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مدیرعاملجمعیتهاللاحمراستان:

امداد رسانی هالل احمر به سه 

کرمان هزار و 905 نفر در سیل 

رئیس کل بانک مرکزی:
صندوق بیمه همگانی

 حوادث طبیعی تاسیس می شود
متن در صفحه ششم

نمایش جلوه های خدمت 

در جشنواره نوروزی پلیس

گزارش »کرمان امروز« از افزایش 55 درصدی جرایم سایبری در کرمان؛

متن کامل در صفحه سوم

همکاری بامجرمان سایبری!
   در دنیای مجازی فرمان اصلی در دست خودمان است. ما خودمان هستیم که اطالعات خود را در فضای مجازی فاش می کنیم. یا خودمان رمز عبور کارت خود را در اختیار متصدیان سایت ها 
قرار داده و اینگونه سبب می شویم که از کارت ما پول برداشت کنند. بهتر است قبل از ورود به فضای مجازی اگاهی های خود را نسبت به این فضا افزایش دهیم و همواره محتاط باشیم. آنگونه 
که رییس پلیس فتای کرمان می گوید؛ آمار جرایم سایبری در طول یک سال گذشته در این استان 55 درصد افزایش یافته است. یادگارنژاد با اشاره به اینکه بیشترین جرم در سطح استان کرمان، 

کالهبرداری اینترنتی بوده است، افزود؛ 25/61 درصد مربوط به کالهبرداری اینترنتی بوده است

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

   جوان ۲۷ساله: شوهرخواهرم را آتش زدم!
  سرقت مسلحانه در بازار طالفروشان کرمان

 کشف ۷۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در کرمان
  خسارت به قنوات و راه های روستایی زرند

 خیانت با جنایت  کامل شد
  مربی کرمانی، سکاندار تیم ملی وزنه برداری شد

  تعرض به دختر نوجوان انگیزه قتل شد

اخبار ایران، جهان و حوادث:

بهمناسبتسیامینسالتأسیس
مرکزکرمانشناسیدردانشگاهتهران

ودانشگاهشهیدباهنرکرمان:

گنج سی ساله  جشنواره 

برگزار می شود
 صفحه  دوم

گزارش تفصیلی »کرمان امروز« از گردهمایی 
هنرمندان تئاتر استان کرمان  به مناسبت 
روز تئاتر و امضای تفاهم نامه ای تاریخی:

یک روز و چند 
اتـفـاق مبـارک

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

آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره 97/30/ع
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » احداث ایستگاه پمپاژ آب سایت آبی مجتمع « خود را از 
طریق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرایط واگذار نماید. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به 
آدرس الكترونيكي 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 98/2/11 
در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و یا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي پروژه روز 

چهارشنبه مورخ 98/2/4 براي متقاضيان بالمانع مي باشد.

                                                                             مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/1/ع
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » عمليات اجرایي احداث مقبره شهداي گمنام « در مجتمع خود 
را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرایط واگذار نماید. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه 
به آدرس الكترونيكي 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 سه شنبه مــورخ 98/2/10 
در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و یا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي پروژه روز 

سه شنبه مورخ 98/2/3 براي متقاضيان بالمانع مي باشد.

                                                                              مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

تسلیت

جناب آقای سجاد گوئینی 
کارشناس مالی روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

در آمیزه ای از تاثر و تالم فقدان برادر گرامی تان را حضور ارجمند جنابعالی تسلیت عرض می نماییم. برای 

آن مرحوم،  طلب آمرزش الهی و برای بازماندگان صبر جمیل از درگاه خداوند منان مسألت داریم.

فتح نجات - کرمان امروز 

تسلیت
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اخبار استان

 مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان گفت: در حوزه راه های اصلی، 
فرعی، روستایی، عشایری، پل و ابنیه، مسکن روستایی، کشاورزی، گلخانه 
ها، کانال های انتقال آب و قنوات، استخرهای ذخیره آب، سیل بند و بندهای 
خاکی، تاسیسات کشاورزی، شبکه انتقال برق، آب روستایی و مخابرات کل 

استان دچار خسارت شده است.
»مجید سعیدی« در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه کویر، درباره وضعیت 
استان کرمان پس از بارندگی های دو روز اخیر اظهار کرد: برآورد خسارت 
در سطح استان از آغازشده و اقدامات کارشناسی در این راستا صورت خواهد 

گرفت.
وی افزود: در حوزه راه های اصلی، فرعی، روستایی، عشایری، پل و ابنیه، 
قنوات،  و  آب  انتقال  های  کانال  ها،  گلخانه  کشاورزی،  روستایی،  مسکن 
کشاورزی،  تاسیسات  خاکی،  بندهای  و  بند  سیل  آب،  ذخیره  استخرهای 
انتقال برق، آب روستایی و مخابرات کل استان دچار خسارت شده  شبکه 
است. سعیدی تصریح کرد: در روستاهای استان رانش و فرونشست زمین 
رخ داده و شکست پل در محورهای اصلی و فرعی به وقوع پیوسته و بیش از 
90 خودرو در محور »راور - دیهوک« گرفتار سیالب شدند که توسط امداد 

و نجات امدادرسانی شدند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان گفت: بارندگی ها در استان کرمان 

پایان یافته و سامانه بارشی از استان خارج شده است.

مدیرکل بحران استانداری کرمان خبر داد:

آغاز برآورد خسارت سیل در استان 

خبر
به مناسبت سی امین سال تأسیس مرکز کرمان شناسی 

در دانشگاه تهران و دانشگاه شهید باهنر کرمان:

جشنواره گنج سی ساله 
برگزار می شود 

شناسی  کرمان  مرکز  و  کرمان  شعبه  ـ  شناسی  ایران  بنیاد  عمومی  روابط   
اعالم کرد که به مناسبت سی امین سال تأسیس این نهاد فرهنگی به عنوان 
نخستین مرکز استان شناسی کشور از تاریخ دوم تا پنجم اردیبهشت ماه جاری 
در دانشگاه تهران و در تاریخ هفتم در دانشگاه شهید باهنر کرمان، مراسم ویژه 

ای با عنوان » گنج سی ساله« برگزار خواهد شد.
 در این مراسم ضمن معرفی ویژگی های استان در قالب نمایشگاه های صنایع، 
تولیدات کشاورزی و فعالیت های تولیدی و نمایشگاه عکس فعالیت های سی 
اول  هفته  در  نیز  شناسی  کرمان  همایش   ، گردشگری  های  جاذبه  و  ساله 
تاالر  در  ماه  همین  هفتم  و  تهران  دانشگاه  فردوسی  تاالر  در  ماه  اردیبهشت 
برجسته  اساتید  مراسم  این  در  برگزار می شود.  کرمان  باهنر  دانشگاه  وحدت 
کشوری در خصوص ارزشهای فرهنگی، تاریخی و اجتماعی و نیز غنای طبیعی 
استان کرمان سخنرانی خواهند کرد. همچنین از سردیس برخی مفاخر استان 
پرده برداری می شود. از هشتم تا چهاردهم اردیبهشت ماه نیز شهرستان های 
استان در تاالر بسطامی ـ پارک مادر کرمان ـ به معرفی ویژگی های شهرستان 

و بزرگداشت شخصیت های فرهنگی و هنری خود خواهند پرداخت. 
و  ریزی  برنامه  تولید،  رونق  تخصصی  های  نشست  ایام  همین  در  همچنین 
آینده پژوهی شهرستانها در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان 

برگزار خواهد شد.
 

در نمایشگاه خوشنویسی دست خط دو به نمایش گذاشته 
می شود؛

60اثر خوشنویسی از سه 
استاد خوشنویسی کشور

شهردار کرمان از تمام عالقه مندان جهت حضور در نمایشگاه خوشنویسی سه 
استاد خوشنویسی کشور دعوت کرد.

نمایشگاه  این که  بیان  با  عالم زاده  سیدمهران  کرمان شهرآن الین،  گزارش  به 
خوشنویسی دست خط دو، با آثاری از سه استاد برجسته خوشنویسی، آقایان 
می شود،  برگزار  ملک زاده  مجتبی  و  شیرازی  علی  امیرخانی،  غالم حسین 
گفت: این نمایشگاه ساعت 16 روز جمعه 23 فرورودین ماه، با حدود 60 اثر 

خوشنویسی شده و تا 30 فروردین ماه، ادامه دارد.
این  حاشیۀ  در  بررسی  و  نقد  جلسات  برگزاری  از  هم چنین  کرمان  شهردار 

نمایشگاه خبر داد.
عالم زاده از جامعه خوشنویسان، هنرمندان و مردم عالقه مند برای حضور در 
این نمایشگاه و دیدن آثار سه استاد خوشنویسی کشور دعوت کرد و گفت: 
بوستان شهید مطهری که به سازی شده و نگارخانه شهید آتشی که به تازگی 

مرمت و احیا شده، پذیرای عالقه مندان برای حضور در این نمایشگاه است.
شهردار کرمان ضمن تشکر از حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، 
خانه هنرمندان استان و انجمن خوشنویسان استان برای برگزاری این نمایشگاه 
و  دستگاه ها  تمام  با  همراهی  برای  را  خود  آمادگی  کرمان  شهرداری  گفت: 

افرادی که قصد انجام فعالیت های فرهنگی هنری دارند، اعالم می  کند.
خدمت رسان  دستگاه  یک  به عنوان  کرمان  شهرداری  این که  بیان  با  عالم زاده 
وظیفۀ حمایت، پشتیبانی و همراهی با تمام سلیقه ها، اقشار و آحاد مردم را 
و  نمایشگاه ها  این گونه  زیرساخت ها،  بهبود  با  امیدواریم  دارد، گفت:  به عهده 
برنامه های مختلف فرهنگی هنری، همان گونه که شایستۀ مردم و شهر تاریخی 

کرمان است، در باالترین سطح برگزار شود.

خسارت بارندگی به برخی 
بناهای تاریخی کرمان

گفت:  کرمان  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
بارندگی  روزهای اخیر به برخی از بناهای تاریخی در شهرستان های راور، زرند، 

بافت و شهربابک خسارت وارد کرده است.
بارندگی  از کرمان،غالمرضا فرخی اظهار کرد:  به گزارش خبرگزاری فارس    
روزهای اخیر منجر به فرسایش اندود پشت بام های تعدادی از بناهای مناطق 
مختلف این استان شده است و هم اکنون تیمی از کارشناسان این اداره کل 
به شهرستان های  تاریخی  آثار  به  وارد شده  ارزیابی خسارات  و  بررسی  برای 

استان اعزام شده اند.
کرمان حفاظت  استان  گردشگری  و  فرهنگی، صنایع دستی  میراث  مدیرکل 
از آثار ارزشمند تاریخی را اولویت این اداره کل دانست و گفت: طی روزهای 
گذشته تعدادی از کارگاه های مرمت به علت بارش شدید باران تعطیل شد که 

اکنون فعالیت خود را از سر گرفته اند.
نیز  بم  قاسم آباد  و  اکبرآباد  جهانی  ثبت  قنوات  پایگاه  مدیر  ستارزاده  منیره 
اظهار کرد: در بازدید از وضعیت قنوات در شرایط جوی فعلی، به دلیل موقعیت 
قرارگیری آنها در شهر و هدایت آب های روان به داخل جوی ها تاکنون خطری 

قنوات ثبت جهانی را تهدید نکرده است.

مدیر کل دامپزشکی 

استان خبر داد:

کاهش کانون های 
بیماری تب برفکی 

در استان کرمان

وظایف  از  کرمان  استان  دامپزشکی  کل  مدیر 
ارتقای  غذا،  سالمت  تامین  دامپزشکی  خطیر 
وری  بهره  بهبود  دامی،   فرآورده های  تولید 
آبزیان  و  دام، طیور  در بخش  تولید  افزایش  و 
استان و کنترل بیماری های دامی و مشترک 

را نام برد.
»حسین  دکتر  کویر،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
رشیدی« با اعالم کنترل دو بیماری تب برفکی 
و آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان افزود: 
پیشگیری  و  کنترل  زمینه  در  گذشته  سال  در 
عملکرد  آبزیان  و  طیور  دام،  های  بیماری  از 
مطلوبی داشته ایم و سعی در استمرار مدیریت 

بهینه  این بیماری ها داریم.
اداره  پیشگیرانه  اقدامات  بر  تاکید  ضمن  وی 
اجرای  و  ها  بیماری  بروز  در  دامپزشکی  کل 
دقیق دستورالعمل های ملی کنترل بیماری ها 
و  کل  اداره  این  نیروهای  تالش  با  کرد:  بیان 
هماهنگی و همکاری بین بخشی توانسته ایم 
بیش از سه سال از ورود بیماری آنفلوانزای فوق 

حاد پرندگان به استان جلوگیری کنیم.
کاهش  از  کرمان  استان  دامپزشکی  کل  مدیر 
کانون های بیماری تب برفکی در استان خبر 
داد و افزود: با رویکرد مدیریت جهادی و تالش 
جهاد گران دامپزشکی،  این بیماری در استان 

به صورت کانون های تک گیر درآمده است.
رشیدی گفت: بیماری تب برفکی یک بیماری 
خسارات  شدت  لحاظ  به  که  است  فرامرزی 
اقتصادی یکی از موانع اصلی در تامین بهداشت 
و تولید دام و فرآورده های دامی محسوب می 
در  مجموعه  این  پرسنل  تالش  تمام  و  گردد 
کاهش جوالن این بیماری و سایر بیماری های 

دامی می باشد.
وی از اقدامات دامپزشکی برای کنترل بیماری 
واکسیناسیون  کامل  پوشش  به  برفکی  تب 
و  صنعتی  نیمه  صنعتی،  های  دامداری 
اقدامات  انجام  وعشایری(،  سنتی)روستایی 
بهره  آگاهی  نیز  و  ای  قرنطینه  و  بهداشتی 
و  آموزشی  دوره  های  برگزاری  با  برداران 

ترویجی برای آنها را نام برد.
بررسی  از  کرمان  استان  دامپزشکی  کل  مدیر 
بیماریهای  خصوص  در  اپیدمیولوژیک  های 
مهم و استراتژیک دامی در اداره کل دامپزشکی 
استان کرمان خبر داد و افزود: این اداره کل با 
برگزاری سمپوزیوم های علمی، تشکیل کمیته 
های فنی با همکاری با دانشگاه علوم پزشکی، 
برداشته  ها  بیماری  کنترل  در  موثر  های  گام 

است.
های  فرایند  ترین  مهم  از  مسئول  مقام  این 
دامی  های  بیماری  مدیریت  و  بهداشت  اداره 
به فرایندهای نظارت و کنترل بیماری مشمشه 
بروسلوز  کنترل  هاری،  کنترل  اسب،  در 
جایگاه  و  دام  بدن  مالت(، سمپاشی  گاوی)تب 
دام، واکسیناسیون، تامین و توزیع واکسن های 
دامی، تشخیص دام آلوده به سل و کنترل آن 
اشاره کرد و افزود: با کوتاه کردن مدت زمان 
در  ها  بیماری  کنترل  ارتقا  فرایندها سبب  این 

سطح جمعیت دامی شده ایم. 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان:

امداد رسانی هالل احمر به سه هزار و 905 نفر در سیل کرمان 

اعزام ۱00 مددجوی کرمانی به عتبات عالیات

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان با اشاره 
به سرکشی و ارزیابی 71 روستا و شهر گفت: نجاتگران 
 905 و  هزار   3 به  تاکنون  جمعیت  این  امدادگران  و 
کرمان  های  شهرستان  سیل  در  خانوار(   818( نفر 

امدادرسانی کرده اند.
 رضا فالح در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: سیل 
و آبگرفتگی در شهرستان های رودبارجنوب، منوجان، 
ارزوئیه، انار، رفسنجان، ماهان، بردسیر، بافت، شهداد، 

فاریاب و کهنوج از توابع استان کرمان رخ داد.
امدادی  نیروهای  از  نفر   99 تعداد  کرد:  تصریح  وی 
جمعیت هالل احمر استان کرمان در قالب 26 تیم به 
یاری افراد گرفتار در سیل و آبگرفتگی استان کرمان 

رفتند. 

