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مدیر کل بهزیستی استان کرمان: 

بهزیستی 

رویکرد درمانی دارد

 نه رویکرد نگهدار

استاندار کرمان خبر داد؛

کد بودن 35 درصد  نیمه را
واحدهای تولیدی کرمان

متن در صفحه دوم

که البته در نتیجه ی آن ابهام وجود دارد؛ کرمان  روایت »کرمان امروز« از تصمیم جالب و ارزشمند استاندار 

متن کامل در صفحه سوم

دغدغه های یک استاندار علم گرا
    استاندار علمگرای کرمان از هفته گذشته طرح مطالعه در ساعات ابتدای روز پنجشنبه را برای کارکنان استانداری کلید زده است. طرحی که با وجود ظاهر نیک و مبارکی که دارد، در نتیجه و تاثیر آن ابهامی 

مخالف با شیوه های صحیح فرهنگ سازی مستتر شده است و در ادامه متن این گزارش به بررسی این طرح و اما و اگرهایش پرداخته ایم و....

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

   تب برفکی بعد از سیل را جدی بگیرید

  سرایدار افغانستانی عامل سرقت ۲ میلیاردی

  والیبالیست کرمانی راهی صوفیه شد

  نجات جان زن ۲۸ ساله در ارتفاعات الله زار

  قاتل آتیال کوچولو اعدام شد

اخبار ایران، جهان و حوادث:

رئیس کل دادگستری استان کرمان:

اراده جدی قوه قضائیه

 در برخورد قاطع و سریع 

با مفسدان اقتصادی است

 صفحه  دوم

ما به قلت شنیدن 
آدط کرده ایم!

روایت »کرمان امروز« از اجرای 
یک پرفورمنس متفاوت 

توسط عبدی اوحدی 
گالری آزاد: کافه  در 
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آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار
موضوع طرح تفکیک از مبدا

سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان در نظر دارد جهت واگذاری پروژه طرح تفکیک از مبدا )پسماند(، نسبت به 
تاریخ نشر آگهی  از  از شرکتهای متقاضی واجد شرایط  لذا  نماید.  اقدام  پیمانکاران دارای صالحیت  ارزیابی  و  شناسایی 
لغایت 98/4/3 دعوت به عمل می آید خالصه ای از مشخصات و سوابق اجرایی شامل گواهینامه تشخیص صالحیت، آگهی 
آخرین تغییرات و اساسنامه شرکت، قراردادهای منعقده و مدارک مربوطه به سوابق اجرایی کار مشابه، مدارک و لیست 
ماشین آالت و تجهیزات و مدارک مربوطه به توان مالی شرکت و ... در پاکات دربسته به آدرس کرمان خیابان سپه امور 
امور  با شماره تلفن 33119945  - 034  به اطالعات بیشتر  نیاز  نمایید. در صورت  قراردادهای شهرداری کرمان تحویل 

قراردادها سازمان پسماند تماس حاصل فرمایید.
مدیریت ارتباطات و بین الملل شهرداری کرمان

اجرای  دارد  نظر  در  کرمان  واحد  سیمرغ  شرکت 
فازهای  داخلی  محوطه  گازرسانی  شبکه  عملیات 
جاده   8 کیلومتر  در  واقع   2 شماره  مزرعه  و1   2
بهرامجرد به گلزار را به پیمانکار واجد شرایط واگذار 
به عمل می آید جهت  از متقاضیان دعوت  نماید. 
دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 98/4/4 به امور اداری 
شرکت واقع در خیابان امام خمینی، نبش کوچه 27 

ساختمان سیمرغ مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 32225686

شرکت سیمرغ واحد کرمان 

آگهی مناقصه 
مردم کرمان

   23 سال است 

که واقعیت را در  

»کرمان امروز« 

می خوانند
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اخبار استان

قضائیه  قوه  جدی  اراده  گفت:  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
مفاسد  با  دقیق  و  سریع  قاطع،  برخورد  با  کرمان  استان  دادگستری  و 

اقتصادی است.
به گزارش خبرنگار مهر، یداهلل موحد به همراه رئیس حفاظت اطالعات 
دادگستری استان کرمان در دیدار با امام جمعه شهرستان سیرجان اظهار 

کرد: بدون تردید شفافیت لیست کارگزاران نظام با تصویب و ابالغ آئین 
نامه قانون رسیدگی به دارایی های مسئوالن باعث افزایش اعتماد عمومی 

جامعه نسبت به مسئوالن نظام خواهد شد.
قانون  اصول  از  برخی  شد:  یادآور  کرمان  استان  قضائی  شورای  رئیس 
اساسی سال ها بود که راکد مانده و به نتیجه نرسیده بود. یکی از آن ها 
آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوالن و کارگزاران 
رئیسی،  اهلل  آیت  تصویب  به  نهایت  در  که  بود  ایران  اسالمی  جمهوری 

ریاست قوه قضائیه رسید.
موحد بیان کرد: طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه  قضائیه  قوه ای است  
مستقل  که  پشتیبان  حقوق  فردی  و اجتماعی  و مسئول  تحقق  بخشیدن 
به عدالت و عهده  دار رسیدگی  و صدور حکم  در مورد تظلمات، تعدیات، 

