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مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان کرمان خبر داد؛

جان باختن سه نفر 

در سیالب روزهای اخیر

مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
خبر داد:

استقرار ۱۰۰ گروه عملیاتی

 در مناطق سیل زده کرمان

متن در صفحه دوم

8

شهردار کرمان خبر داد:

تعیین تکلیف پروژۀ تقاطع غیرهم سطح »شهدای خلبان«

فرمانده انتظامی استان:

گر در عرصه های امنیتی در تمام ابعاد ا

 تالش نکنیم، برگشت خواهیم کرد

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

وزیر کشور در ارتباطی تلفنی
 با استاندار کرمان تاکید کرد؛

اسکان اضطراری

کرمان   سیل زدگان 

مشکل نزدیک به ۷۰ درصد اراضی روستای اهلل آباد

گر قابل حل است  و شیشه 

عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا، مطرح کرد:

کسن نزده تهدید »امیکرون« برای ۷ میلیون وا

7

کرمان به خصوص در سیالب اخیر؛ گزارش »کرمان امروز« از میزان آمادگی مدیریت بحران و پیشگیری از حوادث در استان 

چرا به جای آمادگی برای بحران، غافلگیر می شویم؟

متن کامل در صفحه هفتم

  از زمان پیش بینی وقوع سیل در جنوب استان مسئوالن به اطالع رسانی و هشدار سیل پرداختند، اما درعمل تمهیدات الزم برای جلوگیری از وارد شدن خسارت بیشتر به مردم 
انجام نشد، که اگر شده بود خسارت سیل به کمترین میزان کاهش پیدا می کرد و مردم در جنوب استان جان خود را از دست نمی دادند. البته نباید از نقش مثبت هالل احمر و 
گروه های جهادی و مردمی که با کمترین امکانات و تجهیزات به مدیریت این بحران پرداختند غافل شویم؛ گروه های مردمی که با امکانات و توان کم پا به میدان گذاشتند و 

هموطنان خود را تنها نگذاشتند، اما به راستی پس انجام وظایف مسئوالن مربوطه چه می شود؟ و...
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متن در صفحه هشتم

مردمکرمان؛حامیفوتبالبیکلک
کارآمد؛ لی، پول شویی و مدیران نا کرمان و لزوم پاالیش این استعداد از آفت هایی نظیر دال کیفیت فوتبال استان  گزارش »کرمان امروز« از ارتقاء 

www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(
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اخبار استان

وزیر کشور در ارتباط تلفنی با استاندار کرمان بر 
امداد رسانی و اسکان اضطراری سیل زدگان تاکید 

کرد.
زینی وند در تماس تلفنی وحیدی آخرین اقدامات 
انجام شده و وضعیت مناطق سیل زده را با جزئیات 

تشربح کرد.
در این تماس وزیرکشور بر امداد رسانی و اسکان 

اضطراری در روستای کروچان تاکید کرد.
عوامل  و  جنوب  رودبار  فرماندار  گفت:  وند  زینی 
زهکلوت  توابع  از  کروچان  روستای  در  امدادی 
رودبارجنوب حضور یافته و فعالیت ها در حال انجام 

است.
کرمان  استاندار  با  تلفنی  تماس  در  کشور  وزیر   
مدیریت  و  پیشگیری  در  استان  وضعیت  آخرین 
زلزله  از  پس  شده  انجام  اقدامات  و  بارندگی های 

عصر شنبه در بخش شهداد را بررسی کرد.
در این تماس، زینی وند تصمیمات و اقدامات ستاد 

مدیریت بحران را تشریح کرد.
وحیدی ضمن تشکر از استاندار کرمان بر آمادگی 

همه فرمانداران و اعضای ستاد بحران تاکید کرد.
عصر  تا  هواشناسی  اطالعیه های  طبق  بارندگی ها 

چهارشنبه ادامه دارد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان 
از جان باختن ۳ نفر در سیالب روزهای اخیر 

در کرمان خبر داد.
رضا فالح در گفتگو با مهر اظهارکرد:سیالب 
به  توجه  با  و  دارد  ادامه  کرمان  جنوب  در 

بارندگی های شدید در باالدست احتمال بروز 
جنوب  رودبار  در  به خصوص  شدید  سیالب 
وجود دارد. وی از فعال بودن ۲۵ تیم عملیاتی 
افزود: همه  و  داد  زده خبر  مناطق سیل  در 
تیم ها در جنوب کرمان در آماده باش هستند 

و اقالم مورد نیز سیل زدگان نیز به وفور در 
استان موجود می باشد.

به  از سیل  از ۱۵۰ خانوار  بیش  افزود:  فالح 
صورت مستقیم متأثر شده اند و به خانوارهایی 
که نیاز داشتند اسکان موقت و اضطراری داده 

امداد  گروه های  استقرار  از  وی  است.  شده 
کرمان  جنوب  در  سیل  تخصصی  نجات  و 
مکرر  وجود هشدارهای  با  گفت:  و  داد  خبر 
در  گرفتن  قرار  و  مردم  کنجکاوی  متأسفانه 

مسیر سیل موجب مرگ ۳ نفر شده است.

وزیر کشور در ارتباطی تلفنی با استاندار کرمان تاکید کرد؛

اسکان اضطراری سیل زدگان کرمان 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان خبر داد؛

جان باختن سه نفر در سیالب روزهای اخیر

در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه رقم خورد:

 تصویب افزایش سرمایه 50 درصدی 

»سرچشمه« 

با  العاده شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه  فوق  مجمع عمومی 
حضور ۶۰ درصد سهامداران برگزار شد.

سرمایه گذاری  العاده شرکت  فوق  طور  به  عادی  عمومی  مجمع  در 
مس سرچشمه افزایش سرمایه ۵۰ درصدی از محل انباشته مصوب 

شد.
با رای سهامداران شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه در مجمع 
عمومی فوق العاده، با افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۵۱۰ میلیارد 
سود  محل  از  درصد   ۵۰ میزان  به  تومان  میلیارد   7۶۵ به  تومان 

انباشته موافقت شد.
مجمع افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه در روز 
نمایندگان  سهامداران،  با حضور  جاری  ماه  دی   ۲7 مورخ  دوشنبه 
مدیر  نماینده  و  مدیره   اعضای هیات  و حسابرسی،  بورس  سازمان 

عامل صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران برگزار شد.
به  سرچشمه  مس  گذاری  سرمایه  شرکت  مدیرعامل  میالد شمس 
فعالیت  و  ها  پروژه  شرکت،  فعلی  وضعیت  از  جامعی  گزارش  ارائه 
های جاری سرچشمه پرداخت و بیان کرد: هدف از افزایش سرمایه 
از محل سود انباشته تامین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت اجرای 
پرتفوی  ارزش  افزایش  و  آباد  فلوتاسیون سرباره مس خاتون  پروژه 
کوتاه مدت شرکت است و دوره بازگشت سرمایه ۲۰ ماه پیش بینی 
می شود. در پایان مجمع، افزایش سرمایه سرچشمه با رای اکثریت 

حاضرین تصویب شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خبر داد:

استقرار ۱00 گروه عملیاتی

 در مناطق سیل زده کرمان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان گفت: بیش از ۱۰۰ گروه 
و  رسانی  امداد  برای  کرمان  استان  زده  سیل  مناطق  در  عملیاتی 

کنترل اوضاع مستقر شدند.
مجید سعیدی گفت: با توجه به وضعیت مناطق سیل زده، ساکنان 
از  می شود  تالش  و  اند  شده  مستقر  امن  جا های  در  مناطق  این 

خسارت سیل کاسته شود.
با تالش  کرمان  استان  و شرق  فرمانداران جنوب  گفته سعیدی  به 
نیاز سیل زدگان و احداث بند ها  اقالم مورد  شبانه روزی و وتوزیع 

برای جلوگیری از خسارت در حال کمک رسانی به مردم هستند.
او می گوید: ماشین آالت سنگین و تجهیزات به مناطق سیل زده 
فرستاده شده و همگی درحال تالش و امدادرسانی برای مردم سیل 

زده هستند.

مراسم تکریم حمید شهسواری سرپرست 
و معارفه صادق سلطانی نژاد مدیرکل امور 

اقتصاد و دارایی استان کرمان برگزار شد.
صادق سلطانی نژاد مدیر کل امور اقتصاد 
مکتب  به  اشاره  با  کرمان  استان  ودارایی 
شهید سلیمانی به عنوان رهنمود این مسیر 
گفته، مردمی بودن، سادگی، سخت کوشی 
و شجاعت از ویژگی های این مکتب است 
بخواهیم  انقالب  دوم  گام  در  ما  اگر  و 
موفقیت هایی داشته باشیم باید مولفه های 

این مکتب را الگوی خود قرار دهیم.
این  در  برنامه هایش  خالصه  ارائه  در  او 

حوزه  در  ما  اصلی  اولویت  گفت:  سمت 
و  مالی  سیاست های  تنظیم  اقتصادی 
اقتصادی است و اعتقاد دارم برای اهداف و 
وظایف سیاست های اصلی استان در حوزه 

اقتصادی باید با این اداره هماهنگ شود.
مدیرکل امور اقتصاد دارایی استان کرمان، 
استان  اقتصادی  چالش های  از  یکی 
کار  و  کسب  فضای  بودن  پایین  کرمان 
در جهت  زیادی  زحمات  گفته،  و  دانست 
تصمیم  و  شده  کشیده  مشکالت  احصای 
این  در  نظران  صاحب  همه  تمرکز  داریم 
بخش ها باشد و با یک تعامل حداکثری با 

دستگاه های نظارتی بتوانیم کار های خوبی 
انجام دهیم.

هم  اولیه  اقدامات  سلطانی نژاد،  گفته  به 
پایان  تا  کرد  خواهیم  سعی  و  شده  انجام 
در  متولی  اجرایی  دستگاه های  با  سال 
تا  برداریم  کام  شده  احصا  مشکالت  رفع 

کسب وکار استان بهبود یابد.
او همچنین با اشاره به کمک به واحد های 
موانع  رفع  و  خدماتی  و  صنعتی  تولیدی 
گفت: بهبود این واحد ها نیازمند سرمایه در 
گردش است؛ همچنین طبق تبصره ۱۸ نیز 
از همه ظرفیت ها در جهت توسعه استان 

استفاده خواهیم کرد.
سلطانی نژاد گفته: با توجه به اینکه سند 
از  استان  اقتصادی  توسعه  سهم  آمایش 
مطلوبیت باالیی برخوردار نیست امیدواریم 
و  شده  حل  مشکالت  نیز  زمینه  ابن  در 

توازنی در استان برقرار گردد.
گفت:  آب  کمبود  بحران  به  اشاره  با  او 
با  اما  هستیم،  جلو  کشاورزی  بخش  در 
خواهیم  پیدا  مشکل  کم آبی  چالش های 
کرد؛ همچنین برنامه هایی در دیگر زمینه ها 
وجود دارد که در اولین فرصت اطالع رسانی 

خواهد شد.

بزرگترین  گفت:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
امنیت  خیران  حوزه  در  رفسنجان  در  ظرفیت 
است که در کشور حرف اول را می زند و در توسعه 
می تواند  مختلف  ابعاد  در  امنیت  زیرساخت های 
نقش آفرینی کند. به گزارش خبرنگار مهر، سردار 
عبدالرضا ناظری عصر دوشنبه در مراسم تکریم و 
معارفه فرمانده انتظامی شهرستان رفسنجان اظهار 
کرد: رهبر معظم انقالب، نیروهای انتظامی را یکی 
از ستون های مستحکم نظام دانستند و هر سازمان، 
و  نظامی  نیروهای  پرافتخار  رده های  علما،  نهاد، 
موضوعات  در  سازمان ها  از  بسیاری  و  انتظامی 

مختلف امنیت سهیم هستند.
این  قطعاً  مقتدر  دولت  این  در  امروز  افزود:  وی 

وحدت و همدلی بیشتر باید خودش را نشان دهد 
و رفسنجان هم این ظرفیت را دارد که از سالیق و 
ظرفیت های مختلفی که وجود دارد با وحدتی که 
هست بتوانند همه در ارتقا سطح امنیت که مردم 
مطالبه دارند، کمک کنند. ناظری در بخش دیگری 
از سخنان خود با بیان اینکه آیا محورهای مواصالتی 
این شهرستان در شأن مردم است، خاطرنشان کرد: 
در حوزه ترافیک یکی از نظریات علمی که پذیرفته 
شده در دنیا است، می گوید مجازات یک راننده که 
یک لحظه غفلت می کند یا نقص فنی یک خودرو 
تردد  نوق  مسیر  در  که  راننده ای  نیست.  مرگ 
می کند باید این محور به حدی استاندارد باشد و 
وسایل نقلیه به حدی استاندارد باشند که اگر یک 

لحظه چشم راننده ناخواسته بسته شد به مرگ او 
منجر نشود

تمام  داد:  ادامه  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
از ظرفیت هایی که  استفاده  با  نهادها  و  سازمان ها 
وجود دارد به میدان بیایند و بزرگترین ظرفیت در 
رفسنجان که در حوزه خیران امنیت در کشور حرف 
زیرساخت های  توسعه  و  تولید  در  می زند،  را  اول 
امنیت در ابعاد مختلف می تواند نقش آفرینی کند، 
که اگر در عرصه های امنیتی در تمام ابعاد تالش 

نکنیم، برگشت خواهیم کرد.
ناظری تصریح کرد: با توجه به پیشرفت و سرعت 
تکنولوژی باید خودمان را هماهنگ کنیم که اگر 
آرام حرکت کنیم انگار عقب گرد کردیم و حتماً این 

وضعیت امنیت باید ارتقا پیدا کند.
فرمانده انتظامی استان کرمان با تاکید بر اینکه خط 
قرمز نیروی انتظامی آرامش و آسایش مردم است، 
خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی حافظ ارزش های 
انقالب اسالمی بوده و مهم ترین مأموریت ما همین 
ارزشی  حوزه های  در  انتظامی  نیروی  حتماً  است. 
با هنجارشکنان برخورد خواهد  فعالیت می کند و 
کرد. ۲۳ وظیفه در حوزه عفاف و حجاب داریم و 
اجازه نخواهیم داد فضای امنیت روانی، اجتماعی و 

فیزیکی مردم به هم بخورد.
به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم سرهنگ اکبر 
نجفی به عنوان فرمانده جدید انتظامی رفسنجان 

معرفی و از خدمات سرهنگ آرامون تجلیل شد

سلطانی نژاد مدیرکل جدیدامور اقتصادی و دارایی استان: 

پایین بودن فضای کسب و کار یکی از چالش های اقتصادی استان است

فرمانده انتظامی استان:

اگر در عرصه های امنیتی در تمام ابعاد تالش نکنیم، برگشت خواهیم کرد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر راي شماره 140060319078008397 هيات دوم مورخه 1400/9/08موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
فرزند  وحيدآبادي  افسانه  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  كرمان  دو  منطقه  ملك 
عباس بشماره شناسنامه 915 صادره از كرمان در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 107/65 
مترمربع تحت پالك 16708فرعي از 3968 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 8720 فرعي 
از 3968 اصلي بخش2كرمان واقع دركرمان شهرك صنعتی بعدازطورطناب كوچه 3خريداري 
از مالك رسمي آقاي محمود شهرياری محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد..
تاريخ انتشار نوبت اول:1400/10/15 : 
تاريخ انتشار نوبت دوم1400/10/29 :

1253944

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

قانون  1400/09/07موضوع  مورخه  دوم  هيات   140060319078008379 شماره  راي  برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
مالزم  فاطمه  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  كرمان  دو  منطقه  ملك  ثبت  حوزه 
پورابدال آبادي فرزند حسين بشماره شناسنامه 1668 صادره از مشهد در ششدانگ يك باب 
از3968 اصلي مفروز و مجزي  مترمربع تحت پالك 16707فرعي  به مساحت 178/25  خانه 
صنعتی  شهرك  كرمان  در  واقع  بخش2كرمان  اصلي  از3968  فرعي   8720 پالك  از  شده 
گرديده  محرز  محمودشهرياری  آقاي  رسمي  مالك  از  خريداري  كوچه3  بعدازطورطناب 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
تقديم  قضايي  مراجع  به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسليم  تاريخ  از  ماه  ظرف مدت يك 
نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:1400/10/15 : 
تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/10/29 :

1253928

شرکت ساختمانی کرمانیان )در حال تصفیه( در نظر دارد نسبت به فروش اموال مازاد و مستعمل خود شامل انواع ترانس جوش و ابزارآالت میز و صندلی، 
کامپیوتر، مانیتور و غیره با قیمت پایه مشروحه در نظریه کارشناسی شماره ۰۰/۶/۶۳7۵ که در اسناد مزایده موجود است از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

توضیحات و شرایط: 
۱- متقاضیانی که تمایل به شرکت در مزایده را دارند حداکثر تا تاریخ ۱4۰۰/۱۱/۱۲ درخواست کتبی به همراه فیش واریزی به مبلغ دویست میلیون ریال جهت 
شرکت در مزایده به شماره حساب ۲۲۰۱۱۲۲۵۸۱ بانک تجارت شعبه آزادی کرمان بنام شرکت ساختمانی کرمانیان )در حال تصفیه( به آدرس: کرمان، شهرک 

باهنر، خیابان بحرالعلوم، خیابان رزمندگان، ساختمان ایرانیان، طبقه دوم و تلفن تماس ۳۲4۳7۶4۸ - ۰۳4 تسلیم نموده و رسید دریافت نمایند.
۲- زمان بازدید پس از خرید اسناد شرکت در مزایده اعالم می گردد. ۳- شرکت توسعه و آبادانی استان کرمان )در حال تصفیه( در قبول یا رد یک یا کلیه 
درخواست ها در هر مرحله بدون قید و شرط مختار است. 4- برنده مزایده باید ظرف مدت حداکثر 7 روز کاری پس از جلسه مزایده بقیه ثمن معامله )قیمت 
پیشنهادی( را واریز نماید چنانچه پرداخت بها، در موعد مقرر انجام نگیرد یا آنکه برنده مزایده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد مبلغ ودیعه )دویست میلیون ریال( 
بدون مراجعه به مراجع قضایی، به نفع شرکت ساختمانی کرمانیان )در حال تصفیه( ضبط خواهد شد. به مبالغ کارشناسی 9 درصد مالیات برارزش افزوده اضافه 

می گردد. ۵- کلیه هزینه ها از قبیل مالیات نقل و انتقال و چاپ آگهی و غیره بر عهده برنده مزایده می باشد.
۶- در اسناد حاضر، در کلیه مواردی که امضای اشخاص حقوقی خواسته شده است، منظور امضا کلیه دارندگان حق امضا اسناد تعهدآور مطابق اساسنامه و آگهی 

تغییرات اشخاص حقوقی می باشد.
7- ودیعه شرکت در مزایده شرکت کنندگانی که پیشنهاد آن ها پذیرفته نشده است حداکثر تا ۵ روز کاری پس از پایان مزایده با در دست داشتن اصل رسید 

به شخص متقاضی یا نماینده قانونی او مسترد خواهد شد.
کلیه افراد جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره ۳۲4۳7۶4۸- ۰۳4 تماس حاصل نمایند.

آگهی مزایده )نوبت سوم(

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت کوه سنگان زرند دعوت می گردد تا در 
جلسه مجمع عمومی عادی این شرکت که در ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱4۰۰/۱۱/۱۱ 

در محل اقامتگاه قانونی این شرکت تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 

۱- انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل 
۲- تعیین پاداش هیات مدیره و بازرسان 

۳- تصویب تراز سود و زیان ساالنه 

تاریخ  در  سهام  صاحبان  از  وسیله  بدین 
محل  در  بعدازظهر   4 ساعت   ۱4۰۰/۱۱/۲۰

شرکت دعوت بعمل می آید.
دستور جلسه: 

انتخاب هیات مدیره و بازرس
سایر امور شرکت 

مدیرعامل

آگهی دعوت از سهامداران به تشکیل مجمع عمومی 
عادی سالیانه شرکت کوه سنگان زرند 

به شماره ثبت 6۱0

مجمع عمومی سالیانه 
شرکت بردسازان تیگران 
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برمیگردیم
بر می گردیم

به بوسه های خورشید 
به نوازش های شبنم 

در خیابان هایی که تنها فریاد لبخند می گذرد 
به روز هایی که هر پروانه ای گلی داشت 

هر پرستویی النه ای 
هر آوازی شنونده ای 

بر می گردیم ُو 
باز دست های مهربانی را 

احساس می کنیم 
باز آشنا می شویم 

با زندگی ای که در آن غریبی و بی رحمی نیست 
آشنا با پرواز کبوتران 

و  خربزه  آن صدای  در  که  هایی  با کوچه  آشنا 
طالبی می آید 

به سمت خانه می  نان  از  با سبدی  یک کودک 
خندد 

یک نوجوان به سمت خانه باشوق رکاب می زند 
بر می گردیم 

و برای دیدن چهره ی همدیگر 
دلتنگ می شویم 

و برای شادی و نشاط 
اسپند دود می کنیم 

و بهاِر خوشنود را 
دوباره می بینیم از نزدیک 

به قلم
سامان ساردویی

یادداشت: 
آرامشیهمچون

کویرکرمان
در چشم هایت می توانم جان بگیرم. آرامشی 
همچون کویر در کرمان بگیرم. باید نگاهت 
مجال  دنیا  تلخی  در  بفهمم  تا  باشم  کرده 
که  بفهمم  تا  کنی  نگاهم  باید  دارم.  خنده 
هنوز قابل تحمل هستم. خوشحالم تو هستی 
تا تحملم کنی و مشتاقانه سنگینی دردهایم 
با  ندارم که  تو توقع  از  بر دوش بکشی.  را 
مرا  ولی  کنی  زندگی  هایم  کاست  و  کم 
نزند.  جانم  به  آتش  تنهایی  که  تحمل کن 
نگاهی  نیم  تو  از  نیا  دیدارم  به  مشتاقانه 
کفایت می کند تا بهار در مویرگهایم بدمد 
و آفتاب بر دریچه های زندگی ام بتابد. من 
بی تو نمی توانم آنگونه که هیچ کس بی 
تو نمی تواند. به دیدنم بیا تا با فروغ نگاهت 
روشن شوم. می خواهم از تو با تو و برای 
تو زندگی را از سر بگیرم. آدم های اشتباه 
باید اشتباهات را  همیشه هستند ولی مردانه 
کنار گذاشته و با شوقی دوباره دل به جاده 
داد. در خاطرات کسی که دوستش داشته 
است  خودکشی  نوعی  کردن  زندگی  ای 
من نمی خواهم با خاطرات تو زندگی کنم. 
ولی  اینجایی  که  کنم  حس  تا  کن  نگاهم 
ناپیدایی. مشتاق توأم تو نیستی و این نبودن 
نداری  گناهی  هیچ  تو  نیست.  تو  گناه  ها 
به جز اشتیاقی که به من داده ای و اشتیاق 
اشتیاقی  تا  است  زندگی  فصل  زیباترین 
هست زندگی هست و تا زندگی هست باید 
وقتی  نشوند  تمام  متوالی  های  اشتیاق  که 
با  تواند  می  آدم  باشد.  اشتیاقی  و  شور  که 
دردهای خودش و یک جهان کنار بیاید. با 
همه ی دوست داشتن ها اگر نگاهم نکنی 
گیرم.  نمی  دیگران  از  را  نبودنت  انتقام 
لقمه  ما  که  ندارد  گناهی  هیچ  کس  هیچ 
ی بزرگ تر از دهان برداشته ایم. امیدهای 
اشتباه کاشته ایم و محصولی از سنگ سیاه 
برداشته ایم. نگاهم کن تا رفتنت دردناک 

نباشد و برای خودم قابل تحمل باشم.
نگاهم کن که صیقل خورده باشم

دلی از جنس یاران برده باشم
نگاهم کن که دنیایم بخندد

اگر چه در وجودت مرده باشم

به قلم
مهناز سعید

شهردار کرمان خبر داد:

تعیین تکلیف پروژۀ تقاطع غیرهم سطح »شهدای خلبان«

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان اعالم کرد:

شرط برخورداری شرکت های تامین نیروی انسانی از معافیت مالیات بر ارزش افزوده

گرفتار شدن نیروهای راهداری و برق ریگان در سیالب

سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمان خبر داد:

آسفالِت ۲۵۰۰ مترمربع از معابر شهر کرمان 

شورا  اعضای  نظر  با  ارتباط  کرمان،در  شهردار 
درخصوص توقف پروژۀ فاضالب شهر کرمان در صورت 
از حفاری  آسفالت پس  در  که  ایرادهایی  اصالح  عدم 
مشاهده شده، گفت: فاضالب شهر کرمان، پروژۀ بزرگی 
است و امکان توقف پروژه را در مقیاس کالن نداریم 
نیروی  از  بزرگی  به صالح هم نیست؛ چراکه حجم  و 

انسانی و تجهیزات معطل می مانند.
نشست  در  دی ماه،  بیست وهفتم  شعرباف  سعید 
شورا  داد:  ادامه  کرمان،  اسالمی شهر  شورای  عمومی 

پیمانکار  گزارش های  ارائه  برای  را  زمانی  بازۀ  یک 
ایرادات مشخص کند و در صورتی  درخصوص اصالح 
که تا آن زمان ایرادات برطرف نشد، تصمیم گیری شود.

بر  شهرداری  ناظر  کرد:  خاطرنشان  کرمان  شهردار 
شورا  نمایندگان  دارد،  نظارت  فاضالب  پروژۀ  عملکرد 
به  تا  باشند  داشته  را  الزم  بررسی های  و  نظارت  هم 
اندازه ای که گزارش اصالح ایرادات می آید، مجوز جدید 

صادر کنیم؛ چون نمی توان کل کار را معطل گذاشت.
شعرباف افزود: براساس جمع بندی که از گزارش های 

مردمی سامانۀ ۱۳۷ شهرداری داشتیم، از مجموع هفت 
میزان  کرمان،  شهر  فاضالب  پروژۀ  در  فعال  پیمانکار 
نارضایتی از سه پیمانکار باالست و اشکاالت بیشتری 
داشته اند که این موارد رصد شده و به آن ها رسیدگی 
می شود. وی درخصوص تقاطع غیرهم سطح »شهدای 
خلبان«، بیان کرد: از زمان جمع بندی طرح و اجرای 
دو فاز، نامۀ ابالغ را صادر کردیم و شمارندۀ تأخیرها 
متوقف شد؛ به قرارگاه سازندگی خاتم نیز اعالم کردیم.
تغییر  چند  باید  خاتم  قرارگاه  افزود:  کرمان  شهردار 

فاز  دو  در  که  می داد  طرح  جزییات  در  کوچک 
جمع بندی شد و مورد تأیید شهرداری هم قرار گرفت؛ 
و  مصالح  به  نیاز  کار  شروع  برای  کردند  اعالم  سپس 
تأمین مالی دارند و باید چند پیمانکار اصلی را تأمین 

مالی کنند تا کار سریع تر شروع شود.
شعرباف تأکید کرد: از نظر ما جزییات فنی و اجرای 
دو مرحلۀ پروژه و توقف شمارندۀ تأخیر، تعیین تکلیف 
تالش  هم  موردنیاز  مالی  منابع  تأمین  برای  و  شده 

داریم ازطریق تهاتر اقدام کنیم.

اعالم  کرمان  استان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
تامین  های  شرکت  برخورداری  شرط  کرد: 
ارزش  بر  مالیات  معافیت  از  انسانی  نیروی 
هزینه  به  مربوط  که  قرارداد  از  بخشی  افزوده 
های حقوق و دستمزد است، تایید میزان حقوق 
و دستمزد و مزایا توسط سازمان بیمه گر است.

امور  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به     
مالیاتی استان کرمان ، محمد سلمانی با بیان 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  دائمی  قانون  اینکه 
 ۱400/۱0/۱۳ تاریخ  از   ،۱400/۳/2 مصوب 
الزم االجرا شده و مشموالن این قانون مکلف 
به اجرای تکالیف قانونی جدید و رعایت مقررات 

براساس  گفت:  هستند،  قانون  این  موضوع 
تبصره جزء )4( بند )ب( ماده )9( قانون مالیات 
بر ارزش افزوده دائمی، در ارایه خدمت توسط 
شرکت های تامین نیروی انسانی و شرکت هایی 
که از طریق قراردادهای حجمی خدمات خود 
را با در اختیار گذاشتن نیروی کار به متقاضی 

ارائه می کنند )مانند شرکت های ارائه دهنده 
بخشی  نظافتی(،  خدمات  و  پرستاری  خدمات 
و  حقوق  هزینه  های  به  مربوط  که  قرارداد  از 
دستمزد است، معاف می باشد و حکم این بند 
و  دستمزد  و  حقوق  میزان  تایید  به  مشروط 

مزایا توسط سازمان بیمه گر است. 

راهداری  نیروهای  گفت:  ریگان  فرماندار 
حین  شهرستان  این  رسانی  برق  ماموران  و 
سیالب  در  سیلزده  مناطق  به  امدادرسانی 

گرفتار شدند.
ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  باقری  امین 

ریگان  راهداری  و  برق  اداره  ماموران  افزود: 
که به منظور امدادرسانی به اهالی روستاهای 
در  بودند  شده  مناطق  این  راهی  کوهستانی 

سیالب گرفتار شدند.
وی تصریح کرد: با توجه به طغیان رودخانه 

پاسرخ ریگان، امکان امدادرسانی به روستاهای 
این منطقه وجود ندارد.

