سینا،  ابن 

مشهورترین و ماندگارترین آثار او به شمار می رود.
کوتاهی  آموزش  در  بود  لبه  دو  تیغ  یک  سیحون 
نمی کرد اما در عین حال در کار بسیار سخت گیر بود؛ 
او معتقد به سبک نبود و هدف او معماری بی زمان بود 
و تابع هیچ گونه مدی نبود. وی می گفت کار ارزشمند 
است  همیشگی  و  می شناسد  مکان  نه  و  دارد  زمان  نه 
کار  برسیم.  نقطه  این  به  باید  ما  بود  معتقد  رو  این  از 
زمانی  بی  و  استواری  محلی،  مصالح  ماندگاری،  بر  وی 
پروژه های  آدمی  هرگاه  دلیل  همین  به  بود،  مبتنی 
سیحون را می بیند، زنده و قابل بحث بودن آن ها را نیز 
درک می کند. حرف مهندس سیحون این بود که ما باید 
جوهره معماری ایرانی را درک کنیم، جوهره یعنی تأثیر 
همان  که  بومی  مصالح  و  ساخت  تبحر  فرهنگ،  اقلیم، 
چیزی است که امروزه به عنوان معماری بومی شناخته 
می شود و اگر یک معمار این موارد را رعایت کند اثر او 

اثری ماندگار، بومی و ایرانی خواهد بود.
پیشکسوت  از سخنان محمود درویش  ای  این گزیده 
است  سیحون  هوشنگ  درباره  شهرسازی  و  معماری 
که در برنامه ای با عنوان »خاطرات و تجربیات بیش از 
کرده  اظهار  سیحون«،  هوشنگ  با  همنشینی  قرن  نیم 
است. واقعیت اینست که برای اینکه فردی را بشناسیم، 
باشیم،  داشته  شناخت  نیز  او  پیرامون  فضای  از  باید 
اواخر  کرد،  رشد  آن  در  سیحون  هوشنگ  که  فضایی 
در  فرد  این  بود.  رضاخان  کودتای  و شروع  قاجار  دوره 
نقاشی عالقمند شد  به  آمد  دنیا  به  هنرمند  خانواده ای 
هنرهای  دانشکده  در  که  بود  افرادی  نخستین  جزو  و 
زیبا تحصیل کرد و به دلیل توانمندی در نقاشی دوران 
در  شد.  اول  شاگرد  و  کرد  طی  دانشگاه  در  را  موفقی 

جهانی  از جنگ  پس  سال های  که  خورشیدی    ۱۳۲۳
است، دولت فرانسه بسیاری از شاگرد اول های کشورهای 
ایران  از  را بورسیه می کرد،  دیگر در رشته های مختلف 
هم هشت تن انتخاب شدند که مهندس سیحون از رشته 

معماری جزو آن ها بود.
فرانسه سیحون  از  بازگشت  و  التحصیلی  فارغ  از  پس 
در  و  استاد  چندسال  از  پس  دانشکده،  دانشیار 
 ۱۳۴۷ در  وی  شد؛  دانشکده  رییس  ۱۳۴۱خورشیدی 
استادی  از  هم  و  دانشکده  ریاست  از  هم  خورشیدی  

استعفا داد و تمام وقت خود را وقف کار کرد.
 سیحون در طول سال های فعالیت خود عضو شورای 
شورای  شهرسازی،  عالی  شورای  باستان شناسی،  ملی 
بین المللی  کمیته  و  ایران  دانشگاه های  تمام  مرکزی 
ایکوموس Icomos)وابسته به یونسکو( و به مدت ۱۵ 
برعهده  را  ایران  تاریخی  بناهای  مرمت  مسوولیت  سال 

داشته است.
هوشنگ سیحون و معماری

نخستین فعالیت هوشنگ سیحون در معماری در ۲۳ 
سالگی با طراحی بنای یادبود آرامگاه ابن سینا به وقوع 
پیوست. سیحون در گفت و گویی دراین باره می گوید: 
اولین بنای یادبودی که با طرح اینجانب برپا شد، بنای 
یادبود و آرامگاه واقع در همدان است که ۵۰ سال پیش 
ساخته شده است. این بنا، برای مراسم هزارهٔ ابوعلی به 
وجود آمد که توسط »انجمن آثار ملّی ایران«، سرپرستی 
نمادین  و  هندسی  اشکال  از  بنا،  عوامل  تمام  می شد. 
فراوان تشکیل شده اند و هر کدام مفهوم خاص خود را 
دارند. مربع، پایه و اساس این بنا است. خود آرامگاه در 
وسط تاالری مربع شکل قرار گرفته است که پلهٔ مدور و 
پایه های دوازده گانهٔ برج یادبود به دوره دایرهٔ پله، مزار 
قسمت   ۲ دارای  خارج  از  بنا  شکل  کرده اند.  احاطه  را 

است، یکی قسمت زیرین که در برگیرندهٔ ورودی، مقبره، 
کتابخانه، تاالر اجتماعات و پذیرایی است و دیگر قسمت 
باال که برج یادبود بنا است. در میان باغی در اطراف آن، 
قسمت زیرین بنا، از طرف در ورودی دارای ایوانی است 
با ۱۰ ستون که هر ستون عالمت یک قرن است و ۱۰ 
قرن اشاره به هزارهٔ ابوعلی است. از طرف دیگر، ابوعلی 
فلسفه،  با دانش های متعدد،  بلندپایه  است،  دانشمندی 
حکمت، پزشکی، موسیقی، کیمیا و غیره که بعضی ها او 

را متفکر دوازده دانش دانسته اند.
  طرح آرامگاه ابن سینا را هوشنگ سیحون به سبک 
معماری دوره و سده ای که بوعلی سینا در آن می زیسته 
برج  یعنی  اسالمی  دار  تاریخ  بنای  قدیمی ترین  روی  از 

گنبد قابوس در شهر گنبد کاووس اقتباس کرد.
از میان دیگر پروژه های طراحی و ساخته شده می توان 
ابن سینا،  بزرگانی چون خیام، کمال الملک،  آرامگاه  به 

نادرشاه افشار و ده ها آرامگاه دیگر اشاره کرد.
و   ۱۳۴۷ در  توس«  »موزه  بنای  طراح  همچنین  وی 
همچنین ساختمان مرکزی بانک سپه در میدان توپخانه 
سازمان  ساختمان های  فرح،  آموزشی  مجتمع  تهران، 
اخوان،  کوروس  نخ ریسی  کارخانه  کشور،  نقشه برداری 
آباد،  یاغچی  آموزشی  مجتمع  مرشدی،  آرد  کارخانه 
کارخانه  مرکزی(،  )سینما  سانترال  سینما  آسیا،  سینما 
کارخانه  اهواز،  و  تهران  در  کنونی(  )زمزم  درای  کانادا 
مسکونی  پروژه   ۱۵۰ حدود  و  اخوان  کورس  یخ سازی 

خصوصی را بر عهده داشته است.
 هوشنگ سیحون و نقاشی

هوشنگ سیحون عالوه بر تبحر و تخصص در معماری 
به نقاشی از مناظر و روستاهای ایران نیز می پرداخت و 
از  در خارج  و  ایران  در  آثار خود  این  از  نمایشگاه هایی 
کشور برپا کرده است. آثار وی در نمایشگاهی در دانشگاه 
هنرمندانی  آثار  کنار  در  در ۱۹۷۲میالدی  ماساچوست 
چون پیکاسو و دالی به نمایش درآمد. در این نمایشگاه 
تابلویی از کالفه های خط به نمایش گذاشت که در آن از 
خطوط موازی و پر پیچ و تاب که هیچ همدیگر را قطع 
نمی کنند، استفاده کرده بود. یکی از نمونه های تابلوی 

کالف پرپیچ و تاب این چنین است:

 در میان سبک های مختلف نقاشی، سیحون عالقه 
دوره  در  او  اند.  داشته  روغن  رنگ  و  آبرنگ  به  خاصی 
به  را  دانشجویان  تهران،  دانشگاه  ریاست  و  تدریس 
آنها کروکی می  با  روستاهای مختلف می برد و همراه 

کشید.
 او از کارهای خود نمایشگاهی در فرانسه برگزار کرد 
مجله  دبیر  سر  و  گرفت  قرار  استقبال  مورد  بسیار  که 
را  کارهایش  که  گرفت  اجازه  او  از  فرانسه  آرشیتکتور 
به چاپ برساند و این کتاب در دانشگاه معماری ایران 

تدریس می شود.
که  است  کتابی  نام  پاریس”  در  ایران  به  »نگاهی 
و مجموعه  به چاپ شده  آن  آثار سیحون در  مجموعه 
تجربیات و دستاورد های او در کتابی به نام” هوشنگ 

سیحون” منتشر شده است.
 نوعی دیگر از کارهای هنری وی نوعی نقاشی خاص با 
ترکیب خطوطی است که در فضا  در هم می پیچند. او 
بیان کرده است که شروع این طرح ها از جلسات خسته 
کننده اداری شروع شد. در سال ۱۹۷۲ میالدی از سوی 
او  از  او رسید و  نامه ای به دست  دانشگاه ماساچوست 
خواسته شده بود که ۲ طرح برایشان بفرستد اما او ۱۶ 
اثر از نوع کالف خط را برایشان فرستاد تا آنها به سلیقه 
خود انتخاب کنند و بعد او نامه ای دریافت کرد که آن 
آثار بسیار مورد پسند قرار گرفته و آنها تصمیم گرفته 
اند که سه غرفه برگزار کنند، یک غرفه از آثار پیکاسو 
هوشنگ  دیگری  و  دالی  سالوادور  آثار  از  غرفه  یک  و 
نمایشگاه در آخرین سال زندگی پیکاسو  این  سیحون. 

برگزار شد.
 از دیگر ابتکارات وی می توان طراحی بر روی نمد و 
ابداع کار با کاغذ ابری نام برد. در نقاشی های وی نقاشی 
اسب بسیار به چشم می خورد او گفته است “اسب جانور 
زیبای  انحنای  و  نرمش خطوط  و  است  نیرومند  بسیار 

بدن از هر جانور دیگر زیبا تر است."
 سرانجام این هنرمند خالق و با ذوق در ساعت چهار 
و نیم صبح ۲۶ مه ۲۰۱۴ مصادف با  ۵ خرداد ۱۳۹۳ 
خورشیدی در بیمارستان ونکوور بر اثر پاره شدن رگ 

آئورت در ۹۳ سالگی درگذشت.

متن کامل کتاب »روضة الشهدا« با تصحیح حسن ذوالفقاری از سوی 
انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد.