شکایات، حل  و فصل دعاوی  و رفع خصومات  است.
وی موضوع قضازدایی را یک بحث جدی در قوه قضائیه اعالم کرد و گفت: 
با توجه به حجم باالی ورودی پرونده ها به سیستم قضائی کشور، گسترش 
سیاست قضازدایی، استفاده از کمیسیون های شبه قضائی در رسیدگی ها، 

بیش از گذشته احساس می شود.
وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه باید تالش کند مردم کمتر درگیر مسائل 
قضائی و قوه قضائیه شوند، ادامه داد: به عنوان نمونه چه ضرورتی دارد 
که قوه قضائیه به موضوع رانندگی با وسیله نقلیه بدون داشتن گواهینامه 
به سایر بخش ها  را  غیر مهمی  موارد  نمی توان چنین  آیا  رسیدگی کند 

واگذار کرد؟
موحد تصریح کرد: ما معتقدیم بسیاری از مسائل از این دست باید خارج 
از نظام قضائی به آنها رسیدگی و وقت قضات صرف مباحث قضائی مهمی 

شود.
دادگستری  مدیریت  کرد:  تصریح  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
ارزشمند  از تجربیات  استان کرمان همواره تالش دارد در کنار استفاده 
قضات باسابقه، میدان را برای قضات جوان برای کسب تجربه و موفقیت باز 
بگذارد زیرا معتقدیم این جوانان هستند که آینده این نظام را می سازند.

 موحد بیان کرد: خوشبختانه برنامه های تحولی در قوه قضائیه آغاز شده 
است و ریاست قوه قضائیه در سه بخش ساختارهای قوه قضائیه، منابع 
انسانی و همچنین قوانین که ابزار کار دستگاه قضاء است ورود کرده اند و 
استان کرمان پیشنهادات تحولی خود را به قوه قضائیه اعالم کرده است.

وی به موضوع چابک سازی ساختارهای نظام قضائی کشور اشاره کرد و 
نیاز به  ابزار مهم کار در قوه قضائیه است و برخی قوانین  قانون،  گفت: 
اصالح و تغییر دارند زیرا معتقدیم برخی قوانین ناکارآمد پاسخگوی نیاز 

فعلی جامعه نیستند.
در ادامه حجت االسالم حسینی امام جمعه سیرجان ضمن مثبت ارزیابی 
تالش  تمام  باید  مسئوالن  گفت:  قضائی سیرجان،  عملکرد حوزه  کردن 
و همت خود را بگمارند تا خدای ناکرده مردم احساس یاس و ناامیدی 

نکنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان:

اراده جدی قوه قضائیه در برخورد قاطع و سریع با مفسدان اقتصادی است

خبر
محمدبرومندفر، مدیرعامل شرکت 

دیده بان نت در مراسم
 فارغ التحصیلی دانشجویان رشته برق 

دانشگاه شهید باهنر کرمان:

قدرت تجزیه و تحلیل نتیجه تحصیل 

در دانشگاه است

التحصیلی  فارغ  درمراسم  نت  بان  دیده  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشجویان رشته برق دانشگاه شهید باهنر کرمان که به همت شرکت دیده 
از خانواده ها و اساتید دانشگاه برگزار  با حضور جمع  بسیاری  بان نت و 
گردید, مدیر عامل شرکت گفت: نتیجه تحصیل در دانشگاه باال رفتن قدرت 
تجزیه و تحصیل دانشجو است که کاربرد اصلی را در سالهای آتی در کار 
کرد:  بیان  برومندفر  محمد  مهندس  میکند.  ایفا  التحصیالن  فارغ  آفرینی 
به  نیاز  الخصوص در رشته های مهندسی که  تحصیالت در دانشگاه علی 
قدرت تجزیه و تحلیل و بررسی یک موضوع  تا ریشه و عمق آن را دارد، 
باعث میشود تا مدیران قدرتمندی تحویل جامعه داده شود . وی ادامه داد:  
با تجزیه و تحلیل، علم  فراتر رفته و می توان ساختار و اجزاء یک موضوع 
تحلیل  و  تجزیه  علمی  توانمندی  دارای  اشخاص  ورود   با  و  کرد  را درک 
کاربردی و متخصص به جامعه، توانمندی جامعه هم ارتقا پیدا میکند. وی  
افزود: از افتخارات من این است که در دانشگاه باهنر که از دانشگاه های 
از  نیز  دانشجویان  امیدوارم که شما  و  ام  است درس خوانده  خوب کشور 
فرصت بدست آمده در این دانشگاه بهره الزم را برده باشید.   کارآفرین برتر 
استان ضمن ابراز خرسندی از برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشجوبان 
گفت: شرکت دیده بان نت به عنوان یک شرکت برتر فناوری اطالعات در 
سطح کشوری آمادگی دارد تابا دانشجویان  همکاری الزم را درایجاد زمینه 

های اشتغال به عمل آورده و از توانمندی این دانشجویان حمایت کند.
وی در پایان این مراسم خاطر نشان کرد: جامعه ما به تخصص و فن آوری 
و ایده های نو به شدت نیازمند است و دانشگاه به عنوان یکی از مهمترین 

مراکز تخصص از اهمیت ویژه ای برخوردار است. .
عامل  مدیر  توسط   التحصیل  فارغ  دانشجوی  نفر   77 به  مراسم  این  در 
شرکت دیده بان نت هدایایی تعلق گرفت و از چهار نفر دانشجوی برتر فارغ 

التحصیل نیز تقدیر ویژه به عمل آمد.
در پایان این مراسم مهندس علیرضا برومندفر به نمایندگی از شرکت دیده 

بان نت هدایای دانشجویان را اهدا کرد.