گفت:  کرمان  استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
کیلوگرم   690 و  یکهزار  غذایی،  بسته   257 کنون  تا 
نایلون، 804 بطری آب معدنی،90 تخته پتو، 40 قرص 

نان و تعدادی چادر و موکت نیز توزیع شده است. 
وی با اشاره به ادامه امدادرسانی و رسیدگی به حادثه 
افزود:  استان  این  گرفتگی  آب  و  سیل  از  دیدگان 
استان  احمر  هالل  جمعیت  امدادگران  و  نجاتگران 
کرمان توسط 23 دستگاه آمبوالنس و خودروی کمک 
دار سبک و پنج دستگاه پمپ لجن کش به افراد گرفتار 

در سیل یاری رساندند.
این سامانه عالوه بر بارش شدید باران و تگرگ، موجب 
سیل و آبگرفتگی و طغیان رودخانه ها در استان کرمان 

شد و خسارت های بسیاری به بار آورد.

کرمان  استان  امداد  کمیته  فرهنگی  امور  معاون 
امداد  کمیته  حمایت  تحت  مددجوی   110 گفت: 

استان کرمان به عتبات عالیات اعزام شدند.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار   گزارش  به 
معاون  بذرکار؛  عباس  کرمان،   از  جوان  خبرنگاران 
به  اشاره  با  استان کرمان  امداد  فرهنگی کمیته  امور 
اینکه یکی از مهم ترین رویکرد های کمیته امداد ارتقاء 
سطح باور های دینی، اعتقادی و پرورشی خانوار های 
تحت حمایت این نهاد است، گفت: به همین منظور 
گروه های  برای  سال  طول  در  مختلفی  برنامه های 

مختلف مددجویی در کمیته امداد اجرا می شود.

وی یکی از مهمترین برنامه های کمیته امداد در حوزه 
فرهنگی را اعزام مددجویان تحت حمایت به اردو های 
زیارتی، تربیتی و آموزشی اعالم و کرد و افزود: 110 
استان  امداد  کمیته  حمایت  تحت  مددجویان  از  نفر 
کرمان از محل اعتبارات داخلی امداد به اردوی زیارتی 

عتبات عالیات اعزام شدند.
بذرکار همچنین از اعزام 200 نفر از مددجویان تحت 
حمایت کمیته امداد استان کرمان به اردوی زیارتی 
نیز  مددجویان  این  گفت:  و  داد  خبر  مقدس  مشهد 
دوم اردیبهشت ماه امسال به این اردوی زیارتی اعزام 

می شوند.

اعتبارات  محل  از  مددجویان  این  داد:  ادامه  وی 
داخلی امداد به این اردو های زیارتی اعزام می شوند.

به  کرمان  استان  امداد  کمیته  فرهنگی  امور  معاون 
شعار  با  و  نهاد  این  توسط  زیارت  اجرای طرح شوق 
»یاریگر کسانی باشیم که در حسرت زیارت مانده اند« 
به منظور کمک به اعزام مددجویان تحت حمایتی که 
تاکنون به سفر های زیارتی مشرف نشده اند خبر داد 
و گفت: مردم خیر و نیکوکار استان کرمان می توانند 
 shogheziarat.emdad.ir با مراجعه به سایت
و با پرداخت هر مبلغی که در توان دارند در این امر 

خداپسندانه شرکت کنند.

 کرمانی ها یک میلیارد تومان به سیل زدگان کشور کمک کردند

تشریح برنامه های هفته جوان در کرمان

استان  ره  خمینی  امدادامام  کمیته  مدیرکل 
میلیون   122 و  میلیارد  یک  کمک  از  کرمان 
تومانی مردم خیر و نوع دوست استان کرمان به 

سیل زدگان کشور خبر داد.
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش  به 
جوان    یحیی صادقی، مدیرکل کمیته امدادامام 
خمینی ره استان کرمان با بیان اینکه مردم نوع 
دوست استان کرمان این بار نیز حماسه آفریدند 
و هم، چون مردم دیگر استان های کشور به یاری 
هموطنان سیل زده خود شتافتند گفت: مردم نوع 
دوست استان کرمان یک میلیارد و 122 میلیون 

تومان به سیل زدگان کشور کمک کردند.
وی با بیان اینکه تاکنون شش محموله کمک های 
مردمی شامل 84 قلم کاال از سوی کمیته امداد 
ارسال شده  زده  سیل  مناطق  به  کرمان  استان 
خوراکی،  مواد  شامل  کاال ها  این  افزود:  است، 

هالل احمر،  چادر  معدنی،  آب  کفش،  پوشاک، 
فرش، موکت، پتو، تشک، بسته بهداشتی، کنسرو 
جات، حبوبات و مواد شوینده بوده که به مناطق 

سیل زده ارسال شده است.

کمک های  میزان  این  از  کرد:  بیان  صادقی 
به  تومان  میلیون   400 از  بیش  جمع آوری شده 
کاالیی  صورت  به  میلیون   722 و  نقدی  صورت 

بوده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان با اعالم 
علی  حضرت  والدت  سالروز  شعبان   11 اینکه 
تشریح  به  است،  جوان  هفته ی  آغاز  )ع(  اکبر 

برنامه های این هفته در کرمان پرداخت.
و  ورزش  مدیرکل  خراسانی،  امیری  محمدتقی 
با خبرنگار  جوانان استان کرمان در گفت و گو 
با   ، باشگاه خبرنگاران جوان   استان های  گروه 
حضرت  میالد  روز  شعبان،   11 اینکه  به  اشاره 
علی اکبر)ع( فرزند امام حسین )ع(، به عنوان روز 
جوان نامگذاری شده، گفت: 26 فروردین تا یکم 
اردیبهشت ماه نیز به عنوان هفته جوان نامیده 

هفته  این  های  برنامه  تشریح  به  است.وی  شده 
با نماینده ی  افزود: دیدار  در کرمان پرداخت و 
 26( کرمان  جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی 
در  اندیشی  آزاد  کرسی  برگزاری  فروردین(، 
برگزاری  فروردین(،   27( کرمان  دانشگاه های 
مسابقات ورزشی سازمان های مردم نهاد جوانان 
)27 فروردین(، جشنواره حضرت علی اکبر )ع( 
برتر )28 فروردین(، تجدید  از جوانان  و تجلیل 
کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  جامعه  میثاق 
 29( جوان  شهدای  خانواده  با  دیدار  و  شهدا  با 
فروردین( از مهمترین برنامه های این هفته در 

کرمان است.
دبیران  گردشگری  اردوی  خراسانی  امیری 
 30( کرمان  استان  نهاد  مردم  سازمان های 
ورزش  جامعه  و  عمومی  کوهپیمایی  فروردین(، 
و جوانان استان کرمان )31 فروردین(، دیدار و 
فروردین(،   31( کرمان  استان  مفاخر  از  تجلیل 
جمع  با  همراه  استان  مرکز  جوان  جشن های 
سیل  برای  گلریزان  و  مردمی  کمک های  آوری 
زدگان کشور )از 30 فروردین تا یکم اردیبهشت 
ماه( و ... را از دیگر برنامه های شاخص این هفته 

برشمرد.
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یادداشت های 

گاه و بی گاه

سیل جمعیت 
می  برگزار  مدرسه  در  سینمایی  نمایش  اولین  روز  آن 
نیم قرن و اندی پیش را می گویم. من کالس اول  شد؛ 
بود  راهرویی  طرف  دو  در  ما  مدرسه  های  کالس  بودم 
که در همه کالسها به راهرو باز می شد و در وسط از دو 
طرف راهروها به دفتر مدرسه می رسید پس برای تاریک 
کردن راهرو با عرض سه متر فقط کافی بود در کالسها 
را ببندند و دو در خروجی چوبی را هم پتو آویزان کنند. 
بود  این کارها شده  به مدرسه رسیدیم همه  ما  صبح که 
از  ترتیب  به  ورزش  و  سرود  مراسم  از  آموزان  دانش  و 
به داخل راهرو رفتیم و در آخر کالس  باالترین کالس 
ما بود که بر روی زمین نشستیم و پرده رو به روی سفید 
نوبت  دیگر  و  کردیم  نگاه  بود  دید  قابل  جایی  که  را 
راهرو  سوی  کم  چراغ  چند  پس  شد  نمایش  پخش  به 
خاموش و نمایش فیلم بهداشت و سالمت آغاز شد و ما 
شش دانگ حواس را جمع کرده و یاد می گرفتیم. همه 
تمام  فیلم  نمایش  اینکه  تا  رفت  می  پیش  خوبی  به  چیز 
شد و دیگر کسی جلودار بچه ها نبود و من با جثه الغر 
تا آمدم بلند شوم با یک تنه و شاید چند، نقش بر زمین 
شدم و از این به بعد سیل بچه ها با هر دو پا بود بر روی 
من می آمد و قدرت نفس کشیدن را از من می گرفت 
به پایان زندگیم چیزی نمانده بود که دانش آموز کالس 
ششم با قدی بلند مرا دید و زندگی را به من بازگرداند از 
آن روز به خود قول دادم تا دیگر رو در روی هیچ سیلی 

قرار نگیرم به ویژه سیل جمعیت.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

گزارش »کرمان امروز« از افزایش 55 درصدی جرایم سایبری در کرمان؛

همکاری بامجرمان سایبری!

 
و  رایانه  به  مردم   افزون  روز  نیاز  و  گسترش  با  اشاره: 
از  انجام آن تسهیل شده است  امکان  رایانه،  با  خدماتی که  
جمله خدمات بانکی، انتقال وجه، پرداخت قبوض و غیره جرایم 
رایانه ای افزایش پیدا کرده است. شاید تا یک دهه  قبل کسی 
حتی فکرش را هم نمی کرد که ابزاری مثل همین تلفن های 
هوشمند و اینترنت در کشور ما مورد اقبال عمومی قرار گیرد 
و روزی برسد که حتی کودکان چهار و پنج  ساله از این ابزار 
به عنوان اسباب بازی و وسیله سرگرمی استفاده کنند! اما این 
اتفاق افتاد و تکنولوژی خیلی زود پای خود را  به خانه های 
ایرانی باز کرد و اکنون جزء جدایی ناپذیر زندگی روزمره خیلی 
از ما شده است. جذابیت های روز افزون دنیای مجازی جوانان 
و نوجوانان را جذب این دنیای پر رمز و راز کرده است. اما این 
همه یک روی سکه است و در روی دیگرش جرایمی است 
که در پِس آن رخ می نماید واز آن هم گریزی نیست چرا که 
دنیای  به  پایشان   نماها  خیر  حتی  و  و کالهبرداران  سارقان 
مجازی باز شده و از این طریق افراد تاجر و ساده لوح را مورد 

اهداف خود قرار می دهند.
آنگونه که رییس پلیس فتای کرمان می گوید؛ آمار جرایم  
سایبری در طول یک  سال گذشته در این استان 55 درصد 
افزایش یافته است. یادگار نژاد با اشاره  به اینکه بیشترین جرم 
در سطح استان کرمان، کالهبرداری اینترنتی بوده است، افزود: 
اینترنتی بوده است. در  61/25 درصد مربوط به کالهبرداری 
همین زمینه گزارشی تهیه شده است که در ادامه قابل مطالعه 

است.
جرایم  رایانه ای

رایانه  به قصد  از  به معنای سوء استفاده  رایانه ای   جرایم 
ای  رایانه  جرایم   قانون  در  که  است  قانونی  غیر  اقدامات 
بدانیم مجرمان سایبری  باید  است.  بینی شده  پیش  مجازاتی 
از هوش باالتری نسبت  به دیگر بزهکاران برخوردارند و سطح 
تحصیالت آنها نیر باالتر است که این خود دنیای مجازی را 
ای  رایانه  کالهبرداری  جریان  در  کند.  می  تر  آمیز  مخاطره 
بزهکار با ایجاد اختالل در سامانه های رایانه ای اشخاص و 
کشف رمز عبور و نام کاربری آنها، با فریب شهروندان نسبت  
بردن  به  اقدام  وغیره  قرعه کشی  در  مانند شرکت  اموری  به 

وجه یا مالی از انها می کند. 
ویژگی های جرایم رایانه ای

یکی از ویژگی های این جرایم، سرعت بسیار باالی بزهکار 
باالی  حجم  و  مجرمان  بودن  ناشناخته  آنهاست.  ارتکاب  در 
فراملی  است.  ای  رایانه  جرایم   خصوصیات  دیگر  از  جرایم 
بودن نیز از مهم ترین خصوصیات جرایم  سایبری است  به 

به  مربوط  آنها  قربانیان  و  بزهکاران  است   نحوی که ممکن 
کشورهای مختلف باشند. این ویژگی جرایم  سایبری، امکان 
تشکیل باندهای سازمان  یافته بزهکاری به صورت فراملی را 

فراهم آورده است.
 افزایش 55 درصدی جرایم سایبری در کرمان 

آنگونه که رییس پلیس فتای کرمان می گوید؛ آمار جرایم  
سایبری در طول یک  سال گذشته در این استان 55 درصد 
افزایش یافته است. یادگار نژاد با اشاره  به اینکه بیشترین جرم 
در سطح استان کرمان، کالهبرداری اینترنتی بوده است، افزود: 