شهیدان  ساالر  و  سرور  عزاداری  و  محرم  ماه  اول  دهه  با  همزمان 
و فرهنگی متن کامل کتاب  انتشارات علمی  امام حسین)ع(،  حضرت 
حسن  دکتر  تصحیح  با  را  کاشفی  واعظ  حسین  اثر  »روضة الشهدا« 

ذوالفقاری روانه بازار کتاب کرد.
تمرکز این کتاب بر واقعه کربالست ولی ابوابی از آن به شرح مصائب 
سایر انبیا و امامان شیعه پرداخته است و بسیاری بر این باورند که این 
کتاب نخستین و جامع ترین کتابی است که به زبان فارسی و با موضوع 

مقتل عاشورا نوشته شده است.
به  انتشار،  از  پس  و  شده  تألیف  تیموریان  عهد  اواخر  در  کتاب  این 
عنوان منشأ روایی تعزیه به شکل گیری فرهنگ عامه تشیع در ایران و 
سایر مناطق شیعه نشین کمک شایانی کرده است. شاعران، نویسندگان 

و داستان سرایان متعددی از روضة الشهدا برای خلق آثار ادبی و هنری 
الهام گرفتند. امروزه برداشت عامه مردم از واقعه کربال همچنان متأثر 

از این کتاب است.
عمده شهرت روضة الشهدا به دلیل عبارت پردازی های زیبای آن است 
که به شیوه گلستان سعدی، با نثری مسجع و جذاب و با بهره گیری از 

عناصر داستانی نوشته شده است.
با عنوان  آن  است که نخستین  نوشته شده  باب  این کتاب در ۱۰   
مصائب  و  رنج ها  ماجرای  و  شده  نوشته  انبیاء«  از  ابتالی جمعی  »در 
برخی از پیامبران را روایت می کند. در باب دوم کتاب به موضوع ظلم 
قبیله قریش به پیامبر اکرم)ص( وارد می شود و در باب سوم ماجرای 
رحلت پیامبر اکرم)ص( را بازگو می کند. باب چهارم کتاب در احواالت 
حضرت فاطمه)س( نوشته شده است و باب پنجم به زندگی حضرت 
علی)ع( از والدت تا شهادت اختصاص دارد. باب ششم در بیان فضایل 

امام حسن)ع( و باب هفتم در مناقب امام حسین)ع( نوشته شده است.
در باب هشتم کتاب به موضوع شهادت حضرت مسلم ابن عقیل)ع( 
وارد می شود و در باب نهم ماجرای ورود امام حسین)ع( به کربال و نبرد 
با لشکر یزید را با تفصیل بیان می کند، باب پایانی این کتاب نیز شرحی 

است بر وقایع وارد شده بر اهل بیت)ع( پس از واقعه عاشورا.
این کتاب همچنین در مقدمه ای تفصیلی درباره کتاب و نسب مولف 
آن شرح داده است و از زبان مصحح کتاب درباره پیوند میان این اثر با 
تعزیه، روضه خوانی و سنت مقتل نویسی قبل و بعد از این کتاب و نیز 
کیفیت ترجمه های موجود از این کتاب صحبت کرده است. همچنین 
بخش هایی از این ترجمه به موضوع ویژگی های نثر و زبان روایی این 

کتاب و نیز بررسی عناصر داستانی در آن اختصاص پیدا کرده است.
چاپ نخست از این کتاب با تصحیح دکتر حسن ذوالفقاری در ۸۰۵ 

صفحه با قیمت ۱۲۰ هزار تومان روانه بازار کتاب شده است.

اباعبداهلل و اهل بیت و اصحابشان در چنین روزی )دوم محرم سال  حضرت 
۶۱ هجری( وارد سرزمین کربال شدند. منابع تاریخی درباره رخدادهای واقع شده 

در این روز چه می گویند؟
»تاریخ طبری«،  منابعی چون جلد چهارم  ایران  کتاب  گزارش خبرگزاری  به   
»لهوف« سیدبن طاووس، »قالئد النحور فی وقایع االیام و الشهور« آیت اهلل ذبیح 
اهلل محالتی، »معالی السبطین فی احوال الحسن و الحسین« اثر شیخ محمدمهدی 
حائری مازندرانی و »تقویم شیعه« اثر شیخ عبدالحسین نیشابوری روایت کرده اند 
که روز دوم محرم سال ۶۱ هجری حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( همراه با اهل بیت 

و اصحابشان وارد سرزمین کربال شدند.
هور و َوقایِع ااْلَیّام«  "لهوف« و همچنین رساله فارسی »فْیُض الَعالم فی َعَمل الُشّ
سرزمین  این  وارد  عشق  کاروان  چون  که  کرده اند  روایت  قمی  عباس  شیخ  اثر 
یکی  با  کردند  گفت وگویی  حضرت  نکرد.  حرکت  سیدالشهدا  حضرت  اسب  شد 
کربال  اسم  به  اینکه  تا  بیان شد  نام  این سرزمین که چند  نام  درباره  اصحاب  از 

رسیدند. حضرت فرمودند: اللهم انی اعوذبک من الکرب و البالء، به خدا قسم در 
این سرزمین مردان ما را می کشند و زنان و کودکان ما را به اسیری می برند و به 

خدا قسم که در این سرزمین پرده حرمت ما دریده می شود.
همچنین امام )ع( در این روز برای بزرگان کوفه نامه ای نوشته و آن را به قیس بن 
مسهر صیداوی دادند که به کوفه برساند. مامورین بین راه قیس را بازداشت کرده و 
پس از اینکه او بر ضد یزید و بن زیاد سخن گفت، او را به شهادت رساندند. پس از 
رسیدن خبر شهادت قیس به حضرت اباعبداهلل، جناب ایشان گریه زیادی سر داد.

به شهادت منبع، عمر سعد و لشگر ۶ یا ۹ هزار نفره اش روز بعد، یعنی روز سوم 
محرم به کربال رسیدند و روز چهارم محرم بود که قاضی شریح به روایت منابعی 
چون »الوقایع و الحوادث« عالمه محمدباقر ملبوبی، فتوا به کشتن و قتل حضرت 
اباعبداهلل داد. منابع دیگری نیز روایت کرده اند که این روز در اصل روز خواندن 
خطبه ای توسط ابن زیاد ملعون در مسجد کوفه است که در این خطبه به فتوای 

شریح قاضی اشاره می شود.
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اهدای خون سالم،  اهدای زندگی

روزانه خوانی

روایتی از شهادت طفالن حضرت زینب)س(؛
طفالن  حضرت زینب)س( چگونه فدایی نهضت حسین )ع( شدند؟ 

روایتی از غربت مسلم در کوفه؛ 
 چه بگویم که در این شهر مسلمانی نیست

سرویس فرهنگی- مذهبی کرمان امروز

محمد و عون دو فرزند حضرت زینب کبری و عبداهلل بن جعفرطیار)ع( 
کوفه خارج شد،  قصد شهر  به  مکه  از  )ع(  اباعبداهلل  وقتی حضرت  بودند. 
عبداهلل بن جعفر )ع( نامه به این مضمون به حضرت نوشت: شما را به خدای 
متعال سوگند می دهم که از این سفر منصرف شوید زیرا من می ترسم که 
به واسطه این سفر شما را به شهادت رسانیده و اهل بیت شما آواره شوند. 
اگر کشته شوید، نور اهل زمین خاموش خواهد شد. شما امروز پناهگاه و 
پیشوای مومنان و مقتدای هدایت یافتگان هستید. پـس در این سفـر شتاب 

مکنید و من هم به دنبال نامه ام به شما خواهم پیوست.
نامه را به وسیله دو پسر خود محمد و عون به خدمت آن حضرت  این 
فرستاد و خود به نزد عمروبن سعید فرماندار مدینه رفت و از او خواست 
که امــــان نامه ای برای ابی عبداهلل)ع( بنویسد و از او بخواهد که از این 
سفر باز گردد. عمروبن سعید امان نامه ای برای آن حضرت نوشت و وعده 

پاداش و احسان داد.
عبداهلل بن جعفر امان نامه را به همراه برادر خود یحیی بن سعید برداشته 
و به سوی امام به راه افتاده و در میان راه به حضور امام رسیدند وامان نامه را 
تقدیم داشت. حضرت نپذیرفت و فرمود: من پیغمبر خدا را در خواب دیدم 

و به من دستور داد تا به سفر خود ادامه دهم.
سپس حضرت جواب نامه عمروبن سعید را نوشت و آن را )احتماال”( به 
عبداهلل بن جعفر داد. عبداهلل چون از انصراف امام مایوس شد، به فرزندان 
آن  رکاب  در  جهاد  و  سفر  طول  در  که  کرد  سفارش  محمد  و  عون  خود 

حضرت باشند و خود با یحیی بن سعید بازگشت.
در روز عاشورا، وقتی نوبت به جوانان هاشمی رسید. فرزندان زینب کبری 
قتال کردند. حضرت زینب )سالم اهلل  آماده  را  نیز خود  )سالم اهلل علیها( 
علیها( در این موقع که فرزندان دلبند خود را راهی قتال با دشمنان دین و 

قرآن می کرد، حالتی دگرگون داشت.

کربالی  او شریک  اصاًل  است.  االمام  نائبة  او  است.  هاشم  بنی  عقیلة  او   
حسین )علیه السالم( است. نه بدین جهت که بنابر نقل، فرزندان خود را با 
دست خود کفن پوش و فدیة راه حسین )علیه السالم( کرده، که از لحظه 
ای که از دامن زهرای مرضیه )سالم اهلل علیها( پای به عرصه وجود گذاشته، 
دیده به دیدار حسین )علیه السالم( باز کرده است. برای همین است که اهل 

دل، آفرینش او را برای کربال معنا کرده اند.
وقتی  قرآن،  تفسیر  مجلس  در  کوفه،  در  حضور  زمان  در  آنکه  نه  مگر 
امیرالمؤمنین  کرد،  می  تفسیر  کوفی  زنان  برای  را  ”کهیعص”  شریفة  آیه 
)علیه السالم( به او فرمود: این عبارت ”کهیعص” رمزی در مصیبت وارده بر 

شماست و کربال را برای آن مخّدره ترسیم کرد. بسیاری می گویند: زینب 
کبری )سالم اهلل علیها(، دو فرزند خود را مهیای نبرد کرد و به آنها تعلیم 
داد که اگر با امتناع آن حضرت مواجه شدید – کما اینکه آن مظلوم حتی 
غالم سیاه را از قتال بر حذر می داشت – دائی خود را به مادرش فاطمه 

)سالم اهلل علیها( قسم دهید تا اجازه میدان رفتن بگیرید.
امام راضی نشده و مخالفت می نماید. عقیله بنی هاشم زینب کبری)س( 
فرزندان  به  میدان  اذن  مادرم،  حق  به  برادر  کند:  می  عرض  درنگ  بی 
خواهرت بده . پسران نیز این درخواست و سوگند را مؤثر یافته و می گویند: 

دایی جان، به حق مادرت فاطمه زهرا )س(اجازه بده.