گشایش دو نمایشگاه بین المللی 

ماشین آالت معدنی و راهسازی در کرمان
هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع معدنی و همچنین پنجمین نمایشگاه 
بین المللی ماشین آالت معدنی و راهسازی در محل دائمی نمایشگاه های 

بین المللی کرمان گشایش یافت.
محمود  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
بندرچی رئیس ستاد برگزاری این نمایشگاه ها گفت: هفتمین نمایشگاه بین 
وابسته در  و تجهیزات  فرآوری مواد معدنی  المللی معدن، صنایع معدنی، 
حوزه ها و بخش های مختلف اکتشاف، استخراج، فرآوری، صادرات، سرمایه 

گذاری و ماشین آالت برگزار می شود.
وی افزود: این دو نمایشگاه که در فضایی به وسعت بیش از ۱۰ هزار مترمربع 
برگزار می شود، در واقع ویترین ویژه ای است که در آن آخرین دستاورد ها 
ارائه و معرض  و تکنولوژی های حوزه معدن و فرآوری معدنی و راهسازی 
نمایشگاه که  این  بندرچی خاطرنشان کرد:  قرار می گیرد.  دید عالقمندان 
از سوی شرکت رستاک پاد ویژن برگزار می شود، امسال با استقبال خوب 
شرکت های خارجی مواجه شده و در آن نمایندگان کشور های ایتالیا، آلمان، 
کره جنوبی، ترکیه، چین، سوئد، روسیه، ژاپن، هلند، هند، جمهوری چک 
و انگلستان حضور دارند و در کنار شرکت های داخلی نوین ترین تولیدات 
و خدمات خود را عرضه می کنند. رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه های بین 
تکمیل  گفت:  راهسازی  و  معدنی  آالت  ماشین  و  معدنی  صنایع  المللی 
زنجیره تولید برای دستیابی به محصوالت و خدمات با ارزش افزوده باالتر، 
نیاز  اولیه مورد  تولید مواد  افزایش  نوین،  به آخرین فنآوری های  دستیابی 
واحد های تولیدی، توسعه صنایع باال دستی معدن و صنایع معدنی به منظور 
افزایش صادرات، انتقال و ارتقاء دانش و فناوری و توسعه تکنولوژی ساخت 
داخل با رویکرد بومی سازی، ارتقاء سطح ایمنی در معادن، تجهیز معادن و 
کارخانجات و رفع کمبود ماشین آالت و تجهیزات و توسعه سرمایه گذاری 
و رفع موانع در حوزه معدن و صنایع معدنی؛ مهمترین اهداف برگزاری این 
شرکت های  بر  عالوه  نمایشگاه  این  در  کرد:  اضافه  وی  است.  نمایشگاه ها 
مختلف و بزرگ خارجی مهمترین شرکت های داخلی از جمله شرکت ملی 
مس ایران همراه با پیمانکاران داخلی و خارجی، مجتمع صنعتی و معدنی 
گل گهر همراه با پیمانکاران داخلی و خارجی، شرکت جهان فوالد سیرجان، 
برگزاری  افزود:  بندرچی  دارند.  ... حضور  و  شرکت سنگ آهن گهر زمین 
همایش عبور از بحران تحریم ها در حوزه معادن و صنایع معدنی با حضور 
متخصصان و اساتید دانشگاه ها و برگزاری کارگاه آموزشی سطح مقدماتی 
نرم افزار ماکرو ماین، مدلسازی و تخمین ذخایر منابع معدنی توسط شرکت 
سیگنال دلتا پارس و همچنین برنامه ریزی برای بازدید هیئت های تجاری 
داخلی و خارجی؛ برخی از برنامه های جانبی هفتمین نمایشگاه بین المللی 
پنجمین  و  وابسته  تجهیزات  و  موادمعدنی  فرآوری  معدنی،  معدن، صنایع 

نمایشگاه بین المللی ماشین آالت معدنی و راهسازی است.

نماینده شهرستان های 

جنوبی استان کرمان 

مطرح کرد:

به مناطق دورافتاده 

سهمی از منابع کشور 

نمی رسد 
نماینده شهرستان های جنوبی استان کرمان در 
کشور  در  منابع  توزیع  اینکه  بیان  با  مجلس 
متوازن نیست و به مناطق دورافتاده سهمی از 
برنامه  مسئوالن کشور  گفت:  نمی رسد  منابع 
مشخص و مدونی برای نزدیک کردن مناطق 

محروم به مرکز کشور ندارند.
کرمان  استان  جنوبی  شهرستان های  نماینده 
در مجلس با بیان اینکه توزیع منابع در کشور 
متوازن نیست و به مناطق دورافتاده سهمی از 
برنامه  مسئوالن کشور  گفت:  نمی رسد  منابع 
مشخص و مدونی برای نزدیک کردن مناطق 

محروم به مرکز کشور ندارند.
 احمدحمزه در دیدار نخبگان و سرمایه گذاران 
معدن  صنعت،  وزیر  با  کرمان  استان  جنوب 
کرمان  جنوب  اینکه  به  اشاره  با  تجارت  و 
منطقه ای ویژه و منحصر به فرد است اظهار 
و ظرفیت ها  پتانسیل ها  همه  وجود  با  داشت: 

