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مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان خبر داد:

کمبود بیش از

 1100 لیتر آب بر ثانیه

 در شهر کرمان 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان :
 جمعیت هالل  احمر در آموزش 

آحاد جامعه رسالت  سنگینی  دارد
متن در صفحه دوم

WWW.KERMANEMROOZ.COM
روزان هم 

مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان:

ک  مردم به هیچ وجه امال

فاقد سند رسمی را خریداری نکنند
2

گذر از هفته صرفه جویی؛ گزارش »کرمان امروز« از لزوم صرفه جویی در مصرف انرژی در شرایط فعلی استان به بهانه 

متن کامل در صفحه سوم

ما همه ُمسرف هستیم!
  ما مردم مسرفی هستیم؛ و حتی گاهی در اسراف سعی می کنیم گوی سبقت را از دیگران  بگیریم! اسراف در آب، اسراف در برق، اسراف در بنزین، اسراف در نان و... غافل از اینکه اصرار بر اسراف 
مرگ منابع ما را در پی دارد چرا که این منابع حیاتی تجدید پذیر نیستند، اما متاسفانه اسراف در منابع کشور به حدی رسیده که به یک مقوله عادی تبدیل شده است. با بدمصرفی که یک خیانت واضح 

است و برای بعضی ها یک روال قدیمی به حساب می آید، اجازه ندهیم سایه بی آبی و خاموشی برق بر سر فرزندانمان بیفتد و نفرین ایشان گلوی آخرت ما را بفشارد و......

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

   ماندگاری هوای گرم در کشور تا آخر هفته
  میوه فروش محل از تجاوز به زن همسایه تبرئه شد

  قتل در مجلس عروسی هنگام رقص با چوب!
  تورم خرداد ۳۷.۶ درصد شد

  کشف شش راس گاو قاچاق در رابر
  کرمان میزبان بانوان کونگ فو کار سراسر کشور شد

اخبار ایران، جهان و حوادث:

رئیس کل دادگستری استان کرمان خبر داد:

پیشگیری از اختالس 
یکی از بانک های استان 

با رقمی برابر
 با ده ها هزار میلیارد ریال

 صفحه  دوم

مرمت یا ماست مالی؟ روایت »کرمان امروز«
 از انتقادهای اخیر 

کرمان مردم 
 به وضعیت  تخت

درگاه قلی بیگ
 و نحوه  مرمت آن؛

شرکت تولیدی وصنعتی سامد
))چسب مشهد ((  آگهی اعطای 

عاملیت فروش

در نظر دارد نسبت به اعطای عاملیت فروش 
محصوالت خود در استان کرمان اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت می شود رزومه و درخواست همکاری
 خود را حد اکثر تا تاریخ 98/04/13 به شماره 09155060215 

ارسال  و یا به شماره 31669-051 فکس نمایند .

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/14/ع
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد اجراي » طرح توسعه سکوهای استادیوم فوتبال مجموعه ورزشي« 
متقاضيان  كليه  لذا  نماید.  واگذار  واجد شرایط  پيمانکار  به  عمومي  مناقصه  برگزاري  از طریق  در شهر سيرجان،  واقع  را  خود 
مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونيکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه 
ارزیابي تأمين كنندگان از قسمت تأمين كنندگان و مشتریان - مناقصه ها دانلود نمایند. مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الي 14 
روز چهارشنبه مــورخ 98/4/12 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و یا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً 

بازدید از محل اجراي پروژه روز یکشنبه مورخ 98/4/9 براي متقاضيان الزامي مي باشد.
                                                                              مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

یک شركت توليدی معتبر جهت تکميل كادر پرسنلی خود نياز 
به یک نفر مهندس صنایع )خانم( جهت انجام امور كنترل پروژه
 و كارهای امور اداری آشنا به نرم افزار OFFICE دارد از افراد 

واجد شرایط تقاضا می شود رزومه خود را به آدرس ایميل 
 INFO@KERMANVOLTAGE . IR

و یا به شماره 09132404702
واتس آپ نمایند.

شركت فعال در زمينه تجهيزات پزشکي و بيمارستاني  یک نفر 
نيروي خانم مجرد جهت امور دفتري استخدام مي نماید.

آشنا به نرم افزارهاي کامپیوتري
روابط عمومي باال          ظاهر آراسته

شماره تماس: 09140952508

نیازمندیم

آگهی استخدام 

بدین وسیله به اطالع کلیه اعضاء محترم اتحادیه صنف  لوله و 
لوازم بهداشتي ساختمان شهرستان کرمان می رساند انتخابات 
هیأت مدیره صنف مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلی 
بازرس اصلی و یک  نفر  البدل و یک  نفر عضو علی  و دو 
البدل صبح روز سه شنبه مورخ 98/04/11   نفر بازرس علی 
از ساعت 8 الي 30 /9 در محل سالن اجتماعات اتاق 
ابتدای  قرنی  میدان  نشانی  به  استان  مرکز  اصناف 
خیابان سعدی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضاء محترم 
اتحادیه صنف مربوطه )صاحب پروانه( درخواست می شود 
پروانه  تصویر  یا  و  عضویت  دفترچه  داشتن  همراه  با  الزاما 
کسب معتبر در محل برگزاری انتخابات حضور بهم رسانند.
                   هومن سیوندی پور
   رئیس هیات اجرایی برگزاری انتخابات
اتحادیه های صنفی شهرستان کرمان  

بدین وسیله به اطالع کلیه اعضاء محترم اتحادیه صنف  لوازم 
آرایشي و بهداشتي شهرستان کرمان می رساند انتخابات هیأت 
مدیره صنف مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلی و دو نفر 
بازرس  نفر  بازرس اصلی و یک  نفر  البدل و یک  عضو علی 
ساعت  از   98/04/12 مورخ  چهارشنبه  روز  صبح  البدل  علی 
اصناف  اتاق  اجتماعات  سالن  محل  در   9/  30 الي   8
خیابان  ابتدای  قرنی  میدان  نشانی  به  استان  مرکز 
برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضاء محترم اتحادیه  سعدی 
با  الزاما  شود  می  درخواست  پروانه(  )صاحب  مربوطه  صنف 
همراه داشتن دفترچه عضویت و یا تصویر پروانه کسب معتبر 

در محل برگزاری انتخابات حضور بهم رسانند.
                   هومن سیوندی پور
   رئیس هیات اجرایی برگزاری انتخابات
اتحادیه های صنفی شهرستان کرمان  

آگهی فراخوان برگزاری انتخابات 
اتحادیه صنف لوله و لوازم بهداشتي 

ساختمان شهرستان کرمان 

آگهی فراخوان برگزاری انتخابات 
اتحادیه صنف لوازم آرایشي 
و بهداشتي شهرستان کرمان 

صنف    اتحادیه  محترم  اعضاء  کلیه  اطالع  به  وسیله  بدین 
مدیره  هیأت  انتخابات  رساند  می  کرمان  شهرستان  لبنیات 
نفر  دو  و  اصلی  عضو  نفر  پنج  انتخاب  برای  مذکور  صنف 
عضو علی البدل و یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس 
 8 ساعت  از   98/04/10 مورخ  روزدوشنبه  صبح  البدل  علی 
الي 11 در محل تاالر سالطین خیابان خواجو برگزار 
می گردد. لذا از کلیه اعضاء محترم اتحادیه صنف مربوطه 
داشتن  همراه  با  الزاما  می شود  درخواست  پروانه(  )صاحب 
محل  در  معتبر  کسب  پروانه  تصویر  یا  و  عضویت  دفترچه 

برگزاری انتخابات حضور بهم رسانند.
                   هومن سیوندی پور
   رئیس هیات اجرایی برگزاری انتخابات
اتحادیه های صنفی شهرستان کرمان  

آگهی فراخوان برگزاری انتخابات 
اتحادیه صنف لبنیات
  شهرستان کرمان 
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اخبار استان

سرمایه  قالب  در  تولید  رونق  منظور  به  ایران  مس  صنایع  ملی  شرکت 
گذاری های جدید اقدام به فعال کردن پهنه های جدید معدنی نیمه فعال 

و راکد در استان کرمان خواهد کرد.
در  ایران  مس  صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل  ایرنا،  دریافتی  گزارش  به 
مجلس  در  کرمان  استان  مردم  نمایندگان  برخی  و  استاندار  با  نشست 
شورای اسالمی در تهران از سرمایه گذاری های جدید صنعت مس سخن 
گفت و افزود: این سرمایه گذاری ها نوید بخش رونق تولید و ایجاد اشتغال 

بیشتر خواهد بود.
اردشیر سعد محمدی با اشاره به سرمایه گذاری های جدید شرکت ملی 
صنایع مس ایران در صنایع مرتبط با مس ارزش این سرمایه گذاری ها را 
بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد. مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
مس ایران تصریح کرد: با به نتیجه رسیدن این سرمایه گذاری ها زمینه 

مناسبی برای اشتغال در استان پهناور کرمان فراهم می شود.
این نشست اعالم آمادگی کرد که معادن دیگر استان کرمان را  وی در 
که از فعالیت مناسبی برخوردار نیستند به صورت مستقیم یا مشارکتی 

فعال کند.

توسعه  زمینه های  بررسی  ضمن  نشست  این  در  هم  کرمان  استاندار 
با  کرمان  استان  معادن  در  ایران  مس  صنایع  ملی  شرکت  فعالیت های 
بیان اینکه فعالیت های معدنی و صنعتی شرکت ملی صنایع مس باید بر 
اساس برنامه ریزی و رعایت ضوابط علمی و توجیه اقتصادی انجام گیرد؛ 
گفت: امیدواریم شرکت مس بتواند در حوزه های مختلف با رعایت اصول 

اقتصادی و توجه به مساله توسعه متوازن فعالیت کند.
محمد جواد فدائی همچنین از شرکت مس دعوت کرد در پهنه های جدید 

معدنی استان که اکنون نیمه فعال یا راکد هستند هم فعالیت کند.
اقتصادی و توسعه  امور  این نشست که سرپرست معاونت هماهنگی  در 
مردم  نمایندگان  مس،  مدیران  از  جمعی  کرمان،  استانداری  منابع 
شهرستان های سیرجان و بردسیر؛ رفسنجان و انار و شهربابک و تعدادی 
از مدیران استان حضور داشتند سایر مسایل مربوط به صنعت مس در 

استان هم بررسی شد.
معدن مس سرچشمه یکی از بزرگترین مجتمع های صنعتی معدنی جهان 
کیلومتری   ۵۰ و  کرمان  کیلومتری   ۱۶۰ فاصله  در  که  رود  می  بشمار 

رفسنجان این استان قرار دارد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران :

سرمایه گذاری های  جدید مس سرچشمه نوید بخش رونق تولید 
و ایجاد اشتغال بیشترخواهد بود

خبر
مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان:

ک  مردم به هیچ وجه امال

فاقد سند رسمی را خریداری نکنند

کرمان -سعید احمدی - خبرنگار کرمان امروز: به مناسبت هفته قوه قضائیه 
نشست خبری مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان با هدف تشریح 

عملکرد این سازمان شنبه هفته جاری ۱ تیرماه برگزار شد.  
با  خود  سخنان  ابتدای  در  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  مدیر   
از مهمترین  از اصحاب رسانه گفت:  بزرگداشت هفته قوه قضائیه و تقدیر 
و  مردم  رضایت  ارتقای  کل  اداره  این  خود  فعالیت  مدت  در  بنده  اهداف 
جلوگیری از فساد بوده است. رضا طالبی زاده گفت: هر جایی که ازدحام 
مردم ما برای مراجعه به یک اداره زیاد شود امکان فساد در آن مکان بیشتر 
ارائه خدمات، بیشتر  است و از همین رو یکی از مهمترین برنامه های ما 
به صورت الکترونیکی و بدون نیاز مراجعه مردم به ادارات ثبت بوده است.  
وی گفت: در سال گذشته قریب به ۳9۵ هزار استعالم از مراجع غیر قضائی 
به  ایم که همگی  از طریق دستگاه قضائی داشته  نیز  و ۵۵ هزار استعالم 
صورت الکترونیکی بوده است. در سه ماهه اول سال جاری با قریب به ۱2 
هزار استعالم الکترونیکی حدود ۳۶ هزار تردد به دستگاه اداری کمتر شده 
است. به کارمندان نیز دستور داده ام که برای فرهنگ سازی از ارائه برگه 

به مردم خودداری کنند. 
رضا طالبی زاده گفت: از دیگر اقدامات بسیار مهم و بزرگ اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان کرمان تثبیت مالکیت قریب به 2 میلیون هکتار از 
اراضی دولتی در استان کرمان بوده است. به گونه ای که در جنوب استان 
کرمان قریب به ۱۰۰ درصد و در شمال استان  نیز قریب به ۶۰  درصد 
کرمان ۱7  استان  در  افزود:  زاده  طالبی  است.  تثبیت شده  دولتی  اراضی 
میلیون هکتار اراضی دولتی تحت نظر سازمان منابع طبیعی وجود دارد که 
تا پایان سال 97 مساحت ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هکتار از این مساحت تثبیت 
تثبیت  سوم  یک  به  قریب  که  است  مهم  آنجا  از  موضوع  این  است.  شده 
مالکیت کشور را استان کرمان انجام داده است. موضوعی که نتیجه همکاری 

و هماهنگی بین نهادهای مرتبط در استان بوده است. 
طالبی زاده در اهمیت تثبیت اراضی گفت: با تثبیت انجام شده دست زمین 
خواران از منابع کشور قطع خواهد شد. عالوه بر این بیش از 4۵ درصد از 
ورودی پرونده های دادگستری مربوط به اسناد زمین و مسکن است و در 
صورتی که مردم کشور ما به سند دار کردن امالک و اراضی خود اهمیت 
دهند اینگونه مشکالت کاهش خواهد داشت. به عنوان مثال برخی افراد یک 
زمین را به دلیل سند رسمی نداشتن به چندین نفر می فروشند و حتی 

قشر باسواد جامعه را فریب می دهند. 
وی از دیگر اقدامات مهم این اداره کل را الکترونیکی کردن اسناد دانست 
و گفت: تا پایان سال گذشته 2۳ میلیون برگ از ۳۰ میلیون سند موجود 
اسکن و آرشیو شده است و تا پایان سال جاری کار اسکن اسناد قبلی تمام 
خواهد شد. موضوعی که باعث خواهد شد تا پس از آن کوچکترین تحریف 
و مشکلی در اسناد پیش نیاید و کارهای مربوط به اسناد کامال به صورت 

الکترونیکی انجام شود. 
طالبی زاده با بیان اینکه مطالبه مهریه و چک نیز به اداره ثبت اسناد واگذار 
شده است به آمار ازدواج وطالق در استان نیز اشاره داشت و گفت: در سال 
97 به نسبت سال قبل تر ۱2 درصد کاهش ازدواج و ۱ درصد نیز کاهش 
به نسبت سه ماهه  نیز  اول سال جاری  ایم. در سه ماهه  را داشته  طالق 
اول سال قبل 4 درصد کاهش ازدواج و متاسفانه ۵ درصد افزایش طالق 

داشته ایم. 
طالبی زاده پیرامون دریافت معوقات بانکی نیز گفت: در سال گذشته ۱92 
میلیارد تومان وصول معوقات بانکی در استان داشته ایم که نسبت به سال 
9۶ رشد 8۳ درصدی داشته است. وی در این زمینه افزود: ما بحث حمایت 
از تولید ملی و آسان گیری برای کارگاه ها و تولیدی ها را در نظر گرفته 
ایم ولی این معوقات بیشتر مربوط به افرادی است که وام را در جایی دیگر 

خرج کرده اند. 
و  سردفترداران  انگشت  اثر  ثبت  الزام  و  شدن  الکترونیکی  گفت:  وی 
از دیگر  ازدواج و طالق  ثبت  دفاتر  اسناد و حتی  دفاتر  الکترونیکی شدن 
سال  پایان  تا  است.  بوده  فساد  از  جلوگیری  برای  کل  اداره  این  اقدامات 
گذشته 48 سامانه الکترونیکی برای رضایت بیشتر مردم ایجاد شده است. 

کرمان  استان  در  گفت:  کل  اداره  این  در  نیرو  کمبود  درباره  مسئول  این 
به دلیل  برای ۵۶4 پست مصوب داریم که  نیرو  نفر در حال حاضر   4۳۳
کمبود نیرو 27 درصد پست های ما بالتصدی است به ویژه در بخش های 
دولت  اجازه  عدم  دلیل  به  که  نیروهایی  داریم.  نیرو  کمبود  برداری  نقشه 
امکان استخدام نداریم و از همین رو حتی از بازنشستگان نیز تا حد امکان 

استفاده می کنیم. 
مدیر کل ثبت امالک و اسناد استان در پایان به تمامی مردم استان تاکید 
را  ندارند  رسمی  سند  که  هایی  زمین  و  امالک  وجه  هیچ  به  که  کردند 
خریداری نکنند. چرا که در حال حاضر کاله برداری و فروش اینگونه امالک 
به همراه خواهد  به خریداران  را  ناپذیری  نفر ضررهای جبران  به چندین 

داشت.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان  :

 جمعیت هالل  احمر در 

آموزش آحاد جامعه 

رسالت  سنگینی  دارد
 

استان  در  استانی  مرحله  آماده  المپیاد  هفتمین 
طی  آموز  دانش   610 از  بیش  رقابت  با  کرمان 
های  آموزش  مرکز  محل  در  روزه  سه  رقابت 
تخصصی جمعیت هالل احمر استان کرمان پایان 

یافت.
احمر  هالل  جمعیت  عمومی  روابط  گزارش  به 
المپیاد  هفتمین  اختتامیه  آئیین  کرمان؛  استان 
آماده مرحله استانی دوره برادران با حضور معاون 
جوانان،  سازمان  آموزی  دانش  و  دبستانی  پیش 
مشاور  استان،  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
عمومی،  روابط  و  رسانه  امور  در  کرمان  استاندار 
پرورش  و  آموزش  و سالمت  بدنی  تربیت  معاون 
استان کرمان و سایر مسئوالن استانی برگزار شد.

در  کرمان  استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
آئین اختتامیه هفتمین المیپاد آماده بیان کرد: طرح 
ملی دادرس همانند مدرسه امدادی است که در آن 
مهارت، آمادگی و توانمندی دانش آموزان را برای 

مقابله با خطر در زمان وقوع حوادث آماده است. 
رسالت  هالل  احمر  جمعیت  افزود:  فالح  رضا 
با  که  چرا  دارد،  جامعه  آحاد  آموزش  در  سنگینی 
و  جانی  خسارات  توان  می  پیشگیری  و  آموزش 

مالی در حوادث و بحران ها را کاهش داد.
قابل  آمار  آموزان  دانش  اینکه  به  اشاره  با  فالح 
بیشترین ساعات  و  دارند  توجهی در سطح کشور 
از عمر خود را در مدارس سپری می کنند، افزود: 
دانش  امدادی  مهارت  افزایی  توان  و  آموزش 
در  پذیری  آسیب  به منظور کاهش سطح  آموزان 

مواقع خطر در الویت است.
ساله شاهد مصدومیت  هر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دانش آموزان به دالیل مختلف هستیم، خاطرنشان 
کرد: دادرسان با فراگیری آموزه های امدادی می 
توانند در کاهش آسیب ها نقش موثری ایفا کنند.