را  شهرستان  این  وضعیت  ریگان  فرماندار 
بسیار بحرانی اعالم کرد و خواستار امدادرسانی 

به روستاهای مناطق سیل زده شد.

باقری افزود: پل روستای توکل آباد ریگان 
به دلیل سست شدن پایه تخریب و تردد در 

این محدوده متوقف شد.
وی از مردم شهرستان ریگان خواست از تردد 

در حاشیه رودخانه ها خودداری کنند.

بازآفرینی  و  عمران  سازمان  سرپرست 
آسفالت  از  کرمان،  شهرداری  شهری  فضاهای 

برخی معابر کرمان در روزهای اخیر خبر داد.
کوچه  اول  فرعی  گفت:  آشورماهانی  میعاد 
جنوبی  و  »سجادیه«  خیابان   »۸« شماره 
حسین)ع(«  »امام  بلوار   »۳۶« کوچه  »یک« 
و  زیرسازی  مترمربع  تقریبی 2۵00  میزان  به 

آسفالت شد.
 »۸« شماره  کوچه  آسفالت  به  اشاره  با  وی 
کوچه   »4« جنوبی  فرعی های  و  »هزار«  بلوار 
)شهرک  همت«  »شهید  بلوار   »۱0« شماره 
صنعتی( گفت: عملیات خاک برداری، تسطیح 
و زیرسازی کوچه های مذکور در حال اجراست.
زیرسازی  و  خاک برداری  افزود:  آشورماهانی 
خیابان »آسمان« از معابر منطقه یک شهرداری 
نیز به متراژ 4۵00 مترمربع در حال اجراست.

پیاده راه سازی  اجرای  سرعت گرفتن 
خیابان »شهید تجلی"

سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 
پروژۀ  درخصوص  همچنین  شهرداری  شهری 
پیاده راه سازی خیابان »شهید تجلی« گفت: این 
ابتدای دی ماه ۱400 به این سازمان  پروژه از 
واگذار شده که طی این مدت، قسمت های عابر 
پیاده، مسیر نابینایان و افراد دارای معلولیت و 
خدمت رسان  و  محلی  خودروهای  عبور  مسیر 
و  شده  تکمیل  پروژه  این  غربی  سمت  در 
مسیر  سطحی،  آب های  جمع آوری  مسیر 
دوچرخه سواری و سگوی ها در حال اجراست.

آشورماهانی ادامه داد: به زودی قسمت میانی 
شهری،  مبلمان  سبز،  فضای  شامل  پروژه 
و  فضای نشستن سالمندان و تجمع مسافران 

گردشگران هم، اجرا خواهد شد.
سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 
باند  اجرای  از  ادامه،  در  شهرداری  شهری 

کندروی بزرگراه »شاهد« خبر داد.
زیرسازی  و  خاکبرداری  گفت:  آشورماهانی 

حدفاصل  »شاهد«،  بزرگراه  کندروی  باند 
مجموعه ساخت قطعات بتنی »خاتم االنبیا« و 

تقاطع غیرهم سطح »ایثار« در حال اجراست.

ساماندهی  را  پروژه  این  اجرای  از  وی هدف 
ورودی و خروجی بزرگراه و روان سازی ترافیک 

و ارتقای ایمنی وسایل نقلیه دانست.

مار جعفری پس از معاینه توسط دامپزشک معتمد محیط زیست و تایید سالمت در طبیعت رهاسازی شد
سیرجان –خبرنگار کرمان امروز: علی اکبر رسولیان رئیس اداره 
مار  حلقه  یک  گفت:  سیرجان  شهرستان  زیست  محیط  حفاظت 
جعفری که توسط یکی از دوستداران حیات وحش تحویل این اداره 
شده بود در طبیعت رهاسازی شد. وی اظهار کرد: میالد ایل پور پس 
رعایت  با  در محدوده کشاورزی  مار جعفری  از مشاهده یک حلقه 
زنده  را  جانور  آسیب،  کردن  وارد  بدون  و  بهداشتی  ایمنی،  مسائل 
گیری کرده و تحویل اداره حفاظت محیط زیست شهرتان می دهد.

رسولیان عنوان کرد: این مار جعفری پس از معاینه توسط دامپزشک 
معتمد محیط زیست و تایید سالمت در طبیعت رهاسازی شد.

   Echis carinatus  الزم به توضیح است: مار جعفری با نام علمی
در خانواده افعی ها طبقه بندی می شود و تا 90 سانتی متر طول دارد 
این مار بسیار تنبل و کم تحرک است و به آرامی و بدون سر و صدا 
حرکت می کند. هنگام خطر به دور خود می پیچد و سر را در میان 
بدن پنهان می کند، مار جعفری از سمی ترین مارهای ایران است با 
این حال خوشبختانه این جانور از انسان ها فراری است و دور از بشر 
زندگی می  کند. چنانچه در حال حرکت باشد و متوجه حضور انسان 
شود پیش از هر کاری به دنبال یک مخفی گاه می گردد یا این که 
اگر راه فرار نداشته باشد در جای خود بی حرکت می ماند و پس از 

آن که از کنارش دور شدیم به آرامی آن محل را ترک می کند. اگر 
در حال چنبره و استراحت باشد و از کنارش عبور کنیم با صدایی که 
از خود تولید می کند به ما می گوید که »مبادا به من نزدیک شوید 
یا پای خود را روی من بگذارید چرا که من خطرناک هستم« این 
مار آن چنان از انسان دوری می کند که اگر در یک اتاق با یک مار 
جعفری چند روز را سپری کنیم، به هیچ وجه به ما نزدیک نمی شود 
او آسیبی  به  ما بخواهیم  این که  به وجود نمی آورد مگر  و خطری 
برسانیم.  دیدن این افعی زیبا در طبیعت بسیار هیجان انگیز و لذت 

بخش است به شرطی که مزاحمش نشویم.
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بزرگترینشاعرانایرانیدرتمامدورانها
است.  ایرانی  فرهنگ  مهم  عناصر  از  یکی  فارسی  ادبیات 
است.  گسترده  نیز  خاورمیانه  اسالمی  فرهنگ  بر  آن  تاثیرات 
آسیا  غرب  در  تنها  نه  ایرانی،  شاعران  و  نویسندگان  از  برخی 
مولوی  هستند.  شناخته شده  به شدت  جهان  سراسر  در  بلکه 
قطعا شهرت شعر فارسی را به تمام جهان ارزانی داشته است. 
اما شاعران بیشتری وجود دارند که در طول تاریخ از گذشته تا 
امروز در ایران مورد احترام هستند. در این مطلب، شش تن از 
بزرگ  ترین شاعران ایرانی که تاریخ ایران را شکل داده  اند، را 
این شاعران  معرفی می  کنیم. موضوعات متداولی که در شعر 
پوشش داده می  شود عبارتند از وفاداری به خدا، عشق، تواضع، 

خرد، آفرینش، طبیعت، عرفان و...
به دلیل تغییر در مرزها و درگیری ها، شاعرانی مانند مولوی 
تعداد  شدند.  سپرده  خاک  به  ترکیه  قونیه  در  و  کردند  کوچ 
معدودی از این شاعران نیز در ایران به خاک سپرده شده اند. 
به عنوان مثال مقبره حافظ، یکی از مکان های مشهور در شیراز 
)جنوب غربی ایران( است. این آرامگاه ها بیش تر از اینکه شبیه 
به قبرستان باشند به عنوان باغ های ایرانی درآمده و شناخته 

شده اند.
ابوالقاسم فردوسی

ابوالقاسم فردوسی طوسی، که به عنوان فردوسی شناخته می 
شود، شاعر ایرانی است که در روستای پاژ شهر طوس در منطقه 
امپراتوری  زمان  در  ایران  شرقی  شمال  خراسان،  تاریخی  ای 
سامانی متولد شد. معروف ترین اثر فردوسی "شاهنامه" که با 
عنوان "کتاب پادشاهان" ترجمه شده، طوالنی ترین کتاب شعر 
حماسی جهان است که در سال ۱۰۱۰ میالدی کامل شد. این 
اثر بی نظیر همچنین به عنوان حماسه ملی ایران نیز شناخته 

می شود.
بین ۱۰۲۰-۱۰۲۶  او  است که سال درگذشت  این  بر  اعتقاد 
میالدی است. آرامگاه فردوسی در طوس، مشهد، شمال شرق 

ایران )در منطقه خراسان( واقع شده است.
عمر خیام

که  بود  شاعری  و  شناس  ستاره  دان،  ریاضی  خیام  عمر 
شعرهایی کوتاه و مختصر در باب زندگی، باده و شادی سرود. 
عمر  بیشتر  و  آمد  دنیا  به  ایران  شرق  شمال  نیشابور،  در  وی 
دوره  این  گذراند.  سلجوقی  حاکمان  دربار  نزدیکی  در  را  خود 
شاهد جنگ صلیبی اول بود. به عنوان یک ریاضیدان، او بیشتر 

شناخته  مکعب  معادالت  بندی  طبقه  روی  بر  تمرکز  خاطر  به 
شده است و همچنین در کشف آکسیوم موازی نیز نقش داشته 
است. اگر از جنبه ستاره شناس بودن خیام نگاه کنیم، او تقویم 
جاللی، یک تقویم خورشیدی با یک چرخه بینابینی دقیق ۳۳ 

ساله طراحی کرد.
نظامی گنجوی

جمال الدین ابومحّمد الیاس بن یوسف بن زکی بن مؤیَّد، متخلص 
به نظامی گنجوی یکی از شاعران بزرگ و نامی ایران در سال ۵۳۵ 
هجری قمری در گنجه متولد شد. وی در ادبیات فارسی و عربی، 
ریاضیات، نجوم، فلسفه و اصول اخالق تبحر داشت. اشعار بزمی 
نظامی بسیار معروف است و شناخته شده ترین اثر او پنج گنج 
است. علی رغم متولد شدن در آذربایجان، نظامی اشعارش را به 
فارسی نوشت. اثر گنجوی به عنوان یکی از بهترین و معنادارترین 

شعرهای عاشقانه در ادبیات فارسی شناخته شد.
مولوی

جالل الدین محمد بلخی که با عنوان "موالنا یا مولوی" شناخته 

می شود، شاعر ایرانی قرن سیزدهم است. مولوی در سال ۶۰۴ 
هجری قمری در شهر بلخ استان خراسان )شمال شرق ایران( 
به دنیا آمد. نام مولوی به "شکوه ایمان" ترجمه می شود. پدر 
او، بهاءالدین ولد، معروف به "سلطان محققان"، حکیم، عارف و 

حقوق دان بود.
آسیای  به  میالدی   ۱۲۱۵ سال  در  مغول  حمله  که  هنگامی 
نقل  ترکیه  قونیه، شهری در  به  مرکزی رسید، خانواده مولوی 

مکان کردند.
به شمس  ملقب  درویشی  با  میالدی،  در سال ۱۲۴۴  مولوی 
این  این است که  بر  اعتقاد  تبریزی آشنا شد.  یا شمس   الدین 
آشنایی نقطه عطفی در زندگی موالنا بوده که الهام بخش بیشتر 
آثار مشهور وی است. این دو تا زمان ناپدید شدن شمس الدین 
کردند.  برقرار  نزدیکی  بسیار  رابطه  میالدی   ۱۲۴۸ سال  در 
نزدیکی  به  دلیل حسادت  به  کنند که وی  بسیاری گمان می 
این دو توسط شاگردان خود مولوی کشته شده است. به دنبال 
ناپدید شدن دوست صمیمی اش، مولوی حدود ۴۰۰۰۰۰ بیت 

به عنوان دیوان شمس،  شعر نوشت. این مجموعه اشعار بعداً 
یکی از مشهورترین شاهکارهای مولوی شناخته شد.

شود:  می  تقسیم  مختلفی  های  دسته  به  غالباً  مولوی  اشعار 
رباعیات و غزلیات دیوان مولوی و شش کتاب مثنوی.

حافظ
نیز  به حافظ  که  الدین محمد حافظ شیرازی  خواجه شمس 
 ۷۲۷(  ۱۳۱۵ سال  در  که  بود  پارسی  شاعری  است،  مشهور 
ایران متولد و بزرگ  هجری قمری( در شیراز در استان فارس 
شد. پس از حفظ قرآن در سنین پایین، لقب حافظ به او داده 
شد. صرف نظر از زندگی نامه های معاصر که درباره او نوشته 
شده، در مورد زندگی پیشین او اطالعات کمی وجود دارد. ما 
می دانیم که او تمام زندگی خود را در شیراز ماند و از آنجایی 
که شهر زادگاهش را دوست داشت، به جایی دیگر نقل مکان نکرد.

حافظ به غزل هایش، که نوعی شعر کهن در مورد عشق است، 
نام دیوان حافظ که  به  اشعار وی در مجموعه ای  معروف است. 
او  های  قصیده  و  اجتماعی  انتقادات  عاشقانه،  های  غزل  حاوی 
است، گردآوری شده است. حافظ در سال ۱۳۹۰ )۷۹۲ هجری 
قمری( درگذشت و به آرامگاهش در شیراز به خاک سپرده شد. 
اشعار او بر روی آیتم  های یافت  شده در اطراف باغ اطراف آرامگاه 
وی حکاکی شده اند. فال حافظ یکی از کتاب هایی است که در 
خانه هر ایرانی یافت می شود. کارهای او مورد تحسین چهره های 

سرشناسی چون نیچه و رالف والدو امرسون قرار گرفت.
سعدی

سعدی شیرازی یا معروف تر به "سعدی" در سال ۱۲۱۰ )۶۰۶ 
هجری قمری( در شیراز متولد شد. وی یک شاعر ایرانی بود که 
وی  بود.  مشهور  خود  اجتماعی  و  اخالقی  افکار  عمق  دلیل  به 
کرد.  عزیمت  بغداد  به  نظامیه  دانشگاه  در  تحصیل  ادامه  برای 
از فرار از شهرهای جنگ  سعدی در سال ۱۲۵۷ میالدی پس 
زده، اردوگاه های پناهندگی، و به دنبال مکانی امن برای پنهان 
به  بازماندگان جنگ در هنگام حمله مغول،  شدن همراه سایر 

شیراز بازگشت.
بوستان و گلستان از مشهورترین آثار سعدی هستند، بوستان 
میالدی   ۱۲۵۸ سال  در  گلستان  و  میالدی   ۱۲۵۷ سال  در 
تکمیل شدند. بوستان شامل نوشته های او در مورد تجربیات و 
داوری های زندگی است. سعدی در سال ۶۹۰ هجری درگذشت.

بهترین کتاب هایی که توسط نویسندگان زن نوشته شده است
آن  نمی توان  که  دارد  وجود  تلخ  واقعیت  یک 
در  ادبیات  کانون  که  این  آن  و  گرفت  نادیده  را 
شاهد  ادبیات  تاریخ  دارد.  قرار  مردان  آثار  تسلط 
آستین  از جین  زن  نویسندگان  بزرگ  موفقیت های 
را  اسمش  که  زنی  هر  اما  بوده،  برونته  خواهران  تا 
بر  غلبه  با  را  کار  این  کند  حک  مشاهیر  سالن  در 
موانعی انجام داد که جنسیتش برای او رقم زده بود. 
در دوران مختلف تاریخ، زنان از آموزش، حمایت و 

دسترسی به منابع محروم شده اند.
آثار آن ها به عنوان کار هایی بی ارزش، بی معنی، 
بیش از حد رمانتیک یا بدون ارزش روشنفکری نادیده 
گرفته شدند. برخی مانند ماری آن ایوانز مجبور شد 
تا صدایش شنیده شود،  بنویسد  نام یک مرد  تحت 
زنی که اکنون او را با نام جرج الیوت می شناسیم. از 
دوران الیوت اوضاع بسیار بهتر شده، اما تبعیض هنوز 
توسط  که  کتاب هایی  و  می زند  موج  ادبیات  در  هم 
زنان نوشته می شوند قیمت بسیار کمتری نسبت به 
آثار همتایان مردشان دارد. بدین بهانه در ادامه این 
با کتاب ها و شاهکار های  را  مطلب قصد داریم شما 

ادبی که توسط زنان نوشته شده آشنا کنیم.
-۱ غرور و تعصب- جین آستین

جین آستین یکی از بزرگ ترین اساتید ادبیات در 
دو حوزه پیچیده ادبی است: دنیای داستان عاشقانه 
تعصب«  و  »غرور  رمان  اجتماعی.  هجویه  دنیای  و 
اوج قدرت نویسندگی او را نشان می دهد. از دریچه 
باهوش  و  اصلی  شخصیت  بنت،  الیزابت  چشم های 
داستان، حکومت انگلیس را هم یک رویا و هم یک 
به  که  آنطور  دار می بینیم. همه چیز  نمایش خنده 
بودن خود  توخالی  به  نیست و جامعه  نظر می رسد 
پول  می شود  مشخص  که  وقتی  می کند  خیانت 

می تواند عشق را مغلوب سازد.
نیل  زورا  می کرد-  نگاه  را  خدا  هایشان  چشم   ۲-

هورستون
به رغم این واقعیت که هورستون یک چهره کلیدی 
در رنسانس هارلم در دهه ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ بود، رمان 
»چشم هایشان خدا را نگاه می کرد« به مقدار زیادی 
توسط همتایانش پس زده شد. در طول دهه ۱۹۷۰ 
و ۱۹۸۰ بود که رمان او بار دیگر کشف شد و بسیاری 
از فمینیست های سیاهپوست معاصر نبوغ موجود در 
اثر او را درک کردند. این رمان روی شخصیت جانی 
کرافورد تمرکز دارد، زنی سیاهپوست که در طول سه 
ازدواج خود و زندگی پر از فقرش نمی خواهد به دام 
تلخی و غم بیفتد. این رمان داستانی پر از اشتیاق و 

احساسات است.
-۳ التاری و داستان های دیگر- شرلی جکسون

 ۱۹۵۰ و   ۱۹۴۰ دهه های  طی  در  شرلی جکسون 
لطف  به  را  آمریکایی ها  روان  تاریک  گوشه های 
قرار  بررسی  مورد  خود  ارواح  داستان های  مجموعه 
هیل  »تسخیر  به  می توان  میان  آن  از  که  می دهد 
هاوس« اشاره کرد که اخیراً توسط سرویس نتفلیکس 
به سریال تبدیل شده است. با چندین رمان و ۲۰۰ 
داستان کوتاه برای غرق کردن خوانندگان در خود، 
نویسندگان بسیار کمی مانند شرلی جکسون در ژانر 
وحشت وجود دارد. این موضوع وقتی پای بهترین اثر 
او یعنی »التاری« نوشته سال ۱۹۴۸ به میان می آید 
نمود بیشتری می یابد، رمانی که داستان سنت ساالنه 
یک شهر کوچک با پایانی ترسناک را روایت می کند.

-۴ کشتن مرغ مقلد- هارپر لی
که  لی  هارپر  نوشته  مقلد«  مرغ  »کشتن  رمان   
تاریخ  در  را  جایگاهش  شد  پولیتزر  جایزه  برنده 
ادبیات جاودانه ساخته است. تصویر سازی این رمان 
اشاره ای  آمریکا  جنوب  در  جنسیتی  عدالتی  بی  از 
که  نحوی  به  داشت   ۱۹۶۰ دهه  واقعیت های  به 
و  داشت  خود  زمان  جامعه  بر  عمیق  بسیار  تاثیری 

چنان مورد توجه قرار گرفته که هنوز هم در مدارس 
کشور تدریس می شود. لی در این رمان با صداقت و 
مهربانی خاصی که هنوز هم تاثیر گذار است در مورد 
بی رحمی های دنیا می نویسد، با شخصیت آتیکوس 
و  قضاوت  حرفه  در  درستی  زنده  نماد  به  که  فینچ 

وکالت تبدیل شد.
-۵ خویشاوند- اوکتاویا ای باتلر

ادبیات  تاریخ  در  کلیدی  چهره ای  باتلر  اوکتاویا ای 
علمی تخیلی بود که مرز های این ژانر را توسعه داد. 
رمان »خویشاوند« که اولین بار در سال ۱۹۷۹ منتشر 
شد هنوز هم احساس تازگی دارد. این رمان داستان 
یک نویسنده سیاه پوست به نام دانا را از زبان خودش 
را  اتفاقات غریبی خود  نتیجه  روایت می کند که در 
در سفر بین واقعیت کنونی و زمین های مریلند پیش 
از جنگ داخلی می یابد و بدین طریق است که باتلر 

می تواند آسیب دیرپای تاریخ آمریکا بر سیاهپوستان 
امروزی را بررسی کند.

-۶ جین آیر- شارلوت برونته
دنیای  شبیه  لحاظ  بسیاری  از  آیر«    »جین  رمان 
امروزی است اگر چه ابتدا تحت نام کورر بل منتشر شد، 
اما می توان آن را شیرجه ای به درون ذهن خود شارلوت 
که  راوی گفته می شود  زبان  از  داستان  دانست.  برونته 
حس می کنیم از لحاظ روانشناختی بسیار به ما نزدیک 
با ما در میان  را  انگار که راز های دنیای خودش  است، 
دوران  از  را  آیر  جین  داستان  این  در  ما  می گذارد. 
مرد  روچستر،  آقای  توسط  استخدام شدنش  تا  مدرسه 
رنج دیده ای که آیر به شدت عاشق او می شود، تعقیب 
می کنیم و با چیز هایی آشنا می شویم که به طور واقعی 

در زندگی خود برونته اتفاق افتاده است.
-۷ نیمه آفتاب زرد- چیماماندا انگوزی آدیچی

اولین  از  یکی  آمده  دنیا  به  نیجریه  در  که  آدیچی 
وقتی  می شود.  انگاشته  خود  نسل  ادبیاتی  صدا های 
این  با  می خوانید  را  زرد«  آفتاب  »نیمه  رمان  که 
تعریف موافقت خواهید کرد، داستانی که شقاوت و 
دهه  اواخر  در  نیجریه  داخلی  جنگ  دوره  بیرحمی 
می کشد:  تصویر  به  مختلف  دیدگاه   ۴ از  را   ۱۹۶۰
دخترانی دو قلو از یک خانواده ثروتمند، یک شهروند 
بریتانیایی، یک استاد دانشگاه و یک خدمتکار مرد. 
دردناک  لنز های  با  را  نیجریه  اخیر  تاریخ  رمان  این 

انسانی بررسی می کند.
-۸ دندان های سپید - زیدی اسمیت

زیدی اسمیت پادشاه صحنه ادبیات معاصر بریتانیا 
است که بخش زیادی از این اعتبار را مرهون رمان 
آثار  بهترین  از  یکی  که  است  سپید«  »دندان های 
انگاشته می شود  ادبیات  تاریخ  نویسنده در  اول یک 
و خیلی زود به یک کتاب پرفروش با جوایز متعدد 
تبدیل شد. این رمان داستان دو مرد یکی بنگالدشی 

به نام صمد اقبال و یک انگلیسی به نام آرچی جونز 
است که بعد از جنگیدن در کنار هم در جنگ جهانی 

دوم با هم دوست می شوند.
دیدگاه های  بررسی  به  بریتانیا  به  دو  این  بازگشت 
شهروندان  به  نسبت  بریتانیایی ها  جنگ  از  پس 
کشور های سابقاً مستعمره می پردازد اگر چه اسمیت 
البته شوخی را فراموش  در داستان خود مهربانی و 

نمی سازد.
-۹ ساعت ستاره- کالریس لیسپکتور

کالریس لیسپکتور یک شخصیت خالق در عرصه 
ادبیات بود. رمان »ساعت ستاره« پس از مرگش در 
نام  سال ۱۹۷۷ منتشر شد که در آن یک راوی به 
رودریگو اس ام، به ترتیب داستان ماکابی را روایت 
آمده،  آالگواس  از  که  فقیر  جوان  زن  یک  می کند، 
به  مهاجرت  از  پس  لیسپکتور  خانواده  که  جایی 
برزیل اولین بار در آنجا ساکن شدند. اما روشی که 
رودریگو شخصیت ماکابی را روایت می کند و تعمقی 
بین  دیالوگی  خود  می دهد  انجام  او  داستان  در  که 
و  هویت  مفاهیم  که  می کند  ایجاد  شخصیت  دو 

نویسندگی را به چالش می کشد.
-۱۰ خانم دالووی- ویرجینیا وولف

الهام بخش  ادبیات و  باهوش ترین چهره های  از  یکی 
جریان فمینیسم در دهه ۱۹۷۰ ویرجینای وولف است 
که نه تنها در استفاده از آگاهی به عنوان ابزاری برای 
صحبت  برای  آن  از  بلکه  بود  پیشگام  داستان  روایت 
کردن آزادانه در مورد مسائل جنسی، بیماری های روانی 
و نقش جنسیت ها سود برد. رمان »خانم دالووی«  به 
و  دالووی  کالریسا  شخصیت  دو  درونی  افکار  بررسی 
سپتیموس اسمیت می پردازد که یکی یک زن نجیب 
انگلیس  در  دوم  جهانی  از جنگ  پس  دوران  در  زاده 
گرفتگی  موج  از  که  سرباز  کهنه  یک  دیگری  و  است 

ناشی از انفجار خمپاره رنج می برد.
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نوشتاری درباره روبرتو بنینی ؛ کمدین فانتزی یا منتقد کاپیتالیسم
روبرتو بنینی اگر چه بیشتر با آثار کمدی و فیلم 
دیگر  اما وجه  فانتزی خود شناخته می شود  های 
شخصیت این هنرمند ایتالیایی به مبارزات سیاسی 
و ضد سرمایه داری او مربوط می شود چنانکه بنینی 
در زمره منتقدان جدی نخست وزیر پرنفوذ ایتالیا، 
سیلویو برلوسکونی قرار داشت و در ۱۹۹۵ میالدی 
در اعتراض به عملکرد دولت ایتالیا مبنی بر کاهش 
۳۵ درصدی بودجه بخش فرهنگی، هزاران تن را به 

خیابان ها کشاند.
بنینی  ایرنا؛ روبرتو  به گزارش گروه اطالع رسانی 
یکی از چهره های شاخص فرهنگی و هنری ایتالیا 
بازیگر، کمدین،  این  در ۲ دهه گذشته بوده است. 
فیلمنامه نویس و کارگردان تئاتر، تلویزیون و سینما 
 ۱۹۵۲ اکتبر   ۲۷ ایتالیا،  فرهنگی  شوالیه  البته  و 
میالدی در شهر مانچانو به دنیا آمد. پدرش رمیجو 
بنینی به کار کشاورزی، بنایی و نجاری مشغول بود. 
روبرتو با آموزه های سختگیرانه کاتولیکی بزرگ شد 
و در نوجوانی به دستیاری کشیشان اشتغال داشت.

و  کرد  مهاجرت  رم  به  میالدی   ۱۹۷۰ در  بنینی 
نخستین بار، یک سال بعد روی صحنه تئاتر رفت 
و بازیگری تئاتر را پیشه خود ساخت. در این دوران 
بنینی کارگردانی تئاتر را نیز بر تجربیات خود افزود 
و در ۱۹۷۵ میالدی با کارگردانی و ایفای نقش در 
یکی از نمایش های جوزپه، برادر برناردو برتولوچی 
به شهرت و اعتباری دست یافت. مدتی بعد بنینی 
جنجالی  و  حاشیه  پر  سریال  یک  در  حضور  با 
از شبکه  Ondi Libera که  با عنوان  تلویزیونی 
تلویزیونی RAI ۲ روی آنتن می رفت، به یکی از 
این  شد.  تبدیل  تلویزیون  بازیگران  ترین  محبوب 
مجموعه انتقادی با واکنش های متفاوتی همراه شد 
تا جایی که نمایش آن در میانه راه به دلیل سانسور 

فراوان متوقف شد.
فیلم  نخستین  در  بنینی  میالدی   ۱۹۷۷ در  اما 
به کارگردانی  برلینگر دوستت دارم  سینمایی خود 
بازیگری  و  رفت  دوربین  جلوی  برتولوچی  جوزپه 
با  همزمان  افزود.  خود  تجربیات  بر  را  سینما  در 
 ۱۹۸۰ دهه  اواخر  در  ایتالیا  داخلی  های  آرامی  نا 
هواداران جدی حزب  از  که  بنینی  روبرتو  میالدی 
کمونیست ایتالیا بود در تظاهرات و گردهمایی های 
کوتاه  در  و  شد  دیده  سیاسی  گروه  این  اعتراضی 
از نزدیکان رهبر حزب یعنی  بنینی به یکی  مدتی 
انریکو برلینگر بدل شد و همواره او و شخصیتش را 
الگوی خود قرار داد. این همزمان با دورانی بود که 
چهره  کوشیدند،  می  برلینگر  چون  سیاستمدارانی 
ای ساده و مردمی به خود بگیرند و به محبوبیت در 