مردم این منطقه زندگی قابل قبولی ندارند.
کشور  در  منابع  توزیع  اینکه  بیان  با  وی 
متوازن تقسیم نمی شود و متاسفانه به مناطق 
گفت:  نمی رسد  منابع  از  سهمی  دورافتاده 
مدونی  و  مشخص  برنامه  کشور  مسئوالن 
مرکز  به  محروم  مناطق  کردن  نزدیک  برای 
برای  بزرگ  این یک مشکل  و  ندارند  کشور 

کشور است.
کرمان  استان  جنوبی  شهرستان  پنج  نماینده 
در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه 
به  استان کرمان دچار محرومیت های زیادی 
ویژه در جنوب استان است که می طلبد به این 
وزن  کرد:  عنوان  شود  بیشتری  توجه  منطقه 
استان  جنوبی  شهرستان  هفت  اقتصاد  بیشتر 
کرمان برپایه اقتصاد سنتی و کشاورزی است.
وی با بیان اینکه پتانسیل های بزرگی در این 
منطقه وجود دارد، گفت: 75 درصد کرومیت 
کشور در این منطقه وجود دارد که اگر از این 
می تواند  شود  استفاده  درستی  به  ظرفیت ها 
کمک بزرگی نه تنها به اقتصاد منطقه که به 

کشور شود.
حمزه با اشاره به اینکه مشکل چارت سازمانی 
باید  و معدن جنوب کرمان  اداره کل صنعت 
ظرفیت های  منطقه  این  افزود:  شود  حل 
صنعتی و معدنی بسیاری دارد و می طلبد این 

چارت تکمیل و تایید شود.
تسهیالت  و  مشوق ها  اینکه  بیان  با  وی 
سرمایه گذاری در این منطقه باید افزایش داده 
شود عنوان کرد: جنوب کرمان منبع بزرگی از 

صنایع و معادن کشور محسوب می شود.
کهنوج،  رودبارجنوب،  شهرستان  نماینده 
فاریاب، قلعه گنج، منوجان در مجلس شورای 
بسیار  تولیدات  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی 
باالیی در بخش کشاورزی در منطقه جنوب 
استان کرمان وجود دارد گفت: ساالنه حدود 
4 میلیون تن محصوالت کشاورزی در جنوب 

استان تولید می شود.

استاندار کرمان خبر داد:
نیمه راکد بودن 35 درصد واحدهای تولیدی کرمان

تولیدی  واحد   ۶۰۰ و  هزار  از  گفت:  کرمان  استاندار 
استان کرمان حدود ۲۵ درصد غیر فعال و ۳۵ درصد 

نیمه راکد است.
آیین  در  فدایی  محمدجواد  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
افتتاح ۵۲۰ واحد نیروگاه خورشیدی مددجویان تحت 
برگزاری  قالب  در  کرمان  استان  امداد  کمیته  حمایت 
جشن کرامت آفتاب گفت: رفع فقر و محرومیت و ایجاد 
اشتغال و تولید در راس برنامه های دولت تدبیر و امید 
است. وی گفت: معتقدیم که بسیاری از مشکالت فقر، 
محرومیت و آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری است 
و هر کس که قدمی در راستای ایجاد شغل بردارد جای 

تقدیر دارد.
وفایی با تاکید بر اینکه ایجاد شغل اهمیت زیادی دارد، 
مهم  خیلی  راستا  این  در  عمل  سرعت  مسلماً  گفت: 

است.
نیازمند مشارکت  اشتغال  ایجاد  استاندار کرمان گفت: 
جمعی است و باید در این زمینه تالش کنیم و از بانک 

ها می خواهیم که کمک کنند.
وفایی تصریح کرد: در سه سال گذشته جمعاً سه هزار 
و  تولید  برای  بانکی  تسهیالت  تومان  میلیارد   ۵۰۰ و 

اشتغال پرداخت شده است.
وی گفت: اشتغال خرد و خانگی، خدمات و گردشگری 
و فعال کردن واحدهای راکد و نیمه فعال مورد توجه 

است.
واحد   ۶۰۰ و  هزار  از  کرد:  تصریح  کرمان  استاندار 
غیر  واحدها  درصد   ۲۵ حدود  کرمان  استان  تولیدی 
فعال و ۳۵ درصد نیمه راکد است و با افزایش ظرفیت 

آنها می توان به اشتغال کمک کرد.

مدیر کل بهزیستی استان کرمان 

بهزیستی رویکرد درمانی دارد، نه رویکرد نگهدار
مدیر کل بهزیستی استان کرمان، در پاسخ به این 
پرسش که آیا کمپ ماده ۱۶ برای زنان بی سرپرست 
ما  نه  اجرایی می شود، می گوید:  معتاد  متجاهر  و 

فقط یک مرکز مردان داریم .
به گزارش گفتار نومدیر کل بهزیستی استان کرمان 
موضوع  رهاشدگی  بر  مبنی  شایعات  تکذیب  ضمن 
کمپ ماده ۱۶ با بیان این جمله که »ما وقتی این 
گذاشتیم  را  شرط  این  می گرفتیم  تحویل  را  مرکز 
که ما رویکرد درمانی در این مراکز داشته باشیم نه 
به صراحت می گوید: در گذشته  نگهداری«  رویکرد 
مراکز  در  متجاهر  افراد  نگهداری  بر  تاکید  صرفاً 
خانمان  بی  افراد  روزه   ۴۵ دوره  طی  در  یعنی  بود 
و متجاهر نگهداری می شدند و بالفاصله بعد از ۴۵ 
روز آزاد می شدند و دوباره به کف خیابان می رفتند و 