امام صورت خواهر زاده های خود را می بوسد و اجازه نبرد به آن دو 
می دهد. آن دو بزرگوار پیاده به میدان نبرد رهسپار می گردند. ابن سعد 
آنها را شناخته و با صدای برخاسته از شگفــتی می گوید: )َعَجبا لِلَرِحِم ( 
یعنی شگفت از این پیوستگی خواهر و برادری بین حسین و زینب )علیهما 

السالم(.
 پس، ابتدا محمد بن عبداهلل بن جعفر به میدان آمد و این رجز را سر داد:
که  ستمگری  قوم  دشمنان،  دشمنی  از  کنم  می  شکایت  خداوند  به 
کورکورانه به جنگ با ما برخاسته اند. نشانه های قرآنی را که محکم و مبّین 
و آشکار کننده کفر و طغیان است را ترک کردند و پس از نبردی نمایان، 

به شهادت رسید.
 پس از او، برادرش عون بن عبداهلل جعفر راهی نبرد شد و خود را اینگونه 

معرفی کرد:
به  سر صدق  از  که  هستم  طیار  جعفر  فرزند  من  شناسید  نمی  مرا  اگر 
شهادت رسید و در بهشت نورانی با بال های سبز پرواز می کند. برای من 

از حیث شرافت در محشر همین کافی است.”
حامد زبیراوی

به شهادت می  ُقطَنه  بن  به دست عبداهلل  دلیرانه  نـبردی  از  عـون پس 
رسد و فدایی راه حضرت حسین )علیه السالم( شد. سید الشهدا )ع( برجسد 
این دو برادر حضور یافته و آنها را به سینه چسبانیده و به خیمه شهدا می 
رساند. تمام اهل حرم بیرون می آیند اال مادرشان زینب کبری )س( که 
درون خیمه می ماند و می فرماید: می ترسم که از بی طاقتی زجه کشم و 

برادرم از من شرم کرده و ناراحت و غمگین شود.
 بارگاه طفالن زینب)س( کجاست؟

شهدای کربال، در پایین پای حضرت حسین )علیه السالم( مدفونند و به 
احتمال قوی این دو دلداده نیز در همانجا پروانه شمع محفل حائر حسینی 
هستند. البته در 12 کیلومتری کربال بارگاهی کوچک منصوب به عون ابن 
عبداهلل وجود دارد که ملجأ زائرین است. برخی را عقیده بر این است که 

این مرقد یکی از نوادگان امام مجتبی )علیه السالم( به نام عون می باشد.

سرویس فرهنگی – مذهبی  کرمان امروز

 
حضرت مسلم بن عقیل در ۹ ذی الحجه سال ۶۰ قمری 
ابوطالب  در کوفه به شهادت رسید. پدر وی، عقیل فرزند 
مسلم  بود. چهره  عرب  فصحای  و  قریش  نسب شناسان  از 
از  پیامبر )ص( داشت. برخی  به  بن عقیل شباهت زیادی 
منابع او را شجاع ترین و نیرومندترین فرزندان عقیل معرفی 
کرده اند. مسلم با رقیه دختر امام علی )ع( ازدواج کرد و از 

این رو، داماد امام علی )ع( بوده است.
مسلم بن عقیل در 1۵ رمضان سال ۶۰ از مکه خارج شد 
و ابتدا به مدینه رفت و از آنجا همراه با دو راهنما، از بی راهه 
به سوی کوفه رهسپار شد که به نظر می رسد برای مخفی 

ماندن حرکتش به کوفه بوده است.
مختار  خانه  در  و  رسید  کوفه  به  شوال   ۵ در  مسلم 
بن  مسلم  خانه  در  روایات  برخی  بنابر  و  عبیده،  ابی  بن 
عوسجه ساکن شد. شیعیان به محل اقامت مسلم رفت و 
آنها  برای  را  )ع(  امام حسین  نامه  و مسلم  آمد می کردند 

می خواند.
مسلم پس از اقامت در کوفه آغاز به گرفتن بیعت برای 
امام حسین )ع( کرد. دعوت به کتاب خدا، سنت رسول اهلل، 
جهاد با ظالمین، دفاع از مستضعفین، کمک به محرومین، 
با کسانی  یاری اهل بیت، صلح  تقسیم عادالنه بیت المال، 
که این افراد با او صلح کنند و جنگ با کسانی که اینها با 
او بجنگند، سخن و فعل اهل بیت )ع( را گوش دادن و بر 

خالف آن عمل نکردن، از شرایط این بیعت بود.
مسلم بن عقیل در 11 ذی القعده نامه ای به امام حسین 
)ع( نوشت و تعداد زیاد بیعت کنندگان را تأیید کرد و امام 

را به کوفه دعوت کرد.
بن  نعمان  شهر  این  حاکم  کوفه،  به  مسلم  ورود  هنگام 
بشیر بود که منابع تاریخی او را فردی نرم خو و صلح طلب 
معرفی کرده اند. هنگامی که خبر بیعت مردم با مسلم بن 
عقیل در کوفه پیچید، نعمان بن بشیر، مردم را جمع کرد 
و آنان را به دوری از تفرقه توصیه کرد اما گفت تا کسی با 
او نخواهم جنگید. طرفداران و عامالن  با  من پیکار نکند، 
بن  محمد  و  وقاص  ابی  بن  سعد  بن  عمر  جمله  از  یزید، 
اشعث کندی نامه ای به یزید نوشتند و به او گزارش دادند 
که اگر کوفه را می خواهی، شتاب کن که حاکم فعلی کوفه، 
نعمان بن بشیر، ضعیف است یا خود را به ناتوانی زده است. 
به همین جهت یزید، عبیداهلل بن زیاد را که در آن هنگام 

حاکم بصره بود، به حکومت کوفه نیز منصوب کرد.
عبیداهلل بن زیاد و نیز پدرش زیاد بن ابیه سابقه خشنی 
نزد مردم داشتند. خلفای پیشین غالبا برای سرکوب برخی 
این  از  پیش  می کردند.  استفاده  خاندان  این  از  شورش ها 
عبیداهلل شورش خوارج را در بصره به نحو بسیار خشونت 
بار و شگفت آوری سرکوب کرده بود. با ورود او به کوفه به 
نظر می رسد که اوضاع به ناگه علیه مسلم بن عقیل برگشت 
و بسیاری از مردم کوفه که قصد قیام علیه حکومت یزید را 

داشتند، از ترس جان، پراکنده شدند.
نقشه قتل عبیداهلل بن زیاد

االعور  بن  شریک  عیادت  برای  زیاد  بن  عبیداهلل  روزی 
حارثی که از شیعیان امام علی )ع( بود و با عبیداهلل دوستی 
داشت و در بستر بیماری در خانه هانی به سر می برد به 
بن  پیشنهاد شریک  به  او،  آمدن  از  آمد. پیش  خانه هانی 
اعور قرار شد مسلم در جایی پنهان شود و در زمان مناسب 
عبیداهلل بن زیاد را به قتل رساند. هنگامی که ابن زیاد به 
خانه هانی آمد، مسلم بن عقیل از کشتن او امتناع کرد و 
دوست  که  عروه  بن  هانی  نارضایتی  را  خود  امنتاع  دلیل 
از  نیز حدیثی  و  زیاد در خانه اش کشته شود  ابن  نداشت 
به شکل غافلگیرانه  از کشتن  پیامبر )ص( عنوان کرد که 

منع فرموده اند.
دستگیری هانی و قیام مسلم

ارتباط مسلم با شیعیان مخفیانه بود، اما عبیداهلل بن زیاد 
با گماردن جاسوسی به نام معقل که خود را از طرفداران 

از  می داد  نشان  او  دیدار  به  عالقه مند  و  عقیل  بن  مسلم 
مخفیگاه مسلم، آگاه شد. بعد از اینکه عبیداهلل بن زیاد از 
مخفی گاه مسلم آگاه شد، هانی بن عروه را به قصر فراخواند 
هانی  دهد. چون  تحویل  وی  به  را  مسلم  او خواست  از  و 
زیر بار چنین کاری نرفت، بازداشت شد. هنگامی که خبر 
خود  پیروان  از  مسلم  رسید،  مسلم  به  هانی  دستگیری 
خواست قیام کنند، بنابر روایات منابع تاریخی حدود ۴۰۰۰ 
نفر با شعار یا منصور امت فراهم شدند. قیام کنندگان به 
کردند،  محاصره  را  آن  و  افتادند  راه  حکومت  قصر  سوی 
داخل قصر تنها ۵۰ تن از محافظان عبیداهلل و نزدیکان وی 

حضور داشتند.
در این هنگام عبیداهلل بن زیاد از بعضی از بزرگان کوفه 
که کنارش بودند مانند محمد بن اشعث، کثیر بن شهاب 
و  ابجر  بن  بن شور، حجار  قعقاع  ربعی،  بن  حارثی، شبث 
شمر بن ذی الجوشن خواست که به میان جمعیت روند و 
با دادن وعده و وعید و ترساندن مردم از رسیدن سپاه شام، 
آنان را از یاری مسلم و امام حسین)ع(، بازدارند. این حیله 
تبلیغات  پی  در  مردم  ترس  از  تاریخی  روایات  کارگر شد. 
اطراف  از  آنان  شدن  پراکنده  سرعت  و  عبیداهلل  همراهان 
مسلم حکایت دارند، تا جایی که شب هنگام مسلم تنها ماند 

و جایی برای خفتن نداشت.
مسلم پس از تنهایی و بی سرپناهی به زنی به نام طوعه 
پناه برد و در خانه او مخفی شد؛ اما پسر طوعه، صبح روز 
بعد، خبر را به عوامل حکومت رساند و ابن زیاد گروهی ۷۰ 

نفره را به محمد بن اشعث داد که مسلم را دستگیر کند و 
به قصر بیاورند.

عالمه مجلسی )ره( در جالء العیون نقل می کند:
اسبان  پای  ابن عقیل صدای  هنگامی که حضرت مسلم 
را شنید، دانست که به طلب او آمده اند. فرمود: اِنّا هلل َوانّا 
اِلَْیه راِجُعوَن و شمشیر خود را برداشت، از خانه بیرون آمد، 
چون نظرش به آنها افتاد شمشیر خود را کشید و به آنها 
حمله کرد و جمعی از آنان را بر خاک هالکت افکند و به هر 
طرف که رو می آورد از پیش او می گریختند، حضرت چند 
نفر از آنها را به عذاب الهی واصل گردانید، تا آنکه یکی از 
دشمنان ضربه ای بر صورت او زد و لب باالی مسلم خونین 
اما آن شیر خدا به هر سو که رو می آورد؛ کسی در  شد، 
او نمی ایستاد. چون از جنگ او عاجز شدند بر بام ها  برابر 
برآمدند و سنگ و چوب بر او می زدند و آتش بر نی می زدند 
و بر سر ایشان می ریختند، چون آن سید مظلوم آن حالت 
آن  بر  امید شد،  نا  ماندن خود  زنده  از  و  کرد  را مشاهده 
کافران حمله کرد و جمعی را از پا درآورد. در این هنگام 
یافت.  نمی توان  او  بر  دست  آسانی  به  که  دید  اشعث  ابن 
گفت: ای مسلم! چرا خود را به کشتن می دهی! ما ترا امان 
می دهیم و به نزد ابن زیاد می بریم و او اراده قتل تو ندارد، 
مسلم گفت قول شما کوفیان را اعتماد نشاید و از منافقان 

بی دین وفا نمی آید.
نقل  گونه  این  را  روایت  این  نیز  طاوس  بن  سید 

می کند:
از  از حیات خود مأیوس شد و اشک  مسلم در آن حال 
چشمان نازنینش جاری شد و فرمود: این اول مکر و غدر 
است که با من نمودید. محمد بن اشعث گفت: امیدوارم که 
امان شما چه شد؟!  فرمود: پس  نباشد. مسلم  تو  بر  باکی 
از  برکشید و سیالب اشک  پر درد  از دل  آه حسرت  پس 

دیده بارید و گفت: »اِنّاهلل َوانّا اِلًْیِه راِجُعوَن".
ای مسلم چرا گریه می  بن عباس سلمی گفت:  عبداهلل 
کنی؟ آن مقصد بزرگی که تو در نظر داری این آزارها در 
تحصیل آن بسیار نیست. گفت: گریه من برای خود نیست 
بلکه گریه ام برای آن سید مظلوم جناب امام حسین )ع( و 
اهل بیت او است که به فریت این منافقان غدار از یار و دیار 
خود جدا شده اند و روی به این جانب آورده اند. نمی دانم بر 