25/61 درصد مربوط به کالهبرداری اینترنتی بوده است.
به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امین یادگار نژاد در نشست 
راهبردی  اقدامات  ارائه  محوریت  با  رسانه  اصحاب  با  خبری 
سال ۹۸ برای کاهش و پیشگیری جرایم سایبری گفت: یکی 
از اهداف مشترک پلیس فتا و رسانه، فرهنگ سازی رسانه ای 
و افزایش سطح آگاهی و ارتقاء اطالعات افراد برای استفاده از 
فرصت های فضای مجازی است، به گونه ای که از وقوع جرایم 

رایانه ای پیشگیری شود.
وی افزود: رسانه ها به دلیل ارتباط دوسویه که بین نهادها و 

سازمان ها و مردم دارند، پل ارتباطی خوبی هستند.
وی با تاکید براینکه رشد ضریب پهنای اینترنت و دسترسی 

افزایش کاربران در فضای مجازی باعث  اینترنت و  به  مردم 
افزایش جرایم سایبری شده است، گفت: ما شاهد این هستیم 
بودن  باال  جمله  از  مجازی  فضای  ویژگی های  دلیل  به  که 
در  محدودیت  وعدم  اطالعات  انتقال  تبادل  اینترنت،  سرعت 
فضا ی مجازی، مردم امور روزمره خود را در این فضاها انجام 

می دهند که توأم با عدم آگاهی، دقت و اطالعات الزم است.
آگاهی در  ارتقا  استان کرمان در خصوص  فتا  پلیس  رئیس 
و  آموزش  کل  ادارات  همکاری  با  فتا  پلیس  گفت:   ۹۷ سال 
برگزاری  به  اقدام  حرفه ای  و  فنی  ارتش،  بانک ها،  پرورش، 
همچنین  است.  کرده  استان  سطح  در  آموزشی  کارگاه   5۰1
و  رسانه  طریق  از  سایبری  آگاهی  و  رسانی  اطالع  زمینه  در 
سایت های خبری و مطبوعات تعداد ۹۳1 مورد پیام آموزشی 

منتشر کرده است.
کرمان  استان  مرکز  سیمای  صداو  همکاری  با  افزود:  وی 
حدود ۷6 مورد مصاحبه رادیویی و تلویزیونی در زمینه خطرات 
نمایشگاه   ۹۷ و  است  انجام شده  مجازی  فضای  تهدیدات  و 
سایبری با همکاری پلیس فتای استان و شهرستان ها در سطح 

استان برگزار شده است.
یادگار نژاد در خصوص کشف پیش دستانه جرایم با رصد 2۴ 
ساعته فضای مجازی اظهار کرد: 1۰ هزار و ۴۰۰ نشانگاه که 

برابر قوانین حاوی مصادیق مجرمانه بودند شناسایی شد و 
در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.

وی افزود: در اجرای طرح شناسایی و مبارزه با جرایم سایبری 
کشوری حدود 1۰ طرح با موضوع فروش دارو، مبارزه با مواد 
مخدر، قاچاق کاال و ارز، فروش مواد محترقه و قمار و شرط 
بندی در فضای مجازی در سطح استان حدود ۴۸۳ نشانگاه 

مجرمانه کشف و به مراجع قضائی واگذار شد.
وی در خصوص پیشگیری از جرایم رایانه ای در نت سراها در 
سال ۹۷ افزود: ۴62 مورد نت سرا در سطح استان شناسایی و 
پرونده آن ها تکمیل شد و به صورت دوره ای از هزار و 226 مورد 

بازدید از نت سرا بوده است که 1۳ مورد تخلف مشاهده شد.
ادله  احصا  خصوص  در  کرمان  استان  فتا  پلیس  رئیس 
دیجیتال افزود: 5۴1 پرونده از مراجع واصل شد و در طی آن 
سه هزار و ۸56 مورد انواع سخت افزار مورد بررسی قرار گرفت 

و متخلفان به مراجع قضائی واگذار شدند.
وی افزود: با همه تدابیر و همکاری های رسانه و پلیس، با 
توجه به افزایش باند اینترنت و استفاده از فضای مجازی و عدم 
اطالعات کافی برای استفاده از فرصت ها در سال ۹۷ نسبت 
به سال ۹6 حدود 55 درصد افزایش وقوع جرایم سایبری را 
داشتیم که 25 درصد مربوط به برداشت های غیرمجاز اینترنتی 

بوده است.
وی با اشاره به اینکه بیشترین جرم در سطح استان کرمان، 
درصد   25.61 افزود:  است  بوده  اینترنتی  کالهبرداری های 
مربوط به کالهبرداری اینترنتی بوده است که نسبت به سال 

گذشته ۷.61 درصد افزایش را داشتیم.
مشابه کالهبرداری های  روش های  در خصوص  نژاد  یادگار 
مهم  نکته  است؛  روش،فیشینگ  مهمترین  افزود:  اینترنتی 
به  اقدام  و  می کنند  اینترنتی  خرید  مردم  وقتی  که  است  این 
پرداخت پول می نمایند، امکان اینکه اطالعات کارت خود را به 

کالهبرداران ارسال نمایند، است.
وی در خصوص سایت های فروش کاال افزود: در سایت دیوار 
بود که حدود 2۳5  اعطا وام دیده شده  پرداخت و  یک مورد 
میلیون تومان از حساب افراد مختلف کالهبرداری کرده بودند 
نهایت مجرمان شناسایی  که در دستور کار قرار گرفت و در 

شدند و به مراجع قضائی واگذار شدند.
افزود:  کالهبرداران  قدیمی  شگرد  خصوص  در  نژاد  یادگار 
یک روش کالهبرداران این است که مردم را با توجه به اینکه 
جایزه کمک هزینه سفر به عتبات برنده شده اند به پای عابر 

بانک ها می آوردند که متهمان شناسایی و دستگیر شدند.
سخن آخر

ما  است.  اصلی در دست خودمان  فرمان  دنیای مجازی  در 
خودمان هستیم که اطالعات خود را در فضای مجازی فاش 
می کنیم. یا خودمان رمز عبور کارت خود را در اختیار متصدیان  
سایت قرار داده و اینگونه سبب می شویم که از کارت ما پول 
برداشت کنند. بهتر است قبل از ورود به فضای مجازی اگاهی 
های خود را نسبت  به این فضا افزایش دهیم و همواره محتاط 

باشیم. 

    در دنیای مجازی فرمان اصلی در دست خودمان است. ما خودمان هستیم که اطالعات 
خود را در فضای مجازی فاش می کنیم. یا خودمان رمز عبور کارت خود را در اختیار متصدیان 
سایت ها قرار داده و اینگونه سبب می شویم که از کارت ما پول برداشت کنند. بهتر است 
قبل از ورود به فضای مجازی آگاهی های خود را نسبت به این فضا افزایش دهیم و همواره 
محتاط باشیم. آنگونه که رییس پلیس فتای کرمان می گوید؛ آمار جرایم سایبری در طول یک 
سال گذشته در این استان 55 درصد افزایش یافته است. یادگارنژاد با اشاره به اینکه بیشترین 
جرم در سطح استان کرمان، کالهبرداری اینترنتی بوده است، افزود؛ 61/25 درصد مربوط به 

کالهبرداری اینترنتی بوده است

به قلم چماه کوهبنانی 

سال نو را در روزنامه کرمان امروز با تشکر و قدردانی 

مزین می کنیم و آن را به فال نیک می گیریم که تا 
پایان سال از عملکرد مدیران تشکر کنیم. بدین وسیله 
از هیات مدیره خانه موسیقی ایران که پس از سال ها 
بی تفاوتی و سکوت این بار حساسیت نشان داد و از بی 

اخالقی و سرقت و دخل تصرف که بی هنران از سرود 
ملی و جاویدان ای مرز پرگهر کرده اند شکایت کرد، 
تشکر می کنیم. )پیام ما 97/12/26( فرصت را غنیمت 
شمرده از همه سارقان و اختالس گران و دزدان با آبرو 

و محترم می خواهم که کاری به میراث های ملی و 
هنری و آثار هنرمندان نداشته باشند و بدانند که این 
اختالس ها در کانادا  هم خریداری ندارد و پیرو مکتب 

خاوری عزیز باشند. از ما گفتن بود خود دانید...

تشکر ویژه 

روح متفاوت

 زن و مرد
در سطح وسیعی از جامعه مردان 

برای اینکه حیرت زنان را برانگیزند سعی می 
تصور  از  که  کنند  رفتار  هایی  شیوه  به  کنند 
باعث  کار  این  که  در صورتی  باشد.  دور  زنان 
و خوبی  بسیار  با وجود محاسن  که  می شود 
کج  مردانی  عنوان  به  آنها  از  دارند  که  هایی 
شیفته  قضیه  عمق  در  زنان  شود.  یاد  مدار 
همین  اما  اند  برگزیده  که  هستند  مردانی  ی 
مسیرهای متفاوتی که مردان برای نشان دادن 
کنند  می  انتخاب  خویش  خالقیت  و  اراده 
حق  اگر  حتی  و  کرده  کوک  را  مخالفت  ساز 
با مرد باشد به دلیل راه حل متفاوتی که دارد 
موجودی عجیب و غیرقابل تحمل به نظر می 
می  ضایع  خودش  حق  فقط  اینگونه  که  آید 
شود. در چنین مواقعی شاید زنان با تحلیل راه 
حل ها بتوانند از بروز مشکالت حاد جلوگیری 
کنند اما در نهایت زنان نیز نوعی از انسان بوده 
سردرگمی  و  ثباتی  بی  همه  این  مقابل  در  و 
بر می خیزند  به مثل  به مقابله  آزرده شده و 
که می تواند فاجعه آفرین باشد. رفتارهای دور 
از ذهنی که مردان در پیش می گیرند هر دو 
طرف را خسته کرده و آنها را از درک متقابل 
عاجز می گرداند. مردها مدام از در کمین بودن 
با  که  خواهند  می  و  بوده  هراس  در  خطرها 
کمترین هزینه و استهالک اوضاع را در کنترل 
دیدگاهی  چنین  لذا  باشند.  داشته  خویش 
موجب می شود که رفتاری خشک و متفاوت 
با زنان داشته باشند در نهایت روح زن و مرد 

تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد.

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش: 
مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی
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فراموشی

در فرار به سوی بی خیالی
من 

دفتر خاطراتم را 
شتابزده 

در پای پلکان هزار توی فراموش خانه ی 
حافظه ام 

جا گذاشته ام 

به قلم سید 
رضا مجد زاده 

به قلم 
سامان  
ساردویی

مثل مار پوست می اندازم 
تا فراموشت کنم 

ولی هنوز هستی و 
مرا می خزانی 

کتاب
خانم سایه سار که خوانندگان روزنامه های سراسری چون 
اگر  است  آشنا هستند گفته  او  قلم  با   ... و  اعتماد  و  شرق 
در این یک قرن کتاب توانسته است با نیرو گرفتن از نسل 
جوان از عهده دشمنان قدری چون گرانی نشر، کمبود کاغذ، 
زندانی کردن  آوری کتاب،  سانسور، سوزاندن کتاب، جمع 
تلویزیونی،  های  سریال  و  فقر  نویسندگان،  و  ها  کتابخوان 
فیلم های هندی و کره ای و ایرانی و ... برآید اینک به نظر 
لنگ  اینترنت  چون  قدرتمندی  دشمن  برابر  در  رسد  می 
انداخته است و اینترنت جای او را اشغال کرده است. با همه 
احترامی که به این روشنفکر داریم اما هنوز هم اگر کتاب 
مفیدی با حرف های نو و خمیرمایه جهانبینی علمی باشد 
خواننده اش هم پیدا می شود. مهم انتقال فکر و اندیشه و 
جهانبینی شاعر و نویسنده به مخاطب است. حاال از طریق 

اینترنت هم خوب است!

به قلم چماه 
کوهبنانی 

به قلم
محمد برشان 

 شاهنامه، تاریخ سنتی منظوم ایران کهن 
باستانی  روایات  راه  از  که  تاریخی  است، 
این  فردوسی  است،  رسیده  ما  به  مذهبی 
کار  سال   35 مدت  در  را  ملی  عظیم  اثر 
در  تاریخی که  است،  رسانیده  ثمر  به  مداوم 
نهادها و مغزها پراکنده شده بود زیرا تازیان 
قوم  تمدن  درباره  را  کتابی  یا  اثر  گونه  هر 
کوشیده  شاهنامه  بودند.  کرده  نابود  مغلوب 
کهن  ایران  معنوی  و  مادی  فرهنگ  است، 
مردم  به  است  شنیده  و  خوانده  که  چنان  را 
از  جلوه هایی  شاهنامه  دهد.  انتقال  خویش 
چگونگی تکوین و تحول باستانی ایران را در 
فرا چشم فرزندان زمانه خویش نهاده است، 
فرهنگی  سردرگمی  و  ناآگاهی  از  را  آنان  تا 
را  شاهنامه  فردوسی  اگر  شاید  دهد  رهایی 
را در کام  این همه  نمی سرود، سیل حوادث 
نابودی افکنده بود. فردوسی شاهان، دلیران 
و رزم آوران ایران را از عمق خاکستر قرون 
شهرها  در  چهارراه ها،  در  و  کشید  بیرون 
نامور،  رستم  از  تصاویری  روستاها  در  و 
از  برافراشت.  آهنگر  کاوه  و  دادگر  فریدون 
پلشتی،  بیداد،  تجسم  و  تصویر  دیگر  سوی 
آزمندی و خیره سری در شاهنامه و در کالبد 

منظور  به  دیگران  و  آدم هایی چون ضحاک 
برانگیختن نفرت و نکوهش عامه در برابر این 
تا کم کم در ذهن ها  مظاهر منفی می باشد، 
ریشه های ستم بارگی و تیرگی خشکیدن گیرد 

و درخت دانایی و عدالت ورزی تناور گردد. 
شاهنامه هنر پاک اندیشیدن و خوب زیستن را 
به آدمیان می آموزد. شخصیت برازنده و خوب 
و  پیمان  درست  که  است  همان  شاهنامه  در 
نام جوی باشد و حاضر باشد برای برقراری داد 
و دهش جان بیفشاند، سربیگناهان را  بر باد 
ندهد و از شتاب و آزمندی دور باشد. شاهنامه 
از نگاه ادبی کم نظیر است. آیت فصاحت و 
بالغت است؛ فردوسی در توصیف صحنه ها و 
به مرز  را  ایجاز کالم سخن  احوال و  تجسم 
اعجاز کشانده است. شاهنامه گنجینه ای است 
به صورت  می تواند  که  دری  اصیل  ازواژگان 
گسترده نیازهای زبانی و معنوی زمانه امروز را 
نیز رفع کند. استعمال لغات عربی در شاهنامه 
پارسی  زبان  و  است  درصد  چهار  حدود  در 
و  است  فردوسی  زبان  همان  امروز  دری 
مرواریدهایی از حکمت و اخالق و تربیت که 
بر تارک شاهنامه آویخته شده است نمی تواند 
در شاهنامه  رازی  امروز  بسا  سپرده شود چه 
مانده  ناشناخته  ما  بر  هنوز  که  است  آمیخته 
است به قول شاهرخ مسکوب جهان شگفت 
و  دربسته  فضل  ارباب  بر  همچنان  شاهنامه 
این زندگی خواهد  تا  ناشناخته مانده است و 
بود این صدا خاموش نخواهد شد و فردوسی 