جمع آوری می شدند.
را  افراد  این  وقتی  ما  زاده می افزاید:  عباس صادق   
تحویل گرفتیم همان تفکر درمانی را پیاده کردیم و 
در حال حاضر هم ما تنها استانی هستیم که در مرکز 
می کنیم  اجرایی  را   TC M مدل  ،۱۶ ماده  کمپ 
وارد چرخه درمان کرده  را  اعتیاد  به  بیمار مبتال  و 
رفتار  تغییر  ایجاد  که  درمان  قسمت  مهمترین  و 

میباشد را در بیمار ایجاد میکنیم.
 صادق زاده با بیان این جمله که »من نمی دانم این 
خبر را که کمپ ماده ۱۶ شده رها شده است از کجا 
میر های  و  مرگ  می کند:  نشان  خاطر  است«  آمده 
به صفر رسیده و فرار به میزان زیادی کاهش یافته 
است. عالوه بر این میزان همکاری بیماران در درمان 
افزایش یافته و عمال میزان رفتار های منفی به صفر 

رسیده است.
 او در ادامه تصریح می کند: در گذشته به رغم اینکه 
نیروی انتظامی در این مراکز نگهبانی می داد ما در 
هفته شاید ۲ تا ۵ مورد فرار داشتیم، اما اکنون مراکز 
نگهداری را برداشتیم و در عین حال فرار را به صفر 

نزدیک کرده ایم.
 مدیر کل بهزیستی استان کرمان با بیان این جمله 
که »ما در گذشته در همین کمپ ماده ۱۶، ۶ درصد 
حاضر  حال  در  که  حالی  در  داشتیم  درمان  مانایی 
ما باالی ۳7 درصد مانایی درمان داریم« به اجرایی 
می کند  اشاره  مراکز  این  در  درمانی  پروسه  شدن 
شدن  اجرایی  به  فرار  شدن  صفر  دلیل  می گوید:  و 
پروسه درمانی در این مراکز بر می گردد که با مدل 

علمی TC اجرایی می شود.
تنها یک  این نکته که در هراستانی  بر  تاکید  با  او   
مرکز ماده ۱۶ وجود دارد، به افزایش ظرفیت مرکز 
کل  در  می کند:  اذعان  و  می کند  اشاره  کرمان   Tc
ما  اما  دارد؛  وجود   ۱۶ ماده  مرکز   ۱۴ کاًل  کشور 
از  را  رسمی  ظرفیت  ضرورت،  به  توجه  با  درکرمان 

۱۴۰ نفر به ۳۲۰ نفر رسانده ایم.
هم  مراکز  همین  در  ما  می افزاید:  ادامه  در  او   
کارگاه های حمایتی ایجاد کردیم تا افراد ضمن پاک 
اقتصادی  فعالیت  و  باشند  داشته  هم  شغل  شدن 

انجام دهند.
ویژه  به  و  حوزه  این  فعالین  که  است  درحالی  این 
که  معتقدند  زنان  از  حمایت  انجمن های  و  خیرین 
و  است  نشده  اجرایی  زنان  ماده ۱۶ در مورد  کمپ 
زنان متجاهر و بی خانمانی که دچار بیماری اعتیاد 

قرار  ارگانی  و  سازمان  هیچ  حمایت  مورد  هستند 
نمی گیرند.

این  به  پاسخ  در  کرمان،  استان  بهزیستی  مدیر کل 
پرسش که آیا کمپ ماده ۱۶ برای زنان بی سرپرست 
و متجاهر معتاد اجرایی می شود، می گوید: نه ما فقط 

یک مرکز مردان داریم.
البته شورای تأمین   صادق زاده در ادامه می افزاید: 
اندازی مرکز زنان دارد و ما هم دنبال  تاکید بر راه 
اعتبار را به ما بدهند، مرکز  این  تا اگر  این هستیم 
را در ۴  ماده ۱۶  و مرکز  باشیم  داشته  را هم  زنان 
کنیم؛  اجرایی  قطب  عنوان  به  نیز  دیگر  شهرستان 
اما همه این ها منوط به صدور مجوز شورای تأمین و 

دادگستری است.
 او د رپاسخ به این پرسش که آیا فکر نمی کنید که 
زنان در پروسه درمان اعتیاد رها شده اند، می گوید: 
خیر در حال حاضر ما ۵ کمپ ویژه زنان، دو مرکز 
گذری ویژه زنان یک مرکز سر پناه شبانه ویژه زنان 
و یک مرکز خانه بین راهی ویژه زنان داریم که این 
سال  در  خانم  بیمار   ۳۰۰۰ حدود  به  جمعا  مراکز 
زنان  درمان  بحث  تنها  نه  و  میکنند  ارائه  سرویس 
در  اما  شده،  دیده  ویژه  صورت  به  بلکه  نشده  رها 
آوری  به جمع  مربوط  نگاه  اعتیاد یک  بحث درمان 
و درمان تعدادی از خانم هاست که بایستی از کف 
خیابان جمع آوری و درمان شوند و نگاه دیگر مربوط 
به مسئولیت هایی است که باید در قبل آن قبول و 
انجام داد؛ لذاتا زمانی که ما مجوز را دریافت نکنیم و 
اعتبارش دریافت نشود قادر به راه اندازی مرکز ماده 

۱۶ ویژه زنان نمی باشیم.