سر ایشان چه خواهد آمد.
آخر االمر ابن زیاد علیه اللعنه ولدالزنا، ناسزا به او و حضرت 
امیرالمومنین )ع( و امام حسین )ع( و عقیل گفت، پس بکر 
بن حمران را طلبید و ابن ملعون را مسلم ضربتی بر سرش 
زده بود پس او را امر کرد که مسلم را ببر به بام قصر و او 
را گردن بزن، مسلم گفت به خدا سوگند اگر در میان من 

و تو خویشی و قرابتی بود حکم به قتل من نمی کردی.
این سخن آن بود که آگاه کند که  از  و مراد آن جناب 
عبیداهلل و پدرش زیاد بن ابیه زنا زادگانند و هیچ نسبی و 

نژادی از قریش ندارند.
پس بکر بن عمران لعین دست آن سالله اخیار را گرفت 
و بر بام قصر برد و در اثنای راه زبان آن مقرب درگاه به 
حمد تو ثنا و تکبیر و تهلیل و تسبیح و استغفار و صلوات بر 
رسول خدا )ص( جاری بود و با حق تعالی مناجات می کرد 
و عرضه می داشت که بارالها! تو حکم کن میان ما و میان 
این گروهی که ما را فریب دادند و دروغ گفتند و دست از 
لعنة اهلل علیه آن  یاری ما برداشتند. پس بکر بن حمران 
مظلوم را در موضعی از بام قصر که مشرف بر کفش گران 
بود برد و سر مبارکش را از تن جدا کرد و آن سر نازنین 
به زمین افتاد. پس بدن شریفش را دنبال سر از بام به زیر 

افکند.
کوفه را با تو حسین جان سر و پیمانی نیست

هرچه گشتم به خدا صحبت مهمانی نیست
 به خدا نامه نوشتم به حضورت نرسید

آن چه مانده ست مرا غیره پشیمانی نیست
 کارم این است که تا صبح فقط در بزنم

غربتی سخت تر از بی سر و سامانی نیست
 جگرم تشنه ی آب و لِب من تشنه ی توست

بین کوفه به خدا مثِل من عطشانی نیست
 من از این وجِه شباهت به خودم میبالم
قابل سنگ زدن هر لب و دندانی نیست

 من روِی بام چرا؟ تو لِب گودال چرا؟
دِل من راضی از این شیوه ِی قربانی نیست

 موی من را دم دروازه به میخی بستند
همچو زلفم به خدا زلف پریشانی نیست

 زرهم رفت ولی پیرهنم دست نخورد
روزِی مسلمت انگار که عریانی نیست
 کاش میشد لِب گودال نبیند زینب
بر بدن پیُرَهِن یوسِف کنعانی نیست

 سوخت عمامه ام امروز ولی دور و برم
دختر سوخته ِی شام غریبانی نیست
 هرچه شد باز زن و بچه کنارم نَُبَود

که عبور از وسط شهر به آسانی نیست
 دسِت سنگین، دِل بی رحم، صفات اینهاست

کارشان جز زدن سنگ به پیشانی نیست
 دخترم را بغلش کن به کنیزی نرود

چه بگویم که در این شهر مسلمانی نیست
منبع: جهان نیوز
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خبر مافیای موجود در بازار ورق فوالدی؛
سود ۱۶۰ میلیاردی در ماه فقط برای سه نفر!

مافیای موجود در بازار ورق فوالدی سبب شده بود تا 
۳ نفر تنها در یک ماه، ۱۶۰ میلیارد تومان از این بازار 

سود کسب کنند.
گروه  کشاورزی  و  صنعت،تجارت  خبرنگار  گزارش  به 
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، شنیده ها حاکی از 
این است که عده ای از شرکت های فوالدی برای کسب 
سود بیشتر اقدام به عرضه باالی ورق های فوالدی خود 
و  قوانین  خالف  که  موضوعی  اند؛  کرده  آزاد  بازار  در 
ها  آن  برای  تر  پیش  وزارت صمت  که  است  مقرراتی 

تعیین کرده است.
برابر قانون شرکت های فوالدی می بایست ۴۰ درصد 
ورق فوالدی خود را در بورس کاال عرضه کرده و مابقی 
را در بازار آزاد و با نرخ متناسب به فروش برسانند. چند 
هفته پیش و درست زمانی که مدرس خیابانی  قائم 
مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت بود قرار بر این شد 
تا در راستای شفاف سازی بازار فوالد عرضه ها در بورس 
صورت پذیرد اما در همین چند هفته اخیر شاهد نابه 
سامانی هایی در این بازار بوده ایم و نمونه اش کسب 
سود بیشتر برخی فروشنده های ورق فوالدی در این 

بازار بوده است.
پیش تر هم سرپرست سابق وزارت صمت در نشست 
مشترکی که با مسئوالن بورس برگزار شده بود، اعالم 
کرد: کل محصوالت فوالدی اگر قرار است عرضه بشود 
باید در بورس باشد و ما خرید و فروش فوالد در خارج 
از بورس را ممنوع اعالم کرده ایم. در پاسخ هم رئیس 
وضعیت  از  انتقاد  بهادار ضمن  اوراق  و  بورس  سازمان 
فعلی بازار بورس گفته بود: در حال حاضر تنها ۳۰ تا 
۴۰ درصد ورق های فوالدی داخل بورس عرضه می شود 
بنابراین بورس تعیین کننده قیمت ها نیست و قیمت 

ها در کف بازار تعیین می شود.
در  این محصول  نشان می دهد  میدانی  بررسی های 
و ۵۰۰  هزار  تا ۱۶  و ۲۰۰  هزار  قیمت ۱۲  از  آزاد  بازار 
ورق  که  است  حالی  در  این  شود  می  معامله  تومان 
فوالدی در بورس کاال حدود ۴۰ تا ۷۰ درصد ارزان تر 
کمتر عرضه می شود و از آنجایی که این محصول در 
صنایع زیادی کاربرد دارد انتظار می رود تدابیری اتخاذ 

شود تا  مصرف کننده نهایی متضرر نشود.
تا زمان تبدیل  فاصله قیمتی میان ورق فوالدی 

آن به شمش بسیار کم است
و  فوالد  های  تعاونی  اتحادیه  رئیس  همامی  فاضل 
صنایع معدنی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت 
و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با 
اشاره به ثبات نسبی این روزهای بازار فوالد کشور گفت: 
دو هفته ای می شود که انجمن فوالد توانسته همکاری 
دولت ثبات خوبی را در بازار فوالد ایجاد کند و تاثیر 

این همکاری در تعدیل قیمت میلگرد و شمش دیده 
می شود.

او با اشاره به قیمت های متغیر بازار آزاد ورق فوالدی 
هم  دولت  پیشنهادی  وزیر  نشدن  تایید  کرد:  بیان 
مشکالتی را برای تعیین تکلیف این بازار ایجاد کرده 
درصد   ۷۰ پیشنهاد  فوالد  انجمن  در  ما  اینکه  ضمن 
را  خریداری  هر  توسط  بورس  در  فوالدی  ورق  عرضه 
صنعت  صاحبان  مخالفت  با  که  بودیم  کرده  تعیین 

مواجه شدیم.
فوالدی  ورق  خریداران  از  برخی  داد:  ادامه  همامی 
زمان  تا  فوالدی  ورق  میان  قیمتی  فاصله  معتقدند 
تبدیل آن به شمش بسیار کم است بنابراین عرضه این 
محصول در بورس صرفه اقتصادی چندانی برای آن ها 
ندارد به همین منظور از عرضه محصول خود در بورس 

کاال ممانعت می کنند.
رئیس اتحادیه تعاونی های فوالد و صنایع معدنی در 
پایان تصریح کرد: قرار است این هفته با عرضه میلگرد 
در  تحرکاتی  مبارکه  فوالد  فوالدی  ورق  و  آهن  ذوب 
راستای تعدیل این قیمت ها صورت پذیرد و با عرضه 

بیشتر بتوان بازار را کنترل کرد.
ورق فوالد به جای بدهی به مشتریان دردسر ساز 

شد!
رسول علی محمدی کارشناس بورس کاال در گفت وگو 
با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی 
ورق  قیمت  اینکه  بیان  با  جوان،  خبرنگاران  باشگاه 
آزاد  دالر  نرخ  به  توجه  با  و  بورس  از  خارج  در  فوالدی 
قیمت گذاری می شود، گفت: بعضا شاهد افزایش ۳۰ 
از  یکی  و  هستیم  آزاد  بازار  در  محصول  این  درصدی 
غیر  افراد  برای  معامالت  گاهی  که  است  این  دالیلش 

مرتبط تخصیص داده می شود.
او ادامه داد: گاهی مشتریان به جای دریافت بدهی های 
خود ورق فوالدی دریافت می کنند که همین مشتریان 
تشکیل  اغماری  های  شرکت  را  ها  آن  از  بخشی  که 
می دهند، این ورق ها را در خارج از بورس عرضه می 
بازار  افزایش قیمت ها در  امر سبب  کنند که همین 

آزاد می شود.
ابالغ  ای  بخشنامه  اخیرا  کرد:  تصریح  محمدی  علی 
معامالت  بازگشت  شاهد  مجددا  آن  براساس  که  شده 
تختال به بورس هستیم چرا که حدود یک سالی می 
شد که این معامالت خارج از فضای بورس صورت می 
گرفت بنابراین مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار می تواند 
و شفافیت در معامالت  بازار  این  بر  بیشتر  نظارت  بر 

کمک کند.
این کارشناس بورس کاال با بیان اینکه تاکنون نظارت 
چندانی بر عرضه ورق فوالی در بورس کاال انجام نشده 

این  که  شود  نمی  معلوم  آزاد  بازار  در  گفت:  است، 
محصول با چه قیمتی و به چه گروه هایی به فروش 
می رسد و از آنجایی که عمده عرضه ها خارج از بروس 
انجام می شود بنابراین نظارت بر آن ها بسیار سخت 

تر است.
او اظهار کرد: دولت با تخصیص ۴۰ درصد عرضه ورق 
فوالدی هر خریداری در بورس کاال در ظاهر از صنایع 
پایین دستی حمایت کرده است اما به نوعی به عده ای 
سودجو رانت داده است که درنهایت دود این اقدامات 

تنها به چشم مصرف کننده نهایی می رود.
بودیم  این  شاهد  کرد:  بیان  پایان  در  محمدی  علی 
با  و  تیرآهن  و  میلگرد  برای  اخیر  هفته  چند  در  که 
نظارت های صورت گرفته، قیمت ها تا ۲۰ درصد تعدیل 
خصوص  در  مهم  این  امیدواریم  بنابراین  شد  قیمت 
ورق فوالدی هم صدق کند و شاهد کاهش قیمت این 

محصول هم باشیم.
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  بورس  کارشناس  عباسی 
باشگاه  اقتصادی  گروه  کشاورزی  و  تجارت  صنعت، 
قیمت  فعلی  وضعیت  به  اشاره  با  جوان،  خبرنگاران 
ورق های فوالدی بیان کرد: در مورد ورق های فوالدی 
اخبار زیادی از عرضه باالی این محصول خارج از بورس 
به گوش می رسد مسئله مهم این است که چرا باید 
چنین رانتی در این بازار مهم ایجاد شود که یک نمونه 
از نتایج آن هم در داستان یک شرکت  فوالد مشخص 
بود که براساس آن تنها ۳ نفر در یک ماه ۱۶۰ میلیارد 