اثری بر جای گذاشت که به قولش هیچ باد 
بارانی در فراز و فرود روزگار پرتالطم آن  و 

را گزندی نمی رساند و تاریخ گذشته و آینده 
کرد.  نخواهد  و  نکرده  تجربه  را  آن  تکرار 

شاهنامه پرآوازه ترین و بزرگترین رزم نامه 
محمدجعفر  دکتر  می شود.  محسوب  جهان 
انسانی در  یاحقی می گوید مسایل اساسی و 
ادبیات فارسی امر ملی نیست بلکه فرا ملی 
این  در  فارسی  زبان  اهمیت  است.  بشری  و 
است که توانسته پیام انسانی و روحانی را در 
دوره ای به جهانیان عرضه کند که به آن نیاز 
که  شرایطی  در  شاهنامه  سرودن  داشته اند. 
زبان فارسی رو به نابودی و فراموشی می رفت 
در  تازه ای  روح  توانست  که  بود  شاهکاری 
واژگان  و  کلمات  و  بدمد  فارسی  زبان  کالبد 
پارسی را تا امروز زنده نگه دارد و فردوسی 
نه تنها زبان فارسی بلکه هر فرهنگ، آداب، 
فرزاد  را جاودانه کرد.  ایرانی  اصالت  و  سنن 
اثر  ماندگاری  علل  از  یکی  می گوید  قائمی 
فردوسی، هوش، نبوغ و خردمندی فردوسی 
اعتقادات  مرز  و  بود  فردوسی مسلمان  است 
خود را حفظ کرد و از اسطوره  سازی از پیروان 
ادیان خاص خودداری می کند و در سرتاسر 
به  خود  داستان های  تمامی  در  و  شاهنامه 
ذکر منابع موثق و قابل قبول می پردازد. نام 
و   نگذاشته  خود  اثر  بر  فردوسی  را  شاهنامه 
در هیچ کجای شاهنامه این نام مطرح نشده 
است و بعد از فوت فردوسی اثر جاودانه اش 
به عنوان شاهنامه شناخته شده است و تنها 
اثر  با حجم بسیار به عنوان  کتابی است که 
ادبی به ما رسیده است و شناسنامه ملی ما 

ایرانیان است. 

شاهنامه شناسنامه ملی 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمدجواد شایان فرد فرزند غالمحسین مع الواسطه به موجب سند 
وکالت نامه شماره 23219- 1398/1/20 دفترخانه 188 کرمان به وکالت از طرف پروین 
 9 از  فرعی  از 96 ششدانگ ساختمان پالک 4416  مشاع  مالک 86 سهم  نسب  حسن 
اصلی بخش 4 کرمان که سند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده ضمن تسلیم دو برگ 
به علت جابجایی  مزبور  مالکیت  است سند  امضاء شده مدعی  استشهاد محلی تصدیق 
مفقود و درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف 
مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض خود 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند واال پس از مدت مذکور  را ضمن 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار: 1398/1/27
62 م/الف

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

 پلیس فرمانده انتظامی استان با اشاره به برگزاری 
پلیس،  نوروزی  "خدمات  عنوان  تحت  ای  جشنواره 
نمایش  با  جشنواره  این  گفت:  خدمت"  های  جلوه 
اقدامات شاخص و ویژه پلیس با هدف کاهش آسیب 
های  فعالیت  موازات  به  انسانی  تلفات  و  تخلفات  ها، 

فرهنگی و پیشگیرانه اجرا می شود. 
بنی  پلیس،سردار"رضا  خبری  پایگاه  گزارش  به 
گستره  به  توجه  با  گفت:  این خصوص  فر"در  اسدی 
فعالیت های پلیس در عرصه برقراری نظم و امنیت و 
به ویژه در مناسبتهای خاص از جمله نوروز، با هدف 
کاهش آسیب ها،تخلفات و تلفات انسانی و به موازات 
فعالیت های فرهنگی و پیشگیرانه، معاونت اجتماعي 
ناجا اقدام به برپایی جشنواره نوروزی پلیس؛جلوه های 
مداری"  قانون  و  نظم  بهاری،  شعار"نشاط  با  خدمت 

نموده است.
افزود: این جشنواره در پنج قالب عکس، فیلم،  وی 
حافظ  پلیس؛  محورهای     در  مقاله  و  شعر  خاطره، 
و  دقت  هوشیاری،  پلیس؛  مردم،  مال  و  جان  امین 
سرعت عمل، پلیس؛ اخالق، ادب و تکریم ارباب رجوع، 
پلیس؛ خدمت صادقانه، بی منت و دلسوزانه، پلیس؛ 

راهنمایی، مشاوره و آموزش نظم و قانون و تحقق شعار 
خطر؛  از  "پرهیز  عنوان  با  ناجا  راهور  پلیس  محوری 

آرامش در سفر" برگزار خواهد شد.
آثار به  سردار بنی اسدی فر بیان کرد:مهلت ارسال 
پایان  آثار  داوری  زمان  و  فروردین98  جشنواره31 
اردیبهشت 98است که همه اقشار و گروه های سنی 

مختلف می توانند در آن شرکت کنند.
جشنواره  این  شد:  یادآور  استان  انتظامی  فرمانده 
همراه  همیشه  و  عزیز  شهروندان  که  است  فرصتی 
پلیس  دستاوردهای  و  خدمات  کرمان  پهناور  استان 
کرده  تحلیل  و  نقد  خود  دیدگاه  از  را  نوروز  ایام  در 
به  ذکر شده  های  قالب  در  عالقه خود  با  متناسب  و 

تصویر بکشند.
گفتنی است جوایز برای هریک از بخش ها به صورت 
ریال،  میلیون  مبلغ 30  به  اول  نفر  شامل  و  جداگانه 
نفر دوم به مبلغ 20میلیون ریال و نفر سوم به مبلغ 
10 میلیون ریال در نظر گرفته شده اند و  ارسال آثار 
از  از طریق نشانی  festpolice @ در یکی  فقط 
پیام رسان های سروش، بله، گپ، ایتا، ساپنا و آی گپ 

امکان پذیر است.

نمایش جلوه های خدمت در جشنواره نوروزی پلیس 
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به قلم یحیی 
فتح نجات 

ُاشتر به شیشه کردن..!

پیش از آنکه تلویزیون به عنوان یک رسانه فراگیر وارد همه 
ایرانی،  های  نمایش  انواع  شود،  ایران  مردم  های  خانه  ی 
عروسکی(،  )نمایش  بازی  شب  خیمه  گیری،  معرکه  نظیر: 
پرده خوانی، نّقالی و شاهنامه خوانی، بقال بازی و سیاه بازی، 
فانوس خیال، بند بازی، نفت اندازی، شعبده بازی و تردستی، 
شعرخوانی و قصه گویی، سگ بازی، عنتر بازی، خرس بازی، 
فیل بازی، خروس بازی و اجرای نمایش با دیگر حیوانات و 
پرندگان دست آموز و .. در میدان ها، گذرهای پر رفت و آمد، 
چارسوق ها و مکان هایی از این دست و یا در قصر پادشاهان 
و خانه ی دولتمردان، کودکان و نوجوانان را شاد و سرگرم می 
کرد و چه بسا برخی آموزه های اخالقی نظیر: میهن دوستی، 
امانت داری و یا آشنایی با بسیاری از خطرات نزدیک شدن 
به درندگان و خزندگان از طریق همین سرگرمی ها در وجود 
نصیحت  که  حالی  در  شد.  می  نهادینه  نوجوانان  و  کودکان 
برجای  در مخاطب  تاثیرماندگاری  آموزش مستقیم،  و  گویی 
نمی گذارد و چه بسا مقاومت مخاطب را برانگیزد و او را به 

ورطه ی خطرناک لجبازی بکشاند.
از دهه ی 1340 هجری خورشیدی، هر چند که سینما رفته 
رفته به عنوان یک عنصر فرهنگ ساز، جای خود را در جامعه 
رقیب  یک  قامت  در  بود  نتوانسته  هنوز  ولی  بود  کرده  باز 
جدی برای انواع نمایش ایرانی که به صورت خیابانی و برای 

بسیاری از مردم، رایگان اجرا می شد، ظاهر شود.
چرا که نمایش های ایرانی از مّزیت نفس در نفس، چشم در 
چشم و گفتگوی احتمالی درباره ی پرسش هایی که ذهن پویا 
و عطشناک کودک و نوجوان را تحریک می کرد، برخوردار 
بودند و سینمایی که هنوز به بلوغ کامل نرسیده بود از آن بی 
در گوشه گوشه ی  معرکه گیری  لذا حلقه های  و  بود  بهره 
و چند  اسبق(  باغ  میدان  و  ارگ سابق  )میدان  توحید  میدان 
اصالت  بود  کرمان  سینمای  نخستین  که  تابان  سینما  قدمی 
خود را به رخ کسانی می کشیدند که جذب سینما و فرهنگی 

شده بودند که درصدد فتح بدون خون ریزی دنیا بود. 
باشندگان قاره ی کهن به جای استفاده از فناوری سینما برای 
انتقال تمدن هزاران ساله ی مشرق زمین و استمرار سیادت 
و آقایی بر جهان، سالها وقت و نیروی خود را صرف مبارزه 
با این پدیده ی نوظهور کردند و غربی ها، روز به روز جلوتر 
می آمدند و حتی از »نمایش فانوس خیال« که صدها سال 
)انیمیشن(  پویانمایی  زیرساخت  عنوان  به  زمین  مشرق  در 
کودکان را سرگرم می کرد، بهره بردند و کمپانی والت دیسنی 
با تولید فیلم های انیمیشن که درونمایه ای غربی داشتند، می 
رفت که تمدن های هزاران ساله ی مشرق زمین را -  که 
خاستگاه و زادگاه فرهنگ و تمدن بشری محسوب می شود- 

از صفحه ی روزگار محو کند که برخی از این تمدن ها- هر 
چند با تاخیر -  از خواب بیدار شدند و با تالش های در خور 
تحسین سینمایی، دنیا را متوجه ی برتری فرهنگی خود کردند 
ولی غرب که با استفاده از یافته های روان شناسی و جامعه 
شناسی، رگ خواب جوانان و نوجوانان را به دست گرفته بود 
برُگرده فناوری های جدید بازی های رایانه ای را به مثابه ی 
اسلحه ای جدید، روانه ی بازاری کرد که از هزاران سال پیش 
در زیربنای آن، قصه هایی با ظرفیت تبدیل شدن به بازی های 
مطالعه ی  نیازمند  که  شود  می  یافت  بسیار  ای  رایانه  پرجاذبه 
آکادمیک، سیستماتیک و گروهی، برای ساختن بازی های قابل 

رقابت در این جنگ اعالم نشده و سرنوشت ساز است. 
بحث در این مقوله دراز آهنگ و پردامنه است که در موضوع مثل 
ها نمی گنجد ولی نشست های هم اندیشی نخبگان این رشته 
و برگزاری مسابقات ساالنه برای کشف استعدادها و سناریوهای 
قابل رقابت، ایده هایی است که نمی توان به سادگی از کنار آنها 
گذشت. در بُن مایه های فرهنگی مشرق زمین، عناصری وجود 
دارد که در صورت کشف و پردازش عالمانه، غربی های آزمند و 
دشمن بشریت را به زانو در می آورد و آنها را برای تعامل سازنده 

و برابر با مشرق زمین آماده می کند.
برگردیم به موضوع اصلی هنگامی که نوجوانی 12 - 10 ساله 
بودم، برای رسیدن به فروشگاه و کارگاه بزرگ شیرینی پزی 
همسرخواهرم، زنده یاد حاج محمدعلی خاندانی، از کوچه ی 
پشت کارخانه ی برق هرندی عبور می کردم و پس از طی 
کردن عرض خیابان شریعتی- که در آن سالها شاهپور نامیده 
می شد- وارد محله ی پاُکتینگ می شدم. امروزه این محله 
امام  در زیر خیابان گنجعلی خان مدفون شده و تنها مسجد 
صادق که در گذشته مسجد پاُکتینگ نامیده می شد و مدرسه  
ی ابراهیم خان از اماکن شاخص آن باقی مانده اند. پس از 
عبور از بازار مسگرها و چهارسوق وارد بخشی از بازار می شدم 
این مسیر  دارد. گاهی  قرار  بزرگ کرمان  بازار  ابتدای  در  که 
کارخانه  بوق  هایم طی می کردم که  با خواهرزاده  را همراه 
هرندی،  برق  ی  کارخانه  دیزل  موتورهای  صدای  خورشید، 
صدای ساعت مدرسه ی ابراهیم خان، صدای اذان از گلدسته 
ی مسجدها و ضرباهنگ یکنواخت چکش های ریز و درشت 
مسگرها ما را با جهانی که باید در آن زندگی کنیم، آشنا می 
کرد اما همینکه وارد چارسوق می شدیم، صداها طعم و رنگ 
دیگری داشت. صدای بی وقفه ی علی سبیل که با موهای 
فرفری و سبیل های افراشته اش طول بازار را می دوید و 300 
-  200 نسخه روزنامه ی کیهان و اطالعات را به مغازه داران 
می فروخت. صدای تیز و زنگ دار جوان معلولی که ترازویی 
گذاشته بود بغل دیوار و جار می زد: »کیل .. کیل بیا باالش 
با یه قرون« مردم با پرداخت یک ریال، وزن خود را محک 
می زدند که از قاعده بیرون نزند. صدای خش خش دست و 
پای گدایی که خودش را بر کف بازار می کشید و می گفت: 
»به من عاجز کمک کنین« و همهمه ی هر روزه ای که به 
نجوا می مانست و گاهی صدای بلبل هایی که در قفس ناله 
سر می دادند و هر گاه ساکت می شدند، تخیلشان تا سرشاخه 
های کوهساران قد می کشید و خواب گلهایی را می دیدند که 

در ناخودآگاهشان عشق را فریاد می کردند.

زیره  بوی  اما  نبود  ای  فاصله  سازی،  شیرینی  تا  چارسوق  از 
و قلمفر وآویشن و آالله و ... از عطاری ها می ریخت توی 
نانوایی سنگک و همراه با بوی نان تازه، هوس خوردن نان و 
پنیر و انگور باغهای ماهان را در ذهنت بیدار می کرد و بوی 
نخود بریزی هایی که نخود دو آتشه برشته می کردند و گاهی 
درهای  ریل  ها  وقت  پاری  که  شامورتی  کندر  و  اسپند  بوی 

کرکه ای را روغن کاری می کرد و دو سه قرانی می گرفت.
صدای ژرت ژرتی که از دّکان بّزازها بیرون می زد و از جدایی 
حکایت داشت. جدایی چند متر پارچه از تار و پود طاقه ای که 

وداع یاران را تداعی می کرد. 
باقی  و  پشمک  و  بیدمشکی  نقل  و  کلمپه  بوی  سرانجام  و 
خالص(  حیوانی  )روغن  روغن سرحدی  با  که  هایی  شیرینی 
پخته می شد، بازار را از جا بر می داشت و مگر می شد که 
باقلوای  و  قطاب  تا  دو  یکی  و  بگذاری  شکمت  روی  دست 
کرمانی -  که شیرینی های یزدی را به غالمی هم قبول نمی 

کردند -  نخوری!؟
بعدازظهرها، بساط درویش ها، پهلوان ها، شعبده بازها، لوطی 
شد  می  پهن  کنونی(  توحید  )میدان  باغ  میدان  روی   ... و  ها 
گیری  معرکه  های  حلقه  شکست،  می  آفتاب  زهر  همینکه  و 
ترمینال  نقش  ارگ،  میدان  آن سال ها،  در  شکل می گرفت. 
مسافربری شهر کرمان را نیز بر عهده داشت و شرکت های: 
گیتی نورد، میهن تور، ایران پیما، اتورفسنجان و .. مسافرانشان 
را در گاراج های بزرگی که در دو طرف نقارخانه و دو سمت 
به  پیاده می کردند. مسافرانی که  و  داشتند، سوار  قرار  میدان 
مقصدهای دور و نزدیک، بلیت تهیه کرده بودند و تا فرا رسیدن 
گیران  معرکه  ی  حلقه  در  را  وقتشان  اتوبوس،  حرکت  زمان 
صرف می کردند. آنها که تجربه ای نداشتند، طعمه ی مناسبی 
برای جیب برها و کیف قاپ ها بودند اما زنان و مردان با تجربه، 
پولهایشان را در آستر لباسهایشان می دوختند و جیب برها ناکام 

می شدند اما لوطی ها که وسط میدان معرکه با عنترهایشان 
هنرنمایی می کردند، هر از گاهی کاله از سر بر می داشتند و 
از سعدی  بیان دعای خیر و خواندن شعرهای آموزشی  ضمن 
و حافظ و موالنا و ... تقاضای پول می کردند. آنها این پول را 
مادر  و  پدر  آمرزش  تقاضای  از خداوند  و  نامیدند  »چراغ« می 
مثل  عنترها  کند.  را روشن  اول  را می کردند که چراغ  کسی 
موش از لوطی هایشان می ترسیدند و لذا همیشه نگاهشان به 
چوب دراز لوطی بود. آنها انواع حرکت های چوب لوطی را می 
شناختند و براساس حرکت این چوب، پشتک و وارو می زدند 
را نشان می دادند. بعضی لوطی ها،  و جای دوست و دشمن 
دستیاری داشتند که بچه مرشد نامیده می شد و پاری وقت ها 

سناریوی خنده داری اجرا می کردند.
از  کامیون  دریدند،  پاره می کردند، سینی می  زنجیر  پهلوانان 
روی بدنشان عبور می کرد و دوری می زدند و از صدای افتادن 
سکه های 5 ریال و 10 ریالی در کاسه هایشان لذت می بردند.

شعبده بازها نیز، نمایش های خود را با  باد و فیس اجرا می 
کردند و خود را پرفسور شعبده بازی می خواندند. گاهی یکی 
بود،  گیران  معرکه  ی  حلقه  در  که  شهر  اوباش  و  اراذل  از 
سر  بر  کاله  که  رساند  می  مسافرانی  از  یکی  به  را  خودش 
داشت. یواشکی کالهش را می ربود و می انداخت پشت پس 
برای  و  بر می خاست  از جا  به سرعت  معرکه. صاحب کاله 
یافتن کالهش به پس معرکه می رفت اما هنگام بازگشت می 
دید که رندان شهر جایش را گرفته اند و او مجبور بود از پس 

معرکه گردن بکشد یا به گفته ما کرمانی ها »سرکشو« کند.
مثل کاله فالنی پس معرکه است، در همین جا شکل گرفته و 
اکنون کنایه از فردی است که به علت بی احتیاطی، در حرفه 

اش دچار عقب افتادگی شده است.
اشتر به شیشه کردن!

دفترهای  در  به شیشه کردن«  زبانزد »اشتر  ریشه  درباره ی 

پیشین اثری نیافتم اما از روزگار کودکی خود به یاد دارم که 
هرگاه یکی از بزرگترها می خواست کودک یا نوجوانی را دست 
به سر کند، می گفت: »روی میدون باغ یا پای قدمگاه، دارن 
اشتر به شیشه می کنن!« این ترفند بیشتر توسط استادکارانی 
استفاده می شد که مایل نبودند شاگرد یا شاگردانشان »ُپف 

کاشی گری« یا همان »فوت کوزه گری« را یاد بگیرند. 
به  سالها  باید  شاگردان  که  بودند  باور  این  بر  استادکارها 
استادشان خدمت کنند و چنانچه شاگرد با شرم و حیا بود و در 
امانت خیانت نمی کرد و اصول را رعایت می کرد، »پف کاشی 

گری« را به او می آموختند. 
بزرگی، داخل یک بطری  به آن  وارد کردن شتر  آنجا که  از 
شیشه ای در ذهن پاک و زالل کودکان، عملی خارق العاده 
محسوب می شد، در حلقه های معرکه گیران می گشت، شتر 
و شیشه را جستجو می کرد و نمی یافت. وقتی به کارگاه برمی 

گشت، استاد می گفت: »حتما دیر رسیدی..!«
هر گاه عده ی زیادی برای مشاهده ی رویدادی معمولی و کم 
اهمیت -  به قول ما کرمانی ها- هوریز کنند، گفته می شود: 
بکنن!«  به شیشه  اُشتر  ننو! خیال می کنی می خوان  »ای 
مختصری  تصادف  خیابان  در  خودرو  تا  دو  مثال،  عنوان  به 
کرده اند و هر دو منتظرند کاردان فنی برای تعیین مقصر و 
میزان خسارت مراجعه کند. امکان دارد در فاصله ی زمانی 
برخورد دو خودرو تا آمدن کاردان فنی، ده ها نفر در محل 
اظهارنظر  حادثه  ی  درباره  یک  هر  و  کرده  اجتماع  سانحه 
کنند. رهگذری با دیدن صحنه ی سانحه و اجتماع غیرعادی 
مردم، می گوید: »مگر ایجو اشتر به شیشه می کنن که ایقدر 

آدم جمع شده!؟«
گاهی مامور نیروی انتظامی با دیدن چنین صحنه ای یا نظایر 
گوید:  مردم می  به  اعتراض  و  به طنز  آمیخته  با کالمی  آن 
»بفرمایید متفرق شوید، مگر اینجا اشتر به شیشه می کنند!؟«
با این وصف، زبانزد »اشتر به شیشه کردن« از نظایر »نخود 
سیاه« یا نخود بگیر بنشان، محسوب می شود. هر گاه کودکی 
به خانه ی عمه و خاله و دایی و .. برود و بگوید بابا )یا مامان( 
گفته نیم کیلو نخود سیاه قرضی بدهید، آنها متوجه می شوند 
که باید کودک را برای مدتی در خانه خودشان سرگرم کنند و 
در عین حال از او مواظبت هم بکنند چرا که کودکان نبایستی 
در جریان دعواهای کالمی والدین قرار گیرند. روح لطیف آنها 
با شنیدن سخنان درشت و خشن آسیب می بیند و لذا والدین 
باهوش هرگز در مقابل دیدگان فرزند خردسال خود کل کل یا 

به قول ما کرمانی ها »یک و چار« نمی زنند.
چون کودک که سرمایه عمر آنها محسوب می شود، اضطراب 
شدیدی را تحمل می کند که سالمتی جسمی و روحی او را 

به مخاطره می افکند.
پی نوشت ها: 

خیام  عمر  های حکیم  رباعی  از  یکی  در  خیال  فانوس   -  1
نیشابوری، فیلسوف و ریاضی دان بزرگ ایرانی به منظور تبیین 
قدمت  از  که  رفته  کار  به  بزرگ  دانشمند  این  فلسفی  آرای 
این نمایش شرقی حکایت دارد. فانوس خیال که صدها سال 
ی  شالوده  است،  کرده  سرگرم  را  کودکان  زمین،  مشرق  در 

سینمای انیمیشن )پویانمایی( به شمار می رود.

ضرب المثل های کرمانی



هواشناسی:   
سامانه بارشی جدید در راه است

ماه(  فروردین   27( امروز  گفت:  هواشناسی  سازمان  کارشناس   
سامانه بارشی جدیدی از شمال غرب وارد کشور می شود.

ابتدا  سامانه  این  افزود:  ایرنا  با  گو  و  گفت  در  گودرزی«  »فریبا 
مناطق شمال غرب و سپس روز چهارشنبه نیمه غربی را تحت 
تاثیر قرار می دهد که در این مناطق شاهد وزش بادهای شدید 

خواهیم بود. 
گودرزی بیان کرد: انتظار داریم امروز در برخی از ساعات مناطقی 
از شمال شرق کشور بارش های پراکنده رخ دهد اما سایر مناطق 

کشور آسمانی صاف خواهند داشت.
به گفته وی در سه روز آینده سواحل خزر روند افزایشی دمای 4 
تا 6 درجه خواهد داشت و برای نیمه شرقی کشور از چهارشنبه 

بعدازظهر افزایش دمای 8 تا 10 درجه پیش بینی شده است.
فارس  خلیج  شرقی  امروزنیمه  بعدازظهر  اینکه  بیان  با  گودرزی 
کرد:  اظهار  است،  طوفانی  و  مواج  عمان  دریای  و  هرمز  تنگه 
همچنین چهارشنبه غرب خلیج فارس به ویژه سواحل خوزستان 

مواج پیش بینی شده است.

تعرض به دختر نوجوان انگیزه 
قتل شد

به  تعرض  خاطر  به  را  خودش  والیتی  هم  که  افغانستانی  مرد 
دخترش کشته و جسدش را مثله کرده بود 6 سال پس از این 
جنایت سرانجام در شعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز محاکمه 
این  به  رسیدگی  ایران،  از  نقل  به  اقتصادآنالین  گزارش  شد.به 
بقایای جسد یک  به دنبال کشف  اردیبهشت سال 92  از  پرونده 

مرد در بیابان های حصارک کرج کلید خورد.
خیلی زود کارآگاهان جنایی در محل کشف جسد حضور یافتند 

و دیگر بقایای جسد را در گوشه و کنار همان محل پیدا کردند.
محمد  گل  نام  به  فردی  تماس  شماره  تحقیقات  نخستین  در 
در جیب لباس مقتول پیدا شد که می توانست تنها سرنخ این 

جنایت مرموز و تکان دهنده باشد.
چندی بعد با ردیابی های پلیسی گل محمد بازداشت شد اما ادعا 
می کرد قربانی را نمی شناسد اما پس از تحقیقات بیشتر لب به 

اعتراف گشود و پرده از راز جنایتش برداشت...
با  مقتول-   - احمد  و  من  که  بود  مدتی  کارآگاهان گفت:  به  او 
هم رفت وآمد داشتیم تا اینکه یک روز متوجه شدم او به دخترم 
تجاوز کرده است.خون جلوی چشمانم را گرفته بود، برای همین 
به سراغش رفتم و در جریان درگیری او را با چاقو کشتم و برای 
اینکه هیچ اثری از او نماند جسدش را با چاقوی قصابی تکه تکه 

و در بیابان رهایش کردم.
به دنبال اظهارات این متهم او به اتهام قتل عمد بازداشت شد 
اما از آنجا که خانواده مقتول شناسایی نشدند رسیدگی به پرونده 
از سوی  با درخواست قصاص  اینکه سرانجام  تا  بالتکلیف ماند 
معاون قوه قضائیه پرونده به جریان افتاد و متهم در شعبه یکم 
دادگاه کیفری البرز به ریاست قاضی هدایت رنجبر و یک مستشار 
یکم  شعبه  به  زندان  از  محمد  گل  ایستاد.  محاکمه  میز  پای 
منتقل شد و در شرح ماجرا به قضات دادگاه گفت: من و احمد 
هر دو کارگر ساختمانی بودیم. او در ایران کسی را نداشت، ماجرا 
از وقتی شروع شد که مرحوم به خانه ما رفت و آمد پیدا کرد تا 
اینکه متوجه شدم او به دختر نوجوانم تعرض کرده است با اطالع 

از موضوع به سراغش رفتم و باهم درگیر شدیم و او را کشتم.
قاضی: چرا شکایت نکردی؟

متهم: نمی دانم آنقدر عصبی و پریشان حال شدم که نمی توانستم 
به کاری جز کشتنش فکر کنم، او نمک خورد و نمکدان شکست 

و به من و خانواده ام بی حرمتی کرد باید کشته می شد.
برای همین خودم دست به کار شدم...

اما حاال که 6 سال از این ماجرا گذشته پشیمانم باید او را تحویل 
بدبخت  خانواده ام  هم  خودم  هم  مدت  این  در  می دادم.  قانون 
برای صدور حکم  قضات  متهم  اظهارات  پایان  از  شده ایم. پس 

وارد شور شدند.

خیانت با جنایت

 کامل شد
مردی که در جریان ارتباط پنهانی با زن جوان، شوهر او را در شهرستان 
مشهد به قتل رسانده و همراه همسر وی به تهران گریخته بود پس از یک 

زندگی مخفیانه بازداشت شد و ماجرا را شرح داد.
به  از موضوعاتی است که مدام  زندگی مشترک یکی  به  خیانت همسر 
شکل گیری پرونده های همسرکشی منجر می شود که در جریان آن زنان با 
اجیر کردن مرد مورد عالقه شان، شوهران خود را به کام مرگ می کشانند. 
از  یکی  زنان  به  بی توجهی  یا  خشونت  مخدر،  مواد  مصرف  به  اعتیاد 
انگیزه هایی است که منجر به گرایش زنان به مردان بیگانه می شود. در 
پرونده ای که با همین موضوع دی سال قبل در شهرستان مشهد به جریان 
قانونی  پزشکی  معاینات  شد.  کشف  شهر  حوالی  سوخته  جسدی  افتاد 
قتل رسیده  به  به سرش  اصابت جسم سختی  با  ابتدا  مقتول  داد  نشان 
آتش  نشود  اینکه شناسایی  برای  افرادی جسدش  یا  فرد  از سوی  بعد  و 

زده شده است. 
در چنین شرایطی مأموران تحقیقات خود را برای شناسایی هویت مقتول 
آغاز کردند تا اینکه مأموران در بررسی پرونده افراد گمشده متوجه شدند 
ظاهری  شباهت های  اسفندیار  نام  به  گمشده ای  ۳7 ساله  مرد  با  مقتول 
قانونی  پزشکی  در  حضور  با  اسفندیار  خانواده  ترتیب  بدین  دارد.  زیادی 
تازه ای  وارد مرحله  پرونده  با شناسایی مقتول  را شناسایی کردند.  مقتول 
شد و تیمی از کارآگاهان به دستور بازپرس ویژه قتل برای بررسی موضوع 
وارد عمل شدند. مأموران دریافتند مقتول همراه همسرش شهین و پسر و 
دخترش زندگی می کرده است که پس از اعالم مفقودی به طور ناگهانی 
است.  گریخته  نامعلومی  مکان  به  و  کرده  ترک  را  خانه شان  همسرش 
همچنین مشخص شد همسر مقتول مدتی است با پسر جوانی به نام 
شهروز ارتباط مخفیانه دارد که پس از حادثه پسر جوان هم ناپدید شده 
مظنونان  عنوان  به  را  شهروز  و  مقتول  همسر  مأموران  بنابراین  است. 
حادثه تحت تعقیب قرار دادند. در حالی که سه ماه از حادثه گذشته بود، 
تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد نشان داد شهروز و همسر مقتول 
مأموران  سپس  کرده اند.  آغاز  را  مخفیانه ای  زندگی  و  گریخته  تهران  به 
برای دستگیری متهمان راهی تهران شدند تا اینکه موفق شدند آن ها را در 
خانه ای در مرکز تهران شناسایی و دستگیر کنند. دو متهم برای بازجویی 
به دادسرای امور جنایی تهران منتقل شدند. شهین در بازجویی با اعتراف 
به جرم خود گفت: 1۳ ساله بودم که خانواده ام به زور مرا شوهر دادند. از 
همان ابتدای ازدواجم با اسفندیار اختالفات ما شروع شد. او مرد بداخالقی 
بود و مرا همیشه کتک می زد تا اینکه با شهروز آشنا شدم. او به من توجه 
می کرد و کم کم به او عالقه پیدا کردم. شهروز همیشه می گفت: شوهرم 
را می کشد، اما من فکر می کردم او شوخی می کند تا اینکه شبی با من 
ابتدا باور نکردم، اما وقتی  تماس گرفت و گفت: شوهرم را کشته است. 
عکس حادثه را به من نشان داد باور کردم و همراه او به تهران فرار کردم 
و زندگی مخفیانه ای را شروع کردیم تا اینکه دستگیر شدیم. شهروز هم در 
بازجویی ها به قتل اسفندیار اعتراف کرد. دو متهم پس از اعتراف به دستور 
قاضی کامران رضوانی، بازپرس شعبه هشتم دادسرای امور جنایی تهران 
برای ادامه تحقیقات در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد قرار گرفتند 

تا به محل حادثه منتقل شوند.

خبر

رئیس کل بانک مرکزی از تاسیس صندوق بیمه 
مرکزی  بیمه  راهبری  با  طبیعی  حوادث  همگانی 

خبر داد.
با  همتی  عبدالناصر  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
نوشت:   خود  اینستاگرام  صفحه  در  پیامی  انتشار 
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی موضوع 
انجام  ضرورت  و  طبیعی  حوادث  بیمه  اهمیت 

همگانی آن مورد تأکید قرار گرفت.
این موضوع برای من از آن جهت اهمیت بیشتری 

دارد که از ۱۶ سال پیش دنبال تأسیس صندوق 
اول  دور  در  بودم.  طبیعی  حوادث  همگانی  بیمه 
موضوع   ۸۲ سال  در  مرکزی  بیمه  در  مسؤلیتم 
تشکیل صندوق را به صورت الیحه به دولت وقت 
از آن سال در رفت و برگشت  ارائه کردیم الیحه 
مسؤلین  تالش  و  بود  مجلس  و  دولت  بیمه،  بین 
وقت بعد از من در بیمه مرکزی هم به نتیجه نهایی 

نرسید.
نهایتاً در دور دوم مسؤلیت من در بیمه مرکزی در 

به خاطر  اما  رسید،  تصویب مجلس  به  سال ۹۶ 
بار  مورد  در  نگهبان  محترم  شورای  که  ابهاماتی 
مالی آن مطرح کرد به دولت اعاده شد و… اینک 
شورای  امروز  جلسه  در  شده  انجام  مباحث  با 
هماهنگی اقتصادی مطمئن شدم با پیگیری وزیر 
محترم اقتصاد و بیمه مرکزی بعد از ۱۶ سال و با 
توجه به حادثه خیز بودن کشورمان، این صندوق 
تأسیس و کار خود را با راهبری بیمه مرکزی برای 

خدمت رسانی به مردم شروع خواهد کرد. 

روزنامه خراسان اظهارات جوان ۲7 ساله ای را که به اتهام قتل و سوزاندن جسد 
شوهر خواهرش بازداشت شده منتشر کرده است.

وی گفته است: در یکی از روستاهای شهرستان زابل به دنیا آمدم و در همان 
در  کار  و  با کشت  و  داشت  کشاورزی  زمین  پدرم  پرداختم  تحصیل  به  روستا 
مزرعه مخارج خانواده را تامین می کرد. من تک پسر بودم و دو خواهر داشتم به 
همین دلیل در کالس سوم راهنمایی ترک تحصیل کردم تا کمک خرج خانواده 
باشم چرا که پدرم در امور کشاورزی، دست تنها بود و نمی توانست همه کارها 

را انجام بدهد.
چند سال بعد عازم خدمت سربازی شدم و پدرم مسئولیت چند مغازه ای را که 
در شهر داشت به من سپرد و من هم در مغازه خواربار فروشی مشغول کار شدم 
تا این که روزی دختر همسایه روبه رویی برای خرید وارد مغازه ام شد و من که 
گویی به یک باره قلبم لرزیده بود عاشقش شدم و موضوع را با خانواده ام در میان 
گذاشتم در حالی که خدمت سربازی ام به پایان رسیده بود و همه راضی به این 

ازدواج بودند اما آن دختر پاسخ منفی می داد و قصد داشت ادامه تحصیل بدهد.
باالخره این رفت وآمدها طوالنی شد و من بعد از دو سال انتظار در نهایت پاسخ 
»بله« را از آن دختر گرفتم و این گونه با او ازدواج کردم ولی اولین بار در شب 
عروسی و به پیشنهاد باجناقم مواد مخدر مصرف کردم از آن روز به بعد هم او 
مرا برای مصرف مواد به دنبال خودش می کشید و من هم که احساس لذت می 
کردم مدام پای بساطش می نشستم تا این که به یک معتاد حرفه ای تبدیل 

شدم.
در این شرایط به دلیل خشکسالی های سیستان کار و بارم از رونق افتاد و من 
به همراه همسرم در حالی که ۲0 سال بیشتر نداشتم عازم قوچان شدم تا در 
کارخانه کشمش پاک کنی کار کنم ولی در هیچ کاری دوام نمی آوردم. وقتی 
از کارخانه کشمش پاک کنی بیرون آمدم با سفارش مادرزنم در کارخانه لبنیات 
استخدام شدم و چند ماه نیز در آن جا کار کردم. ولی روزی که قصد داشتم به 
مرخصی بروم سرشیفت محل خدمتم از من خواست برای دخترش تبلت بیاورم 

من هم گفتم هیچ چیز مجانی به دیگران نمی دهم!
این گونه بود که بعد از بازگشت از مرخصی تسویه حساب و به مشهد مهاجرت 
کردم این جا هم به همراه شوهر خواهر بزرگم )مقتول( در یک کارخانه مشغول 
کار شدم اما به من تهمت دزدی زدند و حدود سه هفته زندانی شدم باالخره بعد 
از آزادی از زندان بود که از طریق خواهر بزرگم فهمیدم که شوهر معتاد و سابقه 
دارش به خواهر کوچک ترم نظر سوئی دارد به همین دلیل با داماد و خواهرم 

دامی برای او پهن کردیم تا مقابل یک عمل انجام شده قرار بگیرد.
وقتی خواهر کوچکم به صورت پیامکی با شوهر خواهر 35 ساله ام قرار گذاشت 
من و شوهر خواهر کوچکم وارد خانه شدیم و من او را با ضربات چاقو کشتم 
سپس برای آن که اثر انگشتی برجا نماند جسد او را با موتورسیکلت به بیابان 
بردیم و به آتش کشیدیم. االن هم بسیار پشیمانم و نمی خواهم اعدام شوم چرا 
که آن لحظه خون جلوی چشمانم را گرفته بود و نمی توانستم خودم را کنترل 

کنم.

رئیس کل بانک مرکزی:
صندوقبیمههمگانیحوادثطبیعیتاسیسمیشود

جوان ۲۷ساله: شوهرخواهرم را آتش زدم!

رهبر معظم انقالب در پاسخ به درخواست مجوز رئیس جمهوری برای برداشت از صندوق توسعه ملی:

کنید اقدامات الزم برای جبران خسارات از محل های موجود را سریعا آغاز 

رهبر انقالب به درخواست مجوز رئیس جمهوری برای 
برداشت از صندوق توسعه ملی به منظور تأمین بخشی 

از هزینه های ناشی از خسارات سیل پاسخ دادند.
جوان،  خبرنگاران  باشگاه  سیاسی  گروه  گزارش  به 
درخواست  به  پاسخ  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
مجوز رئیس جمهوری برای برداشت از صندوق توسعه 
از  ناشی  هزینه های  از  بخشی  تأمین  منظور  به  ملی 

مسئول  دستگاه های  اخیر، جدیت  سیل های  خسارات 
در پیگیری و جبران خسارت های مالی سنگین سیل 
بویژه خسارت های وارده بر کشاورزان را الزم دانستند 
و از دولت خواستند که با استفاده از محل های قانونی 
ادامه  در  و  کند  آغاز  را  الزم  اقدامات  سریعاً  موجود، 
پس از جمع بندی وضعیت و در صورت نیاز، برداشت از 

صندوق توسعه ملی مورد تأیید خواهد بود.

متن پاسخ رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب حجت االسالم والمسلمین آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

با سالم و تحیت
مورخ  ۹۸/م   –  ۶3۶ شماره  مرقوم  به  پاسخ  در 

۱3۹۸/۱/۱۸ آن جناب اشعار می دارد:
خسارت های مالی ناشی از سیل ویرانگر بویژه در چند 
است  الزم  و  است  مصیبت بار  و  سنگین  بسیار  استان 
و  پیگیری  مسئول  دستگاه های  از سوی  به طور جّدی 
جبران شود. البته کمک های مردم و نهاد های انقالبی 
و دستگاه های متعدد دولتی و نظامی در این ایام حقاً 
این  ولی  است،  قدردانی  و  موجب سپاس  و  چشمگیر 
مردم  آحاد  به  وارده  خسارت های  نمی تواند  کمک ها 
سیل زده  کشتزار های  صاحبان  و  کشاورزان  بویژه 
که  مطلعید  است.  الزم  دولت  ورود  و  کند  جبران  را 
استفاده از صندوق توسعه ملی صرفاً در صورت مسدود 
تأکید میشود که  لذا  است  راه های دیگر ممکن  بودن 

دولت سریعاً از محل هائی همچون:
برای  کشور  عمومی  بودجه ی  در  مقرر  درصد  پنج   •

جبران خسارت حوادث غیرمترقبه
• جابجایی در ردیف های بودجه های عمرانی

• بیمه ها و تسهیالت بانکی
اقدامات الزم را آغاز کند و در ادامه پس از جمع بندی 
وضعیت، در صورت نیاز، برداشت از صندوق مزبور مورد 

تأیید این جانب خواهد بود. الزم می دانم توصیه های 
زیر را برای جریان بهتر کار ها مطرح نمایم:

۱- فرماندهی واحد برای مدیریت یکپارچه، هماهنگی، 
به  نسبت  پاسخگویی  و  نظارت  پیگیری،  انسجام، 
اقدامات پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی 

ایجاد شود.
۲- پایگاه اطالعات جامع و قابل اتکاء از کلیه عناصر 
قابلیت  با  اخیر  سیالب  از  متأثر  حقوقی  و  حقیقی 
خدمات  کلیه  رصد  و  نیاز ها  و  خسارات  دقیق  برآورد 
و کمک های دریافتی از مبادی مختلف در اسرع وقت 

ایجاد شود.
3- برنامه اقدامات با اولویت بندی و زمان بندی مشخص 
تهیه و تقسیم کار بین دستگاه های اجرایی و نهاد های 
عمومی و انقالبی و مردمی با تعیین مسئولیت ها تهیه 

و به اجرا گذاشته شود.
۴- اقدامات الزم برای تأمین نیاز ها و مایحتاج عمومی 
و فوری افراد متأثر از سیالب خصوصاً تأمین خسارات 

کشاورزان در حداقل زمان ممکن صورت پذیرد.
سیل زده  مناطق  در  کسب وکار  رونق  به منظور   -5
برای  مذکور  مناطق  ظرفیت های  از  استفاده  حداکثر 
و  الزم  تدابیر  اینکه  ضمن  پذیرد.  صورت  بازسازی 
فوری برای بازسازی و تعمیر سریع و ایمن واحد های 
اجراء  به  تولیدی  و  تجاری  و  مسکونی  آسیب دیده 

گذاشته شود.
توفیقات همه ی دست اندرکاران را مسألت می نمایم.
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اصالح پاهای پرانتزی 

با ورزش
سرویس ورزشی کرمان امروز

 درمان پاهای پرانتزی

 به فاصله غیر طبیعی و زیاد بین قوزک پاها در حالت ایستاده پای 
پرانتزی یا راشیتیسم می گویند.  درباره ی دالیل پرانتزی شدن پاها، 
نحوه ی تشخیص پاهای پرانتزی، بررسی انواع روش های درمان آن 
و درمان پاهای پرانتزی با ورزش بیشتر بدانید و همچنین با حرکات 

اصالحی پاهای پرانتزی آشنا شوید.
پای پرانتزی )راشیتیسم(

به فاصله غیر طبیعی و زیاد بین قوزک پاها در حالت ایستاده پای 
پرانتزی یا راشیتیسم می گویند. در این حالت پاها به حالت کمانی 
قرار می گیرند همچنین درجه و  شدت آن در افراد مختلف متفاوت 

است.
 تشخیص پای پرانتزی

پزشک  نزد  که  است  بهتر  آن  نوع  و  پرانتزی  پای  تشخیص  برای 
بروید اما با یک راهکار ساده هم می توان میزان انحراف را تشخیص 
داد. یکی از راه های تشخیِص عارضه پای پرانتزی این است که در 
حالت ایستاده، بدوِن منقبض کردِن عضالت، قوزک پاهایتان را به هم 
بچسبانید؛ سپس فاصله بین زانوهای خود را اندازه گیری کنید. اگر 
فاصله دو زانوی شما از هم زیاد باشد و یا آن ها را مثل حالت کمان 

مشاهده کنید، پس پاهایتان پرانتزی است.
 دالیل پای پرانتزی

دالیل زیادی برای عارضه پای پرانتزی وجود دارد، که به چند مورد 
از آن ها اشاره می کنیم:

D ضعِف عضالت  • کمبود ویتامین •
• بیماری روماتیسم  • شکستگی استخوان

• راشیتیسم )نرمی استخوان(  • چرخش پاها به سمت داخل
• بد نشستن و بد ایستادن ها  

• ضعف یا کوتاهی ماهیچه همسترینگ
• استفاده بیش ازحد از پوشک دوران نوزادی

• اضافه وزن و چاقی در کودکان 
 • پاهای پرانتزی به دالیل مختلف بوجود می آید و حتی ممکن 
بود  پرانتزی  پاها  از  یکی  اگر  کند.  درگیر  را  پاها  از  یکی  است 
احتماال دلیل آن عفونتی است که در ران ها وجود دارد و همچنین 
ناهنجاری در رشد استخوانهای یکی از پاها ممکن است دلیل بوجود 

آمدن راشیتیسم در یک پا باشد.
 عالئم زانوی پرانتزی

از  ناشی  های  قوس  و  انحرافات  از  بسیاری  گفته شد  که  همانطور 
کودکان  در  خصوصا  است  تشخیص  قابل  هم  چشم  با  راشیتیسم 
در حالت ایستاده یا راه رفتن زانوهای خمیده مشخص است. برای 
بزرگساالن به علت فشارهای زیاد که بر روی ساق پای خمیده وارد 

می شود،  درد شدیدی به زانو , مچ پا, لگن و باسن وارد می کند.
 عوارض پای پرانتزی
• ایجاد آرتروز زودرس

• تغییر شکل در ساختمان پاها و ظاهر ناخوشایند
• فشار زیاد به سطح داخلی مفصل زانو و درد شدید

• کشش بافت های نرم در قسمت داخلی زانو و درد شدید
 درمان پاهای پرانتزی

می  صورت  کششی  و  اصالحی  حرکات  با  پرانتزی  پای  درمان   •
گیرد ولی در بعضی موارد حاد خصوصا در بزرگساالن جراحی انجام 

می شود.
• این مشکل اگر به موقع تشخیص داده شود نیاز به جراحی ندارد. 

بهترین زمان برای درمان پای پرانتزی، سنین کودکی است.
• برای درمان پای پرانتزی حتما باید علت آن و نوع و میزان انحراف 

آن درست تشخیص داده شود.
 بهترین درمان پای پرانتزی چیست؟

بهترین راه اصالح و درمان این عارضه در همه سنین، انجام حرکات 
و  شخصی  ورزشی  برنامه  یک  تمرینات  کنار  در  اصالحی  ورزشی 
اصولی است. اما در بعضی از موارد خاص، پای پرانتزی فقط با عمل 

جراحی اصالح می شود؛
 بهتر است که به عمل جراحی، به عنوان اولین راهِ حل نگاه نکنید؛ 

زیرا عوارضی در پی دارد و باعث این آسیب ها می شود:
- آسیب عصبی 

- عفونت استخوان
- زخم های ناخوشایند

- احتمال استفاده از گیره ها و قالب های فلزی داخل پا
استخوآن های  از  قسمت هایی  برداشتن  یا  شکستن  صاف شدن،   -

خاص در حین عمل.
 در ادامه به بررسی تأثیر ورزش در درمان پای پرانتزی و معرفی 

بهترین حرکات اصالحی، می پردازیم.
 ورزش تا چه حد در اصالح پای پرانتزی تأثیر دارد؟

همان طورکه گفته شد، ورزش، تنها روِش بدوِن آسیب است که برای 
درمان پای پرانتزی به کار می رود. تمریناتی که در این بخش معرفی 
شده، برای قوی تر کردِن عضالت ران ها و زانوها طراحی شده است؛

این عضالت، فرم پای شما تغییر پیدا کرده و به  با تقویِت   یعنی 
را  اصالحی  حرکات  این  اگر  بر می گردد.  دلخواه  و  طبیعی  حالت 
به طور پیوسته در کنار برنامه ورزشی تان انجام بدهید، به طور قطع 

بهترین نتیجه را خواهید دید.
 بهترین تمرین های ورزشی و حرکات اصالحی پاهای پرانتزی

  - درمان پاهای پرانتزی با یوگا:
یوگا می تواند یک ورزش بسیار مفید باشد. انجام یوگا آسان است 
اما نتایجش قابل توجه هستند. تمرینات یوگا برای بهبود هم ترازی 
از بندهای  توانید  انگیز هستند. می  انعطاف پذیری شما شگفت  و 
یوگا برای اصالح وضعیت بدنی و صاف کردن پاهای پرانتزی خود 
استفاده کنید. با استفاده از بند یوگا، قبل از امتحان کردن حالت 
این کارها به  انجام مرتب  های یوگا، پاهایتان را به هم بچسبانید. 

اصالح موقعیت پاها و تقویت آن ها کمک می کند.
 - اصالح پاهای پرانتزی با تمرینات پیالتس:

پیالتس زمانی بسیار ایده آل است که شما بخواهید ماهیچه های 
اصلیتان را بهبود ببخشید، حالت بدنیتان را درست کنید، بدنتان را 
تراز کنید و پاهای پرانتزیتان را بهبود دهید. تمرینات پیالتس مثل 
یوگا عمل می کند، اما قدرت زیادی دارند که ماهیچه های پای شما 

را تغییر می دهند و نیز عضالت شکم را نیز توسعه دهند.

هشت داور از استان کرمان در مرحله پایانی مسابقات فوتبال 
نوجوانان کشور به میزبانی زاهدان قضاوت می کنند. به گزارش 
احسان  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار 

نظری،  ایمان  عسکری،  محمدرضا  عرب زرندی،  علی  اکبری، 
محمدجواد مستعلی زاده، مجتبی عرب نژاد، رضا روزبه و حسن 
مهدی زاده داوران استان کرمان هستند که از سوی فدراسیون 

فوتبال برای قضاوت در دور پایانی مسابقات فوتبال نوجوانان 
شهرستان  بلوچستان،  سیستان  استان  در  کشور  قهرمانی 

زاهدان دعوت شده اند.

دور پایانی رقابت های فوتبال نوجوانان قهرمانی کشور از ۲۵  
فروردین جاری با حضور شرکت کنندگانی از سراسر کشور به 
میزبانی زاهدان  آغاز شده است و تا ۳۰ همین ماه ادامه دارد.

قضاوت داوران کرمانی در مسابقات فوتبال نوجوانان کشور

آرش وطن خواه به عنوان مربی به اردوی آماده سازی 
ایران  اسالمی  جمهوری  جوانان  برداری  وزنه  ملی  تیم 

دعوت شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
رییس  مرادی،  علی  سوی  از  حکمی  طی   ، جوان  
آرش  ایران،  اسالمی  جمهوری  برداری  وزنه  فدراسیون 
چندین  که  رفسنجانی  شایسته ی  مربی  خواه،  وطن 
مسابقات  در  کرمان  استان  تیم  سرمربیگری  دوره 

ادواری  مربی  عنوان  به  است  بوده  دار  را عهده  کشوری 
جوانان  برداری  وزنه  ملی  تیم  سازی  آماده  اردوی  به 

جمهوری اسالمی ایران دعوت شد.
این مربی شایسته استان کرمان باید در محل فدراسیون 
وزنه برداری در مجموعه ورزشی آزادی حضور بهم رساند.
وی در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان  ، گفت: آخرین مرحله ی اردوی آماده 
یکم  از  کشور  جوانان  برداری  وزنه  ملی  تیم  سازی 

برگزار  تهران  در  ماه  یک  مدت  به   ۹۸ ماه  اردیبهشت 
می شود.

وطن خواه افزود: اردونشینان خود را به منظور حضوری 
قدرتمندانه در مسابقات جهانی فیجی آماده می کنند.

وی تصریح کرد: مسابقات جهانی فیجی ۱۱ تا ۱۸ خرداد 
با حضور وزنه بردارانی از سراسر جهان برگزار می شود.

آرش وطن خواه از ورزشکاران صاحب نام رفسنجانیست 
که در رقابت های متعدد خوش درخشیده است.

وی هم اکنون مربی تیم شهرستان رفسنجان است که 
کسب  و  کرمان  استان  تیم  سرمربیگری  دوره  چندین 
را  تیم  این  همراه  به  تیمی  قهرمانی  متعدد  عناوین 

عهده دار بوده است.
توسعه،  و  تحقیق  کمیته  مسئولیت  همچنین  وی 
شهرستان  برداری  وزنه  هیات  استعدادیابی  و  آموزش 
رفسنجان و استان کرمان را در کارنامه ی ورزشی خود 

دارد.

راههای  نیز  و  قنوات  به  از خسارت سیالب  زرند  فرماندار 
روستایی وکشاورزی زرند خبرداد.

خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
بارش های  گفت:  زرند  فرماندار  خنجری  اهلل  حبیب  جوان 
شهرستان  این  معابر  سابقه  کم  آب گرفتگی  موجب  اخیر 
شده است وخسارت هایی به تأسیسات و راه های روستایی، 

باغات و کشاورزی این شهرستان وارد آورده است.
وی افزود: بارندگی شدید و طغیان رودخانه باعث نفوذ آب 
به حیاط ۳۰۰ واحد مسکونی در یزدان آباد و روستای جالل 

آباد شد.
شهرستان  مختلف  نقاط  در  قنات   ۱۲ کرد:  تصریح  وی 
 ۱۲ ارتباطی  راه های  راه،  حوزه  ودر  است  دیده  خسارت 
آباد  محمد  حتکن،  و  سربنان  دهستان های  روستای 
شعبجره و همچنین محور زرند راور )گردنه ده علی رضا( 
دو نقطه مسیر زرند بافق )حاشیه جالل آباد و سیریز( دچار 

خسارت شدند.
رئیس ستاد بحران زرند بیان کرد: شبکه آبرسانی روستا های 
باب تنگل، شهرک طالقانی، شعبجره و محمد آباد شعبجره. 

برق  شبکه  شهر،  ریحان  و  شهر  یزدان  زرند،  شهر  معابر 
یاد شده   اراضی کشاورزی روستاهای  و  رسانی چند روستا 

نیز از این سیالب آسیب دیده است.
اکنون  هم  خوشبختانه  اینکه  اعالم  با  زرند  فرماندار 
گفت:  کرده  فروکش  زرند  شهرستان  در  آب  انبوه  حجم 
بخش  همکاری  و  راهداری  نیرو های  تالش  با  خوشبختانه 
خصوصی )صنعت و معدن( قبل از بارندگی با اجرای خاک 
ریز به طول دو کیلومتر در محور زرند -کرمان از مسدود 

شدن قطعی محور زرند کرمان جلوگیری شد.

چاه  روستای  دو  تخلیه  ازدستور  همچنین  خنجری 
زرند.  وبیان کرد: محورترانزیتی  و گلشن خبرداد  غالمعلی 
راور - به علت ریزش کوه و طغیان رودخانه مسدود شد که 
با تالش نیرو های امدادی در کمترین زمان ممکن بازگشایی 
شد. فرماندار زرند اظهارکرد: خوشبختانه باهمت واقدام به 
شهرستان  بحران  ستاد  واعضای  مدیریتی  مجموعه  موقع 
خسارات  شدن  وارد  به  وباتوجه  نداشتیم  جانی  خسارت 
مالی ، کارشناسان امر در حال بررسی میزان خسارات وارده 

هستند که پس از برآورد کامل اعالم خواهد شد.

مربی کرمانی، سکاندار تیم ملی وزنه برداری شد

خسارت به قنوات و راه های روستایی زرند

برجای  زخمی  دو  کرمان  طالفروشان  ازبازار  سرقت 
گذاشت. به گزارش خبرنگار   گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان از کرمان  بازار طالفروشان کرمان شاهد 
سرقت مسلحانه ای بود که دو تن از طالفروشان در این 

درگیری مسلحانه زخمی شدند.
بنا به گفته شاهدان عینی قریب به بیست کیلو طال 

به سرقت رفته است.

شدت  به  درگیری  این  از  بعد  کرمان  طالفروشان  بازار 
متشنج وتعطیل شد.

تماس با سرهنگ فدا فرمانده انتظامی شهرستان کرمان 
حاکی از آن است که این اتفاق در دست بررسی است 

و دوربین های مدار بسته بازار در حال بررسی است.
شناسایی  حال  در  پلیس  و  اند  شده  متواری  سارقین 

عوامل سرقت مسلحانه است.

لیتر  هزار  از کشف ۷۰  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
سوخت قاچاق در عملیات های پلیس آگاهی مرکز استان 

خبر داد.
سردار رضا بنی اسدی فر فرمانده انتظامی استان کرمان 
در گفتگو با خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان از کرمان، گفت: ماموران پلیس آگاهی با استقرار 
هدفمند در محورماهان-بم ۲ کامیون ترانزیت را جهت 

بررسی متوقف کردند.
دو  این  شد  مشخص  شده  انجام  بررسی  در  افزود:  وی 
مواد  و  قیر  بارنامه  با  و  بوده  گازوئیل  حامل  کامیون 
شوینده از استان های مرکزی به مقصد استان های مرزی 

بارگیری شده اند.
در  عملیات  این  در  کرد:  بیان  فر  اسدی  بنی  سردار 
مجموع ۴۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۲ میلیارد 

ریال کشف و در این رابطه ۴ نفر دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی استان ادامه داد: ماموران پلیس آگاهی 
طی عملیاتی دیگر در همین محور از یک دستگاه تانکر 
عنوان  تحت  که  گازوئیل  لیتر  هزار   ۳۱ رسان  سوخت 
این  در  و  بود کشف  شده  بارگیری  سنگین  هیدروکربن 

رابطه ۲ نفر را دستگیر کردند.
وی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری با تالش بی وقفه 

انتظامی و به ویژه پلیس اگاهی بیش  تمامی رده های 
به  که  شده  کشف  قاچاق  سوخت  انواع  لیتر  از۳۰۰هزار 
داشته  افزایش  قبل۳۴۰درصد  سال  مشابه  مدت  نسبت 
از  یکی  گفت:  پایان  در  استان  انتظامی  فرمانده  است. 
ویژه  به  قاچاق  انواع  با  مبارزه  پلیس،  اصلی  اولویت های 
با تمام  سوخت و مواد خوراکی است که در این زمینه 

توان تالش می کنیم.

سرقت مسلحانه در بازار طالفروشان کرمان

کشف ۷۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در کرمان
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گردهمایی بزرگ هنرمندان تئاتر استان کرمان به مناسبت 
پاسداشت روز ملی هنرهای نمایشی و امضای تفاهم نامه ی 
واگذاری ساختمان مجتمع فرهنگی هنری کرمان به عنوان 
تئاتر شهرکرمان عصر یکشنبه هفته جاری 25 فروردین ماه 
در مکان مجتمع فرهنگی و هنری شهر کرمان ) چهارراه 

طهماسب آباد( برگزار شد. 
اکثر هنرمندان  بر مسئوالن هنری، حضور گسترده  عالوه 
همچنین  و  کرمان  استان  تئاتر  جوان  و  پیشکسوت 
و  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  تئاتر  رشته  دانشجویان 
دیگر موسسات آموزشی تئاتر یکی از جالب ترین اتفاقات 
این گردهایی بود. مراسمی که در آن یکی از بزرگترین و 
تاریخی ترین اتفاقات تئاتری استان کرمان نیز رقم خورد 
و آن واگذاری رسمی مجتمع فرهنگی و هنری کانون هنر 
به انجمن نمایش به عنوان تئاتر شهر کرمان بود. مجتمعی 
به  امید است  البته  زیر زمین آن که  بر پالتوی  که عالوه 
عماد  تاالر   ( آن  بزرگ  تاالر  شود،  تجهیز  شکل  بهترین 
سابق( با تغییرات اساسی تبدیل به بزرگترین پالتوی قاب 
عکسی استان شده است که در جذب حداکثری مخاطبان 

و اجراهای باکیفیت تر بدون شک موثر خواهد بود. 
نتیجه مطالبه گری 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان در ابتدای 
تبریک سال جدید و روز  با  این مراسم   سخنان خود در 
استان  تئاتر  هنرمندان  تمامی  به  نمایشی  هنرهای  ملی 
توفیق خدمت  از شهریور سال 94 که  بنده  کرمان گفت: 
به هنرمندان استان را در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
پیدا کردم این مکان ) مجتمع فرهنگی و هنری کانون هنر( 
به دلیل نشست تقریبا نیمه تعطیل بود. محمدرضا علیزاده 
ادامه داد: در آن سال تاالر مرکزی کرمان با قریب به هشتاد 
درصد پیشرفت فیزیکی متوقف شده بود و مشکالت مالی 
بودیم.  آن  درگیر  شدت  به  سال  آن  در  که  زیادی  بسیار 
مهمترین  از  یکی  مالی  مشکالت  متاسفانه  که  هرچند 
دغدغه های ما تاکنون بوده است. با این حال مطالبه گری، 
همت و همراهی شما هنرمندان باعث دلگرمی ما شده بود 
و از همین رو احساس دین می کردیم که به هر نحو ممکن 
انجام  احسن  نحو  به  هنرمندان  مقابل  در  را  خود  وظایف 

دهیم. 
علیزاده گفت: خوشحالم که همزمان با روز جهانی هنرهای 
نمایشی در کرمان نیز شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه 
هستیم. روند تکمیل تاالر مرکزی کرمان با سرعتی بسیار 
خوب در حال انجام است و مجتمع فرهنگی و هنری نیز 
بهره  آماده  خوشبختانه  زیاد  بسیار  های  سختی  وجود  با 
برداری مجدد است. در این زمینه باید از آقای رزم حسینی 
نهایت  کرمان  استاندار  فدایی  آقای  از  خاص  صورت  به  و 
تشکر را داشته باشم که سال گذشته به صورت ویژه ما را 

همراهی کردند. 
خصوصی سازی بدون شعار

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان با بیان اینکه 
یکی از سیاست های راهبردی جدی ما در دوره مدیریت 
جدید واگذاری مجتمع های فرهنگی و هنری به صاحبان 
تصریح  است  هنرمندان  یعنی  هنر  و  فرهنگ  اصلی حوزه 
نمود: در همین راستا بسیار خوشحالیم که تعدادی از مراکز 
به  تاکنون  را  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مجموعه  زیر  مهم 

بخش خصوصی واگذار کرده ایم. مجتمع فرهنگی و هنری 
کرمان را به انجمن هنرهای نمایشی استان، مجتمع های 
فرهنگی و هنری شهرهای بم، بافت، بردسیر و شهربابک را 
دیگر که  و چندین موسسه  استان  به خانه هنرمندان  نیز 

واگذاری آن ها در این دوره با موفقیت انجام شده است. 
وی افزود: تصمیم واگذاری مجتمع فرهنگی و هنری استان 
شهر  تئاتر  به  آن  تبدیل  و  نمایشی  هنرهای  انجمن  به 
تصمیمی بسیار مهم و بزرگ بود که با موافقت وزارت ارشاد 
و تمامی هنرمندان استان کرمان خوشبختانه این تصمیم 
در  با جدیت  نیز  برای سایر رشته های هنری  عملی شد. 
حال پیگیری هستیم تا مکان هایی مناسب و در خور آن 

هنرها نیز برای هر یک از رشته های هنری فراهم شود. 
دوره ای طالیی

کل  اداره  افزایی  هم  و  همدلی  گفت:  ادامه  در  علیزاده 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان با شهرداری و اتفاقات 
هنری بسیار خوبی که در نتیجه این تعامل رخ داده است 
و در آینده نیز شاهد آن خواهید بود باعث شده است که 
دوره فعلی را بتوانیم دوره ای طالیی برای هنر استان کرمان 

لقب دهیم.  
وی درباره زمان افتتاح پالتو بزرگ و قاب عکسی مجتمع 
فرهنگی و هنری نیز گفت: بودجه الزم برای تجهیزات این 
سالن در زمینه های مختلف همچون صندلی، نور و ... تامین 
شده است و این تجهیزات با نظر و مشورت انجمن نمایش 
ای  آینده  در  رو  همین  از  نصب خواهند شد.  و  خریداری 
بسیار نزدیک این پالتو به صورت رسمی افتتاح خواهد شد. 

کرمان و هنرمندان
با  امیدواریم که  مراسم گفت:   این  نیز در  شهردار کرمان 
حضور همه هنرمندان در تمامی عرصه های هنری، شهری 
پرنشاط را با ابزار هنر داشته باشیم. مهران عالم زاده ادامه 
داد: برای سال جاری نیز سعی شده است که برنامه های 
مختلف هنری برای تمامی سالیق ترتیب داده شود و شروع 
موفق آن برنامه های هنری در نوبهار کرمان بود که اینگونه 
شده  ریزی  برنامه  نیز  جاری  سال  ایام  سایر  برای  مراسم 
است. الزم به ذکر است که عالم زاده به مناسبت روز جهانی 
تئاتر نیز پیش از این پیامی انتشار داده بود که متن آن به 
این شرح است:  » تئاتر هنر زندگی است. تئاتر هنر خوب 
زیستن است، هنر خوب بودن است. صحنۀ تئاتر به گفتۀ 
بزرگان این هنر، چونان طناب بندبازان به فرومایگان اجازه 
خودنمایی نمی دهد؛ هم چون صحنۀ زندگی که خستگان و 

واماندگان را در آن مجال ماندن نیست. در هیاهوی نوروز 
در  امسال  ابتدای  از  که  بدی  و  خوب  اتفاقات  میان  در  و 
سراسر میهن اسالمی داشتیم، هفتم فروردین ماه مصادف با 
بیست وهفتم مارس، روز جهانی تئاتر نیز، با همان نجابت 
هنرمندان  ذات  خاص  که  همیشگی  فخامت  و  خضوع 
بی ادعا و عزتمند هنرهای نمایشی است، از راه رسید؛ قطعاً 
و  پویا  جامعۀ  به ویژه  حوزه  این  دست اندرکاران  و  متولیان 
فعال تئاتر، برنامه هایی را در ادامۀ راه تدارک دیده و یا در 
آمده،  این فرصِت کوتاه پیش  لذا در  انجام هستند؛  شرف 
کرمان،  شهرداری  در  همکارانم  مجموعۀ  ازسوی  اینجانب 
و  خیر  از  پر  سالی  آرزوی  و  مناسبت  این  تبریک  ضمن 
برکت در سایۀ الطاف خداوند سبحان برای همۀ هنرمندان 
هنرمندان،  اساتید،  پیشکسوتان،  مخصوصاً  هم استانی، 
و  قرابت  امیدوارم  استان،  تئاتر  هنرجویان  و  هنرآموزان 
تشکل های  متولی،  نهادهای  میان  بیش ازپیش  هماهنگی، 
دانشگاهیان  استان،  نمایشی  هنرهای  انجمن  صنفی چون 
و مراکز آموزشی در حوزه های مربوطه با شهرداری کرمان، 
باعث افزایش و ارتقای شاخص های کیفی و کمی هنر تئاتر 
و رفع نواقص موجود در زیرساخت ها و بخش های مرتبط با 

مدیریت کالن شهری گردد«. 
خالقیت و آزادی

کرمان  در  نمایشی  هنرهای  ملی  روز  جاری  سال  بیانیه 
در  ویدیویی  صورت  به  و  نوشته  کهن  علی  استاد  توسط 
مراسم پخش شد که متن این بیانیه اینگونه بود: » به نام 
خدا. بشر از آغاز و حتی قبل از دستیابی به کالم نمایشگر 
بوده است و نمایش را به عنوان راهی برای ارتباط با دیگران 
و انتقال آموزه ها و تجربه هایش برگزیده است و دریافت که 
نمایش هنری است جمعی و خالقانه ترین راه برای نزدیک 
هنر  عنصر خلق  متفاوت.  های  زبان  و  ها  نژاد  اقوام  شدن 
حیاتی ترین رکن در هنر نمایش است و خالقیت در آزادی 
کامل است که ظهور می کند و نتیجه آن اجتماعی آرام، 
بی دغدغه و بی تنش است. هنرمند تئاتر از خودسازی آغاز 
می کند تا به عصاره ناب انسانیت برسد. بی تکلف و ساده 
به اصل موضوع می پردازد. هنرمند تئاتر در مقایسه با دیگر 
هنرمندان از خودگذشتگی عمیق تری دارد چون جانش را 
پرتاب کرده است و با وجودش می سازد. او هر شب روی 
و  میرد.  بر صحنه می  بار  دیگر  و  زاده می شود   صحنه  
باز مسئوالنه می میرد چون آرمانگرا و متعهد. خوشبختانه 
تئاتر استان بسیار قوی است نویسنده و همچنین کارگردان 

و  بازیگران استان هر یک فخر هنر نمایش اند  و بارها و 
بارها در سطح کشور و جهان به اثبات رسیده است. به امید 
اینکه تئاتر ما از سطح مشکالت موجود بگذرد و تئاتری ما 
خالقانه به ارائه اثر بپردازد روز جهانی تئاتر را به همه شما 

عزیزان و اهالی تئاتر تبریک عرض می کنم«. 
نیروهای جدید و جوان

عبدالرضا قراری نیز در این مراسم پس از امضای تفاهم نامه 
رسمی بین اداره کل ارشاد و انجمن نمایش ضمن قدردانی 
نیروهای  ورود  کرمان گفت:  استان  هنر  تمامی حامیان  از 
جدید و جوان به تئاتر استان کرمان موجب شده است که 
افکار و گرایش های فکری متفاوت در این عرصه فعال شود. 
عالوه بر دانشجویان تئاتر دانشگاه باهنر چندین موسسه نیز 
استان و کشور  تئاتر  برای  نیروهای جدید  تربیت  در حال 
برخی  اجتماعی  ساختارهای  دلیل  به  افزود:  وی  هستند. 
فرصت های تاریخی بسیار محدود است و خوشبختانه در 
سال های اخیر به دلیل مدیریت افرادی همچون محمدرضا 
علیزاده بر ارشاد استان و حضور افرادی همچون عالم زاده و 
جوشایی در شهرداری کرمان فرصتی تاریخی برای به ثمر 
مساله  گفت:  قراری  است.  استان  هنری  نیازهای  نشستن 
دهه  اواخر  از  هنرمندان  خود  به  هنری  فضاهای  واگذاری 
قانون  اعمال  برای  اما  است  داشته  وجود  آن  قانون  هفتاد 

نیاز به شجاعتی بود که پس از سال ها آقای علیزاده آن را 
انجام داد. بنده به عنوان یکی از نمایندگان شما که در دو 
زیر ساخت، مشخص  استان  نمایش  انجمن  در  اخیر  دوره 
های  فعالیت  از  دولتی  های  حمایت  نحوه  شفاف  شدن 
هنری و اهمیت دادن به جایگاه هنر پویا و خالق سه بحثی 
بوده است که به صورت ویژه مد نظر داشته ایم. قراری از 
هنرمندان استان این درخواست را داشت که بیش از پیش 
حامی صنف خود و قدردان پیشکسوتان تئاتر استان باشند. 

کوروش رقص پارسیانه
از دیگر برنامه های این مراسم رونمایی از کتاب نمایشنامه 
بود.  محمدی  حاج  مهدی  اثر  پارسیانه«   رقص  »کورش 
مرکز هنرهای  در  که  هایی  گروه  نمایش  و  فعالیت  پروانه 
نمایشگران  و  هنر  گروه  به  نیز  اند  شده  ثبت  نمایشی 
خالق به سرپرستی استاد یداهلل آقاعباسی، گروه شعله به 
بابک  سرپرستی  به  زا  گروه  ایرانمنش،  محسن  سرپرستی 
دقیقی، گروه بوتیا به سرپرستی امین شجاعی، گروه نان به 
سرپرستی مهدی حاج محمدی، گروه کرمون به سرپرستی 
احسان رضوانی، گروه بند به سرپرستی مجید حاج عزیزی 
و گروه شهر ایران به سرپرستی جلیل امیری تقدیم شد. در 
بخش پایانی نیز لوح یادبود این مراسم توسط مسئوالن و 

پیشکسوتان تئاتر استان به یادگار امضاء شد.  

یک روز و چند اتفاق مبارک
گزارش تفصیلی »کرمان امروز« از گردهمایی هنرمندان تئاتر استان کرمان به مناسبت روز تئاتر و امضای تفاهم نامه ای تاریخی:

گزارش و عکس: 
سعید احمدی