شرکت ساختمانی کرمانیان )در حال تصفیه( به شماره ثبت 7708 اداره ثبت شرکتهای کرمان درنظر دارد یک سلسله اموال، اثاثه به شرح اسناد 
مزایده و تجهیزات و ماشین آالت را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند: 

1- از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی دعوت به عمل می آید با مراجعه به دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان جهاد، کوچه 38، پالک 123 به 
دریافت اوراق و اسناد مربوطه، آگاهی از شرایط فروش و بازدید اقدام و پیشنهاد خرید خود را حداکثر ظرف مدت 3 روز کاری از تاریخ نشر این 
آگهی با تکمیل فرم مخصوص تقاضا و واریز 10 درصد مبلغ پیشنهادی به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب جاری 2201122581 به نام 

شرکت ساختمانی کرمانیان نزد بانک تجارت شعبه آزادی، در یک پاکت دربسته در دفتر مرکزی به نشانی فوق الذکر تسلیم نمایند.
2- زمان گشایش پاکت ها در تاریخ 98/04/01 راس ساعت 10 صبح در محل دفتر شرکت خواهد بود.

3- به کلیه درخواست ها و پیشنهادات فاقد امضا، مخدوش، مبهم، مشروط و بدون رسید پرداخت سپرده شرکت در مزایده و همچنین به درخواست 
های ارسالی پس از انقضای مدت تعیین شده،  ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4- شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهاد هیچگونه حقی را برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد و شرکت در قبول و یا رد پیشنهاد مختار است.
هیات تصفیه شرکت ساختمانی کرمانیان

آگهی مزایده عمومی 
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قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !

شرکت منحله لیزر آذین سهامی خاص )در حال تصفیه( 
در نظر دارد تعداد 32 قلم دستگاه و تجهیزات پزشکی 
اکسی  چشم، فیکوپالس،   جراحی  میکروسکوپ  جمله  از 
ارزیابی شده  پایه  قیمت  براساس حداقل  را  غیره  و  متر 
توسط  پیشنهادی  قیمت  باالترین  با  کارشناسان  توسط 
توانند  می  خرید  متقاضیان  رساند.  فروش  به  متقاضیان 
برای کسب اطالعات بیشتر و بازدید از تجهیزات و اخذ 
اوراق )برگ های شرایط مزایده( به دفتر کار آقای عباس 
شفیعی بافتی کارشناس رسمی دادگستری و مدیر تصفیه 
شرکت به آدرس کرمان - خیابان شریعتی ابتدای کوچه 

بیمارستان ارجمند مراجعه فرمایند. 
مهلت تسلیم مدارک و پیشنهادات شرکت در مزایده تا 
ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 98/04/05 می باشد.

عباس شفیعی کارشناس رسمی دادگستری 
و مدیر تصفیه شرکت لیزر آذین 

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت به 
عمل می آید که در ساعت 4/5 بعدازظهر روز پنجشنبه 
مورخ 1398/04/06 در سالن اجتماعات کانون کارشناسان 
فلسطین حد  در خیابان  واقع  کرمان  دادگستری  رسمی 

فاصل کوچه های 10 و 12 حضور بهم رسانند.
موضوع جلسه: 

نظارت بر انتخاب برندگان مزایده فروش تجهیزات پزشکی  
طرح و تصمیم گیری نسبت به سایر موضوعات مورد نظر 

سهامداران 
عباس شفیعی 
کارشناس رسمی دادگستری )مدیرتصفیه شرکت (

آگهی دعوت از سهام داران آگهی مزایده )مرحله دوم(
شرکت لیزر آذین 

)در حال تصفیه( )نوبت دوم( 

یادداشت های 

گاه و بی گاه

بهانه جویی
آن روز هم مثل همه روزهای قبل خسته و کوفته به خانه آمدم و 
پس از شستن سر و روی خود به اتاق رفتم. پدر در اتاق نشسته 
جواب  من  و  آوردی  کارگیر  پرسید  او  بعد  کردم.  سالم  بود 
دادم نه چون هر کدام بهانه ای می گیرد. یکی می گوید کم 
توانی  ام می گوید، سومی کم  دقتی  از کم  حواسی، دیگری 
به  را  ذهنی  کند  آخر شخصی  در  و  دهد  می  قرار  بهانه  را  ام 
اینجا رسید پدر هم نظرش  به  من نسبت می دهد وقتی حرفم 
نگاه  را  برت  و  اگر درست دور  بیان کرد و گفت:  اینطور  را 
کنی کار فراوان است. آن روز گذشت روز بعد طبق معمول 
برای جستن کار راهی شدم ولی آن روز دو چشم داشتم دو 
دور  نگاه کردن  به  و چهار چشمی شروع  قرض کردم  هم  تا 
کارگری  آن  روی  که  مثلثی  تابلویی  ناگهان  که  کردم  برم  و 
در حال کار نقاشی شده بود و گویی تبلیغ کاری بود را دیدم 
تابلو دویدم و  خیلی خوشحال شدم و به سرعت به سمت آن 
در راه با خود گفتم پدر راست می گوید اگر چشمهایم را باز 
کرده بودم خیلی وقت قبل این تابلو را دیده بودم و االن چقدر 
کار کرده و پول درآورده بودم دیگر هس هس زنان کنار تابلو 
رسیده بودم پس با آرزوی اینکه کاری نان و آب دار باشد در 