تومان سود کسب کردند.
او ادامه داد: سودهایی که حتی نسبت به این روزهای 
طرف  در  و  است  دستیابی  قابل  غیر  هم  بورس  بازار 
مقابل اما تولید کنندگان نیازمند تامین نیاز آنی خود 
هستند و زمانی که این ورق ها در بورس عرضه می 
می  خریداران  دست  به  ماه  دو  گذشت  از  بعد  شوند 
نیاز خود   تامین  به  امر آن ها را وادار  رسند و همین 

خارج از فضای بورس کرده است.
به  خریداران  که  است  دلیل  همین  به  افرود:  عباسی 
سمت بازار آزاد حرکت می کنند چرا که نیاز روز آن ها 
تامین نمی شود همچنین در طرف مقابل افراد برای 
استفاده از سهمیه های موجود اقدام به خرید سهمیه 
این  طریق  بدین  و  کنند  می  ورشکسته  های  شرکت 
محصوالت را تا سقف ۴۰ تا ۵۰ درصد باالتر از میزان 

موجود در بازار آزاد به فروش می رسانند.
این کارشناس بورس با اشاره به سودجویی عده ای دالل 
در این بازار گفت: آیا غیر از این است که عده ای با انبار 
کردن این محصول در حال ضربه زدن به نظام اقتصادی 
و تولید کنندگان هستند چرا که وزارت صمت و بورس 
و منطقی  توافق درست  به  یکدیگر  با  نیستند  حاضر 

دست یابند و نظارت ها را تشدید کنند.
اقتصاد  خانه  معدن  کمیسیون  رئیس  صمدی  سعید 
در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی 
به  اشاره  با  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  اقتصادی  گروه 
پتانسیل های زیاد کشور برای تولید فوالد گفت: سنگ 
آهن حدود ۵۰ درصد کمتر از قیمت جهانی در اختیار 
تولید کنندگان قرار می گیرد همچنین نرخ انرژی در 
بنابراین  است  جهانی  نرخ  سوم  یک  هم  فوالد  تولید 
توقع همه بر این است که قیمت این محصول منطقی 

باشد.
او ادامه داد: گاهی شاهد این هستیم که قیمت برخی 
بیشتر  جهانی  قیمت  از  حتی  فوالدی  محصوالت  از 
است و بعضا قیمت ورق فوالی در بازار آزاد ۶۰ درصد 
بیشتر از قیمت آن در بورس کاالست و این اتفاقات در 
حالی رخ می دهد که ما در تولید این محصول مشکل 

خاصی نداریم.
ورق  بازار  بر  کافی  مدیریت  نبود  به  اشاره  با  صمدی 
این  شده  تمام  قیمت  طرفی  از  کرد:  بیان  فوالدی 
شاهد  مقابل  طرف  در  اما  است،  پایین  محصوالت 
قیمت های  با  و  آزاد  بازار  در  فوالدی  ورق های  عرضه 

باالتری هستیم.
اینکه  بیان  با  اقتصاد  خانه  معدن  کمیسیون  رئیس 
فوالدی  ورق های  همین  به  زیادی  محصوالت  تولید 
تولیدات  از  توجهی  قابل  بخش  گفت:  است،  وابسته 
به  خودرو  و  خانگی  صنایع  جمله  از  کشور  صنعتی 
زمانی که چنین هرج  و  وابسته هستند  فوالدی  ورق 
و مرجی ایجاد می شود نباید توقع داشت تولید کنده 

لوازم خانگی و مابقی هم با بحران مواجه نشوند.
او در پایان بیان کرد: زمانی که مواد اولیه ارزان قیمت 
می رود  انتظار  میگرد  قرار  کنندگان  تولید  اختیار  در 
بازار عرضه شود و  به  با قیمت منطقی  این محصول 
متحمل  نهایی  کننده  مصرف  را  اصلی  درنهایت ضرر 

نشود.
در همین راستا نیکزاد نایب رئیس دوم مجلس شورای 
اسالمی هم پیش تر در گفت و گو با خبرنگار ما اعالم 
کرده بود: نرخ صادرات امسال انواع محصوالت فوالدی 
منفی بوده و در این خصوص کمبودی نداریم، اما در 
از  ارزان تر  جهانی  بازار  در  فوالد  قیمت  حاضر  حال 

کشور ماست.
قرار است این هفته شاهد افزایش عرضه ورق و میلگرد 
توسط دو شرکت بزرگ فوالدی باشیم و انتظار می رود 
در  عرضه  و  جدید  قوانین  بر  نظارت  و  بیشتر  عرضه 
بورس نه تنها به شفافیت در این بازار کمک کند بلکه 
از افزایش قیمت این محصول و محصوالت نهایی در 

صنایع دیگر جلوگیری به عمل می آید.

زنم وسواس داشت

 او را ُکشتم!

خاطر  به  را  همسرش  که  جوانی  مرد  نوشت:  شرق  روزنامه 
وسواس به قتل رسانده است، در دادگاه کیفری استان تهران 

محاکمه شد.
همسر  داد  گزارش  پلیس  مأموران  به  مردی  قبل  سال  دو 
همسرم  گفت:  مأموران  به  مرد  این  است.  شده  گم  جوانش 
بدون اینکه من را در جریان بگذارد، از خانه بیرون رفته و دیگر 
برنگشته است. مأموران تحقیقات گسترده ای را برای پیدا کردن 
زن جوان به نام رکسانا آغاز کردند، اما راه به جایی نبردند؛ تا 
اینکه خواهر رکسانا به مأموران گفت اختالفی بین رکسانا و 
رامین، شوهرش، وجود داشته و ممکن است رامین موضوعی 

را پنهان کند.
با توجه به این گفته، مأموران رامین را بازداشت کردند. این مرد 
جوان در بازجویی ها به قتل همسرش اعتراف کرد و گفت بعد 
از قتل، جسد را در جاده هراز رها کرده است. رامین به مأموران 
گفت: زنم به من حمله کرد، او می خواست من را بکشد و من 
در دفاع از خودم، دستم را روی گلویش گذاشتم و او را به قتل 

رساندم، اما قصدم کشتن زنم نبود.
بعد از قتل هم به شدت ترسیدم و از ترس جسد را به جاده 
هراز بردم و در آنجا رها کردم. زنم به بیماری وسواس مبتال 
به  توجه  با  شد.  ما  بین  درگیری  باعث  هم  همین  و  بود 
قانونی  تأیید پزشکی  و  پیداشدن جسد  و  اعتراف های متهم 
درخصوص علت مرگ، پرونده تکمیل و با صدور کیفرخواست 
شد.  فرستاده  تهران  استان  کیفری  دادگاه  به  رسیدگی  برای 
در ابتدای جلسه رسیدگی، نماینده دادستان کیفرخواست را 
خواند و از طرف فرزند صغیر مقتول از متهم درخواست دیه 

کرد.
و  پدر  وارثان  به عنوان  مقتول  برادران  و  خواهران  سپس 
خواهر  کردند.  مطرح  را  متهم  قصاص  درخواست  مادرشان 
مقتول گفت: خواهر من وسواس داشت و به خاطر همین با 
شوهرش اختالف زیادی داشت. ما همیشه سعی می کردیم به 
شوهرخواهرم کمک کنیم تا درگیری بین آن ها اتفاق نیفتد، 
اما او خواهرمان را کشت. خواهر من زن خوبی برای او بود و 

آن ها فرزند داشتند.
دهد،  ادامه  خواهرم  با  زندگی  به  نمی خواست  مرد  این  اگر 
برایش  ما  کشت؟  را  او  چرا  بدهد؛  طالق  را  او  می توانست 
درخواست قصاص داریم. سپس نوبت به متهم رسید. او اتهام 
ازدواج  رکسانا  با  قبل  و گفت: من سال ها  کرد  قبول  را  قتل 
کردم. خیلی دوستش داشتم. او زن بسیار مهربانی بود و ما 
دوست  عاشقانه  را  زنم  داشتیم.  هم  با  خوبی  بسیار  زندگی 
زنم  شویم،  بچه دار  اینکه  از  قبل  سال  یک  اینکه  تا  داشتم؛ 
دچار وسواس شد. وقتی باردار شد و بچه به دنیا آمد، وسواس 

او شدیدتر شد.
انجام نمی داد  آن قدر وسواس داشت که هیچ کاری در خانه 
را  خانه  خودم  من  بود.  چیز  همه  شستن  حال  در  فقط  و 
مرتب می کردم، غذا می پختم و به بچه رسیدگی می کردم. اگر 
بچه به چیزی دست می زد، همسرم آن قدر ناراحت و عصبانی 

می شد که بچه را کتک می زد.
اینکه بچه را کتک می زد، من را خیلی ناراحت می کرد. وقتی با 
هم جرو بحث می کردیم، گریه می کرد و از رفتارش عذرخواهی 
آن چنان  موضوع  این  گفت:  ادامه  در  قتل  به  متهم  می کرد. 
زندگی ما را خراب کرده بود که خانواده رکسانا هم درگیر شده 
بودند. خواهرش برای اینکه حال او بهتر شود، برایش از دکتر 

روان پزشک وقت گرفته بود، اما رکسانا قبول نکرد برود.
او فکر می کرد اگر پیش دکتر برود، من طالقش می دهم. هر 
بار می گفت این وضعیت را پایان می دهد، اما دوباره کارهایش 
جرو بحث  هم  با  دوباره  حادثه  روز  اینکه  تا  می کرد؛  تکرار  را 
شدم  عصبانی  می زد،  کتک  را  بچه  اینکه  خاطر  به  کردیم. 
از این کارهایش بردارد. گفتم این طور  از او خواستم دست  و 
نمی شود ادامه داد، باید به خانه مادرت بروی و تکلیف ما در 
ناراحت شد. گریه کرد و  خانه مادرت روشن می شود. رکسانا 

گفت نمی رود.
گفتم فردا با هم می رویم، چون من نمی توانم این وضعیت را 
تحمل کنم. شب خوابیده بودم و بچه را هم خوابانده بودم که 
یک دفعه بیدار شدم و دیدم رکسانا دست هایش را روی گلویم 
گذاشته و فشار می دهد. من هم دست هایم را روی گلوی او 
گذاشتم و فشار دادم. وقتی دست هایش را از روی گلوی من 
شدم  متوجه  که  بود  آنجا  و  کردم  رهایش  هم  من  برداشت، 
باید چه  نمی دانستم  بودم که  ترسیده  آن قدر  است.  او مرده 
کنم. از اینکه بچه ام تنها و بی کس شود، خیلی می ترسیدم. 
به همین خاطر جسد زنم را به جاده هراز بردم و در آنجا رها 

کردم تا کسی متوجه نشود من قاتل هستم.
اما  داشتم،  دوست  را  زنم  من  داد:  ادامه  دادگاه  در  مرد  این 
بیماری وسواسی که داشت، زندگی ما را نابود کرده بود. هرچه 
تالش می کردم همه چیز را روبه راه کنم، رکسانا خراب می کرد. 
قانعش  او شروع شد، سعی کردم  بیماری وسواس  زمانی که 
بچه،  به دنیاآمدن  با  و  نکرد  قبول  ولی  برود،  دکتر  به  کنم 
وضعیتش خیلی بدتر شد. او می گفت همه جا کثیف است. 
همه چیز را می شست. همه وقتش به شستن می گذشت و 

به هیچ چیز دیگری نمی رسید.
بچه  و  بود  اواخر خیلی خشن شده  این  اینکه  بدتر  همه  از 
وضعیت  این  با  سال  هشت  من  می زد.  کتک  را  کوچک 
زندگی کردم. خسته شده بودم، حالم بد بود و نمی توانستم 
به این زندگی ادامه بدهم. به همین خاطر هم گفتم باید با 
بدهم،  طالق  را  زنم  نمی خواستم  من  کنم.  صحبت  مادرش 
طریق  از  که  کنم  کاری  می خواستم  داشتم.  دوستش  چون 
خانواده اش به او فشار بیاوریم تا به دکتر مراجعه کند. مطمئن 
بودم اگر مدتی دارو استفاده کند، حتما حالش بهتر می شود.