کرمان  استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
افزود: کمک به هم نوع و فعالیت های بشردوستانه 
و تسکین درد های همنوعان امر مقدس و بزرگی 
پیامبران  تعالیم  و  اسالم  مبین  دین  در  که  است 
تحقق  بر  این طرح  اجرای  و  است  گنجانده شده 

اصول و اهداف جمعیت هالل احمر موثر است.
ملی  طرح  مثبت  اندازهای  به چشم  اشاره  با  وی 
خود  گسترش  و  تقویت  کرد:  تصریح  دادرس 
عنوان  به  آموزان؛  دانش  امدادی  دگر  و  امدادی 
در  احمر  هالل  جمعیت  پویای  و  فعال  بازوی 
آماده  و جامعه  آماده  خانواده  راستای تحقق شعار 

حائز اهمیت است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خبر داد:
مشارکت 242 خّیر مدرسه ساز کرمان در ۶۱ پروژه مدرسه  سازی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان، 
تعهد خیرین مدرسه ساز این استان را ۳۱۰ میلیارد 
ریال عنوان کرد و گفت: 4۵ درصد این مقدار تحقق 

یافته است.
و  بیست  در  بصیری  محمدصادق  ایرنا،  گزارش  به 
کرمان  استان  ساز  مدرسه  خیرین  یکیمین جشنواره 
 ۶۰۰ بر  افزون  کرمان  آموزی  دانش  جمعیت  افزود: 
هزار نفر و فضای آموزشی این استان باالی پنج هزار 

و 44۰ مورد است.
ساز  مدرسه  خّیر   242 آمار  برابر  کرد:  تصریح  وی 
کرمان در ۶۱ پروژه مدرسه سازی شامل 24۰ کالس 

درس مشارکت دارند.
کرمان  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 

در  خطیری  راه  و  اقدام  سازی  مدرسه  کرد:  تصریح 
راستای اعتالی فرهنگ جامعه است.

و  الگو  مهمترین  عنوان  به  کریم  قرآن  نقل  به  وی 
راهنمای بشریت گفت: »بهترین توشه تقوا است«.

ارتباط  دارای  تقوا  با  را  نیکوکاری  و  احسان  بصیری 
ملزوم  و  الزم   2 این  کرد:  اظهار  و  دانست  مستقیم 
یکدیگر هستند اما باید بدانیم کجا و چگونه احسان و 

نیکوکاری کرد؟
می  خود  زندگی  همه  از  که  افرادی  کرد:  تاکید  وی 
نوع  بهترین  کنند  می  خدمت  جامعه  به  و  گذرند 

احسان را از خود نشان می دهند.
وی افزود: رهبر معظم انقالب اسالمی، جامعه خیرین 
را پدیده مبارکی دانسته اند لذا باید بدانیم از لحظات 

زندگی مان چگونه استفاده کنیم و بهره ببریم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان 
این استان را در زمینه جذب خیرین مدرسه ساز موفق 
استان کرمان  اظهار داشت: کار خیرین در  و  دانست 

زبانزد خاص و عام است.
و  ساز  مدرسه  رادمرد  عنوان  به  احمدی  عطا  از  وی 
ستاره درخشان و گمنام مدرسه سازی استان کرمان 

و کشور یاد کرد.
نیازمند  زیاد  گستردگی  با  کرمان  گفت:  بصیری 
حمایت خیرین است و این استان در برخی نقاط در 
تنگنای  در  مناسب  آموزشی  فضاهای  تامین  زمینه 
شدید است و تا رسیدن به عدالت در فضای آموزشی 

فاصله داریم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان خبر داد:

پیشگیری از اختالس یکی از بانک های استان با رقمی برابر
 با ده ها هزار میلیارد ریال

تشریح  با  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
کرمان  استان  در  اقتصادی  مفاسد  پرونده های 
گفت: یکی از این پرونده های بسیار مهم مربوط به 
پروندۀ پیشگیری از اختالس بانک ملی با رقمی 

برابر با ده ها هزار میلیارد ریال بوده است.
به  موحد  یداهلل  کرمان شهرآن الین،  گزارش  به 
خبرنگاران  جمع  در  قضاییه  قوه  هفته  مناسبت 
و  قضاییه  قوه  هفته  آستانۀ  در  این که  بیان  با 
سالروز شهادت شهدای هفتم تیرماه سال ۱۳۶۰ 
بر  عالوه  باید  ایام  این  در  افزود:  داریم،  قرار 
شخصیت  شهدا،  این  خاطره  و  یاد  گرامی داشت 

آن ها را نیز مورد توجه قرار دهیم.
وی بر لزوم تعامل بیشتر اصحاب رسانه و دستگاه 
قوه  رئیس  نگرش  کرد:  بیان  و  تأکید  قضایی 
قضاییه و دادگستری ها به اصحاب رسانه و ظرفیت 
مثبت،  تعامل  همکاری،  نگاه  یک  اطالع رسانی 
سازنده و پایدار است و این مهم کمک شایانی به 
ایجاد عدالت و مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر 

مفاسد در جامعه می کند.
سرمایۀ  ارتقای  و  افزایش  هم چنین  موحد 
از  را  قضا  به دستگاه  اعتماد عمومی  و  اجتماعی 
با اصحاب  قوه قضاییه  تعامل  دیگر دستاوردهای 
رسانه برشمرد و افزود: زمینه و شرایط همکاری 
شده  فراهم  قضاییه  قوه  و  رسانه  اصحاب  بین 
است، ولی باید سازکارها و برقراری تعامل بیشتر 
می تواند  قضاییه  قوه  هفته  و  کنیم  پیش بینی  را 

سرآغاز این نگرش باشد.
مفاسد  پرونده های  به  اشاره  با  ادامه،  در  وی 
از  یکی  افزود:  استان  در   97 سال  در  اقتصادی 
پرونده ای بسیار مهمی که در سال گذشته مطرح 
شد، مربوط به پروندۀ پیشگیری از اختالس بانک 
ملی با رقمی برابر با ده ها هزار میلیارد ریال است.

باند  این مبلغ قرار بود توسط  تأکید کرد:  موحد 
بانک  به سامانۀ  ورود  و  با سندسازی  و شبکه ای 
که  شود  خارج  بانک  پست  و  ملی  بانک  از  ملی 
قضات  و  اطالعات  اداره کل  مأموران  هوشیاری  با 
دادگستری استان کرمان، درحالی که چک هم در 
وجه شرکت آریا بازرگان کویر صادر شده بود، از 

این تخلف پیشگیری شد.
وی از دستگیری ۱4 متهم در استان های مختلف 
تشکیل  و  کرمان  و  تهران  قم،  گیالن،  جمله  از 

و  کشور  اقتصادی  نظام  در  اخالل  پروندۀ  دو 
کاله برداری در رابطه با پروندۀ مربوط به اختالس 
این  اصلی  متهمان  افزود:  و  داد  خبر  ملی  بانک 
پروندۀ  و  هستند  بازداشت  در  هم اکنون  پرونده 
آن ها تحت عنوان اخالل در نظام اقتصادی کشور 

در حال رسیدگی است.
مالیاتی  اداره کل  پروندۀ  به  هم چنین  موحد 
کارکنان  از  نفر  هفت  کرد:  بیان  و  اشاره  استان 
این مجموعه با ۶۰۰ میلیون تومان ارتشاء و 2۳ 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان فرار مالیاتی دستگیر 
شدند و بعد از این اتفاق کارگروه پیشگیری از فرار 
مالیاتی در استان کرمان تشکیل شد که عملکرد 
این  توسط  پرونده   ۳82 و  داشته  مفیدی  بسیار 

کارگروه رسیدگی شده است.
اقتصادی  نظام  در  اخالل  پروندۀ  موضوع  به  وی 
افزود: در  و  اشاره کرد  نیز  ارزی  کشور در حوزۀ 
اقتصادی کشور  باند بزرگ اخالل در نظام  حالی 
اداره  و  اطالعات  اداره کل  توسط  ارزی  حوزۀ  در 
خورد  ضربه  کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  اطالعات 
که 4۱۶ میلیون دالر از سیستم های بانکی کرمان 

دریافت کرده بودند، اما کاالیی وارد نشده بود.
پروندۀ  به  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
»مهدی جهانگیری« نیز اشاره و بیان کرد: بعد از 
یک سال کار اطالعاتی و مستندسازی، این پرونده 
در کرمان تشکیل شد و در نهایت پرونده به تهران 

ارسال شد که در حال رسیدگی است.
از فعالیت ۳2 حوزه قضایی، ۱8 دادگستری  وی 
در شهرستان ها و ۱4 دادگاه در بخش های استان 
طی  بخش  دادگاه های  عمدۀ  افزود:  و  داد  خبر 
چند سال اخیر و اکثر در مناطق محروم راه اندازی 

شده اند.
قضایی  تعداد حوزه های  مقایسۀ  با  ادامه،  در  وی 
استان کرمان در سال های 9۳ تا 97 از 28 درصد 
آسان  دسترسی  هدف  با  قضایی  حوزه های  رشد 
گفت:  و  داد  خبر  مدت  این  در  عدالت  به  مردم 
خوشبختانه شاهد کاهش ۳۱ درصدی پرونده های 
موجود در دادگستری استان کرمان در سال 97 

نسبت به شهریور 9۳ هستیم.
وی از رشد دو درصدی افزایش ورودی پرونده ها 
و رشد سه درصدی خروجی پرونده ها از دستگاه 
و گفت:  داد  استان در سال گذشته خبر  قضایی 

قضایی  دستگاه  به  مسن  پرونده های  ورودی 
استان نیز 8۰ درصد کاهش داشته است.

 اعالم 10 جرم اصلی در کرمان
و جرح عمدی،  یادآور شد: سرقت، ضرب  موحد 
تصادفات  اثر  بر  غیرعمدی  بدنی  صدمه  ایراد 
تهدید،  عادی،  اشخاص  به  توهین  رانندگی، 
نگهداری  تخریب،  گواهینامه،  بدون  رانندگی 
حمل  و  امانت  در  خیانت  موادمخدر،  مالکیت  و 
موادمخدر ۱۰ جرم اصلی در استان کرمان هستند.
پرونده   879 و  هزار   42 این که  به  اشاره  با  وی 
توسط شوراهای حل اختالف استان کرمان سال 
افزود:  است،  رسیده  سازش  و  صلح  به  گذشته 
را  کشور  سوم  رتبۀ  زمینه  این  در  کرمان  استان 

دارد.
پرونده  هزار   ۱28 گذشته  سال  کرد:  ابراز  موحد 
شامل 72 درصد پرونده های حقوقی در شوراهای 
در  نیز  حقوقی  پرونده  هزار   7۵ و  اختالف  حل 
رأی  صدور  مرحلۀ  به  کرمان  استان  دادگستری 
کرمان  استان  اختالف  حل  شوراهای  که  رسیده 
و  را در صلح  رتبۀ سوم کشوری  متوالی  سه سال 

سازش پرونده های ورودی کسب کرده اند.
گفت:  انتخابات  به  نزدیک شدن  به  اشاره  با  وی 
در  انتخاباتی  جرایم  از  پیشگیری  ستاد  به زودی 

استان کرمان تشکیل می شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان این که 
مدیریت  در سیستم  قضایی  و  اداری  امور  بیشتر 
استان  کرد:  بیان  می شود،  ثبت  و  ضبط  قضایی 
الکترونیک  استان طرح مراقبت  پنج  کرمان جزو 

»پابند الکترونیک« در کشور است.
وی در ادامه، از وصول ۱8۰ میلیارد تومان معوقات 
بانکی در استان در سال گذشته خبر داد و افزود: 
به  نسبت  در سال گذشته  بانکی  معوقات  وصول 

سال 9۶، 8۰ درصد رشد داشته است.
 زمین خواری عمده در استان کرمان نداریم

گفت:  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
در  درصد   ۱۰۰ زمین خواری  بگوییم  نمی توانیم 
اما زمین خواری عمده  استان متوقف شده است، 

در استان کرمان نداریم.
مسایل  از  یکی  را  حاشیه نشینی  ساماندهی  وی 
مهم در استان دانست و افزود: با قاطعیت از توسعۀ 

حاشیه نشینی در شهرها جلوگیری می کنیم.

اهدای 
خون سالم 

اهدای زندگی
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چشمه انتظار
در دل پاییز بهارم شدی. حوصله و صبر و 
قرارم شدی با تو به آغاز زمستان خوشم. 
از  ام  آشفته  شدی.  کارم  به  آماده  هیزم 
لبریزم در لحظه ی دیدار تو  مرگ خزان 

بر می خیزم. در حجم گرفتاری و آشوب پریشان تر از آنم 
که دست افشانده و پناهت باشم. اگر روزی از من برگردی 
همه ی زندگی ام را با خود می بری ولی همه ی زندگی ام 
تویی که می روی. چون در حلقه ی موهای تو من گم شده 
به  نفر  دو  ما  بودم.  شده  مردم  و  غربت  هر  ی  بازیچه  بودم 
داریم گرچه  احتیاج  یکدیگر  به  زمین  و  اندازه ی خورشید 
توانیم  می  است  کشیده  دیوار  آرزوهایمان  میان  غرورمان 
جهانی پر از اشتیاق را به تصویر بکشیم. اما ترسیدن از جهان 
وجدانمان  همه  این  با  است  کرده  خفه  را  اشتیاق  اطرافمان 
به  نیست  سنگین  بارمان  و  افتاده  راه  کارمان  بزند  لبخند  که 
چشم  با  خاطرت  به  که  هستی  قشنگی  ی  بهانه  تو  حال  هر 
های باز چرخ زندگی را بگردانم و به تو مدیونم. نمی دانم 
تو از کدام نقطه نور هدایت را دریافت کرده تا به سر منزل 
مقصود برسی بی شک من در اشتیاق تو به زندگی بی تاثیرم. 
من از دلخوشی ات پر و بال می گیرم حتی اگر دلیلی نامعلوم 
داشته باشد مهم تویی که پر و بال بگیری با نگاه کردن به تو 
هیچ نقطه ی مرموزی در زندگی باقی نمی ماند تو مثل آئینه 
صافی و زالل گرچه حرف هایت را نگفته باشی و نگاهت را 
دزدیده باشی تو را آزاد می گذارم که به ساز خود برقصی و 
آزادی ات از بند غم آرزوی من است تو بهار منی، روزگار 
به خودت  من  از  قبل  ولی  منی  انتظار  روشن  منی چشمه ی 

فکر کن که از پا نیفتی.
بی هدف می توان در مدارت نشست 

در حوالی و در انتظارت نشست 
قصه از زخم عصیان به شب می زند 

تا خزان در زمان بی بهارت نشست

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« از لزوم صرفه جویی در مصرف انرژی در شرایط فعلی استان به بهانه گذر از هفته صرفه جویی؛

ما همه ُمسرف هستیم!

اشاره:
ما مردم مسرفی هستیم؛ و حتی گاهی در اسراف سعی 
می کنیم گوی سبقت  را از دیگران  بگیریم! اسراف در 
آب، اسراف در برق، اسراف در بنزین، اسراف در نان و... 
غافل از اینکه اصرار بر اسراف مرگ منابع ما را در پی 
دارد چرا که این منابع حیاتی تجدید پذیر نیستند اما 
متاسفانه اسراف در منابع کشور به حدی است که به یک 
که  است  حالی  در  این  است.  تبدیل شده  عادی  مقوله 
صریح ترین و روشن ترین موضع گیری ها برای صرفه 
جویی و جلوگیری از اسراف  توسط مقام معظم  رهبری 

صورت گرفته شده است.
ایشان در بیاناتی عنوان نموده اند: باید الگوی مصرف 
کشور و جامعه اصالح شود. هر چه انرژی ای که مصرف 
می شود، کمتر باشد برای کشور سودمندتر است. در این 
از کشورهای پیشرفته، مصرف  به بعضی  زمینه نسبت  
شدت انرژی ما هشت  برابر بیشتر است! این ها اسراف 

هایی است که در جامعه دارد انجام می گیرد.
این  ما  به  انرژی  و  آب  در مصرف  هفته صرفه جویی 
و  نکردن  مصرف  درست  کند؛  می  یادآوری  را  نکته  
اسراف  در استفاده از منابع نه تنها یک پدیده و معضل 
اجتماعی است  بلکه مانع هر گونه برنامه ریزی اقتصادی 
در  که  شده  تهیه  گزارشی  منظور  همین  به  شود.  می 

ادامه قابل مطالعه است.
شاخص های مصرفی آب و برق در ایران

های  حامل  تمام  مصرف  در  ایرانیان  حاضر  حال  در 
انرژی سرآمد دنیای خود هستند که البته جای افتخار و 
مباهات ندارد.یک تحقیق آماری از شاخص های مصرفی 
این  در  را  ایران   رکوردهای  کشور،  در  اقالم  از  برخی 
زمینه نشان می دهد. این آمار که بر روی خروجی سایت 
سندیکای صنعت برق ایران قرار داده شده  به ما نشان 
برابر   2 ایران  آب)لیتر(  روزانه  مصرف  سرانه  دهد؛  می 
میانگین جهانی و سرانه مصرف ساالنه گاز)متر مکعب( 
روزانه  مصرف  سرانه  و  جهان  میانگین  برابر   3 ایران 
بنزین)لیتر( ایران 6 برابر میانگین جهان است. همچنین 

در بخش مصرف نهایی انرژی، متوسط مصرف در بخش 
در  مربع  متر  ازای هر  به  نیز  ایران  و مسکن  ساختمان 
سال حدود 500 کیلو وات ساعت است اما این رقم در 

دنیا 160 کیلو وات ساعت است.
چرا صرفه جویی؟ 

با استفاده منطقی از انرژی نه تنها شاهد کاهش هزینه 
مفیدی  آثار  بلکه  بود   خواهیم   انرژی  مصرف  های 
طول  تداوم  محیطی،  زیست  آلودگی  کاهش  همچون 
را  اقتصادی کشور  توسعه  نهایت  در  و  مالی  منابع  عمر 
به دنبال خواهد داشت. در ایران بیشترین مقدار مصرف 
آب و برق در فصل تابستان است. به همین  دلیل موکدا 
پیک مصرف مشترکان  در ساعات  که  توصیه می شود 
و قطع آب  تا شاهد خاموشی  بپردازند  به صرفه جویی 

نباشند. این مقوله در زمینه مصرف گاز در فصل زمستان 
نیز صادق است.

سایه  بی آبی بر سر شهر کرمان
می  حال  آب.  مصرف  فصل  فصل،  و  است  تابستان 
چگونه  کرمان  شهر  آب  وضعیت  که  ببینیم  خواهیم 
پیک  در  کرمان  شهر  آبی  نیاز  شود؛  می  گفته  است؟ 
مصرف 3 هزار لیتر در ثانیه بوده این در حالی است که 
و  هزار  یک  کرمان  شهر  شرب  آب  تامین  ظرفیت  کل 
950 لیتر در ثانیه است، بنابراین یک هزار و 50 لیتر در 
ثانیه در زمان پیک مصرف با کمبود آب مواجه هستیم.

فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر  طاهری«  »محمد 
در  کویر،  منطقه  ایسنا  خبرنگار  با  گفت و گو  در  کرمان 
گوید: شهر  کرمان، می  زمینه وضعیت آب شرب شهر 

کرمان با کمبود آب مواجه است و در زمان گرمی هوا 
چون مصرف آب باال می رود، این کمبود آب محسوس تر 

می شود.
با بیان این مطلب که در شهر کرمان قطعی آب  وی 
به  توجه  با  کرد:  تصریح  داریم،  فشار  افت  بلکه  نداریم 
افزایش مصرف بی رویه آب در پیک گرمایی، افت فشار 
آب در شهر کرمان داریم زیرا مصرف آب، تابعی از گرمی 

هواست.
همه  کرد:  اظهار  کرمان  استان  آبفای  مدیرعامل 
هستند  مدار  در  کرمان  شهر  شرب  آب  تامین  ظرفیت 
کرمان  شرب  آب  مدار  به  ورود  برای  جدیدی  مورد  و 
باید  بحران  این  از  عبور  برای  و  نداریم  سال جاری  در 
در  نیز  مردم  و  هوا خنک شود  بخواهیم که  از خداوند 
مصرف آب صرفه جویی کنند و به اندازه نیاز خود مصرف 

کنند.
وی عنوان کرد: نیاز آبی شهر کرمان در پیک مصرف 
است که کل  در حالی  این  است  ثانیه  در  لیتر  هزار   3
ظرفیت تامین آب شرب شهر کرمان یک هزار و 950 
لیتر در ثانیه است، بنابراین یک هزار و 50 لیتر در ثانیه 

در زمان پیک مصرف با کمبود آب مواجه هستیم.
طاهری به میزان مصرف آب کولرهای آبی اشاره کرد 
و افزود: هر کولر آبی در شبانه روز 600 لیتر آب مصرف 
می کند؛ حال حدود 230 هزار واحد مسکونی در شهر 
کرمان داریم و شما تصور کنید که اگر هر خانه یک کولر 
حداقل داشته باشد؛ چه میزان آب فقط در این بخش 
مصرف می شود؟ بنابراین از مردم می خواهیم که شب ها 
تا جایی که می توانند کولرهای خود را خاموش و درب 
و پنجره ها را باز کنند همچنین در دو ماه اول تابستان 

حیاط و ماشین خود را با آب نشویند.
وی بر لزوم مدیریت مصرف تاکید کرد و ادامه داد: اگر 
مردم بتوانند مصرف آب خود را در دو ماه اول تابستان 
با مشکالت  را  امسال  تابستان  مدیریت کنند می توانیم 
کمتری پشت سر بگذاریم؛ لذا از مردم درخواست داریم 
مصرف آب خود را مدیریت کنند و از قطره، قطره آب در 
این تابستان محافظت کنند تا بتوانیم تابستان جاری را 

با مشکالت کمتری عبور کنیم.
سخن آخر

بیایید صرفه جویی را باور کنیم و تا نهادینه شدن آن 
در  با صرفه جویی  لحظه  از همین   و  نماییم  پافشاری 
مصرف آب و برق و سایر منابع شروع کنیم و حتی ثانیه 

ای دیگر دیر است.

  ما مردم مسرفی هستیم؛ و حتی گاهی در اسراف سعی می کنیم گوی سبقت را از 
دیگران  بگیریم! اسراف در آب، اسراف در برق، اسراف در بنزین، اسراف در نان و... 
غافل از اینکه اصرار بر اسراف مرگ منابع ما را در پی دارد چرا که این منابع حیاتی 
تجدید پذیر نیستند، اما متاسفانه اسراف در منابع کشور به حدی رسیده که به یک 
مقوله عادی تبدیل شده است. با بدمصرفی که یک خیانت واضح است و برای بعضی 
ها یک روال قدیمی به حساب می آید، اجازه ندهیم سایه بی آبی و خاموشی برق بر 

سر فرزندانمان بیفتد و نفرین ایشان گلوی آخرت ما را بفشارد و......

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

به قلم
 امین اهلل حقیقی

ما وجود دارد،  تاریخ زندگی  نکات منفی که در  از  یکی 
حذف و نابودی قدرت تصمیم گیری و سلب آن از خود 
است که ما را به وضعیتی ناپایدار مجهز کرده و ریسمان 

بردگی اش را به گردنمان آویزان می کند.
بزرگ  های  میدان  پیروز  آدمها  از  بعضی  چرا  راستی  به 
راه  دل  به  هراسی  ها  دگرگونی  از  و  اند  زندگی خویش 

نمی دهند و ابن الوقت نیستند و همواره سخنگوی آمال 
و آرزوهای هم ردیفان و دوستان خود هستند، این مساله 
برتر فکری  نیروی  و  افراد  لیاقتهای ذاتی  به  برمی گردد 
در زندگی ما که سال ها، پرورش یافته است و ریشه در 
دوران کودکی دارد که به مساله »عزت نفس« و اجرای 
دقیق قوانین زندگی بر می گردد که دور و بر ما را کامال 
احاطه کرده آموزش های غلط به کودکان و نوجوانان ما 
پاهای  و  آورد  نمی  جلو  همراهی  و  همدلی  سایه  در  را 
ناتوان می  و  ها خسته  قله  به  در جهت صعود  را  انسان 
نیازهای واقعی کودکانمان را در راستای رشد  باید  کند. 
اینکه  و تعالی و سالم سازی محیط دریابیم و در ضمن 

برای وی نخواهیم )خودش و خانواده اش(  را  همه چیز 
احترام ویژه ای در طول و عرض حیاتش به او اهدا کنیم 
توضیح دهیم  برایش  را  دیکتاتوری  و  تمامیت خواهی  و 
و او را از این گونه مسائل، نفی و طرد کنیم تا شیرینی 
زندگی در کامش، جریان داشته باشد و موفقیت را از بن 
دندان احساس کند فرزند ما وقتی بزرگ می شود باید به 
یک اراده ای رسیده باشد که در دنیای ماشینی امروز، کم 
نیاورد و تا پیروزی های درخشان و باال رفتن قدرت تفکر 
و ارزیابی صحیح نمرات جامعه به شخص، صعود کند و 
بدرخشد. معنی و لذت زندگی در هر دوره و مرحله ای با 
جوابهای عالی و ممتاز شناخته شده خواهد شد و یکنفر 

مگر  کند  پیدا  نجات  نابودی،  پرتگاه  از  توانست  نخواهد 
آنکه شخصیت قوی و برجسته ای را به دست آورده باشد 
و جا پای بزرگان نیکو بگذارد و احترام همه را داشته باشد 
و به عنوان منتقد واقعی هیچگاه از نقد و ارزیابی عملکرد 

خود گریزان نگردند.
دبستانی،  و  کوچک  های  اراده  همین  که  کنیم  باور 
روزگاری زیربنای تفکر و زیرساخت کشورها می شوند و 
تمام آشیانه و پرواز را لمس خواهند کرد. سکوت کردن 
و صحبت نکردن از اراده محکم و سخت به نظر می رسد 
توهین به شعور ملت ایران است چرا که آنها ذره ذره و 
قدم به قدم می توانند ما را همراهی کنند و در صورت 

پا  طوالنی  و  اصیل  راهی  به  ها  سرنخ  آوردن  بدست 
معنی  نفهمیدن  و  جاها  بعضی  در  آمدن  کوتاه  بگذارند. 
بعضی از عبارتها شاید مبتدی را در ابتدای راه، گم و گور 
نادری سراغ  افراد  واقعا  و  داند  نمی  اما هیچ کس  سازد 
دارم که معنی واقعی و ترجمه عینی اراده را فهمیده اند 
و تا انتهای وجود خویش به طور باطنی و شهودی با آن 

همراه شده اند.
به  که  است  خداوندی  معجزه  و  درونی  عزم  یک  اراده 
آسانی نباید از دست برود چون هیچ کس الکی و همین 
طوری بر آن تمرکز نیافته و شالوده آن را محکم و پایدار 

ندیده است.

پیروزی اراده بر خواب روزگار 

یادداشت های 

گاه و بی گاه

میانجیگری 
صف طوالنی بود و لحظه و لحظه بر تعداد آن افزوده می شد. 
من به خیال خود خیلی زود برخاسته بودم تا نفر اول باشم ولی با 
این شرایط با آن صف جایی برای من نبود. نزدیک که شدم با 
فاصله ای چند متری ایستادم و شروع به شمردن و نگاه به افراد 
از اول تا آخر صف کردم چند دقیقه ای گذشت که اولین نفر 
داخل رفت و جمعیت برای اینکه زودتر برسند کمی همدیگر 
را هول دادند. من چهارچشمی مواظب بودم و چشم از صحنه بر 
نمی داشتم تا اینکه دو نفر در چند قدمی ورودی بحث شان شد 
من هم سریع رفتم و بین آنها ایستادم تا با همدیگر دعوایشان 

نشود.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 
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فرهنگ و ادب

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یکباب خانه  پالک 15470 فرعی مجزی شده  از 881 فرعی از 3968 اصلی 
واقع در بخش 2 کرمان  به مساحت 320 مترمربع به آدرس کرمان  خیابان شهید مغفوری کوچه 
21 مورد تقاضای آقای مهدی احمدی نژاد فرسنگی می باشد  تاکنون تحدید حدود نشده و 
نیاز به تحدید حدود دارد و اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب درخواست 
مالک به شماره 7386- 98/4/1 بدین وسیله آگهی تحدید حدود اختصاصی منتشر و عملیات تحدیدی از 
ساعت 8 صبح روز  98/4/24 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور 
رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم 
مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی نسبت به حدود و حقوق ارتقاقی 
آن اعتراضی داشته باشد طبق ماده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم صورتمجلس 
اعتراض  اعالم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  و ظرف  نماید  اعالم  اداره  این  به  کتبا  را  اعتراض خود  تحدیدی 
مهلت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواست نموده و رسید تقدیم دادخواست را از 
دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند بدیهی است پس از مضی مهلت یاد شده و ارائه گواهی عدم تقدیم 
مسموع  ادعایی  هیچگونه  و  یافت  خواهد  ادامه  وی  نام  به  ثبتی  عملیات  ثبت  متقاضی  توسط  دادخواست 

نخواهد بود. تاریخ انتشار: 98/4/3
445 م/الف

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یکباب خانه  پالک 15471 فرعی مجزی شده  از 881 فرعی از 3968 اصلی 
به آدرس کرمان  خیابان شهید مغفوری  مترمربع  به مساحت 243  واقع در بخش 2 کرمان  
کوچه 21 مورد تقاضای آقای مهدی احمدی نژاد فرسنگی می باشد  تاکنون تحدید حدود 
باشد لذا حسب  قانون ثبت هم میسر نمی  به تحدید حدود دارد و اعمال تبصره ذیل ماده 15  نیاز  نشده و 
درخواست مالک به شماره 7387- 98/4/1 بدین وسیله آگهی تحدید حدود اختصاصی منتشر و عملیات 
یا مالکین  به مالک  لذا  به عمل خواهد آمد  از ساعت 8 صبح روز  98/4/24 در محل شروع و  تحدیدی 
امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع ملک حاضر و 
در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی نسبت به حدود 
از  ثبت حداکثر ظرف مدت 30 روز پس  قانون   20 ماده  باشد طبق  داشته  اعتراضی  ارتقاقی آن  و حقوق 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم نماید و ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
اعالم اعتراض مهلت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواست نموده و رسید تقدیم 
دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند بدیهی است پس از مضی مهلت یاد شده و ارائه 
گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی ثبت عملیات ثبتی به نام وی ادامه خواهد یافت و هیچگونه 

ادعایی مسموع نخواهد بود. تاریخ انتشار: 98/4/3
444 م/الف

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان

گربه دوانی 

از آنجا که ترکیب »گربه دوانی« در هیچ یک از واژه نامه ها و از جمله لغت 
نامه دهخدا و فرهنگ دکتر معین وجود ندارد و این حقیر در گویش مردان 
دوانی«  زبانزد »گربه  دارم،  واثق  رجاء  ام،  نشنیده   .. و  گیلک  و  لر  و  ترک 

خاستگاه کرمانی دارد.
برای درک بهتر این زبانزد، مستقیم می رویم سراغ برخی گفتگوهای مرسوم 
بین خانواده ها: فرزندی به علت گرفتاری شغلی دیرتر از موعد مقرر به خانه 
می رود. مادرش می گوید: »بیا زودتر غذایت را بخور! من از صبح تا شب 
مشغول »گربه دوانی« بودم که ای ُغلو ُجونََمرگ شده، آنها را یه لقمه ی 

چپ نکنه!«
در گذشته گربه ها از هر موقعیتی سوء استفاده می کردند تا صاحبخانه غافل 
شود و آنها غذای آماده ای که برای یکی از اعضای خانواده نگهداری می 
شود، بخورند و روی دیوار در حالی که مشغول شستن دست و صورت خود 
هستند به ریش اهل خانه بخندند. بدیهی است که صاحبخانه ها نیز بیکار و 
منفعل نمی نشستند و با دور کردن گربه از حوالی خانه، غذای عضو خانواده 
را برای او حفظ می کردند. این عمل را در گویش کرمانی »گربه دوانی« 
گویند که امروزه به صورت یک زبانزد در شهرها و روستاهای شمال کرمان 
مرسوم است. ناگفته نماند، زبانزد مذکور به حوزه های دیگر روابط اجتماعی 
نفوذ کرده و هر گاه رییس یک اداره، یکی از سمت های مهم اداره را برای 
فردی الیق و شایسته نگهداری می کند تا افراد ناالیق برای اشغال آن دندان 
طمع تیز نکنند، عمل رییس آن اداره را گربه دوانی گویند. با این وصف، می 
توان ادعا کرد، زبانزد »گربه دوانی« در بسیاری از امور اجتماعی و از جمله 
نگهداری عروس زیبا، هنرمند و صاحب سلیقه برای دامادی الیق و شایسته 

از جمله مصادیق »گربه دوانی« محسوب می شود.
گربه های معروف دنیا 

گربه ها نیز مثل انسان ها، نژادهای مختلفی دارند از جمله: گربه ی هندی، 
گربه ی آنقره، گربه وحشی، گربه ی وحشی به 3 نوع صحرایی و باتالقی و 
کوهی تقسیم می شود. نوع صحرایی در حاشیه ی کویر زندگی می کند و 
نوع باتالقی آن در گیالن و مازندران به سر می برد و نوع کوهستانی آن به 

صورت وحشی در کوه ها زندگی می کند.
گربه از تیره ی پستانداران پنجره روست )شیر، پلنگ، یوزپلنگ و انواع گربه 
ی وحشی( پنجه ها در حالت معمولی توی غالف قرار دارند و هنگام حمله 

از غالف بیرون می آیند و قدرت بسیاری دارند.
گربه آنقره:  گربه آنقره دارای موهای بلند، لطیف و بزرگ به رنگ سفید یا 

خاکستری و لب های قرمز است.
گربه ی براق: موهای بلند این نوع گربه بلند و براق است.

گربه روسی: همان گربه ایرانی است که با رنگ های متنوع و صورت زیبا 
یکی از زیباترین گربه ها به شمار می رود.

گربه از دوره های قدیم در ادبیات مکتوب و ادبیات عامیانه ی مردم، نقش 
کنایی برعهده داشته است.

گربه از نعل افکندن = ترک مکر و حیله
گربه به شانه کردن = گربه شانه زدن - گربه شانی - گربه شانگی = 
حیله، مکر، فریفتن، تملق گویی. »گربه ی روده چون زنم شانه؟/ بر ره سیل 

چون کنم خانه؟«
ناصر خسرو می فرماید: »به حسرت جوانی به تو باز ناید/ چرا ژاژ خایی، چرا 
گربه شانی؟« جناب موالنا فرماید: »چو گربه شانگی کی الیق آید/ چنین 
سلطان، چنین شیرژیان را؟« که در این بیت معنای تملق و چاپلوسی را دارد.
گربه در زندان کردن= )کنایه از بسیار بخیل بودنـ  گربه را به زندان می 

افکند که طمع در خوراکی های او نکند(.
گربه در بغل افکندن یا گربه در بغل داشتن = کنایه از مکر کردن و 
حیله ورزیدن »بید ار نه سر خالف دارد/ از بهر چه گربه در بغل دارد« »بید 

گربه« یکی از گونه های بید است )بیدمشک(
گربه در شلوار کردن = کنایه از رسوا کردن، دیگری را دچار اضطراب 

کردن 
گربه کسی به انبان فرو شدن = )کنایه از کامیابی کامل یافتن است(.
گربه چشم = افرادی که مردمک چشم آنها کبود باشد، ارزق چشم، زاغ 

چشم.
گربه رقصانی = کنایه از مانع ایجاد کردن، کاری به تاخیر انداختن، تعُلل 
کردن )نسیم شمال می فرماید: گربه می رقصانی از جفت و کلک/ آخر ای 

مومن! چه شد حق نمک!؟(
تعلل در ادای حقی با دلیل های سست و بی بنیاد را، گربه رقصانی گویند. 
مقام معظم رهبری، حضرت امام خامنه ای که از ادیبان سخن سنج به شمار 
می رود در یکی از سخنرانی های بهار 89 این مثل را در مورد رفتار غربی 
ها در مورد وفا به تعهدات برجامی به کار بردند. فرمودند گربه رقصانی می 
ورزند که طعنه  تعلل می  دیپلماتیک  قرارهای  و  ادای قول  در  یعنی  کنند. 