میان عامه مردم تکیه کنند.
زنده  برنامه  یک  در  میالدی   ۱۹۸۰ در  بنینی 
مسیحیان  رهبر  دوم  پل  ژان  پاپ  به  تلویزیونی، 
کاتولیک آن زمان توهین کرد و به این دلیل مدت 
از آن  از فعالیت در تلویزیون محروم بود. پیش  ها 
عنوان  با  دیگر  تلویزیونی  سریال  یک  در  بنینی 
Laltra domenica نقش یک منتقد تن پرور و 
بی انگیزه سینما را بازی کرد که بدون تماشای فیلم 
ها، نقد های تند و تیزی برایشان می نوشت. پس 
از آن برناردو برتولوچی فیلمساز بزرگ ایتالیایی در 
فیلم ماه نقشی دراماتیک و جذاب اما بدون دیالوگ 
به  در شهرتش  زیادی  تاثیر  که  روبرتو سپرد  به  را 

ویژه در خارج از مرزهای ایتالیا گذاشت.
 در این مطلب به مرور و بررسی برجسته ترین آثار 

این هنرمند معاصر پرداخته ایم.
شیطان کوچک ۱۹۸۸

که  است  بنینی  از  فیلمی  عنوان  کوچک  شیطان 
در ۱۹۸۸ میالدی ساخته شد. والتر ماتائو کمدین 
را  فیلم نقش کشیشی  این  آمریکایی در  کهنه کار 
از یک زن  به مراسم جن گیری  دارد که  بر عهده 
چاق دعوت می شود. روبرتو بنینی هم نقش گیدیتا 
کند  می  بازی  را  عجیب  و  شیفته  خود  جن  یک 
اتفاقاتی  و  رود  می  فرو  پیر  کشیش  جسم  در  که 
می  زنی  عاشق  گیدیتا  شود.  می  باعث  را  کمیک 
عالقه  ابراز  او  به  تا  دارد  می  وا  را  کشیش  و  شود 
کند. لحظات ۲ نفره ماتائو و بنینی در این فیلم فوق 
روی  قانون، شب  اند.مغلوب  آمده  در  کار  از  العاده 

زمین و قهوه و سیگار
نیمه دهه ۱۹۸۰ میالدی را می توان نقطه عطفی 
او  آورد.  شمار  به  بنینی  روبرتو  هنری  کارنامه  در 
در ۱۹۸۶ میالدی به آمریکا رفت و پس از آشنایی 
نامتعارف  و  مستقل  فیلمساز  جارموش  جیم  با 
نیویورکی در سه فیلم او یعنی مغلوب قانون، شب 
در  بنینی  کرد.  بازی  سیگار  و  قهوه  و  زمین  روی 
مغلوب قانون )۱۹۸۶( نقش باب، یک مهاجر ساده 
طنز  با  که  کرد  بازی  را  آمریکا  در  ایتالیایی  لوح 
درونی و خوش بینی مفرطش، یک قاتل خطرناک را 
فراری می دهد و بعد عاشق زنی شده و با او ازدواج 
می کند. نقش این زن را نیز نیکولتا براسکی همسر 
بنینی بازی کرد. در شب روی زمین )۱۹۹۱( بنینی 
در قالب یک راننده تاکسی شهر رم فرو رفت. او در 
این فیلم کشیشی را سوار می کند و پس از اعتراف 
باعث حمله قلبی کشیش می  او،  نزد  به گناهانش 
شود. بعدها در ۲۰۰۳ میالدی روبرتو بنینی در فیلم 

کوتاه قهوه و سیگار جارموش هم ظاهر شد.

 آوای ماه ۱۹۸۹
بازی در یک نقش جدی در آخرین فیلم فدریکو 
فلینی یعنی آوای ماه از دیگر فرازهای فعالیت بنینی 
آخرین  است.  بوده  میالدی   ۱۹۸۰ دهه  اواخر  در 
فیلم فدریکو فلینی پیش از مرگ به عنوان فیلمی 
کمدی محبوبیت فراوانی در ایتالیا به دست آورد اما 
بنینی که به عنوان کمدینی موفق شناخته می شد 
در این فیلم نقشی جدی و عبوس را بر عهده دارد. 
بنینی در این فیلم نقش سالوینی را بازی می کند. 
مردی که در شب های کامل بودن قرص ماه، تعادل 

روحی و روانی خود را از دست می دهد.
 هیوال ۱۹۹۴

ایتالیایی  کمدی  یک  میالدی   ۱۹۹۴ در  بنینی 
فیلمی  هیوال  سازد.  می  را  هیوال  عنوان  با  دیگر 
عصر  در  آن  های  چالش  و  انسانی  هویت  باب  در 
مدرنیسم است. لوریس شخصیتی جامعه گریز است 
که در یک مهمانی با زنی آشنا می شود اما به زودی 
قاتلی  است.  بوده  اشتباه  انتخابش  که  یابد  می  در 
فراری زن را به گروگان می گیرد و لوریس دست به 
هرکاری می زند تا زن را از دست این قاتل نجات 
دهد اما هر بار، خود همه رشته هایش را پنبه می 
کند. از اینجا فیلم لحن یک کمدی جاده ای را به 
خود می گیرد که از بهترین فیلم های مهجور بنینی 

شناخته می شود.
یکی  ایتالیایی  نویس  فیلمنامه  چرامی  وینچنزو 
است  بنینی  دائمی  همکاران  و  نزدیک  دوستان  از 
که تعداد قابل توجهی از فیلمنامه های آثار موفق 

نزدیک  و  صمیمانه  دوستی  همین  حاصل  بنینی، 
بوده است.

زندگی زیباست ۱۹۹۷
۱۹۹۷ میالدی فرازی دیگر در زندگی هنری بنینی 
و  کارگردانی  با  او  این سال  در  محسوب می شود. 
بازی در کمدی زندگی زیباست به شهرت و اعتبار 
این  در  افزود.  المللی  بین  عرصه  در  ویژه  به  خود 
فیلم که برپایه فیلمنامه ای نوشته وینچنزو چرامی 
ساخته شد، بنینی نقش مردی یهودی را بر عهده 
دارد که در اردوگاه های مرگ نازی ها می کوشد 
پسر خردسالش را فریب دهد و او را قانع کند که 
این اردوگاه و جنایت های رخ داده در آن، چیزی 
جز بازی نیست. پدر خود بنینی ۲ سال را در یکی 
از اردوگاه های مرگ گذرانده بود و زندگی زیباست 
از آن  از قصه، خاطرات پدر بنینی  در بخش هایی 

دوران را بازتاب داده است.
بازیگری خود  توان  تمامی  از  بنینی  فیلم  این  در 
بهره  تلویزیونی  کمدی  های  نمایش  در  ویژه  به 
جست و با استفاده از زبان بدن و حرکات فیزیکی 
ادامه  در  که  آفرید  را  نقشی  شاه  دوربین،  مقابل 
هرگز موفق به تکرار آن نشد. بازی بنینی و بازیگر 
خردسال فیلم یعنی جورجو کانتارینی از جمله مهم 
به  فیلم در محافل جهانی سینما  ترین جلوه های 
شمار می آمد. این فیلم واکنش های گروه هایی از 
یهودیان جهان و منتقدین سینما را بر انگیخت که 
او را به تحریف تاریخ متهم می کردند. اما گروهی 
کارگردانی  استعداد  سینمایی،  نویسندگان  از  دیگر 

دل  از  طنز  حس  ایجاد  در  را  بنینی  خالقیت  و 
و  کمدی  هوشمندانه  تلفیق  و  غمناک  داستانی 
در  هم  چاپلین  حتی  که  لحنی  ستودند.  تراژدی 
کرد.  پرهیز  آن  از  کارانه  محافظه  بزرگ  دیکتاتور 
و  شد  اسکار  جایزه  هفت  نامزد  زیباست  زندگی 
زبان  خارجی  فیلم  بهترین  اسکار  جایزه   ۲ بنینی، 
آورد.  دست  به  را  مرد  اول  نقش  بازیگر  بهترین  و 
انگلیسی  غیر  های  فیلم  بازیگر   ۲ تنها  او  از  پیش 
زبان، برنده اسکار بازیگری شده بودند. فیلم عالوه 
بر اینها جایزه بهترین موسیقی متن، ساخته نیکوال 
نامش  اعالم  بنینی هنگام  را دریافت کرد.  پیووانی 
روی  خارجی،  فیلم  بهترین  اسکار  برنده  عنوان  به 
به  حضار  ترغیب  با  و  ایستاد  اش  صندلی  پشتی 
و  پرید  سالن  های  روی صندلی  از  بیشتر،  تشویق 
خود را به صحنه رساند تا یکی از جذاب ترین و طنز 
آلود ترین لحظه های تاریخ خشک و رسمی مراسم 

اسکار را رقم بزند.
پینوکیو ۲۰۰۲

دیگر فیلم موفق بنینی در مقام کارگردان پینوکیو 
بود که در ۲۰۰۲ میالدی ساخته شد. پینوکیو یکی 
ایتالیا  سینمای  تاریخ  های  فیلم  ترین  هزینه  پر  از 
داخلی  اکران  در  نیز  توجه  قابل  فروشی  که  بود 
داشت. اقتباس فانتزی و هوشمندانه بنینی از کتاب 
نوشته  پینوکیو  یعنی  کودکان  کالسیک  و  محبوب 
و  سینمایی  های  اقتباس  تمامی  با  کولودی  کارلو 
اساسی  هایی  تفاوت  کتاب  این  از  دیگر  تلویزیونی 
داشت. بنینی، پینوکیو را با لحن و حال و هوای یک 
کمدی خانوادگی پرخرج به نمایش در آورد. بازیگران 
معتبر تئاتر ایتالیا از جمله فرانکو جاوارونه، پپه بارا، 
کیم روسی استوارت و البته نیکولتا براسکی در این 
نمایش  برای  فیلم  پرداختند.  آفرینی  نقش  به  فیلم 
و  شد  دوبله  انگلیسی  زبان  به  شمالی  آمریکای  در 
و  ساچت  دیوید  کلوز،  گلن  چون  نامداری  بازیگران 
برکین مه یر در آن به صدا پیشگی پرداختند. اما این 
استقبال چندانی  با  آمریکای شمالی  اکران  در  فیلم 
مواجه نشد. این فیلم نه در گیشه با استقبال مواجه 
شد و نه منتقدین به آن عالقه ای نشان دادند. همان 
پتی گرو  با دیمین  بنینی در گفت وگویی که  سال 
مستند ساز کانادایی در فیلم مستند فلینی: دروغگو 
البته  و  جنجالی  سخنانی  داد،  انجام  ام  شده  زاده 
ستایش آمیز درباره فیلمساز بزرگ هموطنش گفت 
این  گویش  بذله  و  تحرک  پر  جذاب،  کاراکتر  با  و 
رهنمون  جوایزی  و  افتخارات  دریافت  به  را  مستند 
کرد. در همین دوران بنیاد ملی ایتالیا و آمریکا جایزه 

دستاورد هنری خود را به او اهدا کرد.  

موسیقی پاپ آدامسی چیست؟
که  نوظهوری  خوانندگان  درباره  ارجمند  پیروز 
وارد عرصه موسیقی می شوند و با سرعت نیز از یادها 
موسیقی  جزو  را  آن ها  آثار  من  می گوید  می روند، 
اولین  برای  آدامس،  مانند  آدامسی می دانم که  پاپ 
یک بار شنیده شدن  از  بعد  ولی  بار شیرین هستند 
شیرینی خود را از دست می دهند و از یادها می روند.
برنامه  صبا،  رادیو  روابط عمومی  گزارش  به 
دی ماه   ۲۶ یکشنبه  »صباهنگ«،  موسیقی محور 

قومی،  موسیقی شناس  ارجمند،  پیروز  میزبان 
آهنگساز و نوازنده شد.

مدیرکلی  سابقه  کاری اش  کارنامه  در  که  ارجمند 
دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را هم 
»موسیقی  گفت:  ایران  پاپ  موسیقی  درباره  دارد، 
است.  داشته  مختلفی  دوره های  کشورمان  در  پاپ 
اصفهانی،  محمد  ظهور  با   ۷۰ دهه  در  دوره  اولین 
گرفت  شکل  اعصار  علیرضا  و  خواجه امیری  احسان 

علیزاده،  محمد  چون  خوانندگانی  بعد  دوره  در  و 
عسگری  و حمید  چاوشی  بهادری، محسن  بنیامین 
وارد این عرصه شدند. در دوره سوم، نسل جدیدی 
این  که  شدند  عرصه  این  وارد  جدید  ویژگی های  با 
دوره را می توان دوره پست مدرن در موسیقی پاپ 
این  در  که  کرد  بیان  همچنین  او  دانست."   ایرانی 
دوره عالوه بر این که موسیقی پاپ روز جهان وارد 
موسیقی کشورمان می شود یک رگ و ریشه و هویت 

موسیقی ایرانی نیز در آن دیده می شود.
تازه وارد  جوانان  به  توصیه ای  در  ارجمند  پیروز 
عرصه موسیقی گفت: »هیچ هنرمندی در موسیقی 
را  موسیقی  اصول  که  این  مگر  بود،  نخواهد  موفق 
تنظیم  خوب،  شعر  دارای  ماندگار  اثر  یک  بیاموزد. 
مناسب و آهنگسازی خوب است که همه این ها نیاز 

به آموزش اصولی دارد." 
عرصه  وارد  که  نوظهوری  خوانندگان  درباره  او 

موسیقی می شوند و با سرعت نیز از یادها می روند، 
افزود: »من آثار آن ها را جزو موسیقی پاپ آدامسی 
شیرین  بار  اولین  برای  آدامس،  مانند  که  می دانم 
هستند ولی بعد از یک بار شنیده شدن شیرینی خود 

را از دست می دهند و از یادها می روند." 
برنامه »صباهنگ« هر روز ساعت ۱۸:۳۰ از شنبه 
تا چهارشنبه به تهیه کنندگی سجاد کلبادی نژاد و با 

اجرای فریبا باقری پخش می شود.
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"متا"کرهچشمرباتیکمیسازد

دقیق ترین نقشه ۳ بعدی جهان ترسیم می شود؛ 
نقشه ای حاوی ۳۵ میلیون کهکشان

مکانیکی  چشم  کره  یک  "متا"،  شرکت 
انسان  چشم  مشابه  ویژگی هایی  که  می سازد 

دارد.
به گزارش گیزمودو، در حال حاضر به خوبی 
که  فیسبوک  شرکت  که  است  شده  مشخص 
است،  داده  تغییر  "متا"  به  را  خود  نام  اکنون 
میلیاردها دالر صرف انتقال هرچه بیشتر کاربران 
از دنیای واقعی به دنیای مملو از آواتار متاورس 
می کند. اما آنچه کمتر در مورد این شرکت به 
آنها  با  آن اشاره می شود راه هایی است که متا 
ویژگی های اساسا انسانی را به ماشین ها اضافه 
طراحی  به  دست  بار  این  شرکت  این  می کند. 
و  زده  انسان  مکانیکی مشابه چشم  کره چشم 

این اختراع را ثبت کرده است.
"کره  این  مورد  در  شده  ارائه  اسناد  طبق 
ادعا  دسامبر،  ماه  در    "۱۰۰ مکانیکی  چشم 
"چشم  یک  فلزی  گوی  این  که  می شود 

را  انسان  چشم  است  قرار  که  است  رباتیک" 
دو محور  رباتیک  این چشم  کند.  شبیه سازی 
چرخشی دارد که در یک نقطه مرکزی تالقی 
می کنند. توضیحات طراحی آن نیز پیچیده به 
نظر می رسد و بخش هایی از آن صلبیه، شبکیه 
می کنند.  شبیه سازی  را  انسان  قرنیه چشم  و 
عالوه بر آن این چشم رباتیک مردمک و عنبیه 

دارد.
اما چشم بدون سر کاربردی نخواهد داشت. 
این  است.  کرده  فکر  هم  موضوع  این  به  متا 
با یک سر  به گونه ای طراحی شده که  چشم 

رباتیک جفت می شود.
این کره چشم به حسگرهایی مجهز می شود 
به  می کنند.  کمک  "دیدن"  در  آن  به  که 
با  می توان  را  توانایی  این  سازندگان  گفته ی 
و  داد  آموزش  ماشینی  یادگیری  از  استفاده 
بهبود بخشید. این کار را به طور بالقوه می توان 

ردیابی  از  آمده  دست  به  داده های  براساس 
حرکت چشم کاربران انسانی انجام داد.

متا فقط در تالش برای ساخت یک هیوالی 
مکانیکی با نگاه نافذ نیست. این چشم مکانیکی 

داشته  نیز  عملی تری  کاربردهای  می تواند 
ردیابی  برای  آن  از  می توان  مثال  برای  باشد. 

دقیق حرکات چشم انسان استفاده کرد.
همانطور که اینسایدر اشاره کرده است، این 
فناوری می تواند به طور بالقوه توسعه واقعیت 
افزوده و واقعیت مجازی که به شدت وابسته به 

ردیابی چشم هستند را سرعت بخشد.
ویژگی های  متا  که  نیست  باری  اولین  این 
انسانی را با ربات ها ادغام می کند. در ماه نوامبر 
کارنگی  دانشگاه  با  خود  همکاری  از  خبر  متا 
ملون برای ساخت یک پوست رباتی سبک و 
با  ربات ها  ادغام  به  که  داد  لمس  به  حساس 
حس المسه کمک می کند. مارک زاکربرگ در 
یک پست فیسبوک گفت: از داده های لمسی 
اجسام مجازی  برای ساخت  محیطی می توان 
متاورس  دنیای  در  فیزیکی  تعامالت  و  واقعی 

استفاده کرد.

دست  در  جهان  بعدی  سه   نقشه  دقیق ترین 
توسعه است و اخترشناسان از جزئیات ۷.۵ میلیون 
کهکشان اولیه از میان ۳۵ میلیون کهکشان نهایی، 

رونمایی می کنند.
انرژی  سنجی  طیف  ابزار  دیلی میل،  گزارش  به 
تاریک)DESI( هفت ماه کاوش  خود را به پایان 
رسانده و انتظار می رود ماموریت آن پنج سال به 

طول بینجامد.
رهبری  به  دانشمندان  از  بین المللی  گروهی 
انرژی  دپارتمان  برکلی  الرنس  ملی  آزمایشگاه 
ایاالت متحده آمریکا در کالیفرنیا، از این کاوش ها 
برای ترسیم نقشه ای سه بعدی از جهان با جزئیات 
بی نظیر استفاده می کنند که به ما در توضیح انرژی 

تاریک کمک خواهد کرد.
تاکنون ۷.۵ میلیون کهکشان دسته بندی شده اند. 
کهکشان  میلیون  یک  حدود  ماموریت  این  طی 
نقشه ای حاوی ۳۵  تا   اضافه خواهند شد  ماه  در 

میلیون کهکشان منحصربه فرد ترسیم شود.
از این ماموریت کسب اطالعات بیشتر در  هدف 
نیرویی  تاریک  انرژی  است.  تاریک  انرژی  مورد 
است که بیش از ۶۸ درصد جهان را تشکیل داده و 

انبساط جهان را تسریع می کند.
امکان را می دهد  این  به اخترشناسان  این نقشه 
تا بفهمند جهان چگونه آغاز شده و به چه سویی 
می رود. آیا همیشه در حال انبساط خواهد بود یا 

فرومی پاشد و از بین می رود.

"دکتر جولین گای")Julien Guy(، دانشمند 
این پروژه از دانشگاه کالیفرنیا، برکلی می گوید که 
مشاهده  به  موفق  جدید  نقشه  طریق  از  محققان 

الگوها وساختارهای جهان شدند.
کهکشانی  خوشه های  سه بعدی  نقشه  این  در 
این ها  دارند.  وجود  حفره ها  و  رشته ها  بزرگ، 
میان  در  هستند.  جهان  ساختارهای  بزرگ ترین 
آنها ردپایی از جهان اولیه و تاریخچه انبساط آن را 

می توان یافت.

 ،)Carlos Frenk("فرنک کارلوس  "پروفسور 
از دانشگاه دورهام، که در این پروژه مشارکت دارد، 
گفت که به رغم اینکه دانشمندان در مراحل اولیه 

هستند اما پیشرفت زیادی داشته اند.
که  است  نقشه ای  دقیق ترین  این  داد:  توضیح  او 
در  سرنخ هایی  یافتن  در  ما  به  و  دیده ایم  تاکنون 
مورد ماهیت انرژی تاریک و کسب اطالعات بیشتر 
شکل گیری  در  آن  نقش  و  تاریک  ماده  مورد  در 
کهکشان هایی مانند راه شیری و شکل گیری جهان 

کمک می کند. یکی از سواالتی که این تیم امیدوار 
انبساط  با  ارتباط  در  بیابد  آن  برای  پاسخی  است 
جهان است که به نظر می رسد سرعت آن در حال 
افزایش باشد و متراکم و متوقف نمی شود. برخالف 

آنچه که با توجه به مه بانگ انتظار می رود.
اخترشناسان معتقدند که انرژی تاریک از انقباض 

جهان جلوگیری می کند.
انرژی  پدیده ی  درک  و  موضوع  این  تایید  برای 
تاریک، محققان DESI را از با استفاده از ۵۰۰۰ 
تلسکوپ کوچک خودکار ایجاد کردند که هر کدام 
هر ۲۰ دقیقه یکبار از یک کهکشان جدید تصویر 

برداری می کند.
این ابزار به لطف یک سیستم فیبر نوری پیشرفته 
که نور را از اجسام موجود در فضا مانند کهکشان ها 
و ستاره ها به نوارهای باریک رنگی تقسیم می کند، 
می تواند بیش از هر تلسکوپ دیگری روی زمین، 
کهکشان ها را در طول یک سال بررسی کند. این 
رنگ ها ترکیبات شیمیایی جرم مورد نظر را فاش 
می کنند و اطالعاتی در مورد فاصله آن ها و سرعت 

جابه جایی آنها فراهم می کنند.
طول  به  کهکشان ها  طیف  هرچه  کلی  طور  به 
موج قرمز نزدیک تر باشد، دورتر هستند و داشتن 
یک نقشه سه بعدی به فیزیکدانان کمک می کند تا 

خوشه های کهکشانی را دسته بندی کنند.
برای درک سرنوشت جهان و تأثیر انرژی تاریک 
بر انبساط آن، باید منتظر ماند تا DESI تحقیقات 

بیشتری انجام دهد.
رفتار  چگونگی  درک  برای   DESI از  آنها 
کوچک،  کهکشان های  در  متوسط  سیاهچاله های 
مانند کهکشان راه شیری خودمان استفاده می کنند 
در  آیا کهکشان ها همیشه یک سیاهچاله  اینکه  و 

مرکز خود دارند یا خیر.
 Nicholas" در تلسکوپ چهار متری DESI
در  پیک  کیت  ملی  رصدخانه  در   "U Mayall

نزدیکی توسان، آریزونا نصب شده است.
این ابزار اولین نور را در اواخر سال ۲۰۱۹ دید، اما 
همه گیری کووید۱۹- آن را برای چند ماه تعطیل 
کرد و فعالیت آن در دسامبر ۲۰۲۰ از سر گرفته 

شد.
 ۲.۵ سرخ َگرایی   ۲۰۲۱ نوامبر  ماه  در   DESI
انتظار  کرد.  فهرست بندی  را  کهکشان  میلیون 
 DESI ،۲۰۲۶ می رود تا پایان کار خود در سال
فهرست  در  را  کهکشان  میلیون   ۳۵ از  بیش 
تحقیقات  در  زیادی  تنوع  که  باشد  داشته  خود 

کیهان شناسی و اخترفیزیک ایجاد می کنند.
در  که  است  پدیده ای   )Redshift(سرخ َگرایی
طول  سمت  به  جرم  یک  از  گسیل شده  نور  آن 
موج قرمز در انتهای طیف می رود. یعنی نوری که 
توسط طیف سنج ثبت می شود طول موجی بلندتر 
و بسامدی کمتر از نور گسیل شده از منبع دارد. به 
طور مثال این پدیده هنگامی رخ می دهد که منبع 

تولید نور در حال دور شدن از بیننده باشد
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رییس کل دادگستری استان:

مشکل نزدیک به ۷۰ درصد اراضی روستای اهلل آباد و شیشه گر قابل حل است 
اهلل آباد و شیشه گر کرمان  مسائل مربوط روستای 
تعاونی فرهنگیان در نشست شورای حفظ  و شرکت 
با  استان کرمان  بیت المال در دادگستری کل  حقوق 
حضور جمعی از مسئوان ارشد قضائی و استانی بررسی 

شد.
در این نشست یداهلل موحد، رئیس کل دادگستری 
استان کرمان بیان کرد: مسائل مربوط به پالک ۲۹۷۵ 
با  شهرداری  با  مرتبط  شیشه گر  و  اهلل آباد  روستای 
همکاری بنیاد مسکن و دستگاه های اطالعاتی و امنیتی 

است.
وی افزود: مشکل نزدیک به ۷۰ درصد اراضی قابل 
باید  مسکونی  زمین های  خصوص  در  اما  است  حل 
آثار  باید  غیرمسکونی  قطعات  همچنین  شود؛  فکری 
تصرف در آن ها جمع آوری شود و مخالفتی با تخریب 

وجود ندارد.

موحد گفت: قسمت مسکونی نیز در زمانی که مهلت 
داده شده تعیین تکلیف خواهد شد و بدیهی است به 
کسانی که زمان بیشتری در آن جا سکونت داشتند نگاه 

دیگری باید داشت.
باید  شده  تدوین  که  جامعی  طرح  کرد:  تأکید  وی 
بلندی است،  این کار گام  انجام  هماهنگ پیش رود. 
کاری که سال ها در مورد آن غفلت شده و شهرداری 
قدم های خوبی  گرفته شده  که  تصمیماتی  اساس  بر 

برداشته است.
موحد ابراز کرد: خواهشمندیم این کار هر روز قوت 
پیدا کند و تهدید و سست شدن در کار سبب بی اثر 

شدن زحمات نشود.
وی تصریح کرد: بحث طرح های هادی و مصوب باید 
قاضی  یک  دیگر مشخص شود؛ همچنین  ماه  تا سه 
برای رسیدگی به مسائل مربوط به تصرف و پیشگیری 

از تصرفات مشخص می کنیم.
موحد تأکید کرد: استانداری هم پشتیبانی تجهیزاتی 
را از شهرداری داشته باشد؛ همچنین کمیته مشترک 
مشکل  تا  شود  تشکیل  هم  نظارتی  دستگاه های 

انشعابات موقت حل شود.
در  گزارشی  ارائه  بیان  در  حسینی،  جلسه  این  در 
خصوص اقدامات انجام شده برای بهبود وضعیت پالک 
۲۹۷۵ اهلل آباد و شیشه گر بیان کرد: در وهله اول باید 
مدیریت واحدی ایجاد شود تا همه امورات مربوط به 

پالک ۲۹۷۵ در این مدیریت واحد انجام شود.
معاونت  با  مکاتبه  گفت:  گزارش  ارائه  ادامه  در  وی 
کاربری  تکلیف  تعیین  خصوص  در  استاندار  عمرانی 
و  آباد  اهلل  روستای  بین  شهرداری  به  متعلق  اراضی 
مرحله  در  حاضر  حال  در  که  شد  انجام  شیشه گر 

کارشناسی قرار دارد.

اقدامات الزم  انجام  برای  اینکه  به  اشاره  با  حسینی 
است برای بخشی تعیین تکلیف ها طرحی حاکم شود 
ادامه داد: طرح هادی مصوب روستای اهلل آباد از بنیاد 
عدم  دارد  وجود  که  مشکلی  اما  شد  دریافت  مسکن 
مقبولیت این طرح توسط دهیاری اهلل آباد است و آن 
را اجرا نمی کند بنابراین بر بخشی از زمین ها نمی توان 

اقداماتی انجام داد.
حسینی در ادامه  افزود: سپس مکاتبه با فرمانداری 
انجام شد که مشخص کند طرح اصلی، طرح دهیاری 

است یا بنیاد مسکن.
وی در رابطه با اقدامات حقوقی توضیح داد: یکی از 
این اقدامات مکاتبه با دادستان و درخواست همکاری 

نیروی انتظامی برای برخورد با جرائم مشهود است.
از  نیز  کرمان،  شهردار  شعرباف،  سعید  همچنین 
نداشتن طرح کاربری محدوده بین اهلل آباد و شیشه گر 

انتقاد کرد و این موضوع را چالش بزرگی دانست.
سیدمصطفی آیت اللهی موسوی معاون هماهنگی امور 
بیان کرد:  این جلسه  نیز در  عمرانی استاندار کرمان 
بنابراین  است  بنیادمسکن  طرح  کاربری  هادی  طرح 
بنیاد  از طرح  فرماندار به دهیار تذکر خواهد داد که 

مسکن پیروی شود.
توضیح  موقت  انشعابات  مشکالت  با  رابطه  در  وی 
ندارد؛  وجود  موقت  دریافت مجوز  برای  داد: مشکلی 
استفاده  برای  را  اراضی  می تواند  شهرداری  همچنین 

آموزشی در اختیار آموزش و پرورش انجام دهد.
مرتبط  نهادهای  نظرات  همچنین  جلسه  این  در 
با  با مساله سهام شرکت تعاونی فرهنگیان در رابطه 
علوی  هفت باغ  محدوده  در  زمین  قطعات  اختصاص 
به فرهنگیان مطرح و طبق اکثریت آراء با این مسئله 

مخالفت شد.

گزارش »کرمان امروز« از میزان آمادگی مدیریت بحران و پیشگیری از حوادث در استان کرمان به خصوص در سیالب اخیر؛

چرابهجایآمادگیبرایبحران،غافلگیرمیشویم؟

و  شهرها  در  سیالب  پدیده  وقوع  روزها  این 
پیش  را  جدیدی  چالش  استان،  جنوب  روستاهای 
تا کنون  به وجود آورده است.  استان  روی مدیریت 
اقدامات متعددی برای رویارویی با این پدیده طبیعی 
انجام شده است؛ از تشکیل جلسات مختلف در مهم 
گرفته  استانداری  یعنی  استان  مدیریتی  نهاد  ترین 
از مسئوالن در مناطق سیل زده و  تا حضور برخی 
بازدید از شهرها و روستاهای درگیر سیالب ولی فراتر 
از همه این موارد دستگاه های امداد رسان و خدمات 
شهری هستند که با امداد رسانی صحیح و به موقع 
باعث کاهش اثرات منفی سیالب می شوند و در واقع 
این گزارش نگاهی  بحران را مدیریت می کنند. در 
به این موضوع داریم و اینکه عملکرد  ستاد مدیریت 

بحران استان چگونه بوده است. 
بارندگی های شدید اخیر و وقوع سیل در استان از 
۲۰ روز پیش پیش بینی شده بود و جنوب کرمان 
جزو نقاطی بود که با بارندگی های شدید مواجه شد 
روستاهای  از  برخی  در حال حاضر  که  ای  گونه  به 
صعب  علت  به  و  دارد  قرار  آب  محاصره  در  جنوب 
العبور بودن برخی از روستاها دسترسی امداد رسانان 

به این مناطق امکان پذیر نیست.
اگرچه میزان شدت بارش ها قابل پیش بینی نبود 
هواشناسی  و  ای  ماهواره  های  عکس  اساس  بر  اما 
وقوع آن حتمی بود. از زمان پیش بینی وقوع سیل 

در جنوب استان مسئوالن به اطالع رسانی و هشدار 
برای  الزم  تمهیدات  درعمل  اما  پرداختند  سیل 
جلوگیری از وارد شدن خسارت بیشتر به مردم را در 
دستور کار خود نداشتند که اگر چنین بود مسئوالن 
گرفته  نظر  در  قبل  از  که  تدابیری  با  توانستند  می 
کاهش  میزان   کمترین  به  را   آن  خسارت  بودند، 

دهند.
به گفته کارشناسان حوزه محیط زیست سیل اخیر 
شامل دو نکته اساسی بود؛ ساخت و ساز غیر مجاز 
بودند  رودخانه  در حریم  که  مناطقی  اکثر  بستر  در 
را شاهد بودیم  و در نهایت  به دلیل محدود بودن 
مسیر سیالب، سیل وارد خانه های مردم و تاسیسات 
باال  از  باید  آب  اینکه  دوم  نکته  و  شود  می  محیط 

دست مدیریت شود.
مقابل  در  که  گویند  می  حالی  در  استانی  مدیران 
سیل اخیر غافلگیر نشده اند که  به موقع نسبت به 
تخلیه روستاهای که از وقوع سیالب آسیب دیده اند، 

اقدام نکرده اند. 
جمعیت  جمله  از  رسان  امداد  ههای  دستگا  اما 
هالل احمر از جمله نهادهایی بودند که بالفاصله وارد 
عمل شده اند و اقدامات اولیه برای کمک  به آسیب 

دیدگان را در دستور کار خود قرار دادند.
احمر  هالل  جمعیت  عامل  مدیر  زمینه  همین  در 
از  دیده  آسیب  نفر   ۷۰۰ به  رسانی  امداد  از  استان 
و  سیل در شهرستان های جنوب کرمان خبر داده 
گفته است: 1۲1 نیروی عملیاتی در قالب ۲۵ تیم در 

مناطق حادثه دیده حضور دارند.
رضا فالح با اشاره به بکارگیری ۲۵ تیم در مناطق 
سنگین،  و  سبک  خودروی   ۲۵ گفت:  دیده  حادثه 
نجات  و آمبوالنس در عملیات های امداد و نجات به 

کار گرفته شده است.
همچنین  استان  احمر  هالل  جمعیت  عامل  مدیر 
منازل،  آب  تخلیه  مسکونی،  منازل  ارزیابی  گفت: 
و  توزیع  امدادی،  اقالم  غذایی،  های  بسته  توزیع 
که  است  اقداماتی  جمله  از  امدادی  چادر  برپایی 
توسط نیروهای امدادی هالل احمر انجام شده است. 
کرمان،  استانداری  بحران  مدیریت  گزارش  طبق 
سه  شهرستان،  شش  در  روستایی  راه   1۲۵ انسداد 

محور اصلی، هفت جاده فرعی و آبگرفتگی ۷۰ منزل 
نقاط  در  شده  ایجاد  مشکالت  جمله  از  روستایی 

مختلف سیل زده این استان است. 
 مجید سعیدی مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
کرمان در این زمینه به  قطع برق و آسیب رسیدن 
به شبکه انتقال برق ۳۴ روستا در کرمان اشاره کرد و 
افزود: ۳۲ روستای استان نیز دچار قطع آب هستند 
که برخی به دلیل قطع برق موتورپمپ ها بوده است. 

همچنین آنطور که استانداری کرمان اعالم کرده 
شهرستان  کروچان  روستای  در  اضطراری  اسکان 

رودبارجنوب آغاز شده است. 
امین باقری با اشاره به تشدید سیالب در ریگان هم 
عنوان کرد: جاری شدن سیالب راه ۴۵ روستای این 
شهرستان را مسدود کرد. تمامی روستاهای مناطق 
کوهستانی ریگان هم اکنون در محاصره سیالب قرار 
دارند و قطع برق ۳۰ روستا و تلف شدن دام ها از 

دیگر خسارات سیالب در این شهرستان است. 
سیل  مناطق  به  امدادی  اکیپ  دهها  اعزام  از  وی 
زده ریگان خبر داد و اظهار کرد: با توجه به اینکه هر 
لحظه بر شدت و سرعت سیالب در این شهرستان 
افزوده می شود شهروندان از تردد در حاشیه رودخانه 

ها خودداری کنند. 
و  راهداری  کل  اداره  راهداری  مدیرکل  همچنین 
حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان از نجات 
۳۵ دستگاه خودروی گرفتار در سیالب و برف توسط 

راهداران این منطقه خبر داد. 
داده  نجات  خودروهای  افزود:  محمودی  مجتبی 
رودبارجنوب،  جیرفت،  های  شهرستان  از  شده 
فاریاب، ساردوئیه و منوجان بودند که با استفاده از 

توان ماشین آالت راهداری نجات داده شدند.
مواردی که در این گزارش به آن اشاره شد گوشه 
امداد  های  سازمان  موثر  و  خوب  اقدامات  از  هایی 
رسان برای کمک به سیل زدگان جنوب استان است. 
اما نباید از نقش مثبت گروه های جهادی و مردمی 
که  با کمترین امکانات و تجهیزات به کار مدیریت 
بحران پرداختند غافل شویم؛ گروه های مردمی که با 
امکانات و توان کم پا به میدان گذاشتند و هموطنان 

خود را تنها نگذاشتند.

از زمان پیش بینی وقوع سیل در جنوب استان مسئوالن به اطالع رسانی و هشدار سیل 
پرداختند، اما درعمل تمهیدات الزم برای جلوگیری از وارد شدن خسارت بیشتر به مردم 
انجام نشد، که اگر شده بود خسارت سیل به کمترین میزان کاهش پیدا می کرد و مردم در 
جنوب استان جان خود را از دست نمی دادند. البته نباید از نقش مثبت هالل احمر و گروه های 
جهادی و مردمی که با کمترین امکانات و تجهیزات به مدیریت این بحران پرداختند 
غافل شویم؛ گروه های مردمی که با امکانات و توان کم پا به میدان گذاشتند و هموطنان 
خود را تنها نگذاشتند، اما به راستی پس انجام وظایف مسئوالن مربوطه چه می شود؟ و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور: 

وظیفه دولت صیانت و حمایت بر کنش فرهنگی است
کار  گفت:  کشور  عمومی  فرهنگ  شورای  دبیر 
صدقه پرور  نه  است  مردم  توانمندکردن  ما  بزرگ 
کردن و ترغیب ترحم دیگران نسبت به آن ها ، باید 

مردم را توانمند کرد.
فرهنگی  شوراهای  نشست  در  امامی  مجید  سید 
شرق استان کرمان ضمن اشاره به دلیل حضورشان 
در بم جهت ادای احترام به مردم بم و بازماندگان 
حادثه پنج دی ماه اظهار کرد: پیشنهادهای مطرحه 
می  استان  شرق  فرهنگی  شورای  نشست  در  شده 
و  عمومی  فرهنگ  شورای  تقویت  بر  ناظر  تواند 
ضمانت بر اجرای مصوبات شورای فرهنگ عمومی 

باشد .
وی  بیان کرد: زمانی از فرهنگ عمومی صحبت می 
شود اساسا منظور حفظ اصالت ها ، فهم و مواجهه 
انسانی با تغییرات است زیرا اصالت ها آداب، رسوم و 

لهجه و فرهنگ هستند.
اظهارکرد:در  کشور  عمومی  فرهنگ  شورای  دبیر 
حال حاضر دبیر خانه و شورای فرهنگ عمومی در 
فرهنگی  تنظیم سندی تحت عنوان مدیریت  حال 
پسابحران در بحران های طبیعی در کشور است که 

می توان از تجربه بم در این امر استفاده کرد.
گفت:فنآوری  کشور  عمومی  فرهنگ  شورای  دبیر 
مدل توسعه زندگی روستایی و بومی ما را به تاراج 

برد و به شهرهای مدرنی تبدیل کرد.
امامی در این نشست پیشنهادهایی در حوزه معرفی 
در  می تواند  بم  که  نقشی  و  فاجعه  از  بعد  بم  بهتر 

فرهنگ سازی رویکرد فرهنگی، انسانی بعد از فاجعه 
داشته باشد نیز ارائه کرد.

وی ادامه داد:مساله دیگر زیست بوم و گردشگری 
بم است که پیشنهاد می شود روز ملی به نام خرما که 
ظرفیت این محصول باغی به فرهنگ و سنت ما به 

شدت پیوسته است ثبت شود .

ها  ظرفیت  از  همچنین  کرد:خرما  تاکید  امامی 
است  ما  ملی  اقتصاد  در  ثروت های شکوفا شده  و 
همچنین اقتصاد مقاومتی ما را نمایندگی می کند 
که بم می تواند کانون بازتولید فرهنگی این اهمیت 
مهم نیز باشد . به گفته او بم پایتخت خرمای ایران 
و مرکزی برای این محصول باغی است و تمام این 
موارد نتیجه فرهنگ عمومی و دغدغه مندان به این 

حوزه است .
وی همچنین در ادامه در نشست فعاالن فرهنگی، 
هنری و رسانه ای در حوزه مد و پوشاک حضور پیدا 
قانون  طبق  اسالمی  جمهوری  دولت  گفت:  و  کرد 
اساسی وظیفه صیانت ، هدایت، حمایت و نظارت بر 

کنش فرهنگی دارد.
 وظیفه ما رصد کردن ، به هم وصل کردن، شبکه 

سازی و البته هدایت بهینه منابع است
بیان کرد: در  دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور 
الیحه بودجه سال آینده ۲ درصد از بودجه دستگاه 
های اجرایی و شرکت های دولتی باید طبق نظر و 
توافقنامه وزارت ارشاد اسالمی هزینه شود که البته 

به جز سهم ۲.۵ درصد سهم بخش فرهنگی است.

امامی تصریح کرد: معمار و بنای فرهنگ، مردم و 
آفرینش گران فرهنگ هستند نه دولت زیرا دولت در 

بهترین حالت فقط مهندس ناظر است .
وی در پایان درباره مشکالت طراحان مد و پوشاک 
توضیح داد: طراحان مد و پوشاک می توانند برای 
ساماندهی اطالعاتشان و مدارکشان را به اداره ارشاد 
برسانند تا بتوانیم این افراد به صندوق اعتباری هنر 
معرفی کنیم همچنین این افراد می توانند خانه مد 

یا موسسه های تک منظوره ثبت برسانند .
 دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور به همراه دکتر 
و  کشور  عمومی  فرهنگ  شورای  مدیرکل  شفاعی 
یک  سفر  در  کرمان  اسالمی  ارشاد  اداره  مدیرکل 
روزه به بم ضمن اداری احترام به مقام شامخ شهدای 
گمنام بازدیدی از کتابخانه عمومی بم و منزل یکی 
از شهروندان بمی که در زمان وقوع زلزله بم اجساد 
را در حیاط منزل دفن کرده  دختر و همسر خود 

بازدید داشتند.
و  رییسی  شهیدان  منزل  در  حضور  با  همچنین 
شیرخانی از شهدای ناجا با اهدای لوح تقدیر یاد و 

خاطره این دو شهید عزیز را گرامی داشتند.
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داماد در خواب، سرقت از خانه 

پدرزنش را لو داد
اواخر سال گذشته مرد میانسالی با پلیس تماس گرفت و از سرقت 

دالرها و طالهایش شکایت کرد.
وی گفت: مدتی قبل خودروی ال 90 خودم را که تازه خریداری 
کرده بودم فروختم و با پس اندازی که خودم و همسرم داشتیم 
با گران شدن دالر  مقداری دالر خریدیم چون فکر می کردیم 
سود خوبی می کنیم. دالرها و طالهای همسرم را داخل کشوی 
بودیم.  کرده  جاساز  داشت  قرار  تخت خواب  در  که  کوچکی 
به  که  زمانی  و  کردیم  ترک  را  خانه  روزه  چند  مسافرت  برای 
خانه آمدم با در تخریب شده و سرقت دومیلیاردی طال و دالرها 

مواجه شدم.
سرنخی از سارق

با شکایت مرد میانسال تحقیقات برای شناسایی سارق یا سارقان 
آغاز شد. گرچه متهمان با شگرد تخریب در وارد شده و به نظر 
می رسید که سرقت از سوی افرادی بیگانه باشد اما سرقت طال و 
دالرهای جاساز شده این احتمال را برای تیم تحقیق مطرح کرد 

که سرقت ها از سوی فردی آشنا انجام شده است.
اما  داشت  ادامه  میلیاردی  سرقت  از  رازگشایی  برای  تحقیقات 
هیچ رد و سرنخی از سارق به  دست نیامد تا اینکه چند روز قبل 

دختر شاکی پرونده به پلیس رفت و هویت سارق را برمال کرد.
هر  او  دارد  عجیب  عادت  یک  مدت هاست  شوهرم  گفت:  او 
اتفاق عجیب و مهمی که در طول روز برایش افتاده باشد شب 
هذیان  می کردم  فکر  اوایل  می کند.  بیان  ناخواسته  خواب  در 
واقعیت  خواب  در  حرف هایش  شدم  متوجه  بعد  اما  می گوید 
به  همسرم  مالی  وضع  پدرم،  خانه  سرقت  از  بعد  ماه  چند  دارد. 

یکباره خوب شد. خودرویی خرید و خوب پول خرج می کرد.
زن جوان ادامه داد: چند باری از او پرسیدم که این پول ها را از 
را قسطی  بود که خودرو  پاسخ مدعی  او هم در  و  کجا آورده 
داده است.  وام  او  به  خریده و شرکتی که در آن کار می کند، 
حرف های او را باور کردم تا اینکه این اواخر متوجه شدم شوهرم 
اوایل توجهی نمی کردم  در خواب مدام از دالر حرف می زند. 
نشستم و خوب  باالی سرش  بود  اینکه یک شب که خواب  تا 
او سارق  فهمیدم  بود که  به حرف هایش گوش کردم آن موقع 

خانه پدرم است.
اخراج از شرکت

پرونده  مظنون  نخستین  به عنوان  او  همسر  جوان،  زن  شکایت  با 
بازداشت شد. وی در تحقیقات به سرقت اعتراف کرد و گفت: 
تازه ازدواج کرده بودم که به خاطر شیوع کرونا، شرکتی که در 
نیرو کرد. از آنجا که تازه ازدواج  آن کار می کردم مرا تعدیل 
کرده بودم و شرایط مالی بدی داشتم به هر دری زدم تا کار پیدا 
کنم اما نشد؛ نمی خواستم به همسرم بگویم بیکار شده ام در همین 
موقع بود که در جریان خرید دالر از سوی پدرزنم قرار گرفتم و 
او در میان صحبت هایش ناخواسته مخفیگاه طال و دالرهایش را 
برمال کرد. وسوسه شده بودم، موضوع را به همکار دیگرم که او 
نیز مثل من بیکار شده بود گفتم و باهم نقشه سرقت را طراحی و 
اجرا کردیم و برای اینکه کسی متوجه نشود در خانه را تخریب 

کردیم تا به نظر برسد سارق غریبه است.
طالها  و  دالرها  به  دست  مدتی  سرقت  از  بعد  داد:  ادامه  متهم 
بود  قرار  کردیم.  آنها  کردن  خرج  به  شروع  کم  کم  اما  نزدیم 
که سهم من از سرقت بیشتر باشد. اما همدستم گفت باید سهم 
مساوی تقسیم شود و مرا تهدید کرد که اگر تقسیم سهم مساوی 
نباشد، ماجرا را در نامه ای بدون نام و نشان می نویسد و به دست 
پدرزنم می رساند. همین مسأله باعث ترس و نگرانی من شده بود 
و شب ها کابوس می دیدم و حرف می زدم که باالخره خودم را 

لو دادم.
با اعتراف داماد جوان، همدست او نیز به دستور قاضی دادسرای 
ویژه سرقت بازداشت شد و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.
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گزارش »کرمان امروز« از ارتقاء کیفیت فوتبال استان کرمان و لزوم پاالیش این استعداد از آفت هایی نظیر داللی، پول شویی و مدیران ناکارآمد؛

مردمکرمان؛حامیفوتبالبیکلک

پس از گذر از یک دوره طوالنی ضعف در فوتبال 
استان کرمان، امروز به مرحله ای رسیده ایم که 
کسب  نامی  کشور،  در  کرمان  استان  های  تیم 
تیم  دوشنبه  روز  که  هستیم  شاهد  و  اند  کرده 
مس کرمان حتی موفق به حذف مدعی قهرمانی 
در جام حذفی شد. روز دوشنبه تیم فوتبال مس 
کرمان با غلبه بر تیم فوالد خوزستان یک اتفاق 
کرمان  فوتبال  برای  را  ارزشمند  البته  و  شیرین 
رقم زد. مردم کرمان و ورزش دوستان کرمانی در 
48ساعت گذشته به راستی که در فضای مجازی 
کردند.  تجربه  را  شادمانی  و  شعف  سالها  از  بعد 
این  در  خصوص  به  است  ارزشمند  موضوع  این 
اقتصادی  های  آفت  و  کرونا  متاسفانه  که  دوران 
روح و روان مردم را زخمی ساخته است. زخمی 
که شاید به راحتی درمان نشود، اما همین ُمسکن 
ها هم مهم است که لحظه ای لبخند را بر لبان 
بچه  به  باید  بنشاند.  کرمان  در  فوتبال  هواداران 
قدردان  و  گفت  تبریک  کرمان  مس  تیم  های 
ایشان بود که در این شرایط سخت توانستند بار 
این  برای  را خرسند سازند.  هواداران خود  دیگر 

عزیزان آرزوی پیشرفت مداوم و به امید خداوند 
پیروزی در جام حذفی را آرزومندیم.

که  دارد  وجود  نیز  موضوع  یک  بین  این  در  اما 
دغدغه هر روز و هر زمان فوتبال دوستان کرمانی 
در  متاسفانه  فوتبال.  در  فساد  و  دالالن  است؛ 
به  ایران  فوتبال  در  فساد  پدیده  اخیر  سالهای 
دالالن  که  سویی  از  است.  شده  تبدیل  معضلی 
با خرید و فروش بازیکنان بی ارزش و در برخی 
موارد ممنوع الفعالیت موجبات اتالف سرمایه تیم 
به  پولی  نه  بین  این  در  و  آورند  می  پدید  را  ها 
بازی  یک  از  تیم  نه  و  رسد  می  مذکور  بازیکن 

باخت  معامله  یک  شود.  می  برخوردار  ارزشمند 
باخت که به عنوان مثال در تیم گلگهر شاهد آن 
بودیم که چگونه بازیکن گابنی موجب وارد شدن 
خسارت به این تیم شد. از سویی دیگر شاهدپول 
متاسفانه  که  هستیم  کشور  فوتبال  در  شویی 
ها  پول  انتقال  برای  پردرآمد  شرکت های  برخی 
در حوزه های غیرمجاز اقدام به عقد قراردادهایی 
می کنند که روحیه مثبت ورزش را خدشه دار 
دلسرد  موجب  که  است  نکاتی  اینها  سازد.  می 
شدن هواداران و فوتبال دوستان می شود. مردم 
کرمان دوست دارند که از یک فوتبال تمیز و بی 

پول  بوی  باختی  و  برد  هیچ  آن  در  که  حاشیه 
که  باشیم  اینکه شاهد  نه  کنند.  هواداری  ندهد، 
به ناگهان تیمی رها شود و پس از سالها دوباره 
میلیاردها تومان برای آن خرج شود. از مسئوالن 
این  فوتبال  که  می خواهیم حال  کرمان  فوتبال 
امیدوار کننده رسیده است  استان به مرحله ای 
را  برانگیز  فساد  رفتارهای  ریزبه ریز  نیز  مردم  و 
تشخیص می دهند، فوتبال استان را از این آفت 
ها دور نگه دارند تا برای یک مرتبه هم که شده 
استعداد ناب کرمانیان را در فوتبال کشور محک 

بزنیم. به امید فردایی بهتر!

عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا، مطرح کرد:

تهدید »امیکرون« برای ۷ میلیون واکسن نزده

جزییات حذف ضامن از وام های بانکی

خبرخوشوزیراقتصاددربارهپرداختوامبهمردم

عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا گفت: 
هنوز  کشور  در  نفر  میلیون   ۷ حدود  متاسفانه 
امیکرون  و  نکرده اند  تزریق  واکسنی  نوع  هیچ 

می تواند برای این افراد یک تهدید بزرگ باشد.
دکتر پیام طبرسی درباره وضعیت کرونا در کشور، 
گفت: اکنون روند کلی بیماری در مرگ ومیر و 
بستری رو به کاهش است؛ ولی با توجه به سویه 
 ۳ حدود  تا  که  دارد  وجود  خطر  این  امیکرون 
هفته آینده افزایشی در موارد داشته باشیم. این 
روند در دنیا اتفاق افتاده است و برای ما هم دور 
از انتظار نیست. ما از کل دنیا مستثنی نیستیم،  
یک افزایشی در موارد خواهیم داشت اما چیزی 
که مهم است این است که این افزایش تبدیل به 

پیک و یا معضل بهداشتی نشود.
تکمیلی  اطالعات  ارائه  که  این  بر  تاکید  با  او 
پیک  وقوع  پیش بینی  مانند  مسائلی  پیرامون 
ششم کرونا تنها باید از سوی سخنگوی ستاد ملی 
بیان کرد: در همین  مدیریت کرونا مطرح شود، 
بازگشایی  محدودیت ها،  بازگشت  برای  زمینه 
حضوری مدارس و دانشگاه ها و... خود ستاد ملی 

باید توصیه هایی انجام دهد و رسما اعالم کند.
در  کرونا  واکسیناسیون  روند  درباره  طبرسی 
دز  نفر  میلیون   ۶۰ حدود  کرد:  اظهار  کشور، 
یک و ۵۳ میلیون نفر دز دوم را تزریق کردند. 

متاسفانه  حدود ۷ میلیون نفر هیچ نوع واکسنی 
ایمنی  این گروه هیچ  نکرده اند که چون  تزریق 
ندارند، ممکن است به سویه دلتا هم مبتال شوند 
دلتا  از علل طوالنی شدن گردش  یکی  و شاید 
در کشور همین افراد واکسن نزده باشند. اکنون 
هم خطر امیکرون و هم خطر دلتا وجود دارد و 
برای  اصلی  خطر  نشده اند  واکسینه  که  کسانی 

حمله هر دو سویه کرونا هستند.
علمی  کمیته  تصمیم گیری  احتمال  درباره  وی 
چهارم  دز  تزریق  برای  کرونا  با  مقابله  کشوری 

واکسن، بیان کرد: هنوز اظهار نظر در این زمینه 
دز  نفر  میلیون  فعال حدود ۱۲  است چون  زود 
باید  طرفی  از  کرده اند  تزریق  را  واکسن  سوم 
اطالعات در این زمینه تکمیل شود تا درصورت 

نیاز اقدامات بعدی صورت گیرد.
کرونا  بیمارستانی  مراجعات  وضعیت  درباره  او 
نیز گفت: مراجعات سرپایی به بیمارستان مسیح 
به  نسبت  است  مرجع  بیمارستان  که  دانشوری 
افزایش  درصد   ۱۰ حدود  قبل  هفته  سه  تا  دو 
یافته است؛ اما بستری و مرگ و میر زیاد نشده 

است.
وی با اشاره به اینکه عمده افرادی که به سویه 
امیکرون مبتال می شوند، عالئم خفیف تری دارند، 
انگاری شد  اما نمی توان دچار ساده  اظهار کرد: 
زیرا در بسیاری از کشورهای دیگر با گذر زمان 
شیوع  آمریکا  در  مثال  است،  کرده  فرق  شرایط 
سویه امیکرون سبب افزایش 4۰ درصدی مرگ 
و میر و افزایش ۳۳ درصدی موارد بستری شده 
با احتیاط  باید  این است که  بیانگر  این  است و 
همین  بنگریم.  آن  بیماری زایی  و  سویه  این  به 
بیماری خفیف ممکن است در افرادی که دارای 
بیماری زمینه ای هستند تبدیل به یک بیماری 

شدید شود.
او با بیان اینکه افتراق موارد کرونای امیکرون و 
ادامه  است،  مقدور  تست  انجام  با  تنها  آنفلوآنزا 
از روی عالئم نمی توان تعیین کرد شخص  داد: 
به کرونای امیکرون یا آنفلوآنزا مبتال شده است. 
توصیه ما این است که کسانی که سرماخوردگی 
خفیف دارند خود را 4 تا ۵ روز قرنطینه کنند 
عالئم  اگر  تب  قطع شدن  از  پس  ساعت  و ۲4 
کسانی  شوند.  خارج  قرنطینه  از  یافت  بهبود 
با  که  کسانی  یا  و  است  ادامه دار  عالئم شان  که 
یک فرد مبتال در ارتباط بودند باید حتما تست 

بدهند. 

اعالم وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره زمان 
اجرای حذف ضامن از وام های بانکی بیانگر این 
است که این موضوع از هفته آینده در بانک های 

دولتی اجرا خواهد شد.
احسان خاندوزی درباره حذف ضامن از تسهیالت 
خرد بانکی گفت: در حال حاضر اراده جدی برای 
بین  اعتبارسنجی  مبنای  بر  تسهیالت  پرداخت 
در  و  دارد  اقتصاد وجود  وزارت  و  مرکزی  بانک 
روزهای آینده به بانک های دولتی تکلیف خواهد 

از حقوق  اعم  افراد  اعتبار  به رتبه  اتکا  با  تا  شد 
آن ها  سوابق  که  کسانی  و  بازنشستگان  بگیران، 
ثابت کند که توانایی بازپرداخت اقساط را دارند، 
پرداخت تسهیالت را بدون ضامن و وثیقه انجام 

دهند.  
آغاز آسیب  امر و  این  اجرای  از  افزود: پس  وی 
با  تسهیالت  برای  بعد  ماه  چند  شناسی ها، 
دریافت  و  اعتبارسنجی  نظام  نیز  باالتر  نرخ های 

وام بدون ضامن و وثیقه اجرا خواهد شد.  

همچنین، یاسر مرادی کارشناس امور بانکی در 
یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: با دستور رئیس 
جمهوری همه بانک های دولتی و نیمه دولتی در 
مرحله اول به افراد خوش حسابی که حقوق بگیر 
و مستمری بگیر هستند با اعتبارسنجی و بدون 
ضامن و یا با حداقل ضامن تسهیالت ۵۰ و ۱۰۰ 

میلیون تومانی پرداخت خواهند کرد.  
آینده  هفته  از  احتماال  دستور  این  افزود:  وی 

اجرایی خواهد شد.

جمهوری  رئیس  نشست  در  که  است  گفتنی 
تا پرداخت  بانک ها مصوب شد  با مدیران عامل 
تسهیالت خرد به مردم با اعتبارسنجی جایگزین 
جهرمی_ بهادری  علی  و  شود  وثیقه  اخذ 

برای  وثیقه   نوع  تغییر  از  نیز  دولت  سخنگوی 
وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: 
در پی این تغییر، کسی که کارمند یا حقوق بگیر 
ثابت دولت است می تواند حقوق خود را وثیقه و 

اعتبار وامش کند.

به قلم 
محمد فتح نجات
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