رکسانا خودش هم از اینکه با من بدرفتاری می کرد و بچه را 
کتک می زد، ناراحت بود. متهم گفت: من از کاری که با همسرم 
کرده ام پشیمان هستم و از خانواده اش عذرخواهی می کنم و 
درخواست بخشش دارم. من نگران فرزندم بودم و فکر می کنم 
آن ها درک می کنند من چه می گویم. بعد از گفته های متهم و 
وکیل مدافع او، هیات قضات برای تصمیم گیری در این باره وارد 

شور شدند و به زودی رأی خود را صادر خواهند کرد.

کشوری  بازنشستگی  صندوق  رئیس   
به  میلیونی   ۵۰ وام  پرداخت  جزئیات  درباره 
بازنشستگان کشوری برای خرید لوازم خانگی، 

توضیحاتی داد.
بازنشستگی  صندوق  رئیس  افتخاری  اکبر 
و  رفاه  حوزه  خبرنگار  با  گفت وگو  در  کشوری 
تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، 
بازنشستگان  به  وام  پرداخت  جزئیات  درباره 
کرد:  اظهار  خانگی،  لوازم  خرید  برای  کشوری 
وام  اعطای  برای  اولیه  اقدامات  انجام  حال  در 
برای بازنشستگان هستیم تا با دریافت آن لوازم 

خانگی را خریداری کنند.

لوازم  خرید  وام  سقف  اینکه  بیان  با  افتخاری 
گفت:  است،  تومان  میلیون   ۵۰ تا  خانگی 
بستگی به میزان خرید بازنشستگان دارد برخی 
یک  مبلغ  این  با  است  ممکن  بازنشستگان  از 

کاال و برخی بیشتر خریداری کنند.
تاکید  با  کشوری  بازنشستگی  صندوق  رئیس 
است،  ساله   ۵ وام  این  بازپرداخت  اینکه  بر 
وام  این  پرداخت  برای  مقدماتی  افزود:کار های 

انجام شده است.
ماه  شهریور  از  امیدواریم  کرد:  خاطرنشان  وی 
بتوانیم این اقدام را عملیاتی کنیم و وام خرید 

لوازم خانگی را به بازنشستگان پرداخت کنیم.

خبر خوش برای بازنشستگان کشوری؛
 اعطای وام ۵۰ میلیونی برای خرید لوازم خانگی
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کشف زیرخاکی در کرمان

از  کرمان  استان  فرهنگی  میراث  حفاظت  یگان  فرماندهی  سرپرست 
کشف و ضبط ۱۱۰ قلم شی تاریخی از ابتدای امسال در کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، سیدهادی 
جعفری، سرپرست فرماندهی یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان، گفت: از ابتدای امسال تاکنون، 

۱۱۰ قلم شی تاریخی در استان کرمان کشف و ضبط شده است.
او با اشاره به اینکه از بین اشیا کشف شده بیشترین قدمت متعلق به 
کشفیات شهرستان ارزوییه است، افزود: قدمت اشیا کشف شده ارزوئیه 

به ۴ هزار سال گذشته برمی گردد.
به  و  غیرمجاز دستگیر  این مدت ۱۵ حفار  در  اینکه  بیان  با  جعفری 
حفاری  مورد  شش  کرد:  اظهار  شدند،  داده  تحویل  قضایی  مقامات 
غیرمجاز نیز از سوی سودجویان اشیا عتیقه انجام شد که خوشبختانه 

نافرجام باقی ماندند.
انجام  جنوبی  شهرستان های  در  کشفیات  بیشترین  اینکه  بابیان  او 
می شود، بیان کرد: با توجه به ضرورت صیانت و حفاظت از آثار فرهنگی 
و تاریخی استان کرمان این اداره کل نیازمند همکاری مردم و انجمن های 

مردم نهاد است.

دستبند پلیس زرند بر دستان 

عامل چاقوکشی

عامل  دستگیری  و  شناسایی  از  زرند  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
چاقوکشی و مضروب کردن ۲ دختر جوان در چهارراه برق این شهرستان 

خبر داد.
سرهنگ خدادادنژاد گفت: چندی پیش به دنبال وقوع نزاع و چاقوکشی 
در چهارراه برق شهر زرند که منجر به زخمی شدن ۲ دختر جوان شد، 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس اطالعات این فرماندهی قرار 

گرفت.
او افزود: با توجه به شکایت نکردن این دو دختر، فرد ضارب با هماهنگی 
مقام قضایی به دلیل جو روانی بدی که میان شاهدان صحنه و سایر 

شهروندان ایجاد شده بود، دستگیر و تحویل مقامات قضایی شد.
سرهنگ خدادادنژاد با اشاره به اینکه طی اظهارات مضروبان، علت این 
حادثه اختالف خانوادگی اعالم شده است، تصریح کرد: افراد و خانواده ها 
هیچ  درگیری،  و  تنش  هرگونه  وقوع  از  پیشگیری  برای  تالش  ضمن 
گاه نباید دامنه درگیری های لفظی و فیزیکی خود را به میان خیابان 
بین  در  و  شهر  سطح  در  را  بدی  وجهه  مساله  این  که  چرا  بکشند 

شهروندان ایجاد می کند.

کشف ۲۹ هزار لیتر گازوئیل قاچاق

 در رودبارجنوب

فرمانده انتظامی شهرستان رودبار جنوب از کشف ۲۹ هزار لیتر گازوئیل 
قاچاق و توقیف یک دستگاه کامیون کشنده اسکانیا خبر داد.

انتظامی زهکلوت در  سرهنگ مجید محمودی گفت: ماموران پاسگاه 
اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت هنگام کنترل خودرو های عبوری در 
محور اصلی زهکلوت-ایرانشهر به یک دستگاه کامیون کشنده اسکانیا 

مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.
او افزود: ماموران در بازرسی از این کامیون ۲۹ هزار لیتر سوخت قاچاق از 
نوع گازوئیل را کشف و راننده آن را دستگیر کردند که با تشکیل پرونده 

برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

دستگیری ۳۲ معتاد متجاهر در رفسنجان

فرمانده انتظامی شهرستان رفسنجان از دستگیری ۳۲ معتاد متجاهر 
در طول ۲۴ ساعت گذشته در این شهرستان خبر داد.

 سرهنگ محمد مهدی کریمی گفت: به منظور پاکسازی نقاط آلوده 
و جرم خیز و ارتقاء احساس امنیت در بین شهروندان با توجه فصل 
برداشت پسته، طرح جمع آوری معتادان متجاهر در رفسنجان اجرا شد.

او افزود: در این طرح، ۳۲ معتاد متجاهر دستگیر و پس از غربالگری با 
هماهنگی مرجع قضایی به مراکز ترک اعتیاد معرفی شدند.

با  مردم  مستمر  مشارکت  کرد:  تصریح  رفسنجان  انتظامی  فرمانده 
پلیس، امنیت اجتماعی را ارتقاء خواهد داد و مردم همواره نقش بسزایی 
از شهروندان  اساس  بر همین  دارند،  و  داشته  پایدار  امنیت  تولید  در 
می خواهیم در صورت اطالع از هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق 

شماره ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

دستگیری دو قاچاقچی در ریگان

دادستان عمومی و انقالب ریگان از کشف ۳۷۳ کیلوگرم مواد مخدر از 
قاچاقچی مواد مخدر در شهرستان ریگان  تریاک و دستگیری دو  نوع 

خبر داد.
کرمان  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
،علی سخنگو، دادستان عمومی و انقالب شهرستان ریگان از دستگیری دو 
قاچاقچی مواد مخدر در این شهرستان خبر داد و گفت: این افراد با قرار 

بازداشت موقت روانه زندان شده اند.
علی سخنگو بیان کرد: پس از انجام اقدامات فنی و پلیسی، دو قاچاقچی 
مواد مخدر در این شهرستان شناسایی  و بدون فوت وقت دستورات قضایی 

الزم برای بازداشت آن ها صادر شد.
او گفت: طی یک عملیات غافلگیرانه این دو شرور بازداشت و در این رابطه 
توقیف، یک  قاچاقچیان مسدود، یک دستگاه خودرو  بانکی  حساب های 
واحد منزل مسکونی پلمب و همچنین افزون بر ۳۷۳ کیلوگرم مواد مخدر 

از نوع تریاک از متهمان کشف و ضبط شد.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه کسب سود های کالن مالی، مهم ترین 
اصلی  اولویت های  از  یکی  افزود:  است،  مخدر  مواد  قاچاق  امر  در  انگیزه 
دستگاه قضایی در روند مبارزه با مواد مخدر و قاچاق آن، ضربه به بنیان های 
اقتصادی قاچاقچیان است و به همین دلیل ضربه به اموال نامشروع کسب 

شده و رد مال قاچاقچیان بهترین حربه برای کاهش انگیزه آنان است.

آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  نظرسنجی  در 
جام  تاریخ  گل  بهترین  انتخاب  برای   )AFC(
در  قطر  برابر  ایران  ملی  تیم  مهاجم  ملتها، گل 

سال ۲۰۱۵ با گل حریف عراقی رقابت می کند.
ورزش  گروه  ورزش  دنیای  خبرنگار  گزارش  به 
جام  آغاز  از  پیش  جوان,  خبرنگاران  باشگاه 
ملت های آسیا ۲۰۲۳ چین، کنفدراسیون فوتبال 
آسیا یک نظرسنجی چند مرحله ای به راه انداخته 
است تا بهترین گل تاریخ جام ملت های آسیا را 
برجسته  گل   ۳۲ کار  این  برای  و  کند  انتخاب 

تاریخ این رقابت ها را نامزد کرده است.
با پایان دور یک شانزدهم نهایی این نظرسنجی، 
طی  که  است  شده  آغاز  نهایی  هشتم  یک  دور 
فوتبال  ملی  تیم  مهاجم  آزمون   سردار  گل  آن 
کشورمان برابر  تیم ملی فوتبال قطر در مرحله 
گروهی جام ملت های ۲۰۱۵ با گل یونس محمود، 
بازیکن تیم ملی عراق برابر تیم ملی عربستان در 

جام ملت های ۲۰۰۷ رقابت می کند.
در گزارش AFC درباره گل سردار آزمون نوشته 
و  خارق العاده  گلی  آزمون  سردار  است،  شده 

فرصت طلبانه زد که باعث پیروزی یک بر صفر 
این  و صعود  قطر  مقابل  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
ملت های  جام  نهایی  چهارم  یک  مرحله  به  تیم 
تا  را  ایران  آسیا ۲۰۱۵ شد. دفاع مستحکم قطر، 
کمی پس از آغاز نیمه دوم برای رسیدن به گل 
ناکام گذاشته بود تا اینکه شوت آزمون به مقاومت 
قطری ها پایان داد و هواداران ایران را به شوق آورد.
سایت AFC درباره گل یونس محمود نیز نوشت، 
یکی از نمادین ترین لحظات تاریخ حضور عراق در 
جام ملت های آسیا، پیروزی آن ها برابر عربستان 
سعودی در فینال رقابت های جام ملت های آسیا 

۲۰۰۷ در ورزشگاه گلورا بونگ کارنو جاکارتا بود.
مال  هوار  دقیقه ۷۱ شکسته شد،  در  بازی  قفل 
جناح  گوشه  از  عراق  ملی  تیم  هافبک  محمد 
راست ضربه کرنر را ارسال کرد و یونس محمود 
به هوا بلند شد و دروازه یاسر المسیلم دروازه بان 

عربستان سعودی را گشود.
گل علی دایی به کره جنوبی در جام ملت های 
آسیا ۱۹۹۶ نیز به مرحله یک هشتم نهایی این 

نظرسنجی راه یافته است.

فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۳۲۲ کیلو 
یگان ۱۱۵ بخش  تکاوران  گرم حشیش در عملیات 

زهکلوت خبر داد.
سردار عبدالرضا ناظری گفت: ماموران یگان تکاوری 

۱۱۵ قرارگاه عملیاتی ابوذر مستقر در بخش زهکلوت 
شهرستان رودبار جنوب، هنگام گشت زنی و کنترل 
پارس  پژو  دستگاه  یک  به  روستایی  محور های 

مشکوک و به آن دستور ایست دادند.

او افزود: راننده خودرو در مواجهه با پلیس، اقدام به 
کلیه  منسجم  عملیاتی  طی  ماموران  که  کرد  فرار 
خودرو  ناچار  به  راننده  و  مسدود  را  الزم  مسیر های 
را درگوشه ای رها کرد و با استفاده از پوشش گیاهی 

منطقه متواری شد. فرمانده انتظامی استان کرمان 
با اشاره به تالش پلیس برای دستگیری متهم فراری 
 ۳۲۲ خودرو  این  از  بازرسی  در  ماموران  کرد:  بیان 

کیلوگرم حشیش را کشف کردند.

AFC رقابت سردار آزمون با حریف عراقی در نظرسنجی

کشف ۳۲۲ کیلوگرم حشیش در عملیات تکاوران پلیس کرمان

خبر

تیم فوتبال بایرن مونیخ برای ششمین بار قهرمان 
معتبرترین رقابت های باشگاهی در اروپا شد.

به گزارش خبرنگار دنیای ورزش گروه ورزش باشگاه 
خبرنگاران جوان, تیم فوتبال بایرن مونیخ با پیروزی 
یک بر صفر برابر پاری سن ژرمن قهرمان مسابقات 
اروپا شد، به همین بهانه خبرگزاری  لیگ قهرمانان 
رویترز فهرست کاملی از تمام قهرمانان این رقابت ها 

از سال ۱۹۵۵ به بعد را منتشر کرده است.
البته باید خاطرنشان کرد که این مسابقات ابتدا با نام 
جام قهرمانی باشگاه های اروپا برگزار می شد و سپس 

سال ۱۹۹۲ به لیگ قهرمانان اروپا تغییر نام داد.
/لیگ  باشگاه ها  جام  قهرمانان  تمامی  اسامی 
شرح  به  فینال  دیدار  میزبان  شهرهای  و  قهرمانان 

زیر است:
۱۹۵۶ پاریس، رئال مادرید ۴ استاده رنس ۳
۱۹۵۷ مادرید، رئال مادرید ۲ فیورنتینا صفر
۱۹۵۸ بروکسل، رئال مادرید ۳ آث میالن ۲

۱۹۵۹ اشتوتگارت، رئال مادرید ۲ استاده رنس صفر
۱۹۶۰ گالسکو، رئال مادرید ۷ آینتراخت فرانکفورت 

۳
۱۹۶۱ برن، بنفیکا ۳ بارسلونا ۲

۱۹۶۲ آمستردام، بنفیکا ۵ رئال مادرید ۳
۱۹۶۳ لندن، آث میالن ۲ بنفیکا ۱

۱۹۶۴ وین، اینتر میالن ۳ رئال مادرید ۱

۱۹۶۵ میالن، اینتر میالن ۱ بنفیکا صفر
۱۹۶۶ بروکسل، رئال مادرید ۲ پارتیزان بلگراد ۱

۱۹۶۷ لیسبون، سلتیک ۲ اینتر میالن ۱
۱۹۶۸ لندن، منچستریونایتد ۴ بنفیکا ۱

۱۹۶۹ مادرید، آث میالن ۴ آژاکس آمستردام ۱
۱۹۷۰ میالن فاینورد ۲ سلتیک ۱

۱۹۷۱ لندن، آژاکس آمستردام ۲ پاناتینایکوس صفر
۱۹۷۲ روتردام، آژاکس آمستردام ۲ اینتر میالن صفر

۱۹۷۳ بلگراد، آژاکس آمستردام ۱ یوونتوس صفر
۱۹۷۴ بروکسل، بایرن مونیخ ۴ اتلتیکو مادرید صفر

در بازی مجدد بعد از تساوی ۱-۱
۱۹۷۵ پاریس، بایرن مونیخ ۲ لیدز یونایتد صفر
۱۹۷۶ گالسکو، بایرن مونیخ ۱ سنت اتین صفر

۱۹۷۷ رم، لیورپول ۳ بورسیا مونشن گالدباخ یک
۱۹۷۸ لندن، لیورپول ۱ کلوب بروژ صفر

۱۹۷۹ مونیخ، ناتینگهام فارست ۱ مالمو صفر
۱۹۸۰ مادرید، ناتینگهام فارست ۱ هامبورگ صفر

۱۹۸۱ پاریس، لیورپول ۱ رئال مادرید صفر
۱۹۸۲ روتردام، استون ویال ۱ بایرن مونیخ صفر

۱۹۸۳ آتن، هامبورگ ۱ یوونتوس صفر
۱۹۸۴ رم لیورپول ۱ رم ۱

لیورپول در ضربات پنالتی ۲-۴ پیروز شد
۱۹۸۵ بروکسل، یوونتوس ۱ لیورپول صفر

۱۹۸۶ سویل، استوا بخارست صفر بارسلونا صفر

استوا در ضربات پنالتی -۲ صفر برنده شد
۱۹۸۷ وین، پورتو ۲ بایرن مونیخ ۱

۱۹۸۸ بنفیکا، اشتوتگارت صفر پی اس وی صفر
PSV در ضربات پنالتی ۵-۶ برنده شد

۱۹۸۹ بارسلونا، آث میالن ۴ استئوا بخارست صفر
۱۹۹۰ وین، میالن ۱ بنفیکا صفر

۱۹۹۱ باری، ستاره سرخ بلگراد صفر المپیک مارسی 
صفر

ستاره سرخ در ضربات پنالتی ۳-۵ پیروز شد
۱۹۹۲ لندن بارسلونا ۱ سامپدوریا صفر

۱۹۹۳ مونیخ، المپیک مارسی ۱ میالن صفر
۱۹۹۴ آتن، میالن ۴ بارسلونا صفر

۱۹۹۵ وین، آژاکس آمستردام ۱ آث میالن صفر
۱۹۹۶ رم یوونتوس ۱ آژاکس آمستردام ۱

یوونتوس در ضربات پنالتی ۲-۴ پیروز شد
۱۹۹۷ مونیخ، بورسیا دورتموند ۳ یوونتوس ۱

۱۹۹۸ آمستردام، رئال مادرید ۱ یوونتوس صفر
۱۹۹۹ بارسلونا، منچستر یونایتد ۲ بایرن مونیخ ۱،

۲۰۰۰ پاریس، رئال مادرید ۳ والنسیا صفر
۲۰۰۱ میالن، بایرن مونیخ ۱ والنسیا ۱
بایرن در ضربات پنالتی ۴-۵ پیروز شد

۲۰۰۲ گالسکو، رئال مادرید ۲ بایر لورکوزن ۱
۲۰۰۳ منچستر، آث میالن صفر یوونتوس صفر

میالن در ضربات پنالتی ۲-۳ برنده شد

۲۰۰۴ گلزنکرشن، پورتو ۳ موناکو صفر
۲۰۰۵ استانبول، لیورپول ۳ میالن ۳

لیورپول در ضربات پنالتی ۲-۳ پیروز شد
۲۰۰۶ پاریس، بارسلونا ۲ آرسنال ۱

۲۰۰۷ آتن، میالن ۲ لیورپول ۱
۲۰۰۸ مسکو، منچستر یونایتد ۱ چلسی ۱

منچستر یونایتد در ضربات پنالتی ۵-۶ برنده شد
۲۰۰۹ رم، بارسلونا ۲ منچستر یونایتد صفر

۲۰۱۰ مادرید، اینتر میالن ۲ بایرن مونیخ صفر
۲۰۱۱ لندن، بارسلونا ۳ منچستر یونایتد ۱

۲۰۱۲ مونیخ، چلسی ۱ بایرن مونیخ ۱
چلسی در ضربات پنالتی ۳-۴ پیروز شد

۲۰۱۳ لندن، بایرن مونیخ ۲ بوروسیا دورتموند ۱
۲۰۱۴ لیسبون، رئال مادرید ۴ اتلتیکو مادرید ۱

۲۰۱۵ برلین، بارسلونا ۳ یوونتوس ۱
۲۰۱۶ میالن، رئال مادرید ۱ اتلتیکو مادرید ۱
رئال مادرید در ضربات پنالتی ۳-۵ پیروز شد

۲۰۱۷ کاردیف، رئال مادرید ۴ یوونتوس ۱
۲۰۱۸ کی یف، رئال مادرید ۳ لیورپول ۱

۲۰۱۹ مادرید، لیورپول ۲ تاتنهام هاتسپور صفر
۲۰۲۰ لیسبون، بایرن مونیخ ۱ پاری سن ژرمن صفر

رئال مادرید با ۱۳ قهرمانی، عنوان پر افتخارترین تیم 
در رقابت های جام باشگاه ها یا لیگ قهرمانان اروپا 

را به خود اختصاص داده است.