بسیار عالمانه ای است.
گربه شاخت نزنه!= کنایه از اینکه کوچکترین صدمه ای نبینی )نسیم 

بیا  آهسته   / دامنه  و  و دشت  کوه  به  ای  افکنده  ها  زلزله  فرماید:  شمال 
آهسته برو که گربه شاخت نزنه(

گربه کور = کنایه از افراد نمک نشناس، مکار و قدرنشناس
گربه گون= کنایه از فریبنده و دغل باز )نظامی فرموده است: »از این گربه 

گون خاک تا چند چند/ پشیزی توان کردنش گرگ بند؟«(
گربه رو = سوراخی در کنار درب اتاق ها برای رفت و آمد گربه به منظور 

قلع و قمع کردن موش ها در قدیم 
گربه ُزباد = جانوری دم دراز در هند  و بالد مغرب اگر آن را بر چوبی 
ببندند و 9 روز، هر روز چند نوبت شیر بدهند، گربه در این روزها در اطراف 
نوعی  او  بدن  از عرق  مالد.  بر چوب می  آن چوب می چرخد گردن خود 

مشک به نام ُزباد حاصل شود.
جالب است بدانیم که گربه در اساطیر یونان و مصر، جایگاه ویژه ای داشته 
و برخی از اقوام در دوره ی جاهلیت، آن را در شمار خدایان به حساب می 
آورده اند. هم اکنون در روسیه، گربه از حیوانات مورد احترام به شمار می 

رود.
برعهده  بشر نقش مهمی  زندگی  در  بدیهی است که در گذشته، گربه ها 
داشته اند. چرا که این حیوان زیبا به مردم هر شهر و روستا در نگهداری 
و حفاظت از آذوقه ی زمستان، خدمت در خور توجهی می کرده است. اگر 
در شهر یا روستایی، گربه ها زندگی نمی کردند، جمعیت موش ها رو به 
فزونی می نهاد و اندوخته ی گندم و دیگر غالت و حبوبات مورد تاراج این 
تصمیم می گرفت  پادشاهی  اگر  بنابراین  قرار می گرفت.  موذی  حیوانات 
اقوام سرکش و نافرمان را مجازات کند، حاکمی بر آنها می گمارد که نسل 

گربه ها را در آن شهر براندازد.
به  که  شهرری  مردم  شورش  پی  در  مجازات  نوع  این  تاریخی  ی  نمونه 
ی  شاهنامه  در  بود  داده  روی  پرویز  خسرو  علیه  چوبینه  بهرام  فرماندهی 
فردوسی آمده است. پس از اینکه بهرام چوبینه با توطئه کشته شد ،خسرو 
پرویز حاکمی زشت روی بر مردم شهرری گمارد که داشتن گربه و نصب 
ناودان را ممنوع اعالم کرد. نبود ناودان سبب ویرانی خانه ها شد و شهر 
بی گربه آذوقه ی خود را از دست داد. مردم روی به کوچ اجباری آوردند تا 
اینکه »گردیه« خواهر بهرام چوبینه که به همسری خسروپرویز درآمده بود 
با اجرای یک نمایش عروسکی، رنج مردم شهر ری را به روشنی و البته در 
قالب هنر برای پادشاه بیان کرد و او این مجازات سخت را پایان داد و در 
نتیجه مردم به شهر و خانه های خود بازگشتند و دوباره صدای زندگی از هر 

کوی و برزن شهر برخاست.
عالقه مندان می توانند این داستان عبرت آموز را در بخش تاریخی شاهنامه 
و حکومت ساسانیان مطالعه فرمایند و از زیبایی های هنر حکیم بلندمرتبه 

ی طوس لذت ببرند. 

ضرب المثل های کرمانی 
به قلم 

یحیی فتح نجات

سرویس فرهنگ و هنر کرمان امروز
 
 

هفته نامه  مشروطه  عصر  و  قاجاریه  دوره  نشریه هاي  مؤثرترین  از  یکي 
صور اسرافیل بود، این نشریه، ابتدا با مدیریت میرزا جهانگیر خان شیرازي 
و سرمایة میرزا قاسم خان تبریزي و دبیري و قلم میرزا علي اکبرخان قزویني 
)دهخدا( تهیه و منتشر مي شد. تندروي ها و جسارت به مردم و معتقداتشان، 
از زبان سرخ صوراسرافیل، سر سبزش را بر باد داد و رفیقش دهخدا را به 
خارج از کشور فراري داد. بعد از کشته شدن میرزا جهانگیرخان، تمام بار 
نشریه )نشر سه شماره آخر( بر دوش میرزا علي اکبر دهخدا افتاد و به همت 

وي در خارج از کشور چاپ مي شد.
اولین شماره  تاریخ  این نشریه بصورت هفتگی چاپ و تکثیر می شد.   
17 ربیع اآلخر 1325 قمری است برابر با 30 ماه مه 1907 میالدی و هشتم 
خرداد ماه 1286 خورشیدی. شماره دوم صور اسرافیل، یک هفته بعد، در 
تاریخ ششم ماه ژوئن 1907 )برابر با پنج شنبه 15 خرداد 1286 خورشیدی( 

به چاپ رسید.
 جذاب ترین بخش آن هفته نامه را ستون فکاهی آن دانسته اند که به عنوان 
»چرند و پرند« به قلم علی اکبر خان قزوینی )دهخدا( و با امضای »دخو« 
طی  فکاهی  روش  با  را  سیاسی  و  انتقادی  مطالب  دهخدا  می شد.  نوشته 
مقاالت خود منتشر می کرد و سبک نگارش آن در ادبیات فارسی بی سابقه 
بود و مکتب نوینی را در عالم روزنامه نگاری ایران و نثر معاصر پدید آورد.

گفته شده است که صوراسرافیل اولین روزنامه ای بود که به طور رسمی 

در کوچه و بازار به دست روزنامه فروش ها و بیش تر به وسیله کودکان به 
فروش می رفت، و از این رو در بیداری مردم تأثیری به سزا داشت.

 در سر مقاله، مراد و هدف روزنامه اینطور اعالم شده بود: » تکمیل معنی 
مشروطیت «، » حمایت مجلس شورای ملی « و » معاونت روستاییان و ضعفا 
و فقرا و مظلومین «. در شماره سه، در تکمیل عبارت اخیر چنین آمده بود: 
» حمایت فقرا و ضعفا و کارگران «. در تکمیل معنی مشروطیت، به استبداد 
و ارتجاع می تازد و در معاونت روستاییان و فقرا و مظلومین، اصالحات 
ارضی و تقسیم زمین را میان رعیت مطرح می کند. از محدودیت سرمایه 
دادخواهی  باالخره  و  نامحدود کارگران سخن می گوید  اختیار  و  داری 

مظلومین سراسر ایران را به گوش همگان می رساند...
اول،  شماره  همان  از  نیز  خود  های  هدف  تعقیب  و  حقایق  بیان  در   

نویسندگان گفته بودند که:
و  حریت  بدون  زندگی  به  و  نداریم  خوفی  و  بیم  هالکت  و  تهدید  از 
مساوات و شرف واقعی نمی گذاریم... تملق از کسی نمی گوییم و به رشوه 
گول نمی خوریم و اغراض نفسانی به کار نمی بریم، بد را بد و خوب را 

خوب می نویسیم.
 دبیر و مدیر نشریه

علي اکبر دخو، معروف به دهخدا فرزند خان بابا خان در 1258 ش متولد 
نزد  مدتي  و  تمام کرد  تهران  مدرسه سیاسي  در  را  شد. وي تحصیالتش 
میرزا ابراهیم خان معاون الدوله کاشي به سر برد و به همراه او عازم بالکان 
به  به رم و سپس  الدوله  معاون  به عنوان منشي گري  از آنجا  شد و گویا 
مسافرت  این  مسافرت کرد. چون  به رشت  ماه  ازچند  بعد  بادکوبه رفت. 
او )سال 1323 ق( مصادف با نهضت مشروطه و به تعبیر درست تر، مقارن 

به  ق   1325 سال  در  و  آمد  تهران  به  نیز  او  گردید،  عدالتخانه  نهضت  با 
قاسم خان  میرزا  او،  اسرافیل و خویش  میرزا جهانگیر خان صور  کمک 

صور اسرافیل، روزنامه صور اسرافیل را تاسیس کرد.
 پس از انحالل مجلس، دهخدا و جمعي دیگر از دوستانش به سفارت 
در  وي  شدند.  اروپا  روانه  و  بردند  در  به  سالمت  جان  و  رفتند  انگلیس 

به  پرداخت،  گفته  پیش  روزنامه  همان  نشر  به  مدتي  سوئیس،  ایوردون 
گونه اي که برون انگلیسي از او تمجید کرد. درباره دهخدا گفته اند که: 

»از جمله نجات یافتگان سفارت انگلیس بود«. 
پس از فتح تهران در سال 1327 ق به تهران آمد و در دوره دوم، وکیل 
در  تهران،  در  سالگي   76 در   1336 اسفند  هشتم  در  نامبرده  شد.  کرمان 

گذشت.
 رشوه محمد علی شاه

و  فرستد  می  پول  روزنامه  گردانندگان  برای  محمدعلی شاه  یکبار  حتی 
نمی پذیرد  را  پول  دهخدا  کند.  می  آنان  جان  حافظ  را  محافظ  نفر  چند 
و دستور می دهد که قزاقان آن را بین خود تقسیم کنند و هر چه زودتر 
شرشان را از سر او و سایه نجسشان را از دم در روزنامه کم کنند. نه تهدید 
و نه تطمیع نویسندگان صور اسرافیل را نمی ترساند، چرا که مردم بهترین 
پشتیبان آنها هستند. صور اسرافیل با باالترین تیراژ ممکن به قولی بیست و 
چهار هزار شماره در هفته چون بیرقی در قلب مردم ستمدیده به اهتزاز در 
آمده است. کودکان روزنامه را به محض انتشار در سراسر شهر ها به دست 

گرفته و می فروشند. گاهی روزنامه به چاپ دوم هم می رسد...
تعطیل و توقیف

در  ارتجاع سبب می شود که روزنامه  اقدامات  ویژه  به  و  استبداد  فشار 
به  شود  تعطیل  و  توقیف  بار  ده  خود،  ماهه  یک  و  سال  یک  عمر  طول 
نحوی که در طی این مدت به جای 55 یا 56 شماره، بیش از 32 شماره 
منتشر نمی شود. این توقیف ها، گاه به » امر مجلس « گاه به » حکم دولت«، 
زمانی در اثر حمله اوباش و چند روزی بر حسب » ضرورت و مصلحت!« 

صورت می گرفت.

نوشتاری درباره "روزنامه صور اسرافیل" یکی از موثرترین نشریات دوره  قاجاریه
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به قلم
ناصر فرهادی )پاژ(

قسمت هفتم

به نام خداوند جان و خرد 
کزین برتر اندیشه برنگذرد 

در قسمت قبل داستان تولد سهراب و برزو و فرزندش و فداکاری های 
فداکارترین  از  دیگر  یکی  به  قسمت  این  در  دادیم.  شرح  را  برزو  مادر 
زنان اسطوره ای و عشق بی نظیر او در شاهنامه فردوسی می پردازم. آنهم 
زندگی و ماجرای عشق سوزان منیژه این زیبارویی که از تمامی امکانات 
زندگی شاهانه خود گذشت و به خاطر عشقی که بر بیژن داشت از قصر و 
کنیزان و نوکران و مقام و غیره صرف نظر نمود و خودش را فدای معشوقی 
که بی پیرایه به آن دلبسته بود و او را برتر از جانش دوست داشت کرد. 
ماجرای این بانوی از خود گذشته بدین قرار است شبی در بارگاه کیخسرو 
پادشاه ایران مجلس بزمی آراسته و به شادی پرداخته بود و همه بزرگان 
پهلوانان و سرداران در مجلس حضور داشتند که نگهبان قصر به خدمت 
کیخسرو آمد و گفت پادشاها عده ای از روستائیان ساکن در مرز ایران 
هیچگاه  شما  که  آنجایی  از  دارند  نظرخواهی  قصد  و  اند  آمده  توران  و 
ستم دیدگان را از درگاه خود نمی رانید من به آنها گفتم اینجا بمانند تا 
من موضوع را خدمت شما عرضه بدارم. کیخسرو که خود از ستم کاران 
ظلم های زیاد حتی از پدربزرگش افراسیاب کشیده بود حال و روز آنها 
را خوب می دانست. به او گفت آنها اگر زیاد هستند یکی دو نفر نماینده 
به نزد من بفرستند تا ببینم مشکلشان چیست. نمایندگان روستاییان خدمت 
پادشاه آمدند و با گریه و فغان معروض داشتند که پادشاها! ما مرزنشینان 
توران هستیم و محل اقامت ما گاهی توسط ایران و گاهی به وسیله توران 
اداره می شود. هر زمان توسط ایران اداره می شود وضعیت بهتری داریم 
فالکت  در  ما  کند  می  اداره  را  مکان  این  تسخیر  موقع  توران  وقتی  ولی 
هستیم و روی رفاه و آسایش را نمی بینیم امسال هم تعدادی گراز در بیشه 
های ما آمده اند تمام درختان میوه ما را از بین برده اند مدام مزارع ما را 
مورد حمله قرار می دهند. چندین بار به دولت توران نوشتیم ودرخواست 
کمک کردیم هیچ پاسخی به ما داده نشده به همین منظور چون وصف 
جوانمردی و عدالت شما را شنیده ایم آمدیم تا از شما درخواست کمک 

نماییم.
کیخسرو بعد از شنیدن داستان آنها دستور داد مجلسیان سکوت کنند و به 
حرفهای او گوش بدهند. بعد چنین آغاز به سخن گفتن کرد: سرداران و 
پهلوانان عزیز چند نفری را که می بینید درمانده شده اند از حمله گرازهای 
وحشی آنها در مرز بین ایران وتوران زندگی می کنند و برای دفع این شر 
درخواست کمک از ما را دارند چون پادشاه توران از کمک کردن به آنها 
این فالکتی که دارند  از  را  تا آنها  نموده است ولی من قصد دارم  دریغ 
برهانم بنابراین از شما که همه جزو پهلوانان و سرداران هستید می خواهم 
تخریب  از  جلوگیری  برای  تا  کرده  انتخاب  را  نفر  یک  خودتان  بین  از 
مزارع و باغات اینها به آن دیار برود و برای از بین بردن گرازها اقدام کند. 

آیا کسی داوطلب هست؟ بعد از صحبتهای پادشاه حضار سکوت کردند و 
کسی اعالم آمادگی نکرد. پادشاه گفت این تشت های جواهر را که در 
سرداران  هم  باز  داد.  خواهم  باشد  داوطلب  که  به کسی  هست  من  پیش 
سکوت کردند. این سکوت شاید به خاطر ترس یا دوری از وطن بود. از 
طرفی شاه مایل نبود کسی را دستوری برای این کار بفرستد کمی منتظر 
ماند تا داوطلبی پیدا شود. در این موقع جوانی بلند باال و زیبا رو از میان 
جمعیت به پا خاست و گفت پادشاها! من این ماموریت را می پذیرم نه به 
خاطر جواهرات بلکه به خاطر اینکه پادشاه عدالت گستر ما قصد کمک به 
کسانی را دارد که حتی هم وطن ما نیستند و شما هیچ تعهدی نسبت به آنها 
ندارید این بزرگواری شما مرا هم تحت تاثیر قرار داد. مایلم این کار را 
این دالور جوان  نترسی شهامت و بزرگ منشی  از  انجام دهم پادشاه که 
بسیار خوشحال شده بود پرسید جوان دالور نامت چیست و تبارت به کدام 
پهلوان این سرزمین می رسد؟ جوان خود را بیژن معرفی کرد و گفت من 
پهلوان رستم هستم که مادرم خود دخت  نوه جهان  پهلوان گیو و  فرزند 
نام آوری از سرزمین زابل می باشد و پدرم گیو یکی از  رستم و پهلوان 
سرداران پادشاه عدالت گستر است. کیخسرو  گفت پدرت را که خوب 
می شناسم و مادرت را هم وصف دالوریش را بارها شنیده ام. بعد پرسید 
تو آیا منطقه را می شناسی اگر آنجا را ندیده ای گورگین که چند سال 
به  بیژن  باشد.  بلد تو  تا راه  ببر  با خودت همراه  بوده را  کوتوال آن محل 
اتفاق گرگین با سرعت خود را به منطقه رسانید و طبق نظر بیژن آنها باید 
انتخاب جوان کم  از  ولی گرگین که  به گرازها حمله می کردند.  شبانه 
تجربه ای مثل بیژن برای این کار به جای او دلخور شده بود به بیژن گفت 
تو همکاری  با  و کشتار گرازها  تو  و در کارهای  بلد هستم  راه  فقط  من 
نخواهم کرد خودت اقدام کن من می روم بخوابم. بیژن به او گفت تو فقط 
ببر تا سرها را به خدمت پادشاه  تعداد گرازهایی را که من می کشم سر 
با  تنهایی  به  ناچار  به  بیژن  نکرد.  موافقت  این کار هم  با  بفرستم. گرگین 
گرازها درگیر شد و بیش از صد گراز را از پای درآورد بقیه هم از محل 
گریختند. صبح که شد بیژن سر همه آنها را از تن جدا کرد گرگین وقتی 
دید که این دالور کار چند روزه را در یک شب انجام داده و می خواهد 
برگردد به او گفت اگر ما االن برگردیم کار تو بی ارزش می شود پس 
چند روزی که وقت داریم اطراف شکار کنیم. در این نزدیکی اردوگاهی 
هست که مخصوص خانواده افراسیاب می باشد و در اینجا اقامت می کنند 
برویم کمی خوشگذرانی کنیم. بیژن گفتار او را پسندید. با هم به طرف 
دختر  گویا  گفت  گرگین  شنیدند  صدایی  سرو  و  هیاهو  رفتند  اردوگاه 
افراسیاب با کنیزانش به این اردو آمده است بیا نزدیک تر برویم و آنها را 
با  زیبا  بسیار  به دختری  ایستاد چشمش  درختی  پناه  در  بیژن  کنیم.  تماشا 
اندامی ظریف و صورتی ماه وش که جلوی ورودی چادری ایستاده بود 
افتاد. یک دل نه صد دل به او عالقه مند شد. گرگین که وضع را چنین دید 
برای اینکه او را نزد پادشاه خراب کند و بگوید که او فردی عیاش است و 
خوشگذرانی را به انجام وظیفه ترجیح داد او را تشویق کرد که طوری خود 
را به او نشان دهد شاید او هم از تو خوشش بیاید در همین حال دختر زیبا 
آثار  بیژن  چهره  در  و  دید  را  او  کوپال  و  یال  وقتی  افتاد.  او  به  چشمش 
مردانگی و پهلوانی را تماشا کرد شدیدا به او دل بست کنیز خود را به نزد 
بیژن فرستاد که بگوید چرا به حریم او وارد شده نام و نشانش را بپرسد. 
بیژن که از کرده خود پشیمان شده بود خود را به کنیز معرفی کرد و گفت 
من بیژن فرزند پهلوان گیو و نوه رستم دستان هستم و عذرخواهی می کنم 
که به حریم شما وارد شدم. همین فردا محل را ترک می کنم. کنیز موضوع 
را به دختر افراسیاب گفت و او را بیشتر مشتاق دیدارش کرد. پس کنیز را 