کنار تابلو نفر اول ایستادم.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

روایت »کرمان امروز« از تصمیم جالب و ارزشمند استاندار کرمان که البته در نتیجه ی آن ابهام وجود دارد؛

دغدغه های یک استاندار علم گرا

چندی پیش همکار فهیم کرمان امروز، دکتر تقی زاده 
که این روزها در مقام ریاست روابط عمومی استانداری 
متنی  و  تصویر  مجازی  فضای  در  دارد  فعالیت  کرمان 
استانداری  در  مطالعه  ساعت  دادن  اختصاص  درباره  را 
هم  متن  همین  در  که  عکس  در  کرد.  منتشر  کرمان 
در  استانداری  کارمندان  از  بسیاری  کنید  می  مشاهده 
مرتضوی  شهید  بزرگ  سالن  در  خواندن  کتاب  حال 
تمامی  برابر  در  تعداد  این  که  است  درست  هستند. 
این  اما  است.  نا چیز  بسیار  کرمان  استانداری  کارکنان 
جریان  استانداری  در  روزها  این  که  ایده  این  و  رفتار 
گرفته است قابل ستایش است. در متن خبری که درباره 
این رخداد منتشر شده آمده است: »طرح ابتکاری و نو 
استاندار کرمان در جلب و جذب کارکنان استانداری در 
توسعه  رویکرد  با  هفته  هر  پنجشنبه  روز  اولیه  ساعات 
گرایانه ای که محور و مبنایش به قول استاندار بر مبنای 
ارزشمند  باید گامی  را  و کتابخوانی می چرخد  مطالعه 
در راستای ترویج کتابخوانی ، نهادینه سازی و گسترش 
فرهنگ مطالعه برشمرد که استمرارش نوید بخش افقی 
روشن در دیار کریمان خواهد بود« در بخشی دیگر از 

این خبر نوشته شده: » در گام دوم و خالقیت جدید، 
استاندار کرمان در اختصاص دادن ساعتی از آخرین روز 
هفته برای مطالعه شاید به ظاهر این واداشتن کارکنان 
اداری  ساعات  از  ساعتی  در  مطالعه  به  مجموعه  یک 
آخرین روز هفته کاری نگاه ها را به غفلت های تاریخی 
جامعه  در  کتابخوانی  و  مطالعه  عدم  از  گرفته  صورت 
ایرانی و کرمان معطوف سازد. اما واقعیت امر را باید در 
نگاه عالمانه تری به این موضوع جستجو کرد که جهل و 
کم آگاهی ریشه تمام نداری ها و آسیب های اجتماعی و 
در یک کالم ضعف مطالبه گری و فقر توسعه ای منطقه 
است که این مطالعه اداری و تعمیم آن به سایر بخشها 
و عرصه ها می تواند تلنگری به رفع خالء قدیمی فاصله 
از نگاه های علمی به رویدادها و احساسی عمل  گرفتن 
کردن و در نهایت کالم تقویت مسیر پیشرفت و توسعه 

باشد«
این دو بخش و دیگر پاراگراف های این خبر پر شده از 
کلمات و عبارات زیبا و دلنشین که بیشتر رویایی به نظر 
می رسد تا اینکه بخواهد عملی باشد. ما هم با استاندار 
و  دلسوزانه  ی  دغدغه  این  و  هستیم  نظر  هم  کرمان 
نجیبانه ایشان را قدردان می شویم. اما باید با جدیت از 
خودمان بپرسیم که آیا این روند مثمر است یا بی نتیجه 
خواهد ماند. استاندار کرمان سالها در مقام استادی به 
کرده  خدمت  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  دانشجویان 
درباره شخصیت  بارها  دوستانم  های  در صحبت  است. 
او در زمان تدریس  ام و رفتارهای  دکتر فدایی شنیده 
بسیار جالب است. مردی که به دور از خشونت، بسیار 
جدی تدریس می کند. این تفسیر را که از دانشجویان 
ایشان شنیده بودم، چندی پیش با دیدن عکسی که در 

ساعت مطالعه از کارمندان استانداری کرمان و استاندار 
دیدم برایم تصویر شد. دکتر فدایی رو به کارمندان دقیقا 
می  کتاب  و  است  نشسته  شاگردی  و  استاد  شکل  به 
سالن  و  دارند  کتاب  در  سر  همه  نیز  کارمندان  خواند. 
شهید مرتضوی به یک کتابخانه بزرگ تبدیل شده است. 
تا  کنیم  مصاحبه  کرمان  استانداری  کارمندان  با  باید 
استاندار  توسط  شدن  دیده  برای  آیا  که  شود  مشخص 
در این مراسم شرکت می کنند؟ یا اینکه برای مطالعه 