فهرست تمامی فاتحان لیگ قهرمانان اروپا
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گزارش »کرمان امروز« از آسیب پذیرترین اصناف شناخته شده در برابر کرونا در شهر کرمان؛

تهدیدبیشازپیشکرونادرنانواییهاوتاکسیها

به بهانه آغاز سال تحصیلی جدید از ۱۵ شهریورماه؛

فرزندانمان را به مدرسه بفرستیم یا نه؟ 
یک اپیدمیولوژیست: از دست دادن مدرسه بدتر از ویروس کروناست

اشاره
نانوایی  استان همچنان  در  کرونا  ویروس  زمان شیوع  از 
ها و تاکسی ها از آسیب پذیرترین صنوف شناخته شده در 
برابر کرونا محسوب می شوند. در این گزارش نگاهی داریم 
به این موضوع که از مشاهدات خبرنگاران ما در سطح شهر 

کرمان برایمان گزارش شده است.
کرونا بیخ گوش نانوایی ها

و  اصناف   از  تعدادی  کرونا  ویروس  شیوع  ابتدای  در 
مشاغل تعطیل شدند و بعدها با محدودیت هایی بازگشایی 
تعطیلی  که  بودند  مشاغلی  از جمله  ها  نانوایی  اما  یافتند 
نداشتند و بایستی در سخت ترین شرایط همچنان به کار 
خود ادامه می دادند تا مردم  با خیالی آسوده نان مورد نیاز 

خود را تهیه کنند.
گاها  نقد،  پول  از  استفاده  دلیل  به  ها  نانوایی  اما همین 
بی توجهی مشتریان به استفاده از اقالم بهداشتی از قبیل 
ماسک و دستکش و صفوف متراکم افراد و یا حتی میزهای 
پیشخوان به یکی از محل های انتقال کرونا ویروس تبدیل 
شده اند و همچنان این مراکز محل نگرانی کارشناسان و 

متخصصان بهداشت هستند.
مشاهدات خبرنگاران ما در سطح شهر کرمان نشان می 
دهد مانند بسیاری موضوعات دیگر وضعیت رعایت مسائل 

بهداشتی در شمال و جنوب شهر متفاوت است.
از  چه  بهداشتی  مسائل  کامل  طور  به  ها  نانوایی  برخی 
سوی نانواها و چه از سوی مشتریان نان رعایت می شود اما 
در این میان  برخی از نانوایی ها نه تنها به دلیل نداشتن 
دستگاه پوز و یا خراب بودن دستگاه کارتخوان از مشتریان 

همچون  کوچکی  موارد  که  گیرند  می  تحویل  نقد  پول 
استفاده از ماسک و دستکش یک بار مصرف را رعایت نمی 
کنند. افراد ایستاده در صفوف نان هم بدون رعایت کردن 
های  نان  دریافت  منتظر  ماسک  بدون  و  اجتماعی  فاصله 

خود هستند.
از این رو کارشناسان به طور مداوم اعالم می کنند که نان 

یکی از راه های انتقال غیر محسوس ویروس کرونا به داخل 
منزل است و همواره توصیه  های مختلفی برای جلوگیری 

ازاین انتقال هم به مردم و هم  به نانوایی ها می شود. 
جابجایی کرونا در تاکسی ها

مشاهدات خبرنگاران ما از وضعیت تاکسی ها در سطح 
شهر نیز همین حکایت را دارد. برخی ازرانندگان تاکسی 

به هیچ عنوان رعایت نمی کنند و طرح فاصله گذاری 
اجتماعی در داخل خودروهای آن ها رعایت نمی شود. 
اگر حتی از فاصله گذاری اجتماعی که توسط رانندگان 
این  اغلب  متاسفانه  بگذریم،  نیز  شود  نمی  رعایت 
رانندگان که روزانه با تعداد خیلی زیادی از مسافر سر 
و کار دارند از ماسک استفاده نمی کنند که این امرهم 

به  را  مسافران  سایر  سالمتی  هم  و  خودشان  سالمتی 
مخاطره می اندازد.

سخن آخر
بیشتری  نظارت  باید  نظر می رسد سازمان صمت  به 
برای  راهکارهایی  یا  و  کند  اعمال  صنوف  این  برروی 

کنترل کرونا ویروس در این صنوف ارائه دهد.

سرویس اجتماعی کرمان امروز
 

از  بیشتر  کودکان  گوید:  می  اپیدمیولوژیست  استاد  یک 
به  نرفتن  از  ببینند،  آسیب  ویروس  کرونا  گرفتن  از  آنکه 

مدرسه آسیب خواهند دید.
پرورش  و  آموزش  وزارت  اعالم  طبق  ایسنا،  گزارش  به 
تمامی مدارس کشور از ۱۵ شهریورماه طبق سه سناریو از 
قبل تعیین شده باز خواهند شد که همین موضوع نگرانی 

هایی را برای خانواده ها و والدین ایجاد کرده است.
سناریو   ۳ حداقل  پرورش  و  آموزش  وزارت  اعالم  طبق 
برای  جدید  تحصیلی  سال  در  مدارس  بازگشایی  برای 
مناطق قرمز، زرد و سفید تدوین شده است که  بر اساس 
تصمیم های اتخاذ شده برقراری کالس و آموزش در مناطق 
و  شاد  شبکه  طریق  از  و  مجازی  صورت  به   صرفاً  قرمز 
ترکیبی  به  صورت  زرد  مناطق  در  تلویزیونی،  آموزش های 
با تصمیم گیری  و  ترکیب مجازی و حضوری  به  صورت  و 
حضوری  صورت  به   سفید  مناطق  در  و  مدرسه  شورای 

خواهد بود
در  مدارس  بازگشایی  در  تعریف  شده  مدل های  از  یکی 
در  که  است  زرد  مناطق  به  مربوط  جدید،  تحصیلی  سال 
می  مدرسه  شورای  تصمیم گیری  به  توجه  با  شرایط  این 
 توان دانش آموزان را به گروه  های کوچک تر تقسیم بندی 
کرد؛ لذا ممکن است بخشی از آموزش ها به  صورت مجازی 

و بخشی حضوری باشد یا دانش آموزان در گروه های زوج 
و فرد و به  صورت گروه های کوچکتر در کالس های درس 

حاضر شوند.
حال این سناریوها و آغاز سال تحصیلی جدید از چند روز 
آینده نگرانی جدی را برای خانواده ایجاد کرده و خانواده ها 

را بر سر دوراهی مدرسه و کرونا قرار داده است.
پروفسور "کریس وایتی" استاد اپیدمیولوژیست و رییس 

انیستیتوی ملی تحقیقات بهداشتی انگلیس با اشاره به باز 
شدن مدارس از چند روز آینده و خطرات ناشی از شیوع 
دوباره این ویروس به دلیل بازگشایی مجدد مدارس گفت: 
شانس و احتمال مرگ و میر کودکان به دلیل ابتال به کووید 
۱۹ تقریبا به صورت غیرقابل باوری خیلی کم است اما از 
دراز  های  آسیب  تواند  می  درس  و  تحصیل  دادن  دست 

مدتی را برای کودکان به همراه داشته باشد.

برای  تواند چالشی  اینکه کووید ۱۹ می  به  اشاره  با  وی 
تقریبا غیرمحتمل و  افزود:  باشد  آینده دنیا  ماه  حداقل ۹ 
بعید است که واکسن این بیماری در سال ۲۰۲۰ کشف و 
تولید بشود اما با یک احتمال معقول، امکان آماده شدن این 

واکسن برای زمستان ۲۰۲۱ وجود دارد.
از  بسیاری  اینکه  بر  تاکید  با  اپیدمیولوژیست  استاد  این 
به مدرسه ضربه خواهند خورد  نرفتن  از  احتماال  کودکان 
اظهار کرد: نشانه های خیلی واضحی در انگلستان و سایر 
کشورهای دنیا وجود دارد که کودکان خیلی کم فرم های 
شدید این بیماری را به طوری که به خدمات بیمارستانی 

)بستری شدن( نیاز داشته باشند، می گیرند
وایتی با بیان اینکه اکثریت قریب به اتفاق کودکانی که 
به دلیل ویروس کرونا جان خود را از دست داده اند دارای 
از  بسیار جدی  و شرایط سالمتی  ای  زمینه  های  بیماری 
قبل بوده اند اضافه کرد: نشانه هایی وجود دارد که نرفتن 
روانی و جسمی  بیماری های  احتمال  به مدرسه،  ها  بچه 

برای آنها را در دراز مدت افزایش خواهد داد.
رییس انیستیتوی ملی تحقیقات بهداشتی انگلیس با بیان 
اینکه مردم نیاز دارند بپذیرند که با فرا رسیدن فصل های 
خواهد  پیدا  افزایش  بیماری  فشار  قطعا  زمستان،  و  پاییز 
کرد افزود: اگر ویروس در میان افراد جوان تر دیده شود، 
می تواند برای گروه های سنی باال و آسیب پذیر، گسترش 
یابد پس نتیجه می گیریم که حداقل برای ۹ ماه آینده یک 

چالش واقعا جدی در دنیا وجود خواهد داشت.
توانند  می  کودکان  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
انتقال دهند؟ گفت: آن چیزی که  ویروس را به بزرگترها 
به نظر می رسد این است که انتقال ویروس از کودکان به 

بزرگساالن خیلی کمتر از انتقال از بزرگسال به بزرگسال 
است.

قطعا  مدارس  دوباره  بازگشایی  اینکه  به  اشاره  با  وایتی 
سبب افزایش ارتباطات خواهد شد ادامه داد: واقعیت این 
است که باز شدن مدارس احتماال منجر به افزایش انتقال 
این  اعظم  بخش  اما  شد  خواهد  جامعه  در سطح  ویروس 

انتقال ویروس غیرمستقیم خواهیم بود.
این اپیدمیولوژیست در پاسخ به این سوال که آیا کارکنان 
مدارس در خطر این بیماری هستند گفت: داده ها نشان 
می دهد که انتقال و شیوع ویروس از کارکنان به کارکنان 

شاید مهمتر از آن باشد که آن را از دانش آموزان بگیرند.
ارتباط  مانند سایر محل های کار  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کارکنان در مدارس با یکدیگر و انتشار ویروس از یکی به 
یکی دیگر می تواند سبب جاری شدن عفونت شود افزود: 
حتی با بهترین فعالیت ها و اقدامات نیز نمی توان ریسک 
انتقال ویروس را به صفر رساند و ما واقعا در این مورد کامال 
داشته  این  غیراز  وانمودی  خواهیم  نمی  و  هستیم  واضح 

باشیم.
وایتی در پاسخ به این سوال که آیا می توان مدارس را 
بهداشتی و  اقدامات  انجام  با  باید  ایمن کرد؟ گفت:  کامال 
تمیز کردن مکان ها در مدارس خطرات را به حداقل رساند 
اما این هشدار را می دهیم که مانند هر مکان کار دیگری 
نمی توانیم بگوییم که خطر را می توان به صفر کاهش داد.

گوید:  می  نیز  کرونا  واکسن  درباره  اپیدمیولوژیست  این 
از  قبل  تا  بتواند  دنیا  اگر  شد  خواهد  زده  شگفت  کامال 
در  انبوه  استفاده  برای  موثر  بسیار  واکسن  یک  زمستان 

درصد زیادی از جمعیت دنیا را تولید کند.

   از زمان شیوع ویروس كرونا در استان كرمان همچنان نانوایی ها و تاكسی ها از آسیب 
پذیرترین صنوف شناخته شده در برابر كرونا محسوب می شوند. برخی از نانوایی ها نه 
تنها به دلیل نداشتن دستگاه پوز و یا خراب بودن دستگاه كارتخوان از مشتریان پول نقد 
تحویل می گیرند بلکه موارد كوچکی همچون استفاده از ماسک و دستکش یک بار مصرف 
از وضعیت تاكسی ها در شهر  را سخت می توانند رعایت كنند. مشاهدات خبرنگاران ما 
كرمان نیز همین حکایت را دارد. برخی از رانندگان تاكسی پروتکل ها را رعایت نمی كنند 
و تعداد زیاد مسافران در طول یک روز تهدیدات را برای این قشر زحمتکش بیشتر ساخته 

است و...

به قلم: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی


