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روزان هم  یادداشت

برخیز و دنیا را بگردان روی دستت

صفحه  سوم

متن در صفحه دوم

WWW.KERMANEMROOZ.COM

نشانه هایی که می گوید کم خون هستید
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  پشت کنکور  در خانه یا کتابخانه؟

ضرب المثل های کرمانی 

سؤاالتیکه

نویسندگان

بایدپاسخدهند

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان: 

اولویتماتامینداروی
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استاندار کرمان :

دولتبرایمحرومیتزدایی

زیرساختهایتولیدراتقویتمیکند

2

کرمان و دغدغه های زندگی مشترک جوانان؛ کاهش آمار ازدواج در استان  گزارش »کرمان امروز« از روایت تلخ 

متن کامل در صفحه سوم

تسهیلبهجایتشویق
  اگرچه سن مشخصی برای ازدواج و آمار مشخصی از تعداد جوانان مجرد در شرف ازدواج در استان کرمان وجود ندارد یا به دست آوردن آن از سیستم اداری مانند پشت سر گذاشتن هفت خوان رستم است، اما نرخ نزولی 
ازدواج طی ده سال اخیر نشان می دهد که رغبتی در جوانان برای تشکیل زندگی مشترک وجود ندارد و هر سال بر تعداد پسران و دخترانی که سن مفید ازدواج را پشت سر می گذارند، افزوده می شود. ای کاش مسئوالن به 

جای تشویق لفظی برای ازدواج تسهیالت اشتغال و مسکن فراهم می کردند تا جوانان دیگر در ایام میانسالی و پیری به فکر ازدواج نیفتند و قدرت این تغییر بزرگ در ایام شباب برایشان ممکن شود

متن در صفحه هشتم

 صفحه  دوم

فرماندار راور به ایسنا خبر داد:

خسارت 35 میلیارد 

تومانی سیل 

به شهرستان راور

صفحات ششم و هفتم 

   مصوبه همسان سازی حقوق بازنشستگان ابالغ شد
 تجاوز هولناک به دختر جوان برای یک میلیون تومان !

  درخشش تیراندازان کرمانی در یزد
 کشف ۱۸ تن چوب قاچاق در کرمان

 نجات چهار نفر گرفتار در کویر شهداد
 عاقبت دردناک بازی با موبایل داخل سرویس بهداشتی ! 

  زنده به گور کردن زن جوان به خاطر درخواست طالق

اخبار ایران، جهان و حوادث:

روایت »کرمان امروز« از معضل آب در استان کرمان که با وجود بارندگی و سیل های اخیر
 همچنان پابرجاست؛

بـــــــــــــــحران پابرجاســـــــــــــــت!

یک شرکت تولیدی واقع در شهرک صنعتی شماره یک 
به تعدادی نیرو با مشخصات ذیل  نیازمند است.
1-کارگر ساده خانم )حداقل قد170 سانتی متر(

ساعت تماس:11-13                    
شماره تماس:33240347  

نیازمندیم
شرکت شکوفا صنعت پویا از یک برنامه نویس وب،

 مسلط به ASP.net و C# دعوت به همکاری می نماید.
 عالقمندان می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل

job@pouyan-group.com 
ارسال نمایند.

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

استخدام
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اخبار استان

تقویت  و  زدایی  محرومیت  به  دولت  نگاه  گفت:  کرمان  استاندار 
زیرساخت های تولید در مناطق دور افتاده از جمله روستاها به عنوان 

مناطق مولد و موثر در رونق تولید است .
آبرسانی  افتتاح  حاشیه  در  فدائی  محمدجواد   ، ایرنا  گزارش  به   
به  اشاره  با  گنج  قلعه  دادخدا  چاه  بخش  جهلدر  و  بنگرو  روستاهای 
نامگذاری سال جاری با عنوان رونق تولید افزود: تقویت زیرساخت ها 
در مناطق روستایی و دورافتاده می تواند در وضعیت معیشتی ساکنان 

این مناطق و همچنین تحقق شعار سال موثر واقع شود.
دولت  در  روستا   2 این  در  اشتغال  ایجاد  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
تدبیر و امید تصریح کرد: در راستای ایجاد اشتغال با همکاری بیناد 
مستضعفان و کمیته امداد امام خمینی )ره( واحدهای مرغداری سنتی 

برای خانوارهای این 2 روستا اجرا شده است.
فدائی بیان کرد: آبرسانی به این روستاها با مشارکت بنیاد مستضعفان، 
اجرایی  قلعه گنج و سایر دستگاه های  فرمانداری  استانداری کرمان، 

انجام شده است.
وی افزود: با کمک بنیاد مستضعفان به عنوان معین اقتصادی منطقه 
نیز برای هر خانوار این 2روستا یک واحد مسکونی متناسب با اقلیم 

این منطقه به صورت رایگان ساخته شده است.
روستای بنگرو در 130 کیلومتری و روستای جهلدر در 150 کیلومتر 

شهرستان قلعه گنج قرار دارد.

استاندار کرمان :

دولت برای محرومیت زدایی زیرساخت های تولید را تقویت می کند

خبر
مدیر کل راه آهن استان :

عملیات اجرایی
 احداث راه آهن »کرمان - 

بردسیر - سیرجان« آغاز شد
 

مدیر کل راه آهن استان کرمان با بیان این مطلب که پروژه احداث خط ریل 
در حال  کرد:  اظهار  اجرا می شود،  فاز   4 در  - سیرجان«  بردسیر   - »کرمان 
حاضر فاز اول این پروژه از سمت شهرستان سیرجان به بردسیر آغاز شده که 

فاز اول این پروژه 60 کیلومتر است.
»فیروزکوهی« در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه کویر، در تشریح آخرین 
وضعیت احداث خط ریل »کرمان - بردسیر - سیرجان« گفت: عملیات اجرایی 
خط راه آهن »کرمان - بردسیر- سیرجان« اواخر اسفندماه سال 97 آغاز شده 

است.
وی با بیان این مطلب که این پروژه در 4 فاز اجرا می شود، اظهار کرد: در حال 
حاضر فاز اول این پروژه از سمت شهرستان سیرجان به بردسیر آغاز شده که 

فاز اول این پروژه 60 کیلومتر می باشد.
مدیر کل راه آهن استان کرمان با اشاره به اینکه براساس تفاهمنامه این پروژه 
پروژه بخش  این  تصریح کرد: 65 درصد هزینه  اجرا شود،  بایستی سه ساله 
راه آهن جمهوری  را شرکت  آن  دیگر  و 35 درصد  خصوصی شرکت گل گهر 
اسالمی ایران متقبل شده که پس از اتمام این پروژه به مدت 7 سال راه آهن 
هزینه ای از بابت قطارها ازشرکت صنعتی معدنی گل گهر نمی گیرد تا هزینه 

اولیه ای که گل گهر در این پروژه هزینه کرده؛ طی 7 سال مستهلک شود.

فرماندار راور به ایسنا خبر داد:

خسارت 35 میلیارد تومانی 
سیل به شهرستان راور

 
فرماندار راور گفت: تاکنون برآورد اولیه نشان دهنده 350 میلیارد ریال خسارت 

به شهرستان راور است که احتمال دارد این مبلغ افزایش یابد
میزان  درباره  کویر،  منطقه  ایسنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  اژدری«  »مالک 
خسارات وارده به شهرستان راور در پی بارندگی های شدید در این شهرستان و 
جاری شدن سیل در هفته گذشته اظهار کرد: طبق بررسی های اولیه، بارندگی 
های هفته گذشته نزدیک به 20 میلیارد تومان به حوزه راه و ابنیه شهرستان 

راور خسارت وارد کرده است.
محور  به  مربوط  راه  حوزه  در  خسارت  این  اعظم  بخش  اینکه  بیان  با  وی 
مواصالتی »راور - دیهوک« است تصریح کرد: همچنین این بارش ها و سیالب 
و  روستایی  تاسیسات  به بخش های کشاورزی،  تومان  میلیارد  ها حدود 15 

شهری و زیرساخت ها خسارت زده است.
 350 دهنده  نشان  اولیه  برآورد  تاکنون  کرد:  بیان  راور  شهرستان  فرماندار 
میلیارد ریال خسارت به شهرستان راور است که احتمال دارد این مبلغ افزایش 

یابد.

صدور رایگان دفترچه بیمه 
سالمت برای مددجویان

قائم مقام کمیته امداد استان کرمان از صدور رایگان دفترچه بیمه سالمت برای 
حدود 30 هزار مددجوی تحت حمایت کمیته امداد استان کرمان خبر داد.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  سهراب روستایی؛ قائم 
بین  همکاری  تفاهم نامه  انعقاد  به  اشاره  با  کرمان  استان  امداد  کمیته  مقام 
درمانی  امورات  تفاهم نامه  این  اساس  بر  گفت:  سالمت  بیمه  و  امداد  کمیته 
واگذار  بیمه سالمت  به  نهاد  این  تحت حمایت  مددجویان شهری  بیمه ای  و 
می شود. وی افزود: تمامی مددجویانی که بیمه آن ها به سازمان بیمه سالمت 
آن ها  برای  بیمه سالمت  دفترچه  اردیبهشت ماه  پایان  تا  داده می شود  انتقال 
صادر می شود و امور درمانی این افراد از طریق سازمان بیمه سالمت پیگیری 
خواهد شد. وی افزود: امورات بیمه پایه درمانی حدود 30 هزار مددجوی تحت 
حمایت کمیته امداد استان کرمان از این طریق به بیمه سالمت واگذار می شود.
وی با اشاره به اینکه این افراد شامل تمام مددجویان شهری ساکن شهر های با 
جمعیت باالی 20 هزار نفر می شود، گفت: هم اکنون حدود 250 هزار مددجوی 
شهری و روستایی از خدمات بیمه ای پایه و مکمل کمیته امداد استان کرمان 

بهره مند هستند.

خّیر نیکوکار راوری، 

زمینی به مساحت 

۱٢۵۰ مترمربع را 

وقف آموزش و 

پرورش راور کرد

به گزارش پایگاه اطالع رسانی کاروانسرا راور، در 
اولین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان 
با حضور حجت االسالم  راور در سال جدید که 
بستان  فرماندار،  اژدري  جمعه،  امام  تویسرکاني 
پیرا سرپرست آموزش و پرورش شهرستان و سایر 
اعضای شورا برگزار شد قطعه زمینی به مساحت 
ماشااهلل  خیرنیکوکار  سوی  از  مربع  متر   ۱۲۵۰
پیشه  ابتکار  مهدی  شهید  ابوی  پیشه  ابتکار 
وقف آموزش وپرورش شهرستان راور شد؛ تا در 
محیط  یا  آموزشگاه  ساخت  به  نسبت  زمین  این 
راور  جمعه  امام  شود.  اقدام  پرورشی  و  آموزشی 
در این باره ضمن قدردانی و تشکر از این اقدام 
و صالحاتي  باقیات  عنوان  به  را  آن  خداپسندانه، 
عنوان  به  را  وی  اقدام  و  برشمرد  واقف  برای 
الگویی برای سایر خیرین و مردم شهرستان راور 
شهرستان  پرورش  و  آموزش  مدیریت  دانست. 
امر خداپسندانه  از  نیز ضمن تقدیر و تشکر  راور 
راور درخواست  از سایر خیرین شهرستان  واقف، 
کرد تا آموزش و پرورش شهرستان را به عنوان 
نهادی مردمی و تاثیرگذار در جامعه یاری رسانند 
داری  مدرسه  و  سازی  مدرسه  امر  به  نسبت  و 
اهتمام داشته باشند زیرا که تربیت نسل آینده در 

گرو آموزش و پرورشی پویا و توانمند می باشد.

مرمت چهار قلعه 

تاریخی در استان 

کرمان آغاز شد
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر 
از آغاز عملیات مرمت  گردشگری استان کرمان 

چهار بنای تاریخی در این استان خبر داد.
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش  به 
جوان  غالمرضا فرخی مدیرکل میراث فرهنگی 
، صنایع دستی وگردشگری استان کرمان گفت: 
هم اکنون کارگاه های مرمت چهار بنای با ارزش 
قلعه  منوجان،  قلعه  فهرج،  خاکی  قلعه  تاریخی 
حال  در  بافت  آباد  ایالم  قلعه  مسجد  و  کهنوج 
بنا های  اینکه  به  اشاره  با  وی  هستند.  تجهیز 
تاریخی به عنوان میراث ارزشمند گذشته می توانند 
موجب جذب گردشگران و رونق اقتصادی شود، 
اظهار کرد:حفاظت از بنا های تاریخی در اولویت 

برنامه های این اداره کل است.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
اثر  هزار  هفت  اینکه  بیان  با  کرمان  گردشگری 
دارد  وجود  استان  این  در  شده  شناحته  تاریخی 
آثار  تعداد  بیشترین  کرمان  استان  کرد:  تصریح 

تاریخی کشور را به خود اختصاص داده است.
پاسخگوی  فعلی  اعتبارات  اینکه  بیان  با  وی 
تصریح  نیست،   کرمان  استان  مرمتی  نیاز های 
کرد: میراث فرهنگی به تنهایی نمی تواند اقدام به 

حفظ و احیای تمام بنا های تاریخی کند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان: 

اولویت ما تامین داروی بیماران خاص است

توزیع ۳۷٢ تن کاال های تنظیم بازار در شهرستان بم

نرخ  به  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس   
تعرفه های سال جاری اشاره و بیان کرد: طبق مصوبه 
وزارت بهداشت، تعرفه های بخش خصوصی 13 درصد 
از 10 درصد اضافه شده است  و بخش دولتی کمتر 
 25 حدود  بخش خصوصی  هتلینگ های  حوزه  در  و 

درصد افزایش یافته است.
کویر حمیدرضا رشیدی نژاد    منطقه  ایسنا  گزارش  به 
در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته 
سالمت گفت: نهایت وظایف دانشگاه های علوم پزشکی 
تامین سالمت جامعه بوده و در تربیت نیروی انسانی 
پژوهش  از  پس  و  آموزش  حوزه  در  نقش  مهمترین 

است که خروجی آن سالمت افراد مربوط می باشد.
بیمارستان های در   وی در خصوص آخرین وضعیت 
حال احداث کرمان، اظهار کرد: ساختمان بیمارستان 
شهید باهنر کرمان در اولویت برنامه های ما بوده که 
در مهرماه سال 96 حدود 70 درصد پیشرفت فیزیکی 
پیشرفت  گذشته  سال  نیم  و  یک  در  که  داشت، 
فیزیکی آن به صد در صد رسیده و حدود 94 درصد 
تجهیزات مورد نیاز آن تامین شده و در حال جابجایی 
هستیم که حدود سه ماه آینده کال جابجا صورت و 
آمادگی افتتاح آن را به وزارت بهداشت و درمان اعالم 

شده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اعالم این خبر 
که بیمارستان سینای شهرستان زرند نیز حدود 85 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اظهار کرد: بیمارستان 
شفا که در کنار فرودگاه کلنگ آن به زمین زده شده 
بود به دلیل مشکالت فنی کال منتفی شد و جایگزین 
احداث  بیمارستان  خود  داخل  در  شفا  بیمارستان 
خواهد شد که در حال حاضر به دنبال سرمایه گذار 
تا یک بیمارستان حدود 800 تختخوابی در  هستیم 

محدوده بیمارستان کنونی شفا احداث کنیم.
اورژانس  تجهیزات  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
دانشگاه های علوم پزشکی کرمان در سه سال اخیر 
متوسط  به  نسبت  اما  است،  کرده  پیدا  خوبی  رونق 
سال  سه  در  کرد:  تصریح  هستیم،  عقب  کشور  کل 

گذشته 30 درصد در ایجاد تخت بیمارستانی افزایش 
افزایش تخت های بیمارستانی می توانیم  با  داشتیم و 
نیز  اورژانس  باشیم که تخت های  داشته  را  امید  این 
افزایش می یابد. گفتنی است که سیاست ما در احداث 
تا  این است که حدود 30  بیمارستانی در  تخت های 
بخش  را  مابقی  و  خصوصی  بخش  را  آن  درصد   40

دولتی تامین کند.
می توانداز  که  راه های  از  یکی  داد:  ادامه  رشیدی نژاد 
هزینه های بیماری و بیمارستانی جلوگیری کند؛ بحث 
امسال  شعار  که  است  بهداشتی  اولیه  مراقبت  های 
موضوع  همین  نیز  هفته سالمت  در  بهداشت  وزارت 
کشور  پای  به  پا  استان  سالمت  های  شاخص  است. 
پیش می رود که به عنوان مثال یکی از شاخص های 
سالمت بحث خودکشی بوده که در استان کرمان این 
شاخص در حدود 3.8 نفر از هر هزار نفر بوده که از 
یا شاخص مرگ و  بوده و  تر  پایین  متوسط کشوری 
تولد  هزار  از  نفر   9.3 کرمان  استان  در  نوزادان  میر 

بوده است.
دارد  وجود  کرمان  در  داروخانه   124 کرد:  بیان  وی 
جاری  سال  در  و  است  روزی  شبانه  آن  مورد   9 که 
10 داروخانه به شهر کرمان اضافه خواهد شد ضمن 

در  جزیی  تخلف  مورد   50 گذشته  سال  در  آنکه 
داروخانه های کرمان داشتیم که در همین راستا نیز 
شهروندان می خواهیم اگر با تخلفی مواجه شدند از 
طریق سامانه پیامکی 10003412105620 تخلف را 

به دانشگاه علوم پزشکی کرمان اعالم کنند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان افزود: در خصوص 
مواقع  بعضی  در  نیز  خاص  بیماران  داروی  تامین 
بصورت موردی دارویی به صورت اختصاصی همزمان 
با سراسر کشور با کمبود روبرو بوده ایم ولی اولویت ما 

تامین داروی بیماران خاص است.
اورژانس  های  آمبوالنس  حضور  زمان  متوسط  وی 
دقیقه   8 در شهر  و  دقیقه  را 13  جاده ها  در  کرمان 
دانست و بیان کرد: در راه های فرعی و خاکی پوشش 
آمبوالنس نداریم که در حال پیگیری برای پوشش آن 

نقاط نیز هستیم.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان به نرخ تعرفه های 
وزارت  مصوبه  طبق  کرد:  بیان  و  اشاره  سال جاری 
و  درصد   13 خصوصی  بخش  تعرفه های  بهداشت، 
بخش دولتی کمتر از 10 درصد اضافه شده است و در 
حوزه هتلینگ های بخش خصوصی حدود 25 درصد 

افزایش یافته است.

به  گفت:  بم  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
تنظیم  منظور  به  همچنین  و  تقاضا  افزایش  دلیل 
این  کاالدر  تن   372 اساسی  کاال های  وقیمت  بازار 

شهرستان توزیع شد.

باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان  ، مریم خاکپور مدیرجهاد کشاورزی 
شهرستان بم گفت: این کاال های اساسی شامل گوشت 
قرمز، گوشت مرغ، شکر و برنج این مدیریت از اوایل 

جاری  سال  ماه  فروردین  تا  گذشته  سال  اسفندماه 
بیش از 45 تن گوشت قرمز به صورت گرم ومنجمد، 
10 تن گوشت مرغ، 280 تن شکر و 37 تن برنج در 

این شهرستان توزیع شد.

افتتاح دستگاه هوشمند بازیافتی ساخت محققان دانشگاهی
 در دانشگاه شهید باهنر کرمان

تحقق  راستای  در  زباله،  بازیافت  هوشمند  دستگاه  دو 
»دانشگاه سبز« و کمک به محیط زیست در دانشگاه شهید 

باهنر کرمان افتتاح شد.
رشته  فارغ التحصیل  فرامرزی،  نصراهلل  ایسنا،  گزارش  به 
بازیافتی  هوشمند  دستگاه  تولیدکننده  و  مخترع  عمران، 
گفت: علت افتتاح این دستگاه در داخل دانشگاه شهید باهنر 
کرمان، برنامه ریزی و اتخاد تمهیدات الزم در جهت اجرای 
مدیریت سبز و ارتقای سطح دانشگاه بر اساس استاندارهای 
زیست محیطی و دستیابی به معیارهای »دانشگاه سبز« در 
سطح ملی و بین المللی است که ابتدا در دانشگاه فردوسی 
مشهد سپس دانشگاه شیراز و اکنون در دانشگاه شهید باهنر 

مستقر و راه اندازی شد.
پسماندهای  می توانند  دانشجویان  تمامی  گفت:  فرامرزی 
اپراتورهای دستگاه تحویل  به  خود را جمع آوری کرده و 
که  بازیافت  بین المللی  کدهای  به  توجه  با  اپراتور  دهند، 
مانند  دیگر  زباله های  کد  یک  و  بین المللی  کد   7 شامل 

زباله های تخصصی همچون سی دی است، بطری ها را داخل 
خود  توسط  بطری ها  مبالغ  آن  از  پس  و  انداخته  دستگاه 

دستگاه محاسبه می شود.
وی افزود: این دستگاه دارای چندین مدل است که نوع تمام 
اپراتور  اما نوع معمولی آن دارای  ندارد،  اپراتور  اتومات آن 
است. پس از تحویل کامل بطری ها توسط شهروند یک کارت 
تحت عنوان بازیافت کارت به فرد داده می شود، تمامی مبالغ 
بطری ها توسط سیستم نرم افزاری دستگاه محاسبه می شود 
و به بازیافت کارت فرد واریز می شود و برای دریافت مبلغ، 
هر فرد می تواند از طریق کارت یا از طریق کیف اپلیکیشن 

درخواست خود را ثبت و مبلغ خود را دریافت کند.
مخترع و تولیدکننده دستگاه هوشمند بازیافتی افزود: قیمت 
دستگاه بین 25 تا 80 میلیون تومان متغیر هست که در 
مصرف خانگی توجیه اقتصادی ندارد، هزینه این دستگاه 45 
میلیون تومان است و اپراتور دارد. استقبال از دستگاه دارای 
اپراتور بیشتر بوده، چون زمانی که متصدی داشته باشد بهتر 

برای مردم توضیح داده می شود.
ایران  این دستگاه در 35 شهر  اینکه  به  اشاره  با  فرامرزی 
و برای اولین مرتبه در کرمان راه اندازی شده است، گفت: 
یکی از ویژگی های این دستگاه، بحث اشتغال زایی و صرفه 
اقتصادی آن است، هم برای کشور، هم برای شهر، هم برای 
از  جدا  مثال،  برای  می کند  استفاده  که  فردی  و  شهروند 
کارخانه تولیدی آن یک نفر به صورت مستقیم و سه نفر 
به صورت غیر مستقیم به ازای هر دستگاه مشغول به کار 

می شوند.
وی افزود: مهم ترین ویژگی این دستگاه بحث محیط زیست 
است که به جای آسیب زدن به طبیعت، به پاکسازی آن 
کمک می کند، به دلیل اینکه از این طریق پروسه بازیافت 
کاهش می یابد و مستقیم زباله در مبدا پرک می شود و زباله 
باید خشک باشد، به بیانی دیگر تمام پسماندهای خشک با 
بازیافت در  ارزش به جز، زباله های مرطوب و عفونی قابل 

این دستگاه است.

درراستای ماده قانون 43 بخشی 
از مقررات مالی دولت و ماده

 5 قانون الحاقی
 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان 
اماکن  از  تعدادی  دارد  نظر  در  راور 
وامالک خود را در قالب قرارداد اجاره 
نماید.لذا  واگذار  واجدشرایط  افراد  به 
متقاضیان جهت کسب شرایط مزایده 
تا تاریخ 98/2/7 و دریافت اسناد مزایده 
به واحد حقوقی  این مدیریت مراجعه 

نمایند.

نوبت اولآگهی مزایده
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قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !

مرگ سفید 

باال رفتن هزینه های کفن و دفن 
در بادآباد و مشکالت بعد از آن تا سر سال با توجه 
به اینکه عزیزان مرده دیگر ارثی باقی نمی گذارند، 
می  قطع  باشند  داشته  اگر  هم  بازنشستگی  حقوق 
شود گروهی در بادآباد با شنیدن خبر ازدواج های 
پیدا  را  سفید  مرگ  ما  گویند  می  فرنگ  در  سفید 
برگزاری  با  و  صدا  و  سر  بی  را  مرده  یعنی  کنیم! 
خاک  شبانه  خانواده  اول  درجه  اعضاء  با  مراسم 
احوال  هم  کسی  اخیر  های  سال  در  چون  و  کنیم 
مرگ  هرگز  گیرد  نمی  را  بازنشستگان  و  سالمندان 
می  یادها  از  مدتی  از  پس  و  شود  نمی  افشا  هم  او 
چون  است  بهتر  سفید  ازدواج  از  سفید  مرگ  رود. 

می توان آن را مخفی کرد.

به قلم
 نادر کریمان 

یادداشت های 

گاه و بی گاه

تجلیل 
نظر  مورد  محل  در  زود  دوستی صبح  موکد  سفارش  به 
حاضر شدم با جمعیت زیادی که هر لحظه به آن افزوده 
می شد مواجه شدم. موج جمعیت به صورت خودکار مرا 
تلفن دوستم  با  این سو و آن سو می کشاند. خواستم  به 
در  بدانم  آنجا  به  را  آمدنم  دلیل  حداقل  تا  کنم  پیدا  را 
همین حین نجواهایی از خوبی و بزرگی شخص فرهیخته 
از ماشین های گل زده و  و عالم شنیده می شد همه جا 
دسته های گل که عکس آن بزرگ بر روی آن ها بود 
پر بود ولی با همه این تفاسیر این اولین بار بود که با سالم 

و صلوات او را بر روی دست می بردند.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

گزارش »کرمان امروز« از روایت تلخ کاهش آمار ازدواج در استان کرمان و دغدغه های زندگی مشترک جوانان؛

تسهیل به جای تشویق

اشاره:
در جدید ترین آماری که  از سوی مدیر کل ثبت اسناد 
ازدواج و  و امالک استان کرمان اعالم شده شاهد کاهش 
زمینه  این  در  البته  استان  هستیم که  افزایش طالق در 
معتقدند  بعضی  می شود.  ارائه  هم  مختلفی  های  دیدگاه 
که با کاهش آمار ازدواج مواجهیم اما گروهی دیگر بر این  
باورند که میزان طالق با افزایش چشمگیری روبه رو بوده 
است. البته در این میان طرح هایی مانند ازدواج های آسان 
هم نتوانسته بر رغبت و میل جوانان برای ازدواج موثر واقع 
شود. در کنار آن ازدواج های دانشجویی نیز کمک چندانی 

به این مساله نکرده است.
ازدواج و طالق شهر کرمان مراجعه  به سردفتران  وقتی 
می کنیم آنها نیز از کاهش آمار ثبت ازدواج و افزایش آمار 
ثبت طالق درسال های اخیر خبر می دهند. به اعتقاد آنها 
فشارهای اقتصادی، اعتیاد، خیانت و فضای مجازی از جمله 
عواملی هستند که در تغییر این آمارها تاثیر مستقیم دارند. 
قابل  ادامه  این زمینه گزارشی تهیه شده است که در  در 

مطالعه می باشد.
کاهش 12 درصدی ازدواج در کرمان

شاید باورش سخت باشد اما این رخدادی است که زنگ 
هشدار را برای جامعه شناسان و برنامه ریزان خانواده به صدا 
در آورده است. اگر تا سال 96 ازدواج در کرمان شش درصد 
نسبت  به سال 95 کاهش یافته بود اما این آمار امروز به 

12 درصد رسیده است. 
از  مشخصی  آمار  و  ازدواج  برای  مشخصی   سن  اگرچه 
تعداد جوانان مجرد در شرف ازدواج در استان کرمان وجود 
ندارد  یا  به دست آوردن آن از سیستم اداری مانند پشت 
سر گذاشتن هفت خوان رستم است اما نرخ نزولی ازدواج 
طی ده سال اخیر نشان می دهد رغبتی در جوانان  برای 
تعداد  بر  هر سال  و  ندارد  وجود  زندگی مشترک  تشکیل 

را پشت سر می  ازدواج  مفید  و دخترانی که سن  پسران 
گذارند، اضافه می شود.

دالیل کاهش ازدواج
در چند سطر کوتاه و در یک گزارش نمی توان  به همه 
بررسی  در  ای که  نکته  اما  پرداخت  ازدواج  دالیل کاهش 
بی  بین   که  است  این  است  توجه  به  الزم   موضوع  این 
رغبتی و تاخیر در امر ازدواج جوانان و تاخیر  به دلیل نبود 
شرایط، تفاوت وجود دارد که این مساله بین عوامل فرهنگی 

و اقتصادی ماجرا تمایز ایجاد می کند.
به  باره   این   در  خانواده  مسائل  مشاور  محمدی  طیبه 

خبرگزاری ایرنا گفته است:
قبول  از  جوانان  ترس  و  اقتصادی  مسائل  شک  بدون 
مسئولیت  از  تر  سخت  خانواده،  یک  اقتصادی  مسئولیت 
اجتماعی آن است چون در شرایط اقتصادی جامعه امروز 

جوانان به سختی از عهده مخارج خود بر می آیند.
فاکتورهای  ترین  مهم  از  یکی  را  مسکن  دغدغه  وی 
اقتصادی برشمرد و گفت: اگر به این معضل، نبود شغل برای 
جوانان را هم بیفزاییم بسته کامل اقتصادی برای ممانعت از 

اقدام جوانان و رغبت به ازدواج می شود.
این کارشناس به تشریفات دامنگیر جوانان در ازدواج نیز 

هم  و  مباحث چشم  باید  خانواده ها  افزود:  و  کرد  اشاره 
چشمی را از جوانان خود دور کنند و اصل زندگی را فدای 
دکور زندگی نکنند چرا که به این ترتیب فرصت جوانی، 

پاکدامنی و سالم زندگی کردن را از جوانان می گیرند.
محمدی گفت: باید ازدواج آسان را تبلیغ کرد و به جوانان 
آموخت نیازی نیست زندگی را با نمره 20 و داشتن تمام 

امکانات در آغاز زندگی شروع کنند.
 ضعف باور به ازدواج 

افزایش آمار طالق در جامعه  به  با اشاره  این کارشناس 
گفت: اصل مهم مورد توجه در تالش برای تشویق جوانان 
به ازدواج تحکیم خانواده و فراهم آوری اصول مربوط به آن 

و الزامات آن از قبل است.
مسائل  ترین  مهم  از  یکی  را  طالق  از  ترس  محمدی 
فرهنگی دخیل در بی رغبتی و عدم تمایل جوانان به ازدواج 
عنوان کرد و گفت: افزایش نرخ شکست جوانان در زندگی 
مشترک به دالیل مختلف جوانان را به این باور می رساند 
که ازدواج آنان نیز درصد باالیی تزلزل خواهد داشت و با 
توجه به شرایط مهریه و تعهدات مالی بسیاری از پسران 
ازدواج را ریسکی بزرگ تلقی کرده و ترجیح می دهند خود 

را زیر بار چنین استرسی نبرند.
این  رفع  و  باور  این  تغییر  حل  راه  خانواده  مشاور  این 
استرس را در فراگیری مهارت های زندگی و مشاوره قبل 
از ازدواج عنوان کرد و گفت: آموزش مهارت مدیریت روابط 
خانواده، فرزندپروری و مهارت های مربوط به اقتصاد خانواده 
می تواند تحکیم و تعالی خانواده را تاحدودی تضمین کند.

سخن آخر
باید بدانیم که ازدواج تنها عقد نامه و چند امضا  یا مراسم 
جشن عروسی و پوشیدن  لباس عروس و داماد نیست که 
تالش شود  با هر بهایی محقق شود بلکه ازدواج یک قرارداد 
اجتماعی برای تشکیل زندگی مشترک  با اقتضائات ویژه 
است.  بهتر است مسئوالنی که با اتکا به طرح هایی همچون 
ازدواج آسان و یا ازدواج دانشجویی و یا مشوق هایی از این 
دست  به دنبال افزایش نرخ ازدواج و متعاقب آن افزایش 
نرخ باروری و فرزند آوری هستند برای یک  بار هم شده  از 
خود بپرسند آیا شرایط  اشتغال برای پسران در سن ازدواج 
فراهم است که بتوانند برای تشکیل زندگی مشترک درآمد 
داشته  باشند؟ کاش به جای مشوق های ازدواج تسهیالت 
اشتغال و مسکن فراهم کنند تا به اهداف مد نظر در ازدواج 

نیز دست  یابند.

  اگرچه سن مشخصی برای ازدواج و آمار مشخصی از تعداد جوانان مجرد 
در شرف ازدواج در استان کرمان وجود ندارد یا به دست آوردن آن از سیستم 
اداری مانند پشت سر گذاشتن هفت خوان رستم است، اما نرخ نزولی ازدواج طی 
ده سال اخیر نشان می دهد که رغبتی در جوانان برای تشکیل زندگی مشترک 
وجود ندارد و هر سال بر تعداد پسران و دخترانی که سن مفید ازدواج را پشت 
سر می گذارند، افزوده می شود. ای کاش مسئوالن به جای تشویق لفظی برای 
ازدواج تسهیالت اشتغال و مسکن فراهم می کردند تا جوانان دیگر در ایام میانسالی 
و پیری به فکر ازدواج نیفتند و قدرت این تغییر بزرگ در ایام شباب برایشان ممکن 

شود

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

برخیز و دنیا را 

بگردان روی 

دستت 
هستند  مشترک  های  توانایی  دارای  افراد  اغلب 
اما اعتماد به نفس پایین زمانی که فرد اعتمادش 
است  داده  دست  از  خود  قدرتهای  به  نسبت  را 
مسیر  پیمودن  شود.  می  کارها  در  تزلزل  سبب 
البته که از ضروریات رسیدن به  و داشتن برنامه 
هدفی مشخص است اما وسواس و ایده آل نگری 
بیش از حد موجب انتقاد از خویش شده لذا فرد 
دهد  می  دست  از  دارد  خود  به  که  را  اعتمادی 
آن  عهده ی  از  و  بودن  ها  بهترین  فکر  در  مدام 
برنیامدن انسان را از ادامه ی راه ناامید کرده و به 
ورطه ی ناتوانی می کشاند. کمال گرایی اگر که 
شدت یابد چون محقق شدنی نیست طبق یاس 
را به صدا درآورده و اعتماد به نفس را پایین می 
به  اعتماد  از  شکلی  نیز  دروغین  امیدهای  آورد. 
نفس کاذب را ایجاد می کند که به اندازه ی عدم 
اعتماد خطرناک است فرد آن را در رفتار خویش 
به  درون  از  که  در صورتی  گذارد  می  نمایش  به 
و  تاجران  اغلب  را  حالت  این  ندارد.  اعتقادی  آن 
بازاریان برای تبلیغات از خود نشان می دهند. اما 
توانایی  اغلب  دارند  هم  وسواس  که  گراها  کمال 
هایشان بیشتر از سایرین است اما به دلیل توقع 
زیادی  استعدادهای  دارند  خودشان  از  که  باالیی 
تسلیم خاموشی می  و  را در خود سرکوب کرده 
شوند. در عرصه ی زندگی عرض اندام نمی کنند 
زیرا هیچوقت نمی توانند آنچه باشند که از خود 
توقع دارند. بهتر است که سطح توقع از خود را در 
حد تعادل نگاه داریم توقع که باال باشد با فراهم 
هم  را  آنچه  است  ممکن  امکانات  برخی  نبودن 
با  همراه  و  بدهیم  دست  از  داریم  دست  در  که 
گرچه  شویم  گم  جهان  از صفحه ی  آرزوهایمان 
آل  ایده  اما  دهد  می  پای حرکت  آدم  به  اهداف 
نگری پای حسرت را به زندگی افراد باز می کند.

بشکن زمین انتقاد از برگ ها را 
وقتی که دنیای دلت باران ندارد 
شاید توان دست هایت را بگیرد 

وسواس سردی که به جانت ریشه دارد 
برخیز و دنیا را بگردان روی دستت 

پروانه در رویای گل کاشانه دارد.

به قلم 
مهناز سعید 
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فرهنگ و ادب

سیل 

ویرانگر

سیل ویرانگردگردرکشورم طغیان نکن

دست نگه دارخانه ی صبر مرا ویران نکن

مهربانی پیشه کن این سرزمین الله هاست

کم اگر آورده ای در کشور ایران نکن

گرچه ویران گشته پیش از این بدست ظالمان

روصبوری بر گزین با مردمش اینسان نکن

این وطن مظلوم وتحریم است بدست دشمنان

تو دگر خنجر نزن بر پیکرش قربان نکن

گرچه باران رحمت وتشنه کویر کشور است

این قدر جورو جفا در دشت خوزستان نکن

نا بسامان کرده ای بس مردمان این دیار

بس کن این آشفتگی درشهرواین سامان نکن

کشت دهقان بردی و کردی همه باد هوا

شرم کن ازاین خرابی مردمش حیران نکن

پا برهنه در گل وسیالب دیدم  مردوزن 

خانه اش ویرانه کردی کودکش گریان نکن

مردمانی اهل ایمان از نژاد آریا

جان آذین شعله ورگشته دگرطغیان نکن

به قلم
محمد آذین

الکی 
که  اساس  و  پایه  بی  خبرهای  و  سخن  گونه  هر  امروزه 
ی  واژه  با  باشد  شده  نقل  نامطمئنی  و  غیرموثق  منبع  از 

»الکی« توصیف می شوند.
و  نکرده  ازدواج  هرگز  که  فردی  گاه  هر  مثال،  عنوان  به 
کاندیدای  دارد  قصد  اش  نوه  بگوید:  ندارد،  هم  فرزندی 
ریاست جمهوری شود، افراد مطلعی که در آن جمع حضور 
دارند، خواهند گفت: »الکی می گوید! فالنی ازدواج نکرده 

و فرزندی هم ندارد. پس نوه اش کجا بود!؟«
تعدادی  از  که  مجالسی  کردن  گرم  منظور  به  ها  بعضی 
دوستان تشکیل شده است با زبان طنز و شوخی، سخنانی 
بر زبان می آورند که موجب شادی و شگفتی حاضران می 
شود ولی از آنجا که خبرهای این قبیل افراد، پایه و اساس 
درستی ندارد، خودشان برای رفع هر گونه شبهه ای خواهند 

گفت: »شوخی کردم، الکی گفتم که بخندیم!«
... اما ممکن است بارها این پرسش در ذهن شما طرح شده 
باشد که سخنان بی پایه و اساسی که از سوی منابع موثق و 
قابل اعتماد تایید نشده باشد، چه رابطه ای با »الک« دارد؟ 
الک )موبیز( نوعی غربال با سوراخهای بسیار ریز است که 
برای بیختن آرد و پودر شکری که در شیرینی پزی استفاده 

می شود به کار می رود.
انواع  ساختن  دور،  چندان  نه  های  گذشته  در  که  آنجا  از 
غربال )پرویزن( انواع سازها و آالت موسیقی؛ انواع وسایل 
چوبی و فلزی که در کشاورزی ودامداری به کار می رود در 
تخصص کولی ها بود، مردم شهرها و روستاها یک سال 
انتظار می کشیدند تا به ایام بهار، کولی ها در نزدیکی شهر 
یا روستای آنها، چادر بزنند و آنها بتوانند عالوه بر وسایل 
های  بازی  اسباب  نیز  خود  کودکان  برای  زندگی،  و  کار 

چوبی و سفالی خریداری کنند.
کولی ها متخصص ساخت الک: 

کولی ها با فرآوری روده ی گوسفندان، ماده ی اولیه شبکه 
به  کرمانی  گویش  در  که  را  غربال  انواع  بندی شطرنجی 
آن »ِکمو« می گوییم و نیز پرده بندی سازهای زخمه ای 
و نیز تارهای زیر این سازها را تولید می کردند. زه کمان 
تیراندازان در جنگ های باستانی توسط قومی از کولی ها 
تهیه می شد. از آنجا که طوایف مختلف کولی ها پیوسته 
در حالت کوچ و حرکت از شهری به شهری، کشوری به 
کشوری و روستایی به روستایی بودند، بهترین و مرغوب 
کمان  زهی،  سازهای  ودسته  کاسه  برای  را  چوب  ترین 
و  پوست  ترین  مناسب  و  ها  غربال  ی  کمانه  تیراندازان، 
فراهم  وسایل  این  کردن  تکمیل  برای  حیوانات  ی  روده 
اسب  نوعی  دم  یا  یال  موی  با  را  موبیز  آنها  کردند.  می 
می ساختند که دوام بیشتری داشته باشد و چون این گونه 
غربال با »مو« ساخته می شد، آن را »موبیز« نام نهاده اند. 
با توجه به اینکه ساخت موبیز نیاز به مدت زمان بیشتری 
لحاظ،  همین  به  باشد.  گرانبهاتر  که  است  طبیعی  دارد، 

بسیاری از خانواده ها قادر به خرید »موبیز« نبودند.
نوروز و کماچ سهن:

برگزاری  برای  دور  های  گذشته  از  کرمانی  های  خانواده 
جشن نوروز، تولید مقدار زیادی »کماچ سهن« را در اولویت 
و  مغذی  شیرینی  این  پختن  برای  دادند.  می  قرار  اول 
کیسه  یا  پارچه  در  را  گندم  مقداری  زمستان  در  خوشمزه، 

ای مرطوب قرار می دادند تا پس از مدتی تج )جوانه( بزند. 
هنگامی که جوانه ها به اندازه ی مورد نظر رشد کردند، آنها 
)آسیادستی(  با دست آس  آفتاب خشک کرده و  را در زیر 
موسوم  که  آرد  این  از  خمیری  کردند.  می  تبدیل  آرد  به 
به آرد سهن است، تهیه می شود. مسگرها بنا به سفارش 
نام  کماچدان  که  ساختند  می  مسین  ظرفی  کرمان  مردم 
داشت و رفته رفته به شکل کماجدان درآمد. بانوان صاحب 
اندازه  به  دایره شکل  دار کرمانی، خمیری  اونیت  و  سلیقه 
ی قطر کماجدان می بریدند و مقداری خرمای بی هسته 
که با قلمفر و جوز هندی و دیگر گیاهان دارویی معطر و با 
مغز گردو و پسته و ... تقویت شده است، روی آن تکه ی 
خمیر قرار می دادند و روی این مواد را با خمیر دایره شکل 
دیگری می پوشیدند و پس از اینکه مقداری روغن حیوانی 
در کماجدان می ریختند »کماچ سهن« را در داخل آن می 
انداختند، درب آن را می بستند و در زیر آتش تنور قرار می 
پایین مغز پخت و خوش رنگ شود. در  باال و  از  تا  دادند 
داخل مواد اولیه پخت این شیرینی خانگی شکر به کار نمی 
رود. زیرا جوانه گندم شیرینی طبیعی دارد اما برای تزیین 
آن، مقداری پودر شکر نیاز است که از گذشته های دور با 
کوبیدن قند یا شکر در جوغن )هاون( و بیختن آن با موبیز 

تهیه می شده است. 
لوکس  ابزاری  موبیز  آنجا که  از  یادآور شدم،  همانطور که 
و گرانبها محسوب می شد، بسیاری از خانواده ها قادر به 
قدری خوشمزه  به  ولی »کماچ سهن«  نبودند  آن  خریدن 
و مقوی بود که اگر در سفره ی نوروزی خانواده ای نبود، 
این  نبود  در  حتی  و  نیامده  آنها  ی  خانه  به  نوروز  گویی 
شیرینی آیینی، زیبایی های فصل بهار از چشم اهل خانواده 

می افتاد.
کماچ سهن، آزادی یا اسارت!؟

دلبری این شیرینی خوشمزه به اندازه ای است که در تاریخ 
باور نکردنی برعهده داشته  انگیز و  کرمان، نقشی شگفت 
است. روانشاد دکتر باستانی پاریزی در کتاب »از سیر تا پیاز 
ص 466« به نقل از خاطرات خانلرخان اعتصام الملک می 
نویسد: امیر شوکت الملک اعلم، حاکم قائن عواید ملکی را 
وقف کرده بود که نوروز هر سال دوغالم و بنده ی زرخرید 

از کرمان خریداری و آزاد شوند.
که  رسد  می  سیاهی  غالم  به  نوبت  سالها،  از  یکی  در 

آفریقا  در  را  هموطنانش  از  گروهی  و  او  انسان  تاجرهای 
اسیر کرده و در کرمان به فروش می رسانند. یکی از این 
غالمها، سالها در خانه ای زندگی می کرد که بانوی مهربان 
با فرا رسیدن نوروز باستانی ،کماچ  و صاحب سلیقه خانه، 
اگر لحظه  آدم  ما کرمانی ها  به قول  هایی می پخت که 
کماچ سهن  همراه  را  هایش  انگشت  کرد،  می  غفلت  ای 

نیز می خورد! 
را در عید  بندگان مظلوم  این  بود  نذر کرده  قائن که  امیر 
به  را  کرمانی  مهربان  بانوی  آن  پیرغالم  کند،  آزاد  نوروز 
اتفاق یکی دیگر از هموطنانش به حضور امید آوردند. او به 
هر کدام، مقداری پول دادو گفت اگر می خواهید در ایران 
برای خودتان کار و کاسبی راه بیندازید و زن و بچه داشته 
باشید، مختارید و اگر می خواهید به وطن خود بازگردید، 
بروید.  میان هموطنان خود  به  و  را هزینه سفر کنید  پول 
غالم آن بانوی کرمانی پس از دقایقی که سرش را پایین 
امیر کرد و  به  انداخته و گلهای قالی را می نگریست، رو 
گفت: هر چه فکر می کنم از کماچ های سهنی که خانم 
برای نوروز می پزد، دل ورکن نمی شوم و خالصه اسارت را 
بر آزادی ترجیح داد و دوباره به خانه ای بازگشت که سالها 
بود. گفته  بهانه اش  بود. کماچ سهن  دیده  مهر و محبت 
بود، جناب امیر، چرا می خواهی دم سال نو مرا در بیابان 

ها سرگردان کنی؟
بگذریم، قبل از اینکه کماجدان را در زیر آتش خل انداخته 
ی تنور فرو کنند، روی کماچ را با خطهای مورب »رده« 
می اندازند و پس از اینکه پخته شد، با کارد آن را به قطعات 
کوچک لوزی یا مربع تقسیم می کنند و برای آنها که دچار 
بیماری قند نشده اند، مقداری پودرشکر می ریزند و آنها که 

پرهیز دارند، بدون پودرقند می خورند.
هم اکنون در کرمان شرکت هایی تاسیس شده است که 
سمنو و کماچ سهن را برای عرضه در فروشگاه های بزرگ 
و کوچک به میزان بسیار زیاد تولید می کنند و گردشگران 
ایرانی و خارجی به عنوان سوغات کرمان، مقداری سمنو و 

کماچ سهن تازه با خود به ارمغان می برند.
رابطه ی کماچ سهن و سخنان الکی 

.. اما هنوز به رابطه ی سخنان الکی و کماچ سهن نرسیده 
پول  ها  خانواده  از  بسیاری  یادآور شدم،  این  از  پیش  ایم! 
تهی  خالقیت  از  ولی  نداشتند  موبیز  خریدن  برای  کافی 

نشده بودند. به یاد دارم مرحوم والده ام پارچه ی سفید، 
نازک و کم دوامی که از نخ های بسیار نازک پنبه بافته می 
شد، دور یک کاسه چینی یا ورشو می پیچید و انواع قوتو، 
نخود برشته و شکر، نارگیل و شکر و ... در جوغن )هاون( 
نازک می چرخاند  پارچه ی  آن  را روی  آنها  و  می کوبید 
قهوه  در  را  نرم  پودر  این  شود.  کاسه  وارد  نرمی  پودر  تا 
دان های چینی گل سرخی می ریخت تا بخشی دیگر از 
شیرینی های نوروز آماده شود. پودر شکر هم برای کماچ 

سهن نیز به همین شیوه تهیه می شد.
 ... برشته، قهوه و  پودر قوتو، نخود  برای تهیه  آنجا که  از 
با پارچه ای نازک و کم دوام که آن را خاصه می نامیدند، 
نوعی الک فوری و کم هزینه فراهم می شد، پارچه های 
رفته  رفته  و  شدند  موسوم  الکی  های  پارچه  به  دوام  کم 

سخنان بی پایه و اساس نیز الکی خوانده شدند.
رده به کماچ سهن گفته ام!؟

با فشار کم  این، خواندید روی خمیر کماچ سهن  از  پیش 
کارد، ردی می انداختند تا بعد از پخت برای تقسیم کردن 

آن به قطعات لوزی شکل، دچار مشکل نشوند.
هر گاه فردی از دوست خود گله و شکایت بی موردی داشته 
باشد و به قول ما کرمانی ها  به دنبال تنگف منگف و حرف 
های صدمن یک غاز بگردد، دوستش ممکن است بگوید: 
»مگر رده به کماچ سهن گفته ام!؟« نظیر: »مگر گفته ام 
خدا  ی  رودخانه  به  »سنگ  یا:  ابروست!؟«  چشمت  باالی 
انداخته ام!؟« یا: »به اسب شاه گفته ام یابو!؟« و زبانزدهایی 

از این دست که در ادبیات نانوشته ی ما بسیار است.
تو خونه ی همسایا کماچه؟ به ماچه!

کماچ سهن- که در گویش کرمانی»کماچ سن« گفته می 
توسط  معطر،  ادویه  و  یک  درجه  اولیه  مواد  با  اگر  شود- 
بانوان باسلیقه و ماهر پخته شود، هفت محله را خبر می کند 
و طبیعی است که خاطره ی چشایی هر کرمانی را تحریک 
فرایندی  در  خوشمزه  شیرینی  این  که  آنجا  از  کند.  می 
سخت و طوالنی مدت تهیه می شود و ادویه معطری که 
در آن به کار می رود ،چندان ارزان نیست که همگان بتوانند 
خریداری کنند، عید نوروز همه ی خانواده ها نمی توانند از 

این شیرینی سنتی در خانه داشته باشند.
سمنو  مقداری  ها  همسایه  که  است  مرسوم  کرمان  در 
یکدیگر  به  همسایگی«  »کاسه  عنوان  به  سهن  کماچ  و 
کردند  فراموش  را  زیبا  سنت  این  چنانچه  ولی  کنند  اهدا 
و کودکان به پدر و مادر خود یادآور شدند، اگر ما شیرینی 
عید نداریم، توی خونه همسایا کماچه! والدین در پاسخ به 
همسایا  ی  خونه  »تو  گویند:  می  کودکان  نفس  خواهش 
کماچه؟ به ما چه!« والدین کرمانی از این مثل برای تقویت: 
دیگر فضیلت  و  قناعت  مناعت طبع،  درونی،  کنترل  حس 
های انسانی در فرزندان خود بهره می برند و لذا این زبانزد 
گویش  در  آن  تکرار  و  نیست  کماچ سهن  به  مربوط  تنها 
کرمانی، انواع هوس ها و آرزوها را سازمان دهی می کند و 
چه خوب است که انسان از کودکی بیاموزد که چگونه می 
توان آرزوها را سازمان دهی کرد تا به مهمترین آنها دست 

یافت و روزگار بی هدف سپری نشود.
پی نوشت: حکایت مربوط به نذر امیرشوکت الملک که 
خریدن و آزاد کردن دو غالم کرمانی است را از حافظه ی 
کتاب  به  داستان  درستی  از  اطمینان  برای  نوشتم.  خودم 
»از سیر تا پیاز« مراجعه کردم. در صفحه 466 این کتاب 
ارزشمند نوشته شده است: امیر قائن هر ساله به میمنت فرا 
رسیدن عیدغدیر، دو غالم کرمانی را می خرید و آزاد می 
کرد. در یکی از این سالها عید سعید غدیر با عیدنوروز تقارن 
از آن دو غالم، اسارت در فضای عشق  یافته بود و یکی 
کرمانی  بانوی  آن  کماچ های سهن  با  که  را -  و محبت 
شیرینی و حالوت خاصی یافته بود- بر آزادی ترجیح می 

دهد.

ضرب المثل های کرمانی 
به قلم 

یحیی فتح نجات
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سرویس اجتماعی کرمان امروز

 

یکی از رمز های موفقیت در کنکور، داشتن برنامه ریزی دقیق و منسجم 
برای مطالعه درس های پایه و پیش دانشگاهی برای کنکور است.

باشگاه  پزشکی  علمی  گروه  دانشگاهی  حوزه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان،  فرصت زیادی تا برگزاری کنکوربزرگترین ماراتن 
علمی کشور باقی نمانده است و داوطلبان به سرعت در حال مطالعه و 
مرور مطالب درسی هستند؛ در واقع کنکور را می توان ثمره و نتیجه ۱۲ 
سال تحصیل در کالس درس دانست که بخشی از زندگی و آینده فرد 
را رقم می زند و در این بین نکته مهم و قابل توجه چگونگی استفاده از 

این فرصت و تبدیل آن به نقطه عطف رسیدن به موفقیت است.
و  نیست که شما در ذهن ساخته اید  بدانید کنکور غولی  اینکه  برای 
می توان با آرامش کامل و برنامه ریزی مناسب شبیه یک آزمون معمولی 
با آن رفتار کرد؛ قصد داریم از این پس با بسته ویژه کنکوری ها شما 
را با نکات مهم و مطالب کلیدی در زمینه کنکور آشنا کنیم تا ضمن 
به موفقیت  رسیدن به آرامش و دوری از استرس، روش های رسیدن 

به دست  قبول در کنکور  قابل  و  مطلوب  نتیجه ای  و  را کسب کرده 
آورید.

برای بررسی راه های رسیدن به پیروزی و کامیابی در کنکور با سهیل 
را  آن  مشروح  ادامه  در  که  کردیم  گفت وگو  تحصیلی  مشاور  سراج 

می خوانید.
حوزه  خبرنگار    با  گفت وگو  در  تحصیلی  مشاور  سراج  سهیل 
دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اینکه 
کتابخانه،  در  یا  بخوانند  درس  منزل  در  است  بهتر  کنکوری ها  پشت 
اظهار کرد: این بحث در افراد مختلف متفاوت خواهد بود و هر گروهی 
مکان های  در  می توانند  افراد  و  باشد  متفاوتی  شرایط  در  است  ممکن 
متفاوتی تمرکز کنند و درس بخوانند، این افراد تنها باید در مکانی باشند 
کار  سرگرم  نباید  زمان  این  در  و  نشود  آنها  پرتی  حواس  موجب  که 

جدیدی شوند.
برای  مناسبی  به کنکور فرصت  باقیمانده  ماه  این یک  داد:  ادامه  وی 
باید تنها ذهن خود را به کنکور معطوف کنند؛  اصالح رفتار نیست و 
نسبت  که  رقابتی  حس  دلیل  به  کتابخانه  در  دانش آموزان  از  برخی 
درس  به  تنها  را  خود  حواس  نمی توانند  می کنند  پیدا  خود  دوستان  به 
دیگر  برخی  اما  می کنند  پیدا  رقابت  حس  و  دهند  اختصاص  خواندن 
آنها  برای  کار  این  و  می خوانند  درس  بیشتر  رقابت  این حس  دلیل  به 

خوب است.

سرویس علمی کرمان امروز

 
از کمبود آهن  ناشی  یک متخصص داخلی گفت: کم خونی های 

باعث شکننده شدن ناخن ها، تغییر رنگ و ریزش مو می شود.
خبرنگار   با  گفت وگو  در  داخلی  متخصص  فرقانی  حسین  محمد 
حوزه کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران، درباره ابتال 

به بیماری کم خونی و عالئم آن اظهار کرد: بیماری کم خونی یکی 
ما محسوب می شود که معموال  ترین اختالالت در کشور  از شایع 
به  مبتال  افراد  در  که  عالمتی  اولین  دارد،  همراه  به  مشابهی  عالئم 
دیده  اختالل  این  با  به خصوص کودکان درگیر  بیماری کم خونی 
از شروع درمان  بیشتر موارد پس  می شود، کج خلقی است که در 

بهبود می یابد.
رنگ  به  می توان  به کم خونی  ابتال  دیگر عالئم  از  داد:  ادامه  وی 
پریدگی و سرگیجه اشاره کرد، همچنین کمبود آهن و روی که از 
عوامل ایجاد کم خونی است باعث شکننده شدن ناخن ها و ریزش 
یا تغییر رنگ مو می شود، اما اصلی ترین راه برای تشخیص بیماری 

کم خونی انجام آزمایشات مورد نظر است.

  پشت کنکور در خانه  یا کتابخانه؟

نشانه هایی که می گوید کم خون هستید

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای محمدجواد شایان فرد فرزند غالمحسین مع الواسطه به موجب وکالتنامه شماره 
فرزند  نسب  از طرف محمدحسین حسن  به وکالت  دفترخانه ۱88 کرمان   ۱398/۱/۲0 - ۲3۲۱8
محمدعلی مالک ششدانگ خانه پالک ۱056 از 9 اصلی بخش 4 کرمان که سند مالکیت آن صادر 
و تسلیم گردیده ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلی تصدیق امضا شده مدعی است سند مالکیت 
مزبور به علت جابجایی مفقود و درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا به استناد ماده ۱۲0 آئین 
نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز 
پس از انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند واال پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار: ۱398/۲/۲
۱0۲م/الف

عیسی حافظی فر - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان 

 
آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1397 حوزه ثبتی 

شهرستان رفسنجان 
به استناد ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد و امالک و مواد 54 و 59 اصالحی آیین نامه قانون ثبت اسناد و 
امالک بدین وسیله فهرست امالک مجهول المالکی که در سه ماهه چهارم سال ۱397 )دی و بهمن 
و اسفند( واقع در بخشهای 9 و ۱0 کرمان مورد تقاضای ثبت واقع شده اند به ترتیب پالک، نام 

متقاضی، میزان و نوع ملک، مساحت و محل وقوع ملک به شرح ذیل آگهی می شود: 
امالک تقاضای ثبت شده در بخش 9 کرمان از حوزه ثبتی شهرستان رفسنجان 

به  قاسم در ششدانگ خانه  فرزند  افزادی  از ۱8۱9 اصلی حیات رمضانی  فرعی  ۱( پالک ۲499 
مساحت ۱98 مترمربع واقع در اراضی علی آباد اربابی رفسنجان خیابان کارگر کوچه 5۲

۲( پالک ۱33۱ فرعی از ۱9۱6 اصلی محمد رجبی رستم آبادی فرزند اکبر ششدانگ خانه مساحت 
450/۲5 مترمربع واقع در اراضی فیض آباد رفسنجان بلوار امام علی )ع( خیابان توحید.

3( پالک 970 فرعی از ۱936 اصلی عباس بهرامشاهی سیستانی فرزند امان ا... در ششدانگ مغازه به 
مساحت 5۲/8 مترمربع واقع در اراضی حیدرآباد رفسنجان خیابان بعثت ساحلی 

4( پالک ۱08۱ فرعی از ۲۱45 اصلی علی حسن شاهی موسی آبادی شماره شناسنامه ۱ صادره 
رفسنجان فرزند عین ا... در ششدانگ زمین محصور مساحت 450 مترمربع واقع در شهرک هزار 

واحدی رفسنجان خیابان فاطمه الزهرا )س( کوچه ۲
5( پالک ۱۱33 فرعی از ۲۱45 اصلی جلیل حسن زاده باقرآباد فرزند حسن در ششدانگ محصوره 

مساحت 540 مترمربع واقع در شهرک هزارواحدی رفسنجان خیابان رسول اکرم )ص( کوچه ۲
6( پالک ۱۲56 فرعی از ۲۱45 اصلی سید علی قرشی کرانی فرزند سید عبدالحسین و زهرا السادات 
قرشی کرانی فرزند سید محمدعلی بالمناصفه ششدانگ مغازه نیمه ساز مساحت ششدانگ 5۱/30 

مترمربع واقع در شهرک هزار واحدی رفسنجان 
7( پالک ۱۲57 فرعی از ۲۱45 اصلی سید علی قرشی کرانی فرزند سید عبدالحسین و زهرا السادات 
قرشی کرانی فرزند سید محمدعلی بالمناصفه ششدانگ مغازه نیمه ساز مساحت ششدانگ 5۱/30 

مترمربع واقع در شهرک هزار واحدی رفسنجان.
8( پالک ۲463 اصلی حسین زینلی نژاد شریف آباد فرزند کرم ششدانگ خانه مساحت ۱37/05 

مترمربع واقع در جنب اراضی گرگین رفسنجان خیابان شهید غفاری کوچه اول.
9( پالک ۲464 اصلی رضا میرزابیگی و محمدجواد میرزابیگی فرزندان محمد بالمناصفه ششدانگ 

مغازه به مساحت ششدانگ 76/3 مترمربع واقع در شهر رفسنجان بلوار کارگر 
 38۲/۲6 مساحت  خانه  ششدانگ  غالمحسین  فرزند  رحیمی  محمدعلی  اصلی   ۲465 پالک   )۱0

مترمربع واقع در شهررفسنجان خیابان شهید نخعی 
۱۱(پالک ۲466 اصلی سید امیرهوشمند فرزند سید جواد ششدانگ خانه مساحت 36۱/60 مترمربع 

واقع در شهر رفسنجان بلوار کوثر 
از بخش ۱0 کرمان

۱۲( پالک ۱53۲3 اصلی مهدی اسدی فرزند حسین ششدانگ خانه مساحت 53۱ مترمربع واقع در 
اراضی روستای اودرج رفسنجان بخش ۱0 کرمان.

از  به هر یک  یا حقوقی نسبت  یا اشخاص حقیقی  قانون ثبت چنانچه شخص  به موجب ماده ۱6 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  این آگهی  امالک مورد تقاضای ثبت در 
نوبت این آگهی حداکثر ظرف مدت 90 روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک 
رفسنجان تسلیم و رسید دریافت نمایند. همچنین معترض می بایست براساس تبصره ۲ ماده واحده 
قانون مربوط به اعتراضات پرونده های ثبتی مصوب ۱373 ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت دادخواست الزم در این خصوص را به دادگاه صالح تقدیم و رسید آن را به 
اداره ثبت تسلیم نماید. همچنین در صورتی که قبال بین معترض و متقاضی ثبت قبل از انتشار نوبت 
اول این آگهی دعوایی در این خصوص در جریان باشد می بایست ظرف مدت 90 روز گواهی 
دادگاه مشعر بر جریان دعوی را از دادگاه اخذ و به اداره ثبت ارائه نماید واال حق وی ساقط و ادامه 

عملیات ثبتی به نام متقاضی جریان خواهد یافت.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/۲/۲  تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/3/۱

شهرستان  ثبتی  حوزه   97 سال  چهارم  ماهه  سه  حدود  تحدید  و  نوبتی  آگهی 
رفسنجان موضوع ماده 13 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

به استناد ماده ۱3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی اشخاصی که از طریق قانون تعیین تکلیف درخواست ثبت امالکی که قستی از آنها 
قبال تقاضای ثبت نگردیده و منجر به صدور رای به تنظیم اظهارنامه به شرح ذیل منتشر می گردد: 

۱( پالک 3634 فرعی مجزی شده از 976 فرعی از ۱8۱8 اصلی امیرحسین حیدری زاده رحمت 
رفسنجان  آباد  کمال  اراضی  در  واقع  مترمربع   40۱ مساحت  خانه  ششدانگ  فرزند حسین  آبادی 

خیابان شریف
ثبتی مصوب  پرونده های معترض  تعیین تکلیف  قانون  تبصره ۲  ثبت و  قانون  ماده ۱6  به موجب 
متفاضی  نام  به  مذکور  پالک  ثبت  تقاضای  به  نسبت  اشخاصی  یا  شخص  چنانچه   ۱373/3/۲5
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی ظرف مدت 90 روز اعتراض 
از تاریخ تسلیم اعتراض ظرف مدت یک ماه دادخواست  نیز  ثبتی تسلیم و  این واحد  به  خود را 
الزم را به مراجع قضایی تسلیم و گواهی دادگاه حاکی از طرح دعوا را اخذ و به این اداره تسلیم 
نمایند. چنانچه بین متقاضی و دیگری در این خصوص قبال دعوی در دادگستری اقامه و در جریان 
باشد متقاضی می بایست ظرف مدت ذکر شده گواهی دادگاه مبنی بر جریان دعوی به این واحد 
ثبتی ارائه نموده و در غیر این صورت حق وی ساقط خواهد شد. همچنین اشخاصی که به حدود 
یا حقوق ارتفاقی پالک فوق اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی 

ظرف مدت 30 روز طبق ماده ۲0 قانون ثبت اعتراض خود را به این واحد ثبتی ارائه نمایند. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/۲/۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/3/۱

8۲ م/الف

ابوالفضل تیموری - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان 

آگهی مزایده
بدین وسیله به اطالع می رساند، اداره آموزش  و پرورش شهداد در نظر دارد، تعدادی از امالک بالاستفاده 

خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 
متقاضیان محترم می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به واحد حقوقی اداره مذکور مراجعه فرمایند.

آگهی مناقصه عمومی تنظیف و فضای سبز شهرداری کوهبنان 
شهرداری کوهبنان در نظر دارد از اول خرداد ماه سال 1398 به مدت یکسال انجام امور تنظیف خیابانها، کوچه ها، نگهداری فضاهای سبز، جمع آوری زباله 
و دفع آن، حمل گوشت، نظافت کشتارگاه و امور مربوط به متوفیات را به صورت حجمی از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید، لذا از کلیه 
شرکتهای پیمانکاری واجد صالحیت که در این امور فعالیت دارند دعوت می شود بعد از درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه و تا 
پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 98/2/12 با ارائه فیش واریزی به مبلغ 500/000 ریال به حساب 2178300213102 نزد بانک سپه شعبه کوهبنان 
به نام شــهرداری بابت ســپرده شرکت در مناقصه جهت تحویل اسناد و قیمت پیشنهادی به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایید. ضمنا جلسه افتتاح پاکات 

راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 98/2/14 در محل شهرداری می باشد.
شرایط شرکت در مناقصه: 

1- ارائه سوابق و تایید صالحیت و گواهی ایمنی تایید شده توسط اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی 
2- ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ 70/000/000 ریال 

3- در صورت انصراف نفرات اول تا سوم سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
4- به پیشنهادات فاقد ضمانت نامه، مشروط، مخدوش، ناقص و اسنادی که پس از تاریخ مذکور ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
تلفن های تماس: 33492644-034 ، 33492566- 034   دورنگار: 33492515- 034 

روابط عمومی شهرداری کوهبنان 

فرقانی بیان کرد: عوامل متعددی  به بروز کم خونی در افراد منجر 
یا  هموگولوبین  سطح  بودن  دلیل  به  افراد  برخی  گاهی  می شود؛ 
اختالل در شکل، وزن و حجم آن دچار بیماری کم خونی می شوند.
این متخصص داخلی تشریح کرد: هموگولوبین ها ساختاری کروی 
شکل هستند که از ۲ طرف فرو رفتگی هایی دارند و انتقال اکسیژن 
بر عهده آنهاست، اگر هموگولوبین شکل، وزن و  به سلول   از ریه 

ساختار مناسب نداشته باشد برای انتقال دچار مشکل خواهد شد.
کم خونی  بروز  در  موثر  عوامل  دیگر  از  آهن  کمبود  گفت:  وی 
به  رسیدن  برای  اکسیژن  همراهی  وظیفه  آهن  های  مولکول  است؛ 
سلول های بدن و بازگرداندن دی اکسید کربن به ریه ها را بر عهده 
دارد و اگر کمبود این ماده در بدن وجود داشته باشد سیستم انتقال 

خون دچار مشکل شده و فرد به کم خونی مبتال خواهد شد.
فرقانی تصریح کرد: یکی از گروه های اصلی درگیر با کم خونی، 
دسته   ۲ به  تاالسمی  بیماران  کلی  طور  به  هستند؛  تاالسمی  بیماران 
مینور )نوع خفیف تر( و ماژور که نوع حاد آن است تقسیم بندی 
می شود، این بیماری به ایجاد کم خونی منجر می شود و نیاز است تا 

برای رفع کم خونی با بیماری وی مقابله کنیم.
این متخصص داخلی بیان کرد: برای کسانی که به دلیل مشکالتی 
مانند کمبود آهن به کم خونی دچار شده اند، بهترین راهکار اصالح 
تغذیه است؛ بیماران مبتال به کم خونی اغلب پس از مدتی کوتاه به 
طور کامل درمان شده و از مصرف دارو بی نیاز می شوند اما برخی از 

آنها مانند بیماران تاالسمی نیاز به مصرف مداوم دارو دارند.



زنده به گور کردن زن جوان
 به خاطر درخواست طالق

 

درخواست  از  پس  دیوانه،  مردی  رکنا،  ترجمه  گروه  گزارش  به 
کم  گوری  در  زنده،  را  او  مکزیک،  در  همسرش  توسط  طالق 

عمق خاک کرد.
رسانده  قتل  به  را  او  همسرش  متهم  پلیس،  گزارش  اساس  بر 
است، زیرا نمی خواست در صورت طالق گرفتن به او پول بدهد.

به گفته افسر پرونده، متهم به همراه برادرش با اجیر کردن پنج 
مرد به زن جوان که قصد رفتن به محل کارش را داشت حمله 

کردند.
پنج آدم کش یک تصادف رانندگی را با صحنه سازی پیش بردند، 
تا او از ماشینش پیاده شود. این گروه، گودالی در حیاط یک ملک 
متعلق به گهو ان حفر کردند، و قبل از این که چشم بند خانم 
دیاز را باز کنند و قبل از اینکه او را در گور موقتی رها کنند، دست 
هایش را پشت سرش بستند سپس آن ها خاک و بتون را روی او 

ریختند تا مطمئن شوند که نمی تواند فرار کند.
از چگونگی دستگیری متهمان اطالعاتی منتشر نشده است اما 
پس ازدستگیری هر هفت نفر به مدت 51 سال و سه ماه زندانی 

شدند و مجبور به پرداخت غرامت به خانواده مقتول شدند.

عاقبت دردناک بازی با موبایل 
داخل سرویس بهداشتی ! 

حوادث رکنا: مرد جوان 30 دقیقه مشغول بازی با موبایل داخل 
توالت بود ، بعد از بلند شدن از جایش با صحنه ای وحشتناک 

روبرو شد و فورا به بیمارستان رفت.
به گزارش گروه ترجمه رکنا، اتفاقی دردناک برای مرد جوانی که 
حدود نیم ساعت داخل توالت مشغول بازی با گوشی موبایلش 
بود خبر ساز شد تا بار دیگر هشداری باشد به افرادی که عالقه 

بیش از حد آنها به این محصول تکنولوژی نگران کننده است.
مرد جوان اهل جنوب شرق چین به سرعت راهی بیمارستان شد 
بعد از آنکه در توالت با صحنه ای عجیب مواجه شد ، صحنه ای 

که محصول اقدام غیربهداشتی او در دستشویی بود.
براساس گزارشات این مرد دچار آسیب جدی در  مقعد شده است 
چرا که ماندن بیش از حد او داخل توالت به دلیل سرگرم شدن 
ایجاد  برایش  را  رکتوم  نام  به  دردناکی  عارضه  موبایل  بازی  با 
 30 از  بعد  که  است  گفته  پزشک  با  گفتگو  در  او   ، بود  کرده 
افتادن چیزی  با گوشی موبایل داخل توالت متوجه  بازی  دقیقه 
سفید رنگ از قسمت روده بزرگ خود شده و برای همین فورا به 
بیمارستان آمده است. دکتر گفت که بیمار از پروالپس رکتوم در 
دوران کودکی رنج می برده اما بعد از گذشت چند سال و عادات 
غلط او مثل نشستن طوالنی مدت در توالت برای بازی با گوشی 

موبایل چنین عارضه ای را ایجاد کرده است.
 افتادگی راست روده یا پروالپس رکتوم یک ضایعه نامعمول است 
که در آن تمام ضخامت دیواره راست روده )رکتوم( پایین می افتد 
و اغلب از درون مقعد خارج می شود. نقص اصلی وجود اختاللی 
افزایش  که  است  روده(  راست  )پشتیبان  لگن  کف  عضالت  در 

فشار درون شکمی، ممکن است منجر به پروالپس رکتوم شود.

دردسرهای یک روحانی 

خوش چهره در فضای مجازی
که  روحانی ای  جوان،   خبرنگاران  باشگاه  وبگردی  گروه  گزارش  به 
جراح  دکتر  از  عروسکی«  »مدل  به  خود  بینی  جراحی  دلیل  به 
و  شود  پیروز  وی  علیه  دادگاه  در  نتوانست  بود،  کرده  شکایت 
است.  خود  اینستاگرام  در  وی  »نفرین«  مشغول  روزانه  به طور 
را  خود  شکسته  بینی  تصادف،  دلیل  به  قبل  چندی  فرد  این 
وی  بینی  چیره دستی،  با  جراح  که  بود  سپرده  جراح  دست  به 
را به حالت »عروسکی« عمل کرد! این روحانی می گوید »چون 
من با لباس روحانیت بوده ام، جراح، بینی من را به این شکل 
تصادفی  مصدوم  بینی  عاقلی  آدم  کدام  آخر  است،  کرده  عمل 
را عروسکی جراحی می کند؟« این متن پیامی است که در این 

چند روز اخیر در فضای مجازی بازنشر می شود.
حمله  با  کاربران  از  گروهی  متفاوت،  برداشت های  با  پیام  یک 
می دهند  نشان  واکنش  خبر  این  به  نسبت  پزشکان  جامعه  به 
طلبه  سمت  به  را  خود  انتقاد  پیکان  دارند  سعی  دیگر  دسته  و 
جوان روانه کنند؛ اما اصل ماجرا چیست؟ یک دروغ دردسرساز. 
فردی سعی دارد از این طلبه جوان در اینستاگرام سوءاستفاده 
او  که عکس  است  جوانی  داوری پور« همان طلبه  »سجاد  کند. 
او  می شود.  منتشر  مجازی  فضای  در  عروسکی  بینی  عنوان  با 
در شروع گفت وگوی کوتاه خود با صراحت هر گونه عملی را در 
صورت خود تکذیب کرد. بنا به گفته این طلبه جوان فردی که 

این پیام را منتشر کرده، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.
کار نیست خصومت شخصی در 

او چند  »سجاد داوری پور« متولد ١٣٧٤ طلبه شهر کرج است، 
ماهی است گرفتار یک فرد ماجراجو در صفحه اینستاگرام شده 
است، این فرد ابتدا با عنوان اصغر پهلوان و با عکسی از سجاد 
داوری پور اقدام به راه اندازی صفحه ای با موضوع چند همسری 
می کند، داوری پور دراین باره می گوید: »این فرد سعی داشت با 
انتشار چند عکس از دختران و زنان که صددرصد بدون اجازه 
به  را  چندهمسری  عنوان  با  صفحه  یک  گرفته،  صورت  آن ها 
من منسوب کند که از او بالفاصله شکایت کردم. این فرد با من 
دارد،  خصومت  روحانیت  و  انقالب  جبهه  با  ندارد،  خصومت 
مرا  بینی  عمل  به  مربوط  جعلی  عکس  آن  هم  بعد  وقت  چند 

منتشر کرد.«
مالی  توقع  پرماجرا  فرد  این  تاکنون  این که  بیان  با  داوری پور 
نداشته است، افزود: »این فرد بار ها در پیام شخصی تاکید کرده 
که با جامعه روحانیت و انقالب دشمنی دارد. این فرد به دلیل 
قانونی  پیگرد  تحت  اینک  هم  کالهبرداری  و  شیادی  به  اقدام 
عمل های  به عنوان  که  عمل هایی  مورد  در  داوری پور  است.« 
و  تعالیم  با  اصال  کار  »این  گفت:  نیز  می گیرد  صورت  زیبایی 
به هیچ وجه چنین  و من  است  تضاد  در  ما  دینی  آموخته های 
کاری را تایید نمی کنم. چهره من از کودکی به همین شکل بوده 
و حتی حاضرم عکس کودکی خودم را برای هر رفع این شائبه 

در اختیار شما قرار بدهم.«

تجاوز هولناک به دختر جوان 

برای یک میلیون تومان !
دو پسر جوان به خاطر طلب یک میلیون تومانی خود، نامزد مردی را 
از او فیلم سیاه  که به آنها بدهکار بود، ۵ ساعت گروگان گرفته و 

تهیه کردند.
موتور  بر  سوار  جوان  دختر  نوشت:  ایران  ایسنا،  گزارش   به 
نامزدش شد تا به همراه او و یکی از دوستانش به خانه برود. اما 
در زیر گذر پل شهید رجایی تهران دو مرد از خودروی پژو 206 
پیاده شدند. مردان ناشناس قمه به دست دو مرد موتور سوار را 
تهدید کرده و به زور دختر جوان را سوار خودرو کرده و متواری 

شدند.
از گروگانگیری ۵  و  پلیس تماس گرفت  با  پریسا عصر همان روز 
ساعته اش توسط مردان پژو سوار خبر داد. دختر جوان گفت: ۵ 
ساعت قبل دو مرد جوان مرا ربودند و به خانه ای که پاتوق مواد 
فروشان بود بردند. آنها مرا در اتاقی حبس کرده و پس از آزار و 
اذیت و تهیه فیلم های سیاه آزادم کردند. من از مردان پژو سوار 

به خاطر آدم ربایی و آزار و اذیت شکایت دارم.
گام  نخستین  در  شد.  آغاز  تحقیقات  جوان  دختر  شکایت  با 
شیطانی  خانه  راهی  ساله   28 دختر  راهنمایی های  با  کارآگاهان 
کردند.  بازداشت  را  میانسالی  مرد  آنها  خانه  به  ورود  با  شدند. 
مرد میانسال در تحقیقات گفت: این خانه متعلق به من است اما 
نمی دانم در اینجا چه اتفاقی رخ داده است. من از چند روز قبل 
به کمپ ترک اعتیاد رفته بودم. در این مدت خانه دست پسرم- 

شایان- بود.
را  او  و  رفته  شایان  سراغ  به  کارآگاهان  تحقیقات،  ادامه  در 
اما  شد  ماجرا  منکر  اولیه  تحقیقات  در  شایان  کردند.  بازداشت 
با دختر جوان رو به رو شد به آدم ربایی اعتراف کرد.  زمانی که 
او گفت: من و دوستم اعتیاد به مواد مخدر داریم. با نامزد پریسا 
هم سر خرید و فروش مواد آشنا شدیم. گاهی اوقات در پاتوقی 
که دور هم جمع می شدیم او مواد می آورد و داد و ستد داشتیم. 
- به من یک میلیون تومان بدهکار  نامزد پریسا   - اینکه آرش  تا 
بار  هر  اما  خواستم  را  پولم  و  رفتم  سراغش  به  باری  چند  شد. 
بهانه آورد. برای اینکه پولم را از آرش بگیرم موضوع را با دوستم 
و  برباییم  را  پریسا  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  گذاشتم.  میان  در 
با تهدید از آرش پول بگیریم. روز حادثه به کمین او نشستیم و 
زمانی که آنها در حال عبور بودند راه را سد کردیم. با ربودن دختر 
جوان او را به مخفیگاهمان بردیم و با آرش تماس گرفتیم. او را 
تهدید کردم که اگر یک میلیون تومان را برنگرداند فیلم هایی را که 
از نامزدش گرفته ام در فضای مجازی منتشر می کنم. آرش مدام 
از ما مهلت می خواست وقتی اوضاع را چنین دیدیم پریسا را رها 

کردیم.
با اظهارات متهم، همدستش نیز بازداشت شد و تحقیقات در این 

خصوص ادامه دارد.

خبر

)ج(  بندهای  اجرایی  آیین نامه  مهر:  خبرگزاری 
بودجه  قانون  واحده  ماده   )۱۲( تبصره  )ی(  و 
سال ۱۳۹۸ کل کشور در موضوع تعیین ضریب 
بازنشستگان  حقوق  حداکثر  و  حداقل  و  حقوق 
و همسان سازی که در جلسه ۲۸ ر ۱ ر ۹۸ به 

تصویب هیات وزیران رسید، ابالغ شد.
اسحاق  توسط  شنبه  که  نامه  آیین  این  در 
به  جمهوری  رییس  اول  معاون  جهانگیری 

دستگاه اجرایی ابالغ شده آمده است:
و  بگیران  وظیفه  بازنشستگان،  حقوق   -۱ ماده 
مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان 
تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۸، 
 ۱۳۹۷ سال  به  نسبت   )%۱۸( درصد  هجده 
افزایش می یابد. حداقل افزایش حقوق نسبت به 
سال ۱۳۹۷ از مبلغ چهار میلیون و چهارصد هزار 

)۴.۴۰۰.۰۰۰( ریال کمتر نخواهد بود.
وظیفه  بازنشستگان،  حقوق  حداقل   -۲ ماده 
بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگان کشوری 
و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر 

صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به 
پنج  و  و هشتاد  و هفتصد  میلیون  پانزده  میزان 
هزار )۱۵.۷۸۵.۰۰۰( ریال و حداکثر حقوق آنان 
هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می 

شود.
ماده   )۱۲( تبصره  )ج(  بند  اجرای  در   -۳ ماده 
کشور،  کل   ۱۳۹۸ سال  بودجه  قانون  واحده 
موظفین  بازنشستگان،  حقوق  سازی  همسان 
و  کشوری  بازنشستگی  صندوق  مشترکین  و 
از  نیروهای مسلح پس  اجتماعی  تأمین  سازمان 
افزایش حقوق سال ۱۳۹۸ نسبت  اعمال درصد 
به حقوق سال ۱۳۹۷، با افزایش امتیازات گروه 
های شغلی جداول مواد )۱۰۹( و )۱۱۰( قانون 
در   -۱۳۸۶ -مصوب  کشوری  خدمات  مدیریت 
سایر  و  شده  یاد  بند  در  مندرج  اعتبارات  سقف 
و  هزار  دو  ضریب  با  مربوط  مقررات  و  قوانین 

یکصد و بیست )۲.۱۲۰( ریال اعمال می گردد.
تبصره ۱- جداول افزایش امتیازات به نحوی که 
پایین  امتیازات گروه های شغلی  افزایش  درصد 

آنها  ماهانه  دریافتی  که  کسانی  اولویت  )با  تر 
 )۲۵.۰۰۰.۰۰۰( میلیون  پنج  و  بیست  از  کمتر 
ریال می باشد( بیشتر باشد، توسط سازمان های 
برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور 
با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط حداکثر 
ظرف یک هفته پس از ابالغ این تصویبنامه، ابالغ 

خواهد شد.
نظام  قانون  از  خارج  موارد  برای   -۲ تبصره 
قانون  و  دولت  کارکنان  پرداخت  هماهنگ 
شغلی  گروه  تطبیق  کشوری،  خدمات  مدیریت 
آنها با رعایت طرح طبقه بندی مشاغل مشمولین 
قانون مدیریت خدمات کشوری عمل خواهد شد.
ماده ۴- سایر صندوق های بازنشستگی وابسته 
محل  از  توانند  می  اجرایی  های  دستگاه  به 
یا  امنا  هیئت  تصویب  با  خود،  داخلی  منابع 
مجمع عمومی، حداکثر در سقف افزایش حقوق 
بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به افزایش 
حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۸ بر اساس مفاد 

این تصویبنامه اقدام نمایند.

مصوبه همسان سازی حقوق بازنشستگان ابالغ شد

رئیس سازمان حفظ نباتات تشریح کرد:

کشور آخرین جزئیات ورود ملخ های صحرایی به 
محمد رضا درگاهی رئیس سازمان حفظ نباتات 
کشور در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و 
خبرنگاران  باشگاه  اقتصادی  گروه  کشاورزی 
جوان، درباره آخرین وضعیت مبارزه با ملخ های 
در  روز ها  این  کرد:  اظهار  کشور  در  صحرایی 
ملخ های  با  مبارزه  موضوع  به  رسانه ای  فضای 
صحرایی پرداخته می شود چرا که ورود ملخ های 
صحرایی در این حجم گسترده طی ٤ سال اخیر 

بی سابقه بوده است.
جدید  سال  در  داد:  ادامه  مسئول  مقام  این 
خلیج  حوزه  کشور های  که  می شود  احساس 
مبارزه  درخصوص   خود  وظایف  به  کمتر  فارس 
کم  همین  و  اند  پرداخته  صحرایی  ملخ های  با 
توجهی موجب شده است  تا دسته ها و گروه های 
و  عربستان  جزیره  شبه  از  صحرایی  ملخ های 

عمان وارد استان های جنوبی کشور شوند.
هجوم  معرض  در  کشور   ۵۹ کرد:  یادآوری  وی 
فائو   در  به همین خاطر  و   دنیا هستند  ملخ های 
ایران  که  گرفته   سواک شکل  نام  به  کنوانسیونی 

نیز از اعضای آن بشمار می رود. 
از  فائو  سازمان  آمار  بنابر  اینکه  بیان  با  درگاهی 
معرض  در  کشور  گذشته  سال  بهمن  اول  دهه 
است،  گرفته  قرار  صحرایی  ملخ های  هجوم 
مسیر  روز،   ۲ تا   ۱ زمان  مدت  در  ملخ ها  افزود: 
ما  کشور  به  و  کرده  طی  را  کیلومتر   ۴۰۰ تا   ۲۰۰

رسیده اند.
اینکه  به  اشاره  با  نباتات  حفظ  سازمان  رئیس 
بیان  دارند،  باالیی  بسیار  پروازی  قدرت  ملخ ها 
کرد: زمانیکه ملخ های صحرایی فاز تهاجمی پیدا 
می کنند، مسیر ۱۰۰۰ کیلومتری را از روی دریا 
و  می رسانند  سواحل  به  را  خود  و  می کنند  طی 
پس از تغذیه و جفت گیری، تخم ریزی می کند، 
استان  نخست،  روز های  در  منظور  همین   به 

هرمزگان سریع در حالت آماده باش قرار گرفت.
کشور  جنوبی  استان   ۶ اینکه  به  اشاره  با  وی 
افزود:  گرفتار هجوم ملخ های صحرایی هستند، 
هم اکنون ملخ های صحرایی استان های بوشهر، 
و  خوزستان  کرمان،  جنوب  هرمزگان،  فارس، 
سیستان و بلوچستان را به شدت آلوده کرده اند.

طی  کشاورزی  جهاد  وزیر  داد:  ادامه  درگاهی 

 ۶ استانداران  تا   خواست  کشور  وزیر  از  نامه ای 
بحران،   ستاد  تشکیل  با  کشور،  جنوبی  استان 

تمهیدات و اعتبارات الزم را در نظر بگیرند.
ملخ  آنکه  به  توجه  با  مسئول،  مقام  این  گفته  به 
وظیفه  دولت  رو  این  از  است،  عمومی  آفت  یک 

دارد که بحث مبارزه را انجام دهد.
وی در توصیه ای به کشاورزان گفت: از کشاورزان 
تقاضا داریم که در صورت رویت دسته جات ملخ 
در استان های جنوبی، نتیجه مشاهدات خود را 
بالفاصله به مراکز جهاد کشاورزی استان ها اطالع 

دهند تا هر چه سریع تر بحث مبارزه آغاز شود.
رئیس سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه تا کنون 
هزار   ۳۸ معادل  سطحی  در  کشور  استان   ۶ در 
هکتار مبارزه باملخ صحرایی صورت گرفته است، 
 ۲۰۰ باید در سطحی معادل  تیر  پایان  تا  افزود: 
هزار هکتار مبارزه انجام شود چرا که یک درصد 
از سطوح زراعی و باغی کشور یعنی ۳۰ درصد از 
محصوالت زراعی و باغی مورد تهدید قرار گرفته 

اند.
درگاهی با بیان اینکه ۱۰ هواپیمای سم پاش در 
با  افزود:  هستند،  فعالیت  مشغول  استان ها  این 
فعالیت شبانه روزی همکاران حتی در تعطیالت 
عید، رصد و مبارزه زمینی و هوایی علیه ملخ های 
به  است  شده  انجام  کشور  استان   ۶ در  صحرایی 

طوریکه در برخی نقاط به رغم صعب العبور بودن 
گرفته  صورت  هوایی  صورت  به  مبارزه  مسیر، 

است.
رئیس سازمان حفظ نباتات ادامه داد: وزیر جهاد 
کشاورزی طی نامه ای به وزیر کشور خواستار ۱۲ 
میلیارد تومان اعتبار شد و  رحمانی فضلی با این 
امر موافقت کرده و موضوع را به سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی ارجاع داده است، امیدواریم طی 
با  تا  شود  دریافت  نیاز  مورد  اعتبار  آتی  روز های 
تزریق منابع به استان ها مدیریت خوبی در بحث 

کنترل آفات صورت گیرد.
کنون ملخ های صحرایی وارد عرصه های زراعی و  تا

باغی نشده اند
هجوم  دنیا  کشور های  سایر  اینکه  بیان  با  وی 
آفت و ملخ های صحرایی را عاملی تهدید کننده 
در امنیت غذایی کشور می دانند، گفت: با تزریق 
ملخ های  با  جدی  مبارزه  ضمن  منابع  موقع  به 
ورود  از  کشور،  جنوبی  استان های  در  صحرایی 
این ملخ ها به عرصه های زراعی و باغی جلوگیری 

می شود.
ملخ های  تاکنون  اینکه  به  اشاره  با  درگاهی 
نشده  باغی  و  زراعی  عرصه های  وارد  صحرایی 
را  صحرایی  ملخ های  اکنون  هم  کرد:  اظهار  اند، 
هیچ  به  و  ایم  کرده  کنترل  مرتعی  عرصه های  در 

صحرایی  ملخ های  که  ایم  نداده  اجازه  عنوان 
امنیت  تا  شوند  باغی  و  زراعی  عرصه های  وارد 

غذایی کشور در معرض خطر قرار گیرد.
اینکه  به  اشاره  با  نباتات  حفظ  سازمان  رئیس 
هر  افزود:  دارند،  باالیی  باروری  قدرت  ملخ ها 
تغذیه،  از  پس  و  کشور  به  ورود  با  صحرایی  ملخ 
به  می شود  برابر   ۳۰۰ ریزی  تخم  و  گیری  جفت 
طوریکه در هر دوره تخم ریزی ۲۵۰ تا ۳۰۰ پوره 
تولید می کند که با بالغ شدن نسل پنجم پوره ها، 

ملخ ها قدرت تهاجمی پیدا می کنند.
وی با بیان اینکه اعتبارات سازمان حفظ نباتات 
بیان  نیست،  صحرایی  ملخ های  مختص  تنها 
کرد: با توجه به آنکه هجوم ملخ های صحرایی در 
پیش  قابل  غیر  پدیده  کشور  جنوبی  استان های 
بینی بوده است، از این رو باید تمهیداتی جدی 
تامین  با  تا  شود  گرفته  کار  به  خصوص  این  در 
وسایل مورد نیاز اعم از سم، هواپیما و .. قدرت 

مبارزه علیه این آفت خطرناک را داشته باشیم.
با بیان اینکه ملخ های صحرایی موجود  درگاهی 
افزود:  اند،  شده  تقسیم  فاز   ۲ به   کشور  در 
 ۶ در  همکاران  تالش  با  تاکنون  خوشبختانه 
استان بوشهر، فارس، هرمزگان، جنوب کرمان، 
خوزستان و سیستان و بلوچستان، ملخ ها در فاز 
نگذاشته  و  اند  شده  کنترل  بینابینی  و  انفرادی 

ایم ملخ ها حالت تهاجمی پیدا کنند.
ملخ های صحرایی  با  مبارزه  روند  در  تسریع  وی 
را امری ضروری دانست و گفت: با توجه به آنکه 
تسریع در روند مبارزه تاثیر بسزایی در جلوگیری 
از  دارد،  صحرایی  ملخ های  تهاجمی  حالت  از 
در  مبارزه  برای  الزم  اعتبارات  تخصیص  رو  این 
و  زراعی  عرصه های  به  ملخ ها  ورود  از  جلوگیری 

باغی تاثیر بسزایی دارد.
این مقام مسئول در پایان شیوه کنونی مبارزه با 
ملخ های صحرایی را شیمیایی اعالم کرد و گفت: 
بالغ به  با ملخ های  ماه گذشته بحث مبارزه   ۲ از 
آغاز شده  و هوایی  صورت سم پاش های زمینی 
ادامه  تیر بحث مبارزه همچنان  پایان  تا  و  است 
رخ  کشور  غذایی  امنیت  برای  مشکلی  تا  دارد 

ندهد.
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کالهبرداری ۳۲۰ میلیارد 

ریالی در پوشش شرکت لیزینگی
فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: ۳ کالهبردار که در قالب 
شرکت لیزینگ کامیون های نیمه سنگین و سنگین مبلغ ۳۲۰ 
میلیارد ریال کالهبرداری کرده بودند با تالش کارآگاهان پلیس 

استان دستگیر شدند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ؛ 
سردار رضا بنی اسدی فر، فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: 
کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی با 
انجام اقدامات اطالعاتی مطلع شدند اشخاصی با ایجاد شرکت 
شهر  سطح  در  کامیون  لیزینگ  فروش  عنوان  تحت  کاغذی 
کرمان اقدام به کالهبرداری می کنند که به صورت ویژه موضوع 

را تحت رسیدگی قرار دادند.
در  پلیسی،  و  فنی  اقدامات  انجام  با  ماموران  داد:  ادامه  وی 
درتحقیقات  متهمان  که  دستگیرکردند  را  متهم   ۳ رابطه  این 
کامیون های  لیزینگ  شرکت  قالب  در  کالهبرداری  به  پلیسی 
نیمه سنگین و سنگین به مبلغ ۳۲۰ میلیارد ریال از ۸۵ نفر 

معترف شدند.
این مقام ارشد انتظامی افزود: متهمان اعتراف کردند با وعده 
فروش لیزینگی کامیون های نیمه سنگین و سنگین با اقساط، 
اقساط طوالنی،  و  سود  کمترین  با  بانکی  تسهیالت  و  شرایط 

مبالغی را از شهروندان دریافت می کردند.
قرار  با  قضائی  مرجع  از طریق  متهمان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بازداشت موقت روانه زندان شدند، تصریح کرد: با توجه به نوع 
تبلیغات و محل فعالیت متهمان، احتمال کالهبرداری خارج از 
محدوده شهر کرمان متصور بوده که این مسئله به صورت ویژه 

در دستور کار کارآگاهان قرار دارد.
کسب  و  ورزی  طمع  گفت:  پایان  در  فر  اسدی  بنی  سردار 
منفعت و سود بیشتر، واگذاری سرمایه و دسترنج به اشخاص، 
بدون تحقیق و اعتماد بی جا بستر مناسب برای ارتکاب چنین 
انجام  در  می بایست  شهروندان  و  می کند  فراهم  را  جرائمی 

معامالت با هوشیاری بیشتری اقدام کنند.

کشف ۱۸ تن چوب قاچاق در کرمان
چوب  تن   ۱۸ کشف  از  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
جنگلی قاچاق و دستگیری ۳ متهم در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ؛  
محمدرضا فداءفرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت: ماموران 
در  گشت زنی  پی  در  فرماندهی  این  باقرآباد  پاسگاه  انتظامی 
مناطق بیابانی حوزه انتظامی خود مشاهده کردند که سه نفر 
در حال قطع درختان گز و طاق هستند که به محض رویت 

ماموران از محل متواری شدند.
وی با اشاره به اینکه درختان جهت جلوگیری از ریزگرد ها در 
عکس العمل  با  داشت:  بیان  است،  شده  کاشت  کرمان  اطراف 
خود  مجرمانه  عمل  به  و  دستگیر  متهم  سه  ماموران  به موقع 

مبنی بر قطع درختان معترف شدند.
چوب های  اینکه  بیان  با  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
قاچاق ۱۸ تن وزن داشتند، گفت: دو دستگاه خودرو وانت نیز 
در این عملیات توقیف شدند و متهمان دستگیر شده با تشکیل 

پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

نجات چهار نفر گرفتار در کویر شهداد
مدیرعامل هالل احمر استان کرمان از یک انجام یک سورتی 
پرواز امدادی به کویر شهداد جهت نجات ۴ نفر گرفتار در کویر 

لوت خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان؛ 
تماس  طی  گفت:  کرمان  احمر  هالل  عامل  مدیر  فالح  رضا 
بالفاصله  نفر در کویر شهداد  بر گرفتار شدن ۴  مبنی  تلفنی 
هماهنگی های الزم جهت اعزام تیم امدادهوایی به منطقه مورد 

نظر انجام شد.
اثر  در  شهداد  نهبندان  مواصالتی  محور  کرد:  بیان  وی 

بارندگی های اخیر مسدود شده بود.
فالح تصریح کرد: افراد مذکور به دلیل مسدودشدن این محور 
در کویر گرفتار شده بودند که با اقدام به موقع تیم های امدادی 

هالل احمر افراد گرفتار نجات پیدا کردند.
۳ نفر از گرفتار شدگان به شهداد و یک نفر نیز که مصدوم شده 

بود به مرکز اورژانس کرمان منتقل شد.

نونهاالن  و  خردساالن  وان  کاراته  مسابقات  چهارم  دور 
در  برتر  نفرات  معرفی  با  پسران  بخش  در  کرمان  استان 
پایان  کار خود  به  تکواندو  بشری، سالن  ورزشی  مجموعه 
داد. هادی نخعی، عضو هیات کاراته استان کرمان در گفت 
و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، 
گفت: دور چهارم مسابقات کاراته وان خردساالن و نونهاالن 
استان کرمان در بخش پسران با حضور ۱۲۰شرکت کننده از 
شهرستان های رفسنجان، جیرفت، سیرجان، بافت و کرمان 

در مجموعه ورزشی بشری، سالن تکواندو برگزار شد.
وی افزود: در پایان نتایج زیر حاصل شد:  

خردساالن
وزن-۲۰

مقام اول: امیر محمد موسی زاده از پویا سیرجان
مقام دوم: دانیال حیدری از الماس کرمان

مهدی  و  جیرفت  متحدب  از  اخالقی  سپهر  سوم:  مقام 
غصنفری از پویا سیرجان

وزن-۲۵
مقام اول: محمد پوریا احمدی نژاد از کویر کرمان

مقام دوم: امیر علی خانوکی از کویر کرمان
وکبریا سیرویی  بافت  از شهدا  اکبرپور  علیرضا  مقام سوم: 

نژاد از پویا سیرجان
وزن -۳۰

مقام اول: رامین پور امینایی از ملی پوشان رفسنجان
مقام دوم: کیان حبیبی از شهدا کرمان

از کمربند سیاه و علی رضا  ابوالفضل مهدوی  مقام سوم: 
میزان زهی از پویا سیرجان

وزن-۳۵
مقام اول: ابوالفضل لری گویینی از پویا سیرجان

مقام دوم: آرشام ابراهیمی از الماس کرمان
ایلیا  و  رفسنجان  تربیت  از  صاحبی  پیمان  سوم:  مقام 

موسایی از پویا کرمان

وزن-۴۰
مقام اول: امیرعلی بادیه نشین از تربیت رفسنجان

مقام دوم: طیب کهنوجی از تربیت رفسنجان
ابوالفضل کوارویی از ۹دی کرمان و امیر علی  مقام سوم: 

غزوی از کمربند سیاه
وزن -۴۵

مقام اول: ابوالفضل امیر مجاهدی از پویا کرمان
مقام دوم: امین کسری برآوردی از شهدا کرمان

مقام سوم: محمد مهدوی از الماس کرمان
وزن +۴۵

مقام اول: محمد حسام اخالقی از متحد ب جیرفت
مقام دوم: علیرضا امینی نژاد از ملی پوشان رفسنجان

مقام سوم: پارسا اسماعیل زاده از ملی پوشان رفسنجان و 
حمیدرضا طاهری از تربیت رفسنجان

 نونهاالن
وزن-۳۵

مقام اول: محمد مهدی تمکین از پویا کرمان
مقام دوم: آریا عباس زاده از الماس کرمان

مقام سوم: سجاد صابری از ملی پوشان رفسنجان امیررضا 
موسی زاده از پویا سیرجان

وزن-۴۰
مقام اول: حامد ایزد خواه از تربیت رفسنجان

مقام دوم: علی اصغر پوراحمدی از تکنیک نوین رفسنجان
محمد  و  کرمان  شهدا  از  جو  همدم  ابوالفضل  سوم:  مقام 

حسنی از تربیت رفسنجان
وزن -۴۵

مقام اول: محمد مهدی رییسی از الماس کرمان
مقام دوم: شهاب تاج الدینی گروهی جیرفت

مقام سوم: امیر حسین خدامی و امیر پویا اسالمی از شهدا 
کرمان

وزن ۵۰_

مقام اول: محمد عرفان عسکری از شهدا کرمان
 مقام دوم: متین امیری زاده از ملی پوشان رفسنجان

مقام سوم: محمد جواد زیدآبادی از تکنیک نوین رفسنجان 
و ابوالفضل رضازاده از ملی پوشان رفسنجان

وزن-۵۵
مقام اول: نیما عارفی از الماس کرمان

مقام دوم: محمد مهدی جاللی از تربیت رفسنجان
مقام سوم: محمدابارقی از ملی پوشان رفسنجان و محمد 

مهدی بیگ مرادی از شهدا بافت
وزن+۵۵

مقام اول: مهدی امیری زاده از ملی پوشان رفسنجان
مقام دوم: علی محمد همایونی از تربیت رفسنجان

مقام سوم: محمد ترقی خواه از تربیت رفسنجان و محمد 

امین ایزد پناه از ۹دی کرمان
نتایج تیمی
خردساالن

مقام اول: تربیت رفسنجان ۱۴امتیاز
مقام دوم: پویا سیرجان ۱۳امتیاز
مقام سوم: ملی پوشان ۱۰امتیاز

نونهاالن
مقام اول: الماس کرمان با ۱۵ امتیاز

مقام دوم: تکنیک نوین رفسنجان ۱۴ امتیاز
مقام سوم: پویا کرمان وملی پوشان رفسنجان ۱۲امتیاز

نخعی با اعالم اینکه نتایج رنگینک متعاقبًا اعالم می شود، 
برگزار  ماه  اردیبهشت  رقابت ها ۱۳  بعدی  تصریح کرد: دور 

می شوند.

معرفی نفرات برتر مسابقات کاراته وان استان کرمان
خبر

با درخشش  به اهداف پروازی در یزد  تیراندازی  رقابت های 
تیراندازان استان کرمان پایان یافت. به گزارش خبرنگار گروه 
استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، رقابت های تیراندازی به 

اهداف پروازی )تراپ( با حضور ۳۰ شرکت کننده از استان های 
یزد، کرمان و بندرعباس به میزبانی استان یزد برگزار شد.

در پایان این رقابت ها، مهدی گلزار از یزد، رحیم محمودی از 

شهربابک، مهرداد عاقبتی و علی صفاری از سیرجان، محمد 
عبداهلل زاده از بردسیر و بهنام بهمن یار از کرمان به ترتیب 

عناوین اول تا ششم رقابت ها را از آن خود کردند.

یادآور  شد.  اهدا  جوایزی  و  قهرمانی  گواهی  برتر  نفرات  به 
می شود: نفرات برتر به مسابقات قهرمانی کشور که شهریور 

ماه امسال به میزبانی تهران برگزار می شود، راه یافتند.

میترا ابراهیمی، تنیسور سیرجانی بر سکوی نخست 
کشور  پنجگانه  مناطق  تنیس  مسابقات  دوره  اولین 

ایستاد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان، نخستین دوره ی مسابقات تنیس 

بانوان  پنجگانه کشور در سال ۹۸ در بخش  مناطق 
پایگاه  مجموعه  در  البرز  تنیس  هیئت  میزبانی  به 

قهرمانی تنیس این استان برگزار شد.
البرز، تهران، اصفهان، قم،  ۵۵ تنیسور از استان های 
و  مرکزی  سمنان،  فارس،  زنجان،  رضوی،  خراسان 

کرمان به مدت ۱۰ روز با هم به رقابت پرداختند.
در نهایت این رقابت ها با قهرمانی میترا ابراهیمی از 
به  البرز  از  قورچیان  پادنا  قهرمانی  نایب  و  سیرجان 

پایان رسید.
ندا صدوقی نور آبادی از البرز و نگار حبیبی امشی از 

تهران نیز به صورت مشترک سوم شدند.
با نتیجه  ابراهیمی در دیدار فینال موفق شد   میترا 
۶-۷، ۷-۶ و ۳-۶ بر پادنا قورچیان پیروز و قهرمان 
شود. در پایان با حضور مسئوالن به نفرات برتر جوایز 

نقدی و لوح های قهرمانی اهدا شد.

درخشش تیراندازان کرمانی در یزد

بانوی تنیسور سیرجانی فاتح نخستین دوره مسابقات مناطق پنجگانه کشور

راهیابی ۹ کرمانی به مسابقات ورودی اردوی تیم ملی کاراته

افقی: 
شدن  منحرف  از  پس  که  هندی  خلبان   -1
پاراگالیدرش برای نجات توریست پنالی و 

سرنشین پاراگالیدر جان باخت.
2- امر به نرفتن - نیمروز )بهم ریز( - معادل 

فارسی آوابر
3- اثری از جالل آل احمد 

مقام  در  ای  واژه  اموی-  خلفای  از   -4
پرسش- مونس و همدم 

5- زیبایی و جمال - گوسفند قربانی 
6- عبادت کردن - خداوند - رمق آخر - 

دریا 
7- هربند و گیره - حرص و طمع- کفران 

8- حالج - سپرده - گفتگوی اینترنتی 
9- نوعی یقه - شامل همه - تحتانی 

و  یاری  حسین  هنرمندی  با  سریالی   -10
کیکاووس باکیده - عامل 

شهرهای  از   - بر خودش  سوار  11- حرفی 
پاکستان - زنگ شتر 

12- قرابت - گل سرخ - ضمیر متصل دوم 
شخص مفرد - واحد پول آسیایی 

13- از زیورآالت خانمها - پیمان بستن 
نازا - زن خودبین و خو  و  14- گر- عقیم 

آرای 
گران  و  سنگین  بار  اروپایی-  پایتخت   -15

- جایگاه 
عمودی: 

1- از صفات زیبای خداوندی - یسار 
2- مایه سالمتی روح و جسم - شهر کرمان 

را در قدیم به این نام هم می شناختند 
3- صریح و بی پرده - قصبه ای بین چین و 

سمرقند - آب شرعی 
4- رطوبت اندک - شکم - زنجیره ای 

5- هنوز شرجی نشده - اندامها و بدنها
6-  سرگرد قدیم - مترجم مرزبان نامه 

7- از صنایع شعری - دانه خوشبو - حیوان 
مفید 

8- آشکار و پدیدار کردن - اصطالحی در 
کشاورزی - نامی پسرانه 

9- حائز اهمیت - گشایش دهنده - گنج - 
رمز و راز 

 - سرنشین  بی  هواپیمای  برفها-  غول   -10
کشیدنی سوزآور 

11- هرزه و بیهوده - شهری در آلمان - از 
گروه های هم خوانی و هم نوازی کشورمان 
)بهم  دار  پایه  بلور  فنجان  پذیر-  زوال   -12

ریز(- ریشه دوانیدن درخت در زمین 
13- کشتی - استان کویری - گودی و ته 

چیزی 
نیروی  فرماندهان  از   - حرمان  و  یأس   -14

انتظامی کرمان 
15- اشاره به دور - بازیگر سریال دودکش 

و ستایش 
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۹ کاراته کای کرمانی در دو بخش بانوان و آقایان به مسابقات ورودی اردوی تیم 
ملی کاراته بزرگساالن راه یافتند. هادی نخعی، عضو هیات کاراته استان کرمان 
در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، گفت: رقابت 
های کاراته بزرگساالن ایران در دو بخش بانوان و آقایان با حضور کاراته کا هایی 

از سراسر کشور در سالن تختی تهران برگزار شد.

وی افزود: در پایان این رقابت ها، در کاتای بخش انفرادی مردان، مهدی رضایی به 
نشان نقره دست یافت و علیرضا ابوالحسنی زارع مدال برنز رقابت های بزرگساالن 
کشور را به خود اختصاص داد. نخعی تصریح کرد: در بخش تیمی مسابقات نیز 
تیم کاتای الف کرمان متشکل از علیرضا ابوالحسنی زارع، حمیدرضا پوراعماء و 

عباس حیاتی فر به مربیگری مصطفی پورجاللی نایب قهرمان شد.

وی یادآور شد: تیم کاتای کرمان ب هم با ترکیب مهدی رضایی، محمدمهدی 
شجاعی و پویا حبیبی به مربیگری مسعود دانشور بر سکوی سوم ایستاد.

سادات  زهرا  از  متشکل  کرمان  کاتای  تیم  نیز  بانوان  بخش  در  افزود:  نخعی 
حسینی نسب، ساحل صادقی و مینا مظفری نژاد به مربیگری خانم ادهمی مقام 

سوم را از آن خود کرد.
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سرویس اجتماعی کرمان امروز

عامل شرکت آب  مدیر  هفته گذشته  که  با خبر شدیم 
منطقه ای استان کرمان درباره وضعیت تنش آبی استان 
اخیر چنین  روزهای  بارندگی های  در سال جاری در پی 
از  استان  شرب  آب  اکثر  اینکه  به  توجه  با  است:  گفته 
و  چشمه ها  چون  می شود،  تامین  زیرزمینی  آب  منابع 
آبی  تنش  از  بخشی  می شوند  آبدار  کوهستانی  قنوات 
شرب  آب  مشکل  عمده  بخش  اما  می شود،  حل  استان 
علیزاده  ابراهیم  ماند.  می  باقی  خودش  قوت  به  استان 
هم  گفت:  کویر  منطقه  ایسنا  خبرنگار  با  گفت و گو  در 
اکنون سد جیرفت 215 میلیون متر مکعب، سد بم 130 
میلیون مترمکعب، سد سیرجان 11 میلیون مترمکعب و 

سد بافت 30 میلیون متر مکعب آب ذخیره دارند.
وی در ادامه سخنانش گفته است: در استان کرمان فقط 
از آب سدهای بافت و سیرجان برای آب شرب استفاده 
می شود و متاسفانه هنوز از آب سدهای جیرفت و بم برای 
بارندگی های  وجود  با  لذا  نمی شود؛  استفاده  شرب  آب 
عمده مشکالت  بخش  استان  در  در سال جاری  مطلوب 
آبی استان کرمان حل نشده است. با توجه به اینکه کل 

تامین  زیرزمینی  آب  طریق  از  کرمان  شهر  شرب  آب 
استان  از  نقطه ای  هیچ  که وضعیت  بدانیم  باید  می شود 
و همچنان  نیست  زیرزمینی خوب  آب  بحث  در  کرمان 

باید صرفه جویی را رعایت کنیم.
این سخنان مدیرعامل آب منطقه ای کرمان نشان می 
به  مدت  طوالنی  بحران  یک  در  کرمان  استان  که  دهد 
سر می برد و چند روز بارندگی نمی تواند این معضل را 
مرتفع سازد. همچنان باید بر آبیاری های زیر سطحی و 
واقعی  از وضعیت  را  و کشاورزان  ورزید  تاکید  ای  قطره 
آب در استان کرمان مطلع ساخت. در سالهای اخیر که 
مردم بحران آب را بیش از گذشته درک کردند بسیاری 
از کشاورزان متوجه ارتکاب خیانت به آیندگان شدند و 
امروز بخشی از این صنعتگران زحمتکش یا شیوه آبیاری 
خود را تغییر داده اند و یا اینکه با ایجاد تحول در نوع 
محصول خود روی به محصوالتی آوردند که نیاز به آب 
کمتری دارد. بنابر رسالت رسانه ای و مطبوعاتی برخود 
وظیفه دانستیم که بار دیگر بر اصل مهم صرفه جویی در 
مصرف آب تاکید ورزیم و هشدار دهیم که بارندگی های 
اخیر در مقابل وضعیت بحرانی استان به مانند قطره ای 
در کویر است که یقینا نمی تواند ما را به آینده امیدوار 
سازد که دست از صرفه جویی بشوییم. همچنان با توجه 
به آموزه های دینی و وضعیت آبی استان بر هر کرمانی 
جویی  صرفه  آب  مصرف  در  که  است  وظیفه  باوجدانی 

کند. 

بــــحران پا برجاســـت!
روایت »کرمان امروز« از معضل آب در استان کرمان که با وجود بارندگی و سیل های اخیر همچنان پابرجاست؛

  سرویس ادبی کرمان امروز
 

آمریکا  سایه  نویسندگان  سایت  موسس  و  نیویورک  دانشگاه  استاد 
باید  آن  از  قبل  ولی  است  ساده  بسیار  مخاطب  برای  نوشتن  می گوید 

نویسندگان به سواالتی پاسخ دهند تا بتوانند نوشتن را شروع کنند.
مایکل  نیوز،  فاکس  از  نقل  به  ایران  کتاب  خبرگزاری  گزارش  به    
)ghostwriting( است که  نویسندگان سایه  لووین صاحب سایت 
او در  ارائه می کند.  نویسندگی و نوشتن  برای  این سایت راهنماهایی  در 
یادداشتی می گوید اگر می توانید در یک روز یک رمان بنویسید به طور 
این جمله  البته  کنید.  تمام  را  نیز یک کتاب  ماه  می توانید در شش  حتم 
نوعی شعار سمبلیک برای تمرکز نویسندگان است ولی لووین می گوید 
سرعت بستگی به نویسنده و شروع نوشتن دارد. وی بر اساس تجربه خود 
در 30 سال تدریس در دانشگاه نیویورک اعتقاد دارد شروع به نوشتن از 
ادامه و انتهای آن مهم تر است که توصیه های زیر برای این منظور آورده 

شده است:
1 چیزی به نام مانع نویسنده وجود ندارد

هر  مغز  راست  و  قسمت های چپ  می شود  باشید که گفته  شنیده  شاید 
کدام وظیفه انجام یک سری از کارها را بر عهده دارد و بین آنها موانع 
ساختاری وجود دارد ولی این مطالب مربوط به دروس پزشکی هستند و 
در حوزه نویسندگی منطقی نیستند. وقتی بخواهید مطلبی بنویسید مطمئن 
باشید همه قسمت های مغز با شما همراه خواهند بود و هیچ سد و مانعی 
برای همراهی آن با شما وجود ندارد. کافی است نقشه مسیر را تعیین کنید.

 2 جمالت زشت و کوتاه کلید موفقیت
را  نویسندگی  کار  می  خواهید  وقتی  می گویم  دانشجویانم  به  همیشه 
از  پر  بنویسید. دو صفحه  و شیک  زیبا  نکنید جمالت  شروع کنید سعی 
کلمات و جمالت زشت و زننده بنویسید تا قدرت نویسندگی شما افزایش 

بر اساس تجربه من نوشتن جمالت زیبا و  باشد ولی  یابد. شاید خنده دار 
به اصطالح با کیفیت نیاز به وسواس و تجربه زیاد دارد و این کار انرژی 
نویسندگان تازه کار را می گیرد. پس برای تمرین با جمالت ساده و پیش پا 

افتاده شروع کنید و تمرین کنید.
 3 نگران کیفیت نباشید

همیشه فکر کنید چیزی که در حال نوشتن آن هستید بهترین چیزی است 
که انجام داده اید. فکر کنید چیزی که نوشته اید بهتر از آن نمی شود. و در 
ممکن  که  است  چیزی  بدترین  نوشته اید  که  چیزی  که  کنید  فکر  ضمن 

است وجود داشته باشد. به عبارتی زیاد به کیفیت فکر نکنید. سعی کنید 
این نوشته ها قابل  بیاورید و بعداً  هرچیزی که در ذهن دارید روی کاغذ 

ویرایش هستند.
 4 هیچ وقت به عقب نگاه نکنید

نوشتن  برای  زیادی  انرژی  و  هیجان  تازه کار  نویسندگان  همیشه 
دوست  را  خلق  این  ولی  کرده اند  خلق  خودشان  که  دارند  داستان هایی 
دارند با نهایت کمال و درستی به مخاطب ارائه کنند تا میزان اعتبار خود 
بازنویسی داستان  را افزایش دهند. آنها ساعت ها وقت صرف ویرایش و 

بار ویرایش می کنند  خود می کنند. 10 صفحه داستان می نویسند و سه 
ساختارهای مغزی می گوید شما 30 صفحه داستان نوشته اید ولی در عمل 
برسد.  صفحه   600 به  داستان  کنید  فرض  دارد.  وجود  صفحه   10 همان 
تصور کنید چه زمانی باید صرف نوشتن 1800 صفحه داستان در مغزتان 

کنید. پس زیاد به نوشته های قبلی توجه نکنید و تنها به جلو بروید.
5 بیشتر از محتویات به مخاطب نگاه کنید

خیلی از نویسندگان حرفه ای مخاطبان خاص خود را دارند و تنها روی 
نوشته ها و محتویات کتاب خود تمرکز می کنند. نویسندگان تازه کار قبل 
از شروع باید به فکر مخاطب خود و نحوه جذب آنها فکر کنند. بر اساس 
تجربه من نویسندگان موفق در آمریکا کسانی هستند که مخاطب محور 
هستند. یعنی قبل از نوشتن به ذائقه مخاطب توجه می کنند. سواالتی در این 
حوزه وجود دارند. چه قشری مخاطب کتاب هستند؟ آنها کجا هستند؟ 
شما  کتاب   خواندن  با  درآورید؟  تاثیر  تحت  را  آنها  می خواهید  چگونه 
دوست دارید چه واکنشی بدهند؟ اگر توانستید به این سواالت پاسخ دهید 

بهتر است نوشتن را شروع کنید.
 6 کتاب ها ابزار نفوذ هستند نه داستان

در  ما  است.  نویسنده روشن ساختن و سرگرم کردن  عنوان  به  ما  نقش 
ظلمات شب شمعی را روشن می کنیم تا بقیه راه را ببینند. عالوه بر شمع 
آنها   کتاب های  طریق  از  باید  مخاطبان  و  هستند  جامعه  آینه  نویسندگان 
خودشان را تماشا کنند. پس اگر نتوانید آدم های اطراف خود را بشناسید 
نمی توانید برای آنها داستان بنویسید. مطالب کتاب شما بیشتر از اینکه یک 
داستان واقعی یا تخیلی برای سرگرم کردن باشند باید حل کننده مسائل و 
نشان دادن مشکالت مردم اطراف باشند. وقتی نویسنده بتواند خودش را 
بخشی از جامعه بداند شروع کردن برای نوشتن کار ساده ای خواهد بود 
ولی وقتی یک نویسنده از کره دیگری آمده باشد نوشتن برای مردمان این 

کره خاکی کمی سخت خواهد شد.

سؤاالتی که نویسندگان باید پاسخ دهند