گفت برو او را به چادر من دعوت کن. تو هم از پرسش من از او معذرت 
خواهی کن. وقتی کنیز به نزد بیژن آمد و گفته های بانویش را به او گفت. 
بیژن مجددا عذر خواهی نمود و دعوت منیژه را رد کرد. گفت من قصد 
مزاحمت برای شما را نداشتم و از دعوت شما سپاسگزاری می کنم چون 
فردا عازم وطنم هستم می خواهم استراحت کنم راه درازی در پیش دارم. 
کنیز ماوقع را برای بانویش تعریف کرد. منیژه که هر چه بیژن پافشاری می 
کرد بیشتر به او متمایل می شد و مشتاق دیدارش می گشت با خود اندیشید 
بطری  همین جهت یک  به  بیاورد  به چادرش  را  او  باید  هر طوری شده 
شراب که مقداری داروی بیهوشی داخل آن ریخته بود را به کنیز داد و 
گفت به نزد پهلوان برو این شراب را به عنوان هدیه من به او بده بگو حال 
که برای نوشیدن شراب پیش من نمی آیید این هدیه را از من بپذیرید و آن 
را بنوشید تا خواب آرامی نمایید و فردا سرحال از اینجا بروید. بیژن هدیه 
پیام  و  دهد  نشان  او  به  را  خود  تشکر  اینکه  برای  و  پذیرفت  را  شاهزاده 
نوشید که  لحظه  در همان  را  بگویند شراب  منیژه  برای  را  او  آوران کار 
بالفاصله از هوش رفت. کنیزان چند نفری او را بستند و با خود به چادر 
منیژه آوردند در این موقع طبق دستور شاهزاده تمام لوازم و اثاثیه همراهش 
را جمع آوری کرده بودند وارد و آماده حرکت به شهر کاخ خودش در 
توران شده بود. او بیژن را که هنوز بی هوش بود در استتار کامل بطوریکه 
کسی او را نبیند وارد کاخ خود نمود چون اگر نگهبانها او را می دیدند 
فورا افراسیاب را در جریان امر قرار می دادند. پادشاه هم که ممنوع کرده 
بود  غریبه ای به کاخ او وارد شود. وقتی وارد کاخ شدند منیژه از معجونی 
او خورانید. بالفاصله  به  بود  تهیه کرده  بیژن  برای بهوش آوردن  که قبال 
اعتراض  او  به  دید.  منیژه  در کاخ  را  و خود  آمد  به هوش  پهلوان جوان 
نموده کار او را درست ندانست اما عشق پرشور دلداده ماهرو باالتر از آن 
بود که این مالمتها را بشنود به او گفت من عاشق تو شدم و تو به دعوت 
من پاسخ ندادی ولی اینک در کنار من هستی در همین زمان نگهبان کاخ 
افراسیاب  به  را  مراتب  بالفاصله  بنابراین  شد.  مطلع  جوان  مرد  حضور  از 
اطالع داد. ماموران افراسیاب برای بردن بیژن به کاخ آمدند. دالور جوان 

به جز یک کارد که به ساق پایش بسته بود اسلحه دیگری همراه نداشت 
با آنها درگیر شد و عده ای از آنها را از پای درآورد ماموران که خود را 
حریف او نمی دیدند فرمانده آنها به بیژن گفت اگر تسلیم شود او قول می 
دهد به افراسیاب بگوید از گناهش درگذرد واال کشته خواهد شد و عفوی 
در کار نخواهد بود بهتر است با آنها به نزد پادشاه بیاید و برای وساطت 
منیژه هم همراه او بیاید. منیژه به بیژن گفت بهتر است تسلیم شود و با او به 
نزد پادشاه بروند. آن دو در کنار هم با موافقت پدرش ازدواج خواهند کرد 
و بین دو دولت ایران و توران اتحادی هم به وجود خواهد آمد و صلح و 
و  منیژه  عموی  که  گرسیوز  قول  و  حرف  این  گردد.  می  برقرار  دوستی 
فرمانده گروه بود مورد قبول بیژن قرار گرفت. او بهتر دید که با آرامش به 
نزد پدر منیژه برود بنابراین و با وجود این برای اطمینان بیشتر مبنی بر اینکه 
منیژه  رفتند  پادشاه  نزد  به  بیژن  و  همراه گرسیوز  به  واسطه شود  عمویش 
عشق خود را نسبت به بیژن به پدرش اعالم کرد و گفت اگر اتفاقی برای 
محبوبش بیفتد او خودش را خواهد کشت چون بدون او زندگی را دوست 
نخواهد داشت. خبر دستگیری بیژن به پیران ویسه وزیر با تدبیر افراسیاب 
با  که  دارد  نترسی  و  شجاعت  همه  این  که  جوانی  دانست  می  او  رسید. 
سربازان در کاخ دختر پادشاه درگیر شده نباید آدم عادی باشد. از طرفی 
این مرد خیراندیش از آزار و اذیت دیگران بی دلیل بیزار بود خود را به 
قصر پادشاه رسانید تا جلوی کشتن این پهلوان را بگیرد وقتی به قصر رسید 
به  این جوان گستاخ  که جرات کرده  داد  دستور  با عصبانیت  افراسیاب 
حریم پادشاه و خانواده او نزدیک شود باید کشته شود. دختر هم که مدافع 
اوست باید از قصر اخراج گردد و اگر کسی هم به او کمک کند مورد 
مواخذه قرار خواهد گرفت و به سزای نافرمانیش خواهد رسید. پیران ویسه 
جوان  این  بگیری  تصمیم  شما  اگر  گفت  پادشاه  به  و  بوسید  ادب  زمین 
ایرانی را بکشی آتش جنگی که همیشه بین دو کشور مشتعل هست را دو 
به  نیرو  تمام  با  نخواهد گرفت.  بدان حتما رستم آرام  و  چندان می کنید 
توران حمله می کند پس بهتر است او را در چاه دیو سفید زندانی کنید و 
سنگ آسیابی که بیش از صدنفر هم قادر به حرکت دادن آن نیستند را بر 
ایران درخواستهایی را که دارید در  از  روی چاه بگذارید و بدین وسیله 
ازای آزادی این پسر از آنها بگیرید. افراسیاب این پیشنهاد پیران ویسه را 
پسندید و گفت تا او را در زندان یا همان چاه زندانی کنند دخترش را نیز 
تن  بر  لباسی که  از  بیش  به طوریکه حتی  اخراج کرد  از قصر  با خواری 
داشت چیزی به او نداد. بیژن که گرفتار عشقی ناخواسته شده بود بوسیله 
نیز بر روی چاه نهادند.  نگهبانان در چاه محبوس شد و سنگ بزرگی را 
فقط روزن کوچکی برای هوا و کمی غذا در آن بود و قبال در آن تعبیه 
شده بود. منیژه پای بند به عشقی پاک شده بود که گریزی از آن نداشت. 
او همه ی نامالیمات را برای آزادی و آسایش محبوبش به جان خریده بود 
و حاضر بود حتی جانش را فدای عشقش بنماید. او با حالتی نزار هر روز 
از مردم لقمه ای نان می گرفت و آن را با محبوبش تقسیم می کرد تا او هم 
زنده بماند این زیبارویی که در کشور توران و جهان از نظر جمال و طنازی 
بی مانند بود دیگر نه به ظاهر خود توجه داشت و نه به دنبال حفظ زیبایی 
خود بود او در کمند عشق این جوان ایرانی اسیر شده بود و به قول فردوسی 

بزرگ: 
چنین است کارسرای سپنج 

گهی ناز و نوش و گهی درد و رنج 
بدین کار بیژن سخن ساختم 

به پیران و گودرز پرداختم 
ادامه دارد ...

زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران 

جمعیت هالل احمر استان کرمان در نظر دارد یک باب مغازه و یک واحد ساختمان خود واقع در شهرستان زرند را به صورت 
اجاره به افراد متقاضی واگذار نماید.

شرایط متقاضیان: 
- دارای شخصیت حقوقی و حقیقی

- مهلت دریافت اسناد مزایده: 98/4/2 لغایت 98/4/11
- محل ملک: شهرستان زرند 

- مهلت قبول پیشنهادات: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/4/11
مدارک مورد نیاز: 

1- تصویر کارت شناسایی ملی و سایر مدارک خواسته شده در اسناد مزایده 
محل دریافت اسناد و تحویل مدارک: زرند بلوار آزادی دبیرخانه جمعیت هالل احمر شهرستان زرند 

به درخواست مراجعه کنندگان قبل و بعد از تاریخ های تعیین شده ترتیب اثر داده نمی شود.
شماره تماس 33428602 )واحد امور مالی( جهت پاسخگویی به سواالت از ساعت 30/ 7 صبح الی 14 فعال می باشد.

- جمعیت هالل احمر در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
تعداد حداقل 3 شرکت کننده جهت بازگشایی پاکات الزامی است.
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جمعیت هالل احمر استان کرمان در نظر دارد یک دستگاه پکیج یونیت و یک دستگاه ایرواشر مورد نیاز مرکز آموزش 
با بهره گیری از سامانه  تخصصی امداد و نجات خود را از طریق مناقصه عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه را 

تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( و با شماره مناقصه 2098009031000001 به صورت الکترونیکی خریداری نماید.
شرایط متقاضیان:  دارای شخصیت حقوقی

 مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت 19 روز جمعه مورخ 98/4/5
مهلت قبول پیشنهادات: ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 98/4/15

زمان بازگشایی پاکات: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 98/4/15
برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل خرید و دریافت اسناد مناقصه 
)در صورت وجود هزینه مربوطه( پرداخت تضمین شرکت در مناقصه )ودیعه( ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مناقصه گران 

محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
به درخواست مراجعه کنندگان قبل و بعد از تاریخ های تعیین شده ترتیب اثر داده نمی شود.

تضمین شرکت در مزایده می بایست به صورت )ضمانت نامه بانکی( معتبر غیرمشروط به نام جمعیت هالل احمر باشد.
حضور مناقصه گران در جلسه بازگشایی پاکات بالمانع می باشد.

شماره تماس 09133427966 و 03432123813 جهت پاسخگویی به سواالت از ساعت 8 صبح الی 14 فعال می باشد.
در صورت انصراف برنده اول سپرده وی به نفع جمعیت هالل احمر ضبط و نفر دوم به عنوان برنده معرفی می گردد. در صورت امتناع نفر دوم 

ضمانتنامه وی نیز ضبط می گردد. جمعیت هالل احمر در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
تعداد حداقل 3 پیشنهاد دهنده جهت بازگشایی پاکات الزامی است.
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آگهی مناقصه عمومی نوبت دوماجاره امالک مرحله دوم نوبت دوم

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان خبر داد:

کمبود بیش از 1100 لیتر آب بر ثانیه در شهر کرمان
محمد طاهری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان کرمان در نخستین روز از هفته صرفه جویی در مصرف آب با اشاره 
به آغاز فصل تابستان گفت: پیک مصرف آب در فصل تابستان است که 
گرما به اوج می رسد و تمامی وسایل سرمایشی روشن است و در شهر 
کرمان باالی حدود 4000 کولر مورد استفاده قرار می گیرد که مصرف 

هر کولر 600 لیتر آب در شبانه روز می باشد.
گفت:  کرمان  شهر  آب  تامین  وضعیت  با  رابطه  در  ادامه  در  طاهری 
حداکثر توان تولید آب با تالش شبانه روزی همکاران ما از 100 حلقه 
پیک  زمان  در  آب  نیاز  که  حالی  در  است  ثانیه  در  لیتر    1850، چاه 
مصرف 3000 لیتر در ثانیه می باشد که 1150 لیتر کمبود آب داریم 
یعنی یک سوم نیاز مردم در پیک مصرف آب نداریم. در شهر زرند نیز 
نیاز آبی 300 لیتر در ثانیه می باشد در حالیکه ظرفیت تولید 180 لیتر 

در ثانیه می باشد. مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان در ادامه بیان 
کرد: با این وضعیت، با تالش شبانه روزی پرسنل شرکت آبفا در تامین 
آب از منابع موجود، تنها راه حل مصرف بهینه آب توسط شهروندان و 
خودداری از مصارف غیر ضروری و غیر بهداشتی می باشد و امیدواریم به 
همکاری تمامی شهروندان این فصل با کمترین بحران طی شود. طاهری 
با اشاره به این مطلب که جیره بندی آب مصرف آب را 20 تا 30 درصد 
افزایش می دهد گفت: اعالم جیره بندی آب باعث بوجود آمدن جوی 
التهابی در جامعه می شود و شهروندان در ساعات قبل از آغاز قطع آب 
اقدام به ذخیره آب بیش از حد نیاز می کنند که ممکن است این آب 
مورداستفاده نیز قرار نگیرد. تمام تالش ما این است که جریان آب در 
شبکه به صورت مداوم وجود داشته باشد و با تعدیل و کم کردن فشار 

بتوانیم مصرف را مدیریت کنیم.

آگهی مزایده مال غیرمنقول )نوبت اول(
دایره مزایده اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 
از 2788 اصلی  اجرای احکام حقوقی کرمان ششدانگ پالک 732 فرعی  970241 شعبه سوم 
مفروز و مجزی شده از شماره 84 فرعی ناحیه بخش 3 کرمان متعلق به شرکت نیرومان با مشخصات 

زیر را از طریق مزایده بفروش برساند:  1 - آدرس ملک: خیابان سعدی بعد از کوچه شماره 4 پالک 22
2- مشخصات ثبتی ملک: ششدانگ پالک 6732 فرعی از 2788 اصلی مفروز و مجزی شده از شماره 84 فرعی 

ناحیه بخش 3 کرمان 
3- وضعیت ملک بدین شرح است: 562357- 2- 1  الف/89:   مغازه به شماره 6732 فرعی از 2788 اصلی مفروز 
و مجزی شده از شماره 84 فرعی واقع در ناحیه بخش 3 حوزه ثبتی کرمان استان کرمان به مساحت 406/14 
مترمربع شماال: غیره به طول 10/5 متر شرقا: در دو قسمت اول دیواربه دیوار به طول 11/10 متر به شماره 83 فرعی 
از 2788 اصلی، دوم دیواریست به طول 26/50 متر شماره 83 فرعی 2780 اصلی، جنوبا: به دیوار به طول 11 متر به 
شماره 68 فرعی از 2788 اصلی - غربا: دیواریست مشترک به طول 38 متر به شماره باقیمانده 84 اصلی از 2788 
اصلی نوع ملک: طلق، کاربری: مغازه، نوع و میزان مالکیت: 3 دانگ مشاع از 6 دانگ کدپستی: 7614666331
562358- 2- 2  الف/89:   مغازه به شماره 6732 فرعی از 2788 اصلی مفروز و مجزی شده از شماره 84 فرعی 
واقع در ناحیه بخش 3 حوزه ثبتی کرمان استان کرمان به مساحت 406/14 مترمربع شماال: غیره به طول 10/5 
متر شرقا: در دو قسمت اول دیواربه دیوار به طول 11/10 متر به شماره 83 فرعی از 2788 اصلی، دوم دیواریست 
به طول 26/50 متر شماره 83 فرعی 2780 اصلی، جنوبا: به دیوار به طول 11 متر به شماره 68 فرعی از 2788 
اصلی - غربا: دیواریست مشترک به طول 38 متر به شماره باقیمانده 84 اصلی از 2788 اصلی نوع ملک: طلق، 

کاربری: مغازه، نوع و میزان مالکیت: 3 دانگ مشاع از 6 دانگ کدپستی: 7614666331
مشخصات ملک: ملک از شمال مشرف به گذر است. ساختمان از نوع اسکلت فلزی در طبقه زیرزمین، همکف 
و نیم طبقه است. نمای شمالی آلومینیم، کولر آبی، پوشش جداره دیوار و ستونها از سنگ، دارای دو درب شیشه 
ای سکوریت، درب برقی کرکره ای، نرده استیل، پوشش کف طبقات از سنگ، راه پله و دیوارهای اتاقک پله 
فاقد نازک کاری، انشعابها و امتیازات: آب، برق سه فاز، گاز G10 طبق تصویر پایان کار به شماره 89005069 به 

تاریخ 1398/05/19 از شهرداری منطقه 3، مساحت پارکینگ، واقع در زیرزمین 408 مترمربع و تجاری همکف 
286 مترمربع و تجاری نیم طبقه 35 مترمربع و راه پله همکف 87 مترمربع و راه پله طبقه اول 20 متر مربع ذکر 
شده است. در زمان بازدید ملک به صورت داروخانه و حسب اظهار در اجاره هالل احمر می باشد. طبق اظهارات 

مستاجر سیستم گرمایش و سرمایشی اسپلیت توسط ایشان تجهیز شده است.
با توجه به توضیحات فوق جمع ارزش ریالی شش دانگ ملک 35/046/000/000 ریال )سی و پنج میلیارد و 
چهل و شش میلیون ریال( که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است. جلسه مزایده در روز 
با حضور  اتاق مزایده های دادگستری کرمان و  سه شنبه مورخ 1398/04/25 راس ساعت 10 صبح در محل 
نماینده محترم دادسرا برگزار می گردد. طالبین شرکت در مزایده می توانند تا 5 روز قبل از مزایده از ملک 
مذکور بازدید و در صورت 3/504/600/000  ریال با شناسه واریز 97341050004901293 به حساب شماره 
2171293951000 سپرده دادگستری نزد بانک ملی واریز و به همراه درخواست کتبی خود در پاکت در بسته و 
تا قبل از ساعت برگزاری مزایده تحویل نمایند. بدیهی است شخصی به عنوان برنده مزایده شناخته می شود که 
قیمت باالتری داده باشد در صورت انصراف برنده مزایده 10 درصد مبلغ پیشنهادی به نفع دولت ضبط خواهد 
شد. در ضمن دایره اجرا هیچ گونه مسئولیتی در قبال معامالت معارض نخواهد داشت برنده مزایده بایستی نسبت 

به واریز مابه التفاوت مبلغ کارشناسی تا مبلغ پیشنهادی در روز مزایده اقدام نمایند. 141م/الف
دادورز مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان - شیروانی 

آگهی مزایده
دادگاه عمومی ماهان قصد دارد برای مرتبه دوم در پرونده کالسه 9709983870000368 یک 
عدد مخزن استیل 5 تنی موجود در سالن شرکت پیشرو فرامین )لبنیتو( با قیمت کارشناسی شده 
برساند و کسانی که قصد شرکت در  به فروش  از طریق مزایده عمومی  میلیون ریال  پنج  نود و 
به  که  پیشنهادی  مبلغ  درصد   10 انضمام  به  را  خود  پیشنهادات  توانند  می  دارند  را  فوق  مزایده 
صورت یک فقره چک تضمینی در وجه اجرای احکام دادگاه ماهان صادر می شود تا تاریخ و ساعت شروع 
مزایده به اجرای احکام حقوقی دادگاه ماهان ارائه نمایند و تاریخ مزایده روز دو شنبه 1398/04/17 ساعت 10 
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ماندگاری هوای گرم 

در کشور تا آخر هفته
 

هفته  این  چهارشنبه  تا  تیرماه  دوم  گفت:  هواشناسی  سازمان  کارشناس 
ماندگاری هوای گرم را در نقاط مختلف کشور داریم و اگر افزایش دمایی 

هم رخ دهد در حد یک تا دو درجه خواهد بود.
از ماندگاری  بعد  افزود:  ایرنا  با خبرنگار علمی  کبری رفیعی در گفت وگو 
با عبور موج  این هفته  پنج شنبه  از روز  چهار روزه هوای گرم در کشور، 
شرقی،  آذربایجان  شمال  مناطق  برای  غرب  شمال  روی  از  ضعیفی 
آذربایجان غربی، اردبیل، سواحل غربی دریای خزر و ارتفاعات شمالی البرز 

بارش پراکنده گاهی همراه با رعد و برق پیش بینی شده است.
وی اظهار کرد: تا پایان این هفته در مناطق شرق و جنوب شرق کشور به 
ویژه در منطقه زابل وزش باد سبب خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت 

هوا می شود.
افزایش  اینکه  به  توجه  با  مدت  همین  همچنین طی  داد:  ادامه  رفیعی 
سرعت وزش باد را خواهیم داشت به تناوب در جنوب استان های سمنان، 
جنوب تهران، شمال و شرق اصفهان و همچنین استان قم وقوع باد و گرد 

و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

پایان ثبت نام کاردانی و کارشناسی 

ناپیوسته و ظرفیت هایی که خالی ماند
 

اما  بوده  توجه  مورد  همواره  کشور  آموزش  سازمان سنجش  های  آزمون 
امسال با کاهش استقبال از دوره های کاردانی نظام جدید و کاردانی به 

کارشناسی ناپیوسته، حرارت آن فروکش کرده است.
 ۳۰ پنجشنبه   ۲۴ ساعت  ایرنا،  آموزش  و  دانشگاه  خبرنگار  گزارش  به 
خردادماه ثبت نام داوطلبان در دوره های با آزمون و بدون آزمون کاردانی 

نظام دانشگاه های فنی و حرفه ای همچنین غیردولتی ها به پایان رسید.
ظرفیت پذیرش این دوره ها از سوی سازمان سنجش آموزش کشور ۲۵۵ 
هزار و ۶۰۸ نفر اعالم شد، این در حالی است که تنها ۱۱۲ هزار و ۱۳۹ 
داوطلب برای پذیرش در دوره های با آزمون و بدون آزمون این مقطع ثبت 

نام کردند.
با یک حساب و کتاب سرانگشتی می توان به این نتیجه رسید که ۱۴۳ 
هزار و ۴۶۹ نفر از ظرفیت های در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ها 
خالی مانده است. فراموش نکنیم از این تعداد داوطلب ثبت نام کرده در 
کاردانی نظام جدید، باز هم عده ای بنا به دالیل مختلف ریزش می کنند؛ در 

نتیجه صندلی های کاردانی نظام جدید خالی تر باقی می ماند.
ناپیوسته  به کارشناسی  برای دوره کاردانی  ماه پیش  همین مساله یک 
اتفاق افتاد. ثبت نام در این دوره اردیبهشت امسال انجام شد و حدود ۱۱۸ 

هزار نفر برای شرکت در این پذیرش ثبت نام کردند.
این میزان از استقبال داوطلبان به کارشناسی ناپیوسته وقتی جالب توجه 
تر می شود که بدانیم ظرفیت پذیرش ۲۶۴ هزار و ۵۸۴ نفر اعالم شده بود 

و ظرفیت این دوره هم خالی ماند.
ظرفیتهایخالیحذفنمیشوند

»علی آهون منش« دبیرکل اتحادیه دانشگاه ها و مؤسسه های غیردولتی 
غیرانتفاعی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا 
درباره علت استقبال نکردن از این دوره ها، اظهار کرد: این ظرفیت برای 
کل کشور خالی مانده است. بخشی از کاهش استقبال داوطلبان به تغییر 

نظام آموزشی در آموزش و پرورش ارتباط دارد.
وی تاکید کرد: ظرفیت های خالی مانده را نمی توان حذف کرد و تا سال 
آینده این ظرفیت ها خالی می ماند تا برای آن تصمیم جدیدی اتخاذ شود.

این  غیردولتی،  غیرانتفاعی  دانشگاه های  اتحادیه  دبیرکل  گفته  به 
موسسه ها برای سال تحصیلی آینده درخواست راه اندازی رشته های جدید 
را به وزارت علوم اعالم کرده اند، اما در این زمینه آماری موجود نیست چرا 

که هر دانشگاه و مؤسسه غیردولتی به طور مستقل عمل می کند.
ظرفیتدومیلیونیبرایدانشگاهها

»ابراهیم خدایی« رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در آخرین نشست 
خبری خود به ایرنا اعالم کرد که برای امسال حدود دو میلیون ظرفیت 

پذیرش دانشجو در تمام زیرنظام ها در نظر گرفته شده است.
کنکور  برگزاری  حاشیه  در  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  مسئول  این 
نیز اظهار کرد:  دکتری ۹۸ در مورد کاهش تعداد داوطلبان پشت کنکور 
ورود به آموزش عالی از حالت منزلت اجتماعی خارج و اشتغال وارد حوزه 
پذیرش دانشجو شده است و انتظار می رود تعداد داوطلبان پشت کنکور 

کاهش یابد.

خبر کاخ سفید از طرح ۵۰ میلیارد دالری مربوط به »معامله قرن« رونمایی کرد

بر اساس اعالم مرکز آمار ایران؛

تورم خرداد ۳۷.۶ درصد شد

میوه فروش محل از تجاوز به زن همسایه تبرئه شد

طرحی  سفید  کاخ  بحرین،  کنفرانس  آستانه  در 
۵۰ میلیارد دالری را رونمایی کرد که ظاهراً بخشی 
فلسطین  و  اسرائیل  قبال  در  ترامپ  دولت  طرح  از 

موسوم به »معامله قرن« است.
منازعه  است  گفته  ترامپ  دونالد  ایسنا،  گزارش  به 
اسرائیل و فلسطین دشوارترین مقوله جهانی است و 
آید، »معامله قرن«  به دست  برای آن  اگر راهکاری 

خواهد بود.
در  در ۴۰ صفحه  آن  اساس طرحی که جزئیات  بر 
سرمایه گذاری  شده،  منتشر  سفید  کاخ  وب سایت 
سرزمین های  در  خصوصی  و  عمومی  حوزه های  در 
فلسطینی دست کم یک میلیون فرصت شغلی ایجاد 

خواهد کرد.
همچنین بنا بر این طرح، مبلغ ۲۷.۵ میلیارد دالر در 
کرانه باختری و نوار غزه، و مبالغ ۹.۱ میلیارد، ۷.۴ 
میلیارد و ۶.۳ میلیارد دالر به ترتیب برای فلسطینیان 
ساکن مصر، اردن و لبنان سرمایه گذاری خواهد شد.

از  نسل  »چندین  که  ادعا  این  طرح  با  سفید  کاخ 
فلسطینی ها تحت شرایط مشقت بار و زیان بار زندگی 
با  می تواند  آنان  زندگی  بعدی  فصل  اما  کرده اند 
طرح  این  کرد:  اعالم  شود«،  قرین  منزلت  و  آزادی 
بلندپروازانه ترین اقدام بین المللی برای فلسطینیان تا 

به امروز است.
با این حال جناح های مختلف فلسطینی بالفاصله این 

طرح را رد کردند.
حنان عشراوی، از مقامات ارشد سازمان آزادی بخش 
غیرعملی  وعده  سری  یک  را  طرح  این  فلسطین، 
خواند و گفت، تنها یک راه حل سیاسی می تواند به 

منازعه اسرائیل و فلسطین پایان دهد.
دولت  موضع  رویترز،  خبرگزاری  با  گفت وگو  در  او 
را  فلسطینیان  و  اسرائیل  منازعه  قبال  در  ترامپ 
به  می توانند  آنها  گفت:  و  دانست  غلط«  »کامال 
پیش  اولین  خود  این  که  ببخشند  پایان  اشغالگری 
شرط رونق و آبادانی است. تحت شرایط اشغال رونق 

و آبادانی در کار نخواهد بود.
گروه حماس نیز با لحنی تندتر به این طرح حمله و 

اعالم کرد: فلسطین فروشی نیست.
اسالمی  مقاومت  جنبش  سخنگوی  قاسم،  حازم 
دولت  کرد:  اعالم  طرح  این  به  واکنش  در  فلسطین 
که  می کند  گمان  و  است  توهم  در  هم  باز  آمریکا 
مردم فلسطین، حقوق خود را در مقابل پول معامله 

می کنند.
کرده اند  تأیید  آمریکایی  مقام های  اخیر  ماه های  در 
اقتصادی  فرصت های  همایش  یک  جریان  در  که 
قرن  معامله  اقتصادی  و  نخست  بخش  از  منامه،  در 
است  قرار  بحرین  همایش  شد.  خواهد  رونمایی 

روزهای چهارم و پنجم تیر در منامه برگزار شود.
سیاسی  بخش  که  نیست  روشن  هنوز  حال  این  با 
»معامله قرن« که بخش اساسی آن است چه زمانی 

در عرصه عمومی منتشر خواهد شد.
کوشنر،  جارد  پرس،  آسوشیتد  گزارش  اساس  بر 

تیم  سرپرست  و  ترامپ  دونالد  ارشد  مشاور 
تنظیم کننده »معامله قرن« گفته است که این طرح 
به مفهوم شناخته شده  شامل »راهکار دو کشوری« 
آن نیست اما »امتیازات کالن اقتصادی برای ارتقای 
زندگی فلسطینیان دارد« و دنیا باید »با ذهنی باز« 

با این طرح برخورد کند.
آبادانی«  تا  »صلح  عنوان  تحت  بحرین  کنفرانس 
روزهای سه شنبه و چهارشنبه این هفته در شرایطی 
فلسطینی ها  مخالفت  خاطر  به  که  می شود  برگزار 
دارد.  وجود  آن  موفقیت  درباره  بسیاری  تردیدهای 
هیچ یک از مقامات غزه و کرانه باختری در کنفرانس 
بحرین حضور نخواهند داشت. کاخ سفید اعالم کرده 
مقامات  از  که  گرفته  تصمیم  خاطر  همین  به  که 
اسرائیل نیز برای این کنفرانس دعوت نکند. در غیاب 
فارس  خلیج  حاشیه  عربی  کشورهای  مقامات  آنان، 
کنفرانس حضور خواهند  این  در  عربستان  از جمله 

داشت.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹٨ 
به ۳۷.۶ درصد رسید که  ۳.۴ درصد افزایش نشان 

می دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، 
در خرداد ماه ۱۳۹٨ عدد شاخص کل )۱۰۰=۱۳۹۵( 
درصد   ۰.٨ قبل  ماه  به  نسبت  که  رسید   ۱۷۴.۹ به 

افزایش نشان می دهد.
به  نسبت  کل  شاخص  تغییر  درصد  خردادماه  در 
یعنی  می باشد؛  درصد   ۵۰.۴ قبل  سال  مشابه  ماه 

خانوارهای کشور به طور میانگین ۵۰.۴ درصد بیشتر 
و  کاال  »مجموعه  یک  خرید  برای   ۱۳۹۷ خرداد  از 
این  به  نسبت  که  کرده اند  هزینه  یکسان«  خدمات 
درصد  واحد   ۱.۷ درصد(   ۵۲.۱( قبل  ماه  در  اطالع 
کاهش یافته است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به 
خرداد ماه ۱۳۹٨ به ۳۷.۶ درصد رسید که نسبت به 
واحد   ۳.۴ درصد(   ۳۴.۲( قبل  ماه  در  اطالع  همین 

درصد افزایش نشان می دهد.
ها،  »خوراکی  عمده  گروه  در  قیمت  شاخص 

 ۰.۲ قبل  ماه  به  نسبت  دخانیات«  و  آشامیدنی ها 
درصد کاهش و در گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی 
و خدمات« ۱.۳ درصد افزایش نشان می دهد. درصد 
تغییرات شاخص قیمت در ماه جاری نسبت به خرداد 
ماه ۱۳۹۷ برای این دو گروه به ترتیب ۷۵.۰ و ۴۰.۴ 

درصد می باشد.
شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در 
نسبت  که  رسید   ۱۷۳.۳ عدد  به   ۱۳۹٨ ماه  خرداد 
به ماه قبل ۰.٨ درصد افزایش نشان می دهد. درصد 

قبل  سال  مشابه  ماه  به  نسبت  کل  شاخص  تغییر 
 ۵۰.۷( قبل  ماه  به  نسبت  که  است  درصد   ۴۹.۳

درصد( ۱.۴ واحد درصد کاهش داشته است.
برای خانوارهای روستایی کشور  قیمت کل  شاخص 
در خرداد ماه ۱۳۹٨ به عدد ۱٨۳.۳ رسید که نسبت 
به ماه قبل ۰.۷ درصد افزایش نشان می دهد. درصد 
تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۶.۵ 
درصد است که نسبت به ماه قبل )۵۹.۶ درصد( ۳.۱ 

واحد درصد کاهش داشته است.

که  و مدعی شد  کرد  پلیس شکایت  مأموران  به  قبل  دو سال  زنی 
از سوی مرد همسایه مورد آزار قرار گرفته  است. این زن گفت: صبح 
خیلی زود شوهرم سر کار رفت و من در خانه خواب بودم که دیدم مرد 
همسایه وارد خانه شد و من را مورد آزار قرار داد. وقتی تهدیدش کردم، 

از خانه ام رفت و حاال من آمده ام که از او شکایت کنم.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از شرق،  با توجه به شکایت این زن 
بالفاصله او به پزشکی قانونی معرفی شد. متخصصان بعد از اینکه او را 
مورد معاینه قرار دادند تأیید کردند آثاری روی بدن این زن وجود دارد 
که نشان می دهد او رابطه ای داشته  است که ناشی از ارتباط با همسرش 
نیست. با توجه به مشخص شدن این موضوع مرد همسایه بازداشت و 
تهران  استان  کیفری  دادگاه   ٨ شعبه  به  بیشتر  بررسی  برای  پرونده 
فرستاده شد. متهم به قضات گفت: این زن دروغ می گوید. او خودش 

خواستار رابطه با من بود و من به عنف او را مورد تعرض قرار ندادم.
قضات برای مشخص شدن موضوع به پزشکی قانونی دستور دادند تا از 
روی نمونه برداری های انجام گرفته مشخص کنند آیا آثار برجای مانده 
را  آزمایش ها  متخصصان  نه.  یا  است  بوده  متهم  مرد  تعرض  از  ناشی 
نمونه ها  این  در  که  نادر  اتفاق  یک  در  کردند  اعالم  اما  دادند،  انجام 

وجود دارد نمی توانند تشخیص دهند دی ان ای موجود ناشی از رابطه 
زن با متهم بوده  است. به عبارتی دیگر آنها نتوانستند تأیید کنند که 
دی ان ای آثار برجای مانده روی بدن زن ناشی از تعرض مرد بوده  است 

و نتوانستند آن را رد هم بکنند.
با توجه به این موضوع، تحقیقات به صورت حضوری از متهم و شاکی 
انجام گرفت. زن شاکی گفت: متهم مدتی بود که نسبت به من نظر 
بدی داشت. من نمی خواستم با او رابطه داشته  باشم، اما این موضوع را 
هم به شوهرم نگفتم، چون می ترسیدم درگیری بین آنها رخ دهد. به 
همین خاطر سکوت کردم تا اینکه روز حادثه بعد از اینکه شوهرم سر 
کار رفت، من در خانه خواب بودم. متهم با کارت در خانه را باز کرده و 
وارد شده  بود. او به سمت من حمله کرد و من را مورد تعرض قرار داد.

متهم گفته های این زن را رد کرد و گفت: من اصال به این زن به زور 
تعرض نکردم. او دروغ می گوید. ما مدتی بود که با هم رابطه داشتیم. 
از  هم  چندباری  و حتی  می آید  من خوشش  از  که  می گفت  زن  این 
من پول گرفت. به من بدهکار بود. من میوه فروش بودم و از من میوه 
می خرید و پولش را نمی داد. می گفت شوهرش به او پول نمی دهد و 
بی پول می ماند. من هم از این زن خوشم می آمد، ضمن اینکه همسر 

خودم بیمار بود و ما مشکالتی داشتیم، به همین خاطر هم با این زن 
رابطه برقرار کردم. روز حادثه طبق قرار قبلی، زن در را باز گذاشت. به 
من گفته  بود وقتی که شوهرش از خانه بیرون رفت در را باز می گذارد 
تا من وارد خانه او شوم و من هم قبول کردم. وارد خانه شدم، اما رابطه 

جنسی با او نداشتم و این زن درباره من دروغ می گوید.
 با انکار این مرد و اصرار زن جوان برای شکایت پرونده تکمیل و جلسه 

محاکمه مرد ۴۰ ساله برگزار شد.
زن  این  گفت:  و  کرد  انکار  را  جوان  زن  به  تجاوز  دیگر  یک بار  متهم 

واقعیت را نگفته  است و من به زور او را مورد تجاوز قرار ندادم.

متهم در پاسخ به این سؤال که اگر رابطه با رضایت بوده، چرا این زن 
علیه تو شکایت کرده، گفت: این زن به من بدهکار بود. او هربار از من 
پول می گرفت و قرار بود آن پول ها را پس بدهد، اما نمی داد. برای اینکه 
پول های من را پس ندهد چنین کاری کرده  است، درحالی که من از 
او نخواسته  بودم پول بدهد. فقط قول گرفته  بودم پول ها را پس بدهد.

قضات  داشت،  وجود  پرونده  در  که  دالیلی  و  متهم  انکار  به  توجه  با 
شعبه ۷ وارد شور شدند و متهم را از اتهام زنای به عنف و احصان تبرئه 
او را به ۹۹ ضربه  با زن شوهردار  نامشروع  اما به دلیل رابطه  کردند، 
اماکن عمومی محکوم  نظافت  و ۱۲۰ ساعت  تبعید  شالق، یک سال 

کردند.
این حکم مورد اعتراض متهم و شاکی قرار گرفت. شاکی مدعی بود مرد 
همسایه او را مورد تجاوز قرار داده  است و باید اعدام شود، اما متهم نیز 
به رأی اعتراض کرد، چون مدعی بود که تجاوزی در کار نبوده  است و 
این زن نیز با او همراه بوده، پس باید او نیز مجازات شود. اعتراض هر 
دو طرف پرونده مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت قضات شعبه ۳۹ 
دیوان عالی کشور رأی صادره را مورد تأیید قرار دادند و پرونده برای 

اجرای حکم به دادسرای جنایی تهران ارسال شد.
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کشور  این  که  کرد  اعالم  آمریکا  جمهوری  رئیس 
ایران  علیه  دوشنبه  روز  را  جدیدی  های  تحریم 
اعمال می کند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
ریانووستی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در 
پیامی توئیتری از اعمال تحریم های جدید علیه ایران 

در روز دوشنبه خبر داد.
هسته  های  سالح  تواند  نمی  ایران  نوشت:  ترامپ 
آنها  اوباما،  وحشتناک  برنامه  تحت  باشد.  داشته  ای 

در چندین سال در مسیر انرژی هسته ای قرار می 
ما  نیست.  قبول  قابل  نیز  تأییدات موجود  و  گرفتند 
روز دوشنبه تحریم های بیشتری را علیه ایران اعمال 

می کنیم.
وی افزود: من امیدوارم روزی که تحریم ها از ایران 
ملت  یک  به  دوباره  آنها  و  رسد  فرا  شود،  برداشته 
زودتر  چه  هر   - شوند  تبدیل  خوشبخت  و  سازنده 

بهتر!

یک  در  را  جوانی  است  متهم  که  نوجوان  پسری 
عروسی در جریان رقص چوب به قتل رسانده است 
را  قتل  این  از  جزئیاتی  و  رفت  محاکمه  میز  پای 

توضیح داد.
تهران  استان  کیفری  دادگاه  در  این  از  پیش  متهم 
محاکمه و محکوم شده بود، اما به دلیل اینکه پزشکی 
قانونی نظر دقیق خود را درباره بلوغ عقلی این نوجوان 
اعالم نکرده بود، حکم نقض و پرونده برای رسیدگی 

مجدد به شعبه مربوطه ارسال شد.
دادگاه   ۷ شعبه  در  که  محاکمه  جلسه  ابتدای  در 
نماینده  ابتدا  شد،  برگزار  تهران  استان  کیفری 
را  کیفرخواست  و  گرفت  قرار  جایگاه  در  دادستان 
و  گرفتند  قرار  جایگاه  در  دم  اولیای  سپس  خواند؛ 

خواستار صدور حکم قصاص شدند.

در ادامه پسر نوجوان در جایگاه قرار گرفت؛ او گفت: 
من اتهام قتل عمدی را قبول ندارم. ما به یک عروسی 
در شهریار دعوت شده بودیم. مدت ها بود که خانواده 
البته عمویم  با خانواده مقتول درگیری داشتند.  من 
از  و، چون من  پدرم درگیری شدیدی داشت  با  هم 
پدرم طرفداری کرده بودم، عمویم گفته بود هرجا من 
روز حادثه  به همین خاطر  می زند.  چاقو  با  ببیند  را 
با خودم چاقو بردم که اگر عمویم را دیدم، از خودم 
دفاع کنم. شب عروسی همه چیز خوب بود و هرکسی 
متوجه شدم  بود که یک دفعه  کار خودش  به  سرش 
با  موضوع  این  سر  کرد.  پرخاشگری  پدرم  به  مقتول 
هم درگیر شدیم. در آن میان خیلی ها چاقو داشتند 
و من هم داشتم، اما من یک ضربه به صورت مقتول 

زدم و مقتول را من نکشتم.

او  گرفت؛  قرار  جایگاه  در  شهود  از  یکی  سپس 
گفت: رقص آخر شب بود و همگی داشتیم با چوب 
می رقصیدیم. جا کمی تنگ بود و همه نمی توانستند 
برو  گفت:  مقتول  به  متهم  پدر  ببینند.  را  رقص  این 
به  گفت:  تند  لحنی  با  هم  او  است؛  تنگ  جا  عقب، 
با  متهم  داد.  ادامه  رقصیدنش  به  و  ندارد  ربطی  تو 
عصبانیت به او حمله کرد؛ کمی هم مست بود و حالت 
او  که  دیدم  داد: من  ادامه  این جوان  نداشت.  عادی 
ضربه را زد و با عصبانیت هم دور شد. همه ما دیدیم 
متهم  جز  هیچ کس  میان  آن  در  زد؛  را  ضربه  او  که 

چاقو نداشت.
به  او  گرفت؛  قرار  جایگاه  در  متهم  وکیل  ادامه  در 
نوجوان بودن متهم اشاره کرد و گفت: متهم نوجوان 
او  کرده  اعالم  صراحت  به  سه نفره  کمیسیون  است. 

رشد عقلی ندارد و حرمت قتل را نمی دانسته است. 
به  پرونده  و  کردند  اعتراض  رأی  این  به  دم  اولیای 
اما  رفت،  قانونی  پزشکی  هفت نفره  کمیسیون 
کمیسیون هفت نفره هم اعالم کرده رشد عقلی احراز 
نشده؛ به همین دلیل هم دیوان عالی کشور به رأی 
نقص وارد کرده است. در دادگاه قبلی نیز قضات به 
است  نمی دانسته  را  قتل  متهم حرمت  که  نکته  این 
رسیدند و به همین خاطر او را به حبس و پرداخت 
بار دیگر در  پایان متهم یک  دیه محکوم کردند. در 
را  کسی  عمد  به  من  گفت:  او  گرفت؛  قرار  جایگاه 
باشم  که من ضارب  نمی آید  یادم  به  اصال  و  نکشتم 
و درخواست برائت دارم. با پایان جلسه دادگاه قضات 
کیفری  دادگاه   ۷ شعبه  در  پرونده  رأی  صدور  برای 

استان تهران وارد شور شدند.

ترامپ:  
دوشنبه تحریم های جدید علیه ایران اعمال می شود

قتل در مجلس عروسی هنگام رقص با چوب!
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رقابت های قویترین 

مردان کاپ آزاد کشور در سیرجان 

پایان یافت
باشگاه  میزبانی  به  که  کشور  آزاد  کاپ   مردان  قویترین  مسابقات 
با  شد،  برگزار  سیرجان  در  شهر  نجف  شهرداری  ورزشی  فرهنگی 

معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
کرمان، رقابت های قویترین مردان کاپ  آزاد کشور با حضور شرکت 
ورزشی  فرهنگی  باشگاه  میزبانی  به  کشور  سراسر  از  کنندگانی  

شهرداری نجف شهر در سیرجان برگزار شد.
در پایان این رقابت ها، در وزن ۹۵ کیلوگرم عظیم دیانی کمربند 
قهرمانی را در سیرجان نگه داشت و به مقام قهرمانی در این وزن 

رسید.
در وزن ۱۰۵ کیلوگرم علی شکری از قزوین نهمین قهرمانی متوالی 

خود را جشن گرفت و قهرمان این دسته شد.
ایرانشهر که در  از  تازه رو  و در دسته سنگین وزن هم محمدرضا 
قالب تیم شهرداری مسابقه داد به عنوان قهرمانی رسید تا به همراه 
عظیم دیانی، دو قهرمانی در این وزن ها به ورزشکاران نجف شهر 

برسد.

پرنیا رکن آبادی فاتح مسابقات تنیس 

سطح B+ کشورشد
پرونده رقابت های تنیس آزاد بانوان سطح B+ کشور در سیرجان با 

قهرمانی پرنیا رکن آبادی بسته شد.
علیرضا درآگاهی، دبیر هیات تنیس شهرستان سیرجان در گفت و 
گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
با حضور ۳۶  B+ کشور  بانوان سطح  آزاد  گفت: رقابت های تنیس 
اصفهان،  فارس،  البرز،  تهران،  کرمان،  استان های  از  کننده  شرکت 
هرمزگان، یزد و خراسان رضوی  به مدت 4 روز به میزبانی هیئت 

سیرجان در باشگاه تنیس داریوش این شهرستان برگزار شد.
وی با اعالم اینکه این رقابت ها با سرداوری اعظم میرشاهی در دو 
بخش انفرادی و دوبل آزاد پیگیری شد، گفت: در پایان این رقابت 
ترتیب  به  ترکمن  غزاله  و  آبادی  رکن  پرنیا  انفرادی،  بخش  در  ها 
عناوین اول و دوم رقابت ها را از آن خود کردند و کیمیا صولتی و 

الهه ظفرخواه نیز مشترکاً سوم شدند.
درآگاهی به نتایج بخش دوبل این مسابقات اشاره کرد و گفت: در 
پایان این رقابت ها میترا ابراهیمی - غزاله ترکمن بر سکوی نخست 
مسابقات ایستادند پرنیا رکن آبادی ـ نسترن چوبینه نیز دوم شدند 
و تیم های عامری ـ ظفرخواه و گرمسیری ـ قورچیان هم به صورت 

مشترک به مقام سوم دست یافتند.

کشف شش راس گاو قاچاق در رابر
و  قاچاق  گاو  راس   ۶ کشف  از  رابر  شهرستان  انتظامی  فرمانده 

دستگیری ۲ متهم در این شهرستان خبر داد.
کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش  به 
گفت:  رابر  شهرستان  انتظامی  فرمانده  ناصری،  حمید  سرهنگ 
مأموران پاسگاه انتظامی هنزاء این فرماندهی در راستای مبارزه با 
قاچاق دام، این تعداد دام را از یک دستگاه نیسان کشف و آنرا به 

پلیس آگاهی انتقال دادند.
وی با اشاره به ارزش ۶۰۰ میلیون ریالی این احشام بیان کرد: نیروی 
انتظامی باقاچاقچیان و افرادی که برای سودجویی بیشتر اقدام به 
قاچاق می کنند برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد و اجازه جوالن 

به آنان نخواهد داد.

زندگی دوباره به جوان ۲۶ساله

 در پای چوبه دار
مدیر زندان مرکزی کرمان گفت: اولیای دم با گذشت ، پای چوبه دار 

جان و زندگی دوباره به زندانی ۲۶ ساله محکوم قصاص بخشیدند.
 ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
روشان مدیر زندان مرکزی کرمان گفت: با پیگیری کارگروه صلح و 
سازش زندان مرکزی، مددجو محکوم به قصاص با گذشت شاکیان 

به زندگی دوباره بازگشت.
وی افزود: مددجوی ع-ا ۲۶ ساله به جرم قتل عمد از سال ۱۳۹۰ در 
زندان مرکزی کرمان بوده و در آستانه اجرای حکم قصاص در پای 

چوبه دار با رضایت خانواده مقتول از مرگ نجات یافت.

ترکیب تیم تیراندازی و تیر و کمان دانشجویان 
یونیورسیاد  امین  سی  در  شرکت  برای  ایران 
دانشجویان جهان در ایتالیا اعالم شد که بر این 
اساس سوگند حداد تیرانداز تیم مس کرمان در 

ترکیب نهایی این تیم قرار گرفت.
 به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ حداد که 
در فصل گذشته رقابت های لیگ برتر تیراندازی 
تیراندازی  کرمان  تیم مس  برای  با کمان کشور 
کمان  با  تیراندازی  ملی  تیم  ترکیب  در  کرد 

دانشجویان ایران برای حضور در سی امین دوره 
رقابتهای یونیورسیاد دانشجویان جهان ۲۰۱۹ در 

ناپل ایتالیا آماده خواهد شد.
تابستانی  یونیورسیاد  بازی های  دوره  امین  سی 
در  تیرماه   ۲۳ تا   ۱۲ از  جهان ۲۰۱۹  دانشجویان 
شهر ناپل ایتالیا برگزار می شود و حداد به همراه 
سایت  در  را  خود  تمرینات  پوشان  ملی  سایر 
پیگیری  آزادی  استادیوم  در  کمان  با  تیراندازی 

می کنند.

مسابقات  قهرمان  نایب  کرمان  استان  برداری  وزنه  تیم 
وزنه برداری بزرگساالن شرق کشور شد. به گزارش خبرنگار 
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، مسابقات وزنه 
برداری شرق کشور با حضور هشت تیم  به مدت دو روز 
در استان سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان برگزار شد. 

در پایان این رقابت ها، در مجموع تیمی، کرمان الف به 
و سرپرستی  پورامین  بهنام  و  آرش وطن خواه  مربیگری 
محمد وطن خواه بر سکوی دوم رقابت ها ایستاد و عنوان 

نایب قهرمانی را به خود اختصاص داد. تیم های هرمزگان 
و سیستان و بلوچستان نیز به ترتیب به مقام های اول و 
سوم دست یافتند. بر این اساس، تیم کرمان الف در بخش 

انفرادی موفق به کسب عناوین زیر شد:  
دسته ۵۵ کیلوگرم

هادی جای پور: مقام سوم
دسته ۶۱ کیلوگرم

امیر اسماعیلی: مقام دوم

دسته ۶۷ کیلوگرم
سامان وطن خواه: مقام دوم

ابوالفضل یوسف پور: مقام سوم
دسته ۷۳ کیلوگرم

غالمرضا مهدیزاده:  مقام اول
محمدامین مقصودی: مقام دوم

دسته ۹۶ کیلوگرم
عیسی خالقی: مقام دوم

دسته ۱۰۲ کیلوگرم
محمدرضا ترقی خواه: مقام دوم

دسته منهای ۱۰۹ کیلوگرم
امیررضا بهرامجردی: مقام اول

دسته ۱۰۹+ کیلوگرم
مهدی نجفی: مقام اول

یادآور می شود: محمد علیزاده به عنوان داور اعزامی استان 
کرمان در این رقابت ها قضاوت کرد.

تیم  که  کرد  اعالم  رسما  والیبال  جهانی  فدراسیون 
ملی والیبال ایران با پیروزی  مقابل استرالیا به مرحله 

فینال لیگ ملت ها صعود کرد.
تیم ملی والیبال ایران در دومین مسابقه خود از هفته 
سالن  در    ۲۰۱۹ های  ملت  لیگ  های  رقابت  چهارم 

با  و  رفت  استرالیا  مصاف  به  اردبیل  رضازاده  حسین 
نتیجه ۳ بر صفر و با امتیازهای ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۹ 
و ۲۵ بر ۱4 به سود شاگردان ایگور کوالکوویچ خاتمه 

پیدا کرد.
به عدد ۱۰ رسید  ایران  بردهای  تعداد  پیروزی  این  با 

و دورقمی شد. شاگردان کوالکوویچ با این نتیجه ۳۰ 
امتیازی شدند و با توجه به ادامه صدرنشینی خود در 
جدول لیگ ملت ها، موفق شد جواز حضور در فینال 

و مرحله نهایی این مسابقات را بدست آورد.
تیم  که  کرد  تایید  جهانی  فدراسیون  اساس  این  بر 

ایران به مرحله نهایی مسابقات لیگ ملت ها صعود 
کرده است.

مرحله نهایی در شیکاگو آمریکا برگزار خواهد شد و ۵ 
کشور که یکی از آن ها قطعا ایران خواهد بود در کنار 

آمریکای میزبان به رقابت خواهند پرداخت.

تیرانداز بانو باشگاه مس در ترکیب تیم ملی برای مسابقات جهانی یونیورسیاد در ایتالیا

کرمان الف نایب قهرمان رقابت های وزنه برداری شرق کشورشد

تیم ملی والیبال ایران فینالیست شد

میزبانی  از  کرمان  استان  فو  کونگ  هیات  رئیس 
کونگ  کشور  قهرمانی  های  رقابت  در  استان  این 

فوی بانوان طی مرداد ماه ۹۸ خبر داد.
علی همتی، رئیس هیئت کونگ فو استان کرمان 
در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان  ، گفت: مسابقات قهرمانی کشور 
کونگ فوی بانوان مرداد ماه ۹۸ به میزبانی کرمان 

برگزار می شود.

استان  بانوان  قهرمانی  فو  کونگ  مسابقات  به  وی 
برای حضور در رقابت های  تیم  انتخابی  ـ  کرمان 
های  رقابت  افزود:  و  کرد  اشاره  کشور  قهرمانی 
یادواره  عنوان  با  کرمان  استان  بانوان  تیم  انتخابی 
سردار شهید حاج یونس زنگی آبادی در چهار رده 

سنی به میزبانی شهرزنگی آباد برگزار شد.
که  ها  رقابت  این  پایان  در  کرد:  تصریح  همتی 
شهرستان  از  فوکار  کونگ  بانوی   ۱4۶ شرکت  با 

و  جیرفت  سیرجان،  رفسنجان،  کرمان،  زرند،  های 
عنبرآباد و برگزار شد، تیم های سیرجان، رفسنجان 
و کرمان به مقام های اول تا سوم رقابت ها دست 

یافتند. 
وی با اعالم اینکه نفرات برتر این رقابت ها به منظور 
تیم  اردوی  به  استان  بانوان  منتخب  تیم  انتخاب 
استان دعوت شدند، یادآور شد: اولین اردوی هیات 
کونگ فو استان ـ انتخابی نفرات برتر تیم منتخب 

استان به منظور حضوری مقتدرانه در رقابت های 
قهرمانی کشور برگزار شد.

بخش  در  کرمان  استان  فوی  کونگ  هیات  رئیس 
استان  قهرمانی  مسابقات  به  سخنانش  از  دیگری 
این  افزود:  و  کرد  اشاره  کرمان  میزبانی  به  آقایان 
کرمان  استان  تیم  انتخابی  حکم  که  مسابقات 
کونگ  حضور  با  جاری  تیر   ۱4 داشت،  خواهد  را 
فوکارانی از سراسر استان در کرمان برگزار می شود.

شرکت  حضور  با  والیبال  دو  درجه  داوری  کالس 
کنندگانی از کرمان، یزد، خراسان رضوی و شیراز به 

میزبانی کرمان برگزار می شود.
استان  والیبال  هیات  رئیس  پور،  ثابتی  اکبر  علی 
های  استان  گروه  با خبرنگار  گو  و  در گفت  کرمان 
کالس  گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
داوری درجه دو والیبال  با حضور شرکت کنندگانی 

شیراز  و  رضوی  خراسان  یزد،  کرمان،  استان های  از 
برگزار  کرمان  در  تهران(  )از  قویدل  خانم  تدریس  با 

می شود. 
وی افزود: این کالس از روز یکشنبه دوم تیر جاری 
ادامه  تیر جاری  پنج شنبه ششم  روز  تا  و  آغازشده 

دارد.
ثابتی پور در بخش دیگری از سخنانش به برگزاری 

بردسیر  میزبانی  به  بانوان  والیبال  مربیگری  کالس 
نیز اشاره و تصریح کرد: ۲۵ مربی از سراسر استان در 

این دوره حضور دارند.
آموزشی  دوره های  این  برگزاری  از  هدف  پور  ثابتی 
کرد  عنوان  داوران  و  مربیان  مهارتی  سطح  ارتقاء  را 
توجه  قابل  ارتقای  و  پیشرفت  به  توجه  با  افزود:  و 
سطح والیبال در استان و کشور، برنامه های مدونی 

فدراسیون  انداز  چشم  افق  به  رسیدن  راستای  در 
نیز  کرمان  و  دارد  وجود  اسالمی  جمهوری  والیبال 
ورزشی  رشته  در  استعداد  با  استان های  از  یکی 
صورت  در  شک  بی  و  می شود  محسوب  والیبال 
تالش و برنامه ریزی می توانیم ورزشکاران شایسته ای 
از این خطه به رقابت های ملی و بین المللی معرفی 
کنیم، همانگونه که تاکنون موفق عمل کرده است.

کرمان میزبان بانوان کونگ فو کار سراسر کشور شد

کرمان میزبان داوران والیبال کشورشد

خبر
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روایت »کرمان امروز« از انتقادهای اخیر مردم کرمان به وضعیت تخت درگاه قلی بیگ و نحوه مرمت آن؛

داستان  مجازی  فضای  لطف  به  امروز  ما  همه  شاید 
دهستان  یک  اهالی  مالیدن  ماست  و  فوزیه  عروسی 
تعریف  به  نیازی  و  باشیم  شنیده  را  دیوار  و  در  بر 
دوباره آن نیست. اما اینکه چگونه 70 سال بعد بازهم 
مسئوالن ما درگیر با چنین رفتاری می شوند جای 
آثار  از  برخی  که  هستیم  شاهد  امروز  دارد.  تاسف 
تاریخی شهر کرمان به دلیل عدم ترمیم و یا مرمت 
ناصحیح رو به نابودی دارند و در برخی موارد به دلیل 
نابود شدن  از داخل در حال  نامناسب  کاربری های 
گذشته  هفته  چند  در  که  بناهایی  از  یکی  هستند. 
جلب  خود  به  را  کرمانیان  توجه  مجازی  فضای  در 
بنایی  بود.  بیگ  قلی  درگاه  تخت  مرمت  بحث  کرد، 
که مربوط به دوره صفویه است و منتسب به فردی 

است که گویا خوشنام و خوش رفتار بوده و حتی بعد 
از این سلسله نامش حفظ شده است. اما متاسفانه در 
چند دهه اخیر تنها چیزی که از این بنا مورد توجه 
قرار گرفت همین نام بود. نامی که بر یک بنای آماده 

تخریب قرار گرفته است.
هنوز  که  را  زمانی  دارم  خاطر  به  کودکی  دوران  از 
یک  و  بود  نشده  ساخته  بنا  این  اطراف  فعلی  پارک 
بار با پدرم از این مکان بازدید کردیم. مکانی با بوی 
گند الش مرده و در و دیواری سیاه که ناشی از دود 
خوش  بنای  این  جای  جای  در  بود.  معتادان  آتش 
جغرافیا، افرادی دیوار را به نام تاریخ و یادگاری نابود 
کودکی  عالم  در  که  بگویم  توانم  می  و  بودند  کرده 
از این مکان چندشم شد. آن زمان چیزی از مرمت 
اگر من مسئولیتی  و شاید  نبودم  بازسازی متوجه  و 
برای  فضا  تا  کنند  تخریب  را  آن  گفتم  می  داشتم، 
اهمیت  با  و  سالها گذشت  تر شود.  معتادان کوچک 
اما گویا  تاریخی آشنا شدم،  بناهای  پتانسیل مهم  و 
اشخاصی با عقل دوران هشت سالگی من در این شهر 
مدیر و مسئول بودند، زیرا تا همین یک دهه قبل این 

بسیار سریع در  روند  این  و  بود  تخریب  بنا در حال 
را  مبارکشان  لبخند  هم  مسئوالن  و  بود  انجام  حال 
حفظ کرده بودند. تا اینکه در سالهای اخیر مشاهده 
که  بحثی  آمد.  پیش  آن  مرمت  بحث  که  کنیم  می 

متاسفانه خیلی سریع از خیر به شر مبدل شد.
کارشناسان  از  یکی  مجازی  فضای  در  پیش  چندی 
نحوه مرمت  درباره  انتقاد مردمی  آغازگر یک  مرمت 
زود  بسیار  که  انتقادی  شد.  بیگ  قلی  درگاه  تخت 
تبدیل به یک مطالبه عمومی شد و در نهایت پاسخ 
به  را  استان  فرهنگی  میراث  کل  اداره  نکننده  قانع 
همراه داشت. یکی از مسئوالن میراث فرهنگی در این 
باره گفته است که به دلیل نزوالت آسمانی بخشی از 
این بنا تخریب شده است و ما تنها برای ترمیم صفه 
ای که بنا بر روی آن قرار دارد دست به کار شدیم. 
از این مسئول عزیز متشکریم که با حس مسئولیت 
باال به انتقادات و سئواالت مردمی پاسخ می دهد. اما 
سوالی که پیش می آید این است که در گذشته شما 
چگونه این بنا را ترمیم کرده اید که با یک باران به 
این  ها  جوابیه  از  بعضی  که  راستی  به  رود؟  می  باد 

فرهنگی  میراث  کل  اداره  است.  بدتر  گناه  از  روزها 
بلندی  در  که  بنا  یک  بگوید چگونه  باید  اول  استان 
قرار دارد و در مکانی کم ارتفاع واقع نشده است که 
امکان تجمع آب در اطراف و داخل آن باشد، طعمه ی 
یک بارندگی ساده می شود؟ از آن گذشته این گونه 
ای که شما دوباره اقدام به ترمیم آن کردید از نظر 
کارشناسان امر یک ماست مالی بیش نیست و انگار 
نمای آن را ترمیم کرده اید. شما در پاسخ خود نوشته 
اید که پایه ی این بنا آسیب دیده است، پس چگونه 
تنها نمای آن را ترمیم می کنید. ترمیم چنین بنایی 
یک  نه  دارد  جانبه  کارشناسی همه  کار  یک  به  نیاز 

را سفید کنیم. مسئوالن  تنها دیوار  مالی که  ماست 
باید دلیل این کوتاهی را بیان کنند که البته سئواالت 
دیگری هم وجود دارد. باید پرسید که مقبره خواجه 
اتابک چه شد و آن همه سرمایه که صرف مرمت آن 
ی  خانه  همه  آن  است؟  شده  رها  چگونه  امروز  شد 
قرار  قبل  سال  دو  که  زرتشتیان  به  متعلق  تاریخی 
رها شده  به حال خود  امروز چرا  بود  آنها  مرمت  بر 
است؟ آیا منتظریم تا نزوالت آسمان آنها را هم بشوید 
اداره کل  از  به جایشان برج ساخته شود؟  تا  ببرد  و 
میراث فرهنگی و دیگر نهادهای مرتبط با این اتفاق 

می خواهیم به این سئواالت پاسخ دهند.

مرمت یا ماست مالی؟
به قلم 

محمد فتح نجات

سرویس علم و زندگی کرمان امروز
 

آشنایی با بیوفیدبک
روشی   )Biofeedback انگلیسی:  به  بیوفیدبک)   
کامل کننده و جایگزین براي دارو درمانی است که در آن 
می آموزیم عملکردهای بدن من جمله ضربان قلب را با 

کمک ذهن کنترل نماییم.
در بیوفیدبک به حسگرهای الکتریکی وصل می شوید که 
به شما کمک میکند اطالعاتی دربارهٔ بدن خود را دریافت 
بیوفیدبک به شما می  اندازه گیری نمایید، حسگرهای  و 
بدن  در  ای  ماهرانه  و  ظریف  تغییرات  چطور  که  آموزد 
خود، به عنوان مثال آرام کردن بعضی ماهیچه ها را کم 
به عنوان مثال  آنچه می خواهید،  به  تا  انجام دهید  کم 

کاهش تنش، برسید. 
 در اصل بیوفیدبک وضعیت سالمت و عملکرد فیزیکی، 
به فرد قدرت استفاده از افکار براي کنترل بدن را میدهد 
. بیوفیدبک اکثراً بعنوان یک روش آسودگی بکار میرود . 
  مزایای بیوفیدبک بر دیگر شیوه های درمانی چیست؟  
که  هستند  هایی  آن  درمانی  های  شیوه  ترین  آل  ایده 
این  از  یکی  است که  درمان  عامل  مراجع،  آنها خود  در 
یا  دارویی  درمان  در  است.  بیوفیدبک  با  درمان   ، روشها 
درمانهای روانشناختی مراجعان خود را وابسته به درمان 
می دانند و به دنبال شیوه های جدیدی مانند درمان با 
بیوفیدبک هستند که بتوانند با بکار گیری آن، عالیم و 
از  بعضی  نمایند.  برطرف  را  خود  روانشناختی  مشکالت 
روش ها و شیوه های درمانی شایع مثل ریلکسیشن، یوگا 
و مدیتیشن بر این دستور تأکید دارند ولی در این فرآیند 
مشکلی موجود است و آن این است که برخی از مراجعان 
قابلیت یادگیری مناسبی ندارند و با توضیح های شفاهی 
به  را  ها  روش  و  درمانی  های  دستورالعمل  توانند  نمی 

درستی انجام دهند.
یا  و  ریلکسیشن  مراجع،  به  روانشناس  مثال  عنوان  به   
تنفس دیافراگمی و عمیق را آموزش میدهد ولی مراجع 
یادگیری کامل  به  قادر  توضیحات شفاهی  این  از طریق 
نمی گیرد.  از درمان  مناسبی  نتیجه جواب  و در  نیست 
این روش ها، یوگا و مدیتیشن است. در  از  مثالی دیگر 
در  مراجع  کردن  خودکفا  خاطر  به  ها  درمان  این  واقع 
این دستور در  اند ولی  کنترل عالیم خود طراحی شده 
بعضی از موردها میسر نمی شود. در حالی که این مشکل 
برطرف شده است و مراجع می  بیوفیدبک  با  در درمان 
تواند با آگاهی از عالیم زیستی خود، مناسب با موقعیت و 

هدف خود، در کنترل عالیمش خودکفا شود.  
بیوفیدبک  از  استفاده  به  بیماران  تمایل  علل   

چیست؟ 
احتیاج به داروها را حذف میکند یا کاهش میدهد . 

براي آنهایی که در وضعیت خود تحمل دارو ندارند، می 
تواند درمانی جایگزین باشد. 

هنگامی که داروها خوب پاسخ نمی دهند، می تواند مورد 
دیگری باشد. 

در بعضی شرایط موقع حاملگی، می تواند جایگزین داروها 
باشد. 

به اشخاص کمک میکند کنترل سالمتی خود را به دست 
گیرند. 

 انواع شیوه های بیوفیدبک 
 امواج مغزی 

در این شیوه حسگرهایی بر روی سر نصب میشود ، از طریق 
 )EEG(این حسگرها و با کمک دستگاه الکتروانسفالوگرام

امواج مغزی تفسیر میشوند . 
 نوروفیدبک 

بایوفیدبک  درمانی  شکل  برانگیزترین  بحث  نوروفیدبک 
است. درواقع نوروفیدبک بازآموزی الگوهای امواج مغزی 
روز  روزبه  ولی  است،  بحث  شیوه  این  در  هرچند  است. 
محبوبیت بیشتری پیدا میکند ، به ویژه در درمان انواع 
اختالالتی مانند: بیماری افسردگی، فیبرومیالژیا )دردهای 
فعالی)  بیش  توجهی-  کم  اختالل  عضالنی(،  اسکلتی- 
نوروفیدبک، چند  الکل. در شیوه  به  اعتیاد  ADHD( و 
فعالیت  و  به سر شما وصل میشوند  اندازه گیری  سنسور 

های الکتریکی مغز را محاسبه میکنند .
یک  به  آغاز  و  گرفته  قرار  استراحت  وضعیت  در  شما   
بازي ویدئویی خواهید کرد. این بازي صرفا به وسیله امواج 
امواج  الگوهای  به  نسبت  و  شود  می  کنترل  شما  مغزی 
مغزی شما عکس العمل نشان میدهد . همانطور که شما 
 )EEG (درگیر بازي هستید، متخصص نوار امواج مغزی
شما را که به یک دستگاه مجزا منتقل میشود ، محاسبه 
میکند . براي کسب کردن نتیجه ای قابل توجه و پایدار، 
سفارش  را  درمانی  جلسه   20 کم  دست  پزشکان  اغلب 
انجام  این شیوه بدرستی  اگرچه درصورتی که   ، میکنند 
را  بهبودی  اثرهای  نخست  همان جلسات  در  شود، شما 

مشاهده خواهید کرد. 
 تنفس  

از سنسورهایی  استفاده  با  را  تنفس  تغییرات  ماژول  این 
مورد  میشود  داده  قرار  شکم  یا  و  سینه  قفسه  در  که 
هر  در  را  تنفس  تعداد  تواند  می  و  میدهد  قرار  تحلیل 
اصالح  و  شناسایی  در  آن  کاربرد  دهد.  نمایش  دقیقه 
الگوها و رفتارهای تنفسی غیر صحیح است. الگوها مثل 
تنفس   ،clavicular breathing سطحی  تنفس 
معکوس reverse breathing و تنفس قفسه سینه 
ناکارآمد  تنفس  رفتارهای   .thoracic breathin
حاوی درنگ های تنفسی Apnea، نفس نفس زدن، آه 

کشیدن و همچنین خس خس سینه میشود . 
مزمن  انسداد  آسم،  بیماری  درمان  در  توان  می   
 essential اولیه  خون  فشار  استرس،  ریه، 
از   Panic attacks و  hypertension،اضطراب 
این ماژول استفاده نمود. همچنین نشان داده شده است 
 PPG و یا ECG که همزمانی استفاده از این ماژول با

کارایی آن را افزایش می دهد.  
 ضربان قلب 

یا  انگشتان  روی  بر  سنسور  بایوفیدبک،  نوع  این  در 
اسم  به  دستگاهی  وسیله  به  شود،  می  نصب  گوش  الله 
PPG( ضربان قلب رصد می شود.  فوتوپلتیسموگراف) 
همچنین می توان با استفاده از حسگرهای قرار داده شده 
بر روی قفسه سینه، نیم تنه پائین بدن و یا مچ دست هم 
از طریق دستگاه الکتروکاردیوگرام) ECG( ضربان قلب 

و تغییرپذیری ضربان قلب) HRV( را اندازه گرفت. 
 عضالت 

حسگرها  گذاشتن  حاوی  بایوفیدبک  شیوه  این 
دستگاه  از  گرفتن  کمک  و  اسکلتی  عضالت  بر 
الکترومیوگرافی)EMG( میباشد . فعالیت های الکتریکی 
عضالت که سبب انقباض آنها میشود ، بررسی میشوند . 

 غدد عرق 
بسته  دست  مچ  یا  کف  انگشتان،  نزدیکی  در  حسگرها 
الکترودرموگراف  دستگاه  از  استفاده  با  بعد   ، میشوند 
آنها  کردن  عرق  میزان  و  عرق  غدد  فعالیت   )EDG(
میزان  به  توان  می  طریق  این  از   . میشود  اندازه گیری 

استرس اشخاص پی برد. 
 دمای پوست: 

اطالعات دمای پوست با استفاده از یک مقاومت حساس 
به دما) ترمیستور( که معموالً به دست و یا پا وصل شده 
قطر  کننده  نمایان  عمدتاً  پوست  دمای   . میشود  گرفته 
دست  سردي  یا  گرمی  است.  رسانی  خون  رگ  سرخ 
بدین  و  میشوند  ایجاد  مختلفی  های  مکانیزم  طریق  از 
است.  مختلفی  های  شیوه  مستلزم  آن  تنظیم  ترتیب 
گرمی دست ناشی از ارتجاع سرخرگی است که به وسیله 
سردي  که  حالی  در  است  شده  ایجاد  آدرنرژیک   2 بتا- 
دست ناشی از انقباض سرخرگی است که توسط افزایش 
این حسگر  از   . تولید میشود   C فیبرهای  سوخت وساز 
ورم،  مزمن،  دردهای  درمان  براي  آن  بازخوردهای  و 
سردرد) میگرن و سردردهای تنشی(، فشارخون، استرس، 

اضطراب و... کاربرد دارد. 

 فشار خون 
گیجگاهی  سرخرگ  با  مرتبط  خون  جریان  پارامتر  این 
)temporal artery( را به وسلیه سنسوری که به دور 
انگشتان و یا شقیقه وصل شده را براي ما نمایش میدهد. 
این کار به وسیله عبور و یا بازتاب یک نور مادون قرمز 
تابیده شده به بافت و تحلیل آن انجام می گیرد. هر چه 
جریان خون باالتر باشد نور کمتری جذب می گردد و در 

نتیجه حسگر، نور بیشتری را دریافت میکند . 
فازیک  تغییرات  واقع  در  که   BVP تواند  می   PPG  
حجم خونی است که در هر تپش منتقل میشود ، ضربان 
از  ناشی  که  را   )HRV قلب)  ضربان  تغییرات  و  قلب 
اختالف هر یک از پالس های پشت سر هم قلب میباشد 

را اندازه گیری کند. 
را  کوچکی  خیلي  تغییرات  دما  حسگر  که  که  هنگامی   
قادر  تر  بیش  به علت حساسیت   PPG میدهد  نمایش 
علت  همین  به  دهد.  ارائه  تری  مطلوب  فیدبک  است 
درمانگران می توانند در بعضی اختالل ها این دو را تلفیق 
کرده و در حین جلسات درمانی از هر دوی آن ها استفاده 

نمایند. 
 موردهای کاربرد درمان بیوفیدبک 

از بیوفیدبک در درمان بسیاري از بیماریها استفاده میشود 
. در این جا به بعضی از فایده های بیوفیدبک اشاره می 

کنیم: 
  دردهای مزمن 

به شما کمک میکند ماهیچه های سفت  بیوفیدبک 
و انقباض یافته را شناسایی کرده و بعد آن ها را شل 
درمان  در  بیوفیدبک  از  حساب  این  با  کنید.  آرام  و 
شکمی،  دردهای  درد،  کمر  مانند  هایی  ناراحتي 
می  فیبرومیالژیا  و  فکی،  گیجگاهی  مفصل  اختالل 
بیوفیدبک،  به کمک  درد  استفاده کرد. کاهش  توان 
تمام گروه های سنی از بچه ها تا بزرگساالن را شامل 

میشود . 

 سر درد 
یکی از بهترین استفاده های مطالعاتی بیوفیدبک، سر 
تواند  می  استرس عضالت  و  انقباض  هستند.  دردها 
سبب بدتر شدن میگرن و انواع دیگر سر دردها شده 
و عالیم سر درد را بدتر میکند . شواهد خوبی موجود 
است که درمان با بیوفیدبک سبب ارام و شل شدن 
عضالت و کاهش یافتن استرس می گردد که هر دو 
اینها شدت و تناوب سر دردها را کم میکنند . به نظر 
در  درد  سر  که  هنگامی  ویژه  به  بیوفیدبک  میرسد 

رابطه با درمانهای دارویی باشد، موثر است. 
 استرس 

های  استفاده  ترین  شایع  از  یکی  استرس  کاهش 
بیوفیدبک است و به شما اجازه میدهد هرچه بیش 
تر از جواب های بدنتان در مواقع استرس و اضطراب 
آگاه باشید. بعد شما یاد می گیرید چطور این پاسخ 

ها را کنترل کنید. 
 بی اختیاری ادرار 

بیوفیدبک به زنان کمک میکند ماهیچه های زیرین 
لگن را تقویت کرده و کنترل بیشتری بر خالی کردن 
از  جلسه  چند  گذشت  از  بعد  باشند.  داشته  مثانه 
بیوفیدبک، زنانی که مشکل بی اختیاری ادرار دارند 
امکان دارد بتوانند نیاز فوري به ادرار کردن و دفعات 
کنترل  در  ناتوانی  را کاهش دهند)  آن  اختیاری  بی 
در  استفاده  مورد  داروهای  برعکس  شکم(.  حرکات 
جانبی  اثرات  بیوفیدبک  ادرار،  اختیاری  بی  درمان 

ندارد. 
 فشار خون باال 

فشار  درمان  در  بیوفیدبک  از  استفاده  درباره  شواهد 
میرسد  نظر  به  هرچند  است.  متفاوت  باال،  خون 
بیوفیدبک به آرامی فشار خون باال را پائین آورد، ولی 
تأثیر آن در درمان فشار خون باال شبیه داروها نیست. 

 دیگر موردهای استفاده های درمانی بیوفیدبک:
 ADHD اختالل نقص توجه بیش فعالی یا -

 COPD بیماري انسداد مزمن ریه یا -
- فشار خون باال 
- بیماري رینود 

- آسیب 
- آسم 

- یبوست 
- بیماری صرع 

- روماتیسم 
 عارضه های بیوفیدبک 

شناخته  خطر  بدون  درمان  یک  بعنوان  بیوفیدبک 
بی خطر  اما  ندارد.  ای  بالقوه  های  عارضه  و  میشود 
آن  از  کسی  هر  که  شود  این  به  منجر  نباید  بودن 
به  باتوجه  شخصی  هر  که  است  بهتر  کند.  استفاده 
وضعیت خود به متخصص مراجعه کند و در صورتی 
که متخصص صالح بداند، بیوفیدبک را تجویز میکند 
. تمریناتی چون یوگا و مدیتیشن امکان دارد بعنوان 

درمان گزینه بهتری باشند. 

بیوفیدبک چیست و مزایا و عوارض آن کدام است؟

شهروندان گرامی؛
استان کرمان روی خط بحران قرار دارد. به دلیل پایین بودن سفره های زیرزمینی، بحران کمبود آب جدی است.

تنها راه برون رفت از وضعیت موجود نهایت صرفه جویی در تابستان جاری می باشد. توجه همگان را به این مهم جلب می کنیم.
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان کرمان