احساس نیاز کرده اند؟
در این اتفاق که از نظر بنده حقیر در مقام یک نمایش 
مبارک در حوزه علم گرایی است، نکات مثبت زیاد است. 
اما وقتی به نتیجه کار با توجه به اصول فرهنگ سازی 
می نگریم، احساس می شود که این شیوه برای ترویج 
مطالعه ناصحیح است و با روش های استاندارد جهانی 
فاصله دارد. در ابتدایی ترین اصول فرهنگ سازی آمده 
ایجاد کنیم، سپس  نیاز  اول در مخاطب  باید  است که 
در درک نیاز به او کمک کنیم و در مرحله آخر چاره را 
نشان دهیم. اما در این اتفاق که بوی دلسوزی و دغدغه 
های علمی یک استاد فهیم را به مشام می رساند، روش 
به کار گرفته شده است. شیوه ای که  مذکور معکوس 
احساس می کنم اسیر روند رایج و غلط فرهنگ سازی 
می  فرد  به  آن  در  که  روندی  است.  شده  ما  کشور  در 
ایجاد  ای  انگیزه  وی  در  آنکه  بدون  باش  خوب  گوییم 
عنوان یک رسانه ی دغدغه مند  به  به هر حال  کنیم. 
و  بزنیم  قلم  باره  این  در  که  دانستیم  وظیفه  خود  بر 
امیدواریم با همه نا امیدی هایی که وجود دارد این طرح 

به سرانجامی نیک برسد.

   استاندار علمگرای کرمان از هفته گذشته طرح مطالعه در ساعات ابتدای 
روز پنجشنبه را برای کارکنان استانداری کلید زده است. طرحی که با وجود 
ظاهر نیک و مبارکی که دارد، در نتیجه و تاثیر آن ابهامی مخالف با شیوه 
های صحیح فرهنگ سازی مستتر شده است و در ادامه متن این گزارش به 

بررسی این طرح و اما و اگرهایش پرداخته ایم و....

به قلم 
هما حجازی

شعله های محبت

در میان دردها آنچه انسان را از سوختن در 
آتش محافظت می کند چاره اندیشی است. 
شود  می  انجام  مسیر  این  در  که  اصالحاتی 

عالوه بر آنکه حجم خالی زندگی را پر می کند ذهن را نیز به 
خود مشغول کرده تا به سوی پرتگاه متمایل نشود. هنگام جبران 
بیشتری  قدرت  با  بگیریم  نادیده  را  دردها  اگر  اندیشی  چاره  و 
می تواند برای درمان گام برداشت. گرچه دردها محرک خوبی 
به  اهمیت داد  به آنها  از حد  نباید پیش  اما  برای حرکت هستند 
شکلی که هویت خود را تثبیت کرده و در مقابل چاره اندیشی 
برای چاره  با درد فضا را  ها مقاومت کنند. آری سازش کردن 
دنبال  به  گرفتن  ماتم  جای  به  افراد  و  گذارد  می  باز  اندیشی 
مسیرهای روشن می روند. دردها و اشتباهات خود را زمانی می 
جای  به  و  داشته  آنها  از  روشنی  تصویر  که  کنیم  جبران  توانیم 
مبارزه به هماهنگ سازی بپردازیم تا در جبهه ی مخالف دشمن 
در  نیز  درونی  های  دغدغه  برای  افرادی  باشیم.  نداشته  چندانی 
آرامبخش  داروهای  به  حتی  هستند  چاره  دنبال  به  بیرون  جهان 
است  تلخ  واقعیت  یک  که  اند  برده  پناه  اعصاب  کنترل  برای 
انسان را بیش از همیشه سردر گم می گرداند آنچه از درون  و 
تبدیل به درد شده است باید دارویی درونی داشته باشد و با فکر 
و برنامه ریزی به نتیجه برسد. هر دردی به جز مرگ چاره دارد. 
بهتر است که آدم چنان خود را مشغول به چاره اندیشی کند که 

وقت برای غم خوردن نداشته باشد.
در چشم هایت دردهایت شعله می زد

آتشفشانی در قیامت شعله می زد 
من صبر می کردم که لبخندت نمیرد 

صبرم به سرآمد محبت شعله می زد

به قلم 
مهناز سعید 

سرویس علم و زندگی کرمان امروز

خشکی پوست می تواند عارضه ای دردناک باشد. با افزایش 
احتمال  و  می شود  پوست خشک تر  معمول  طور  به  سن 
ابتال به خشکی پوست در افرادی که در محیط های خشک 

زندگی می کنند نیز بیشتر است.
از  ناشی  می تواند  پوست  خشکی   : تیترشهر  گزارش  به 
عوامل مختلفی از جمله آب و هوا، کم آبی، سوء تغذیه و 

استفاده از صابون های نامالیم باشد. 
برای درمان خشکی پوست می توان از مرطوب کننده های 
مختلف موجود در داروخانه ها استفاده کرد یا می توان از 
درمان های طبیعی و خانگی بهره برد که برخی از آن ها در 
این مطلب به نقل از سایت »ریواردمی« آورده شده است:

خیار:
1- یک چهارم از یک خیار را ُخرد کرده و له کنید.

شکر  غذاخوری  قاشق  یک  با  را  شده  له  خیارهای   -2
دانه ای مخلوط کرده و آن را در یخچال قرار دهید.

خود  صورت  پوست  روی  مدتی  از  پس  را  مخلوط   -3
گذاشته و 10 دقیقه صبر کنید.

4- صورت خود را پس از 10 دقیقه با آب ولرم یا خنک 

شست وشو داده و به آرامی خشک کنید.
موز: 

غذاخوری  قاشق  دو  با  را  ماست  غذاخوری  قاشق  دو   -1
عسل مخلوط کرده و کمی موز رسیده به آن اضافه کنید.

2- مخلوط حاصل را روی پوست گردن و صورت گذاشته 
و 10 تا 15 دقیقه صبر کنید.

3- برای بهره بردن بیشتر از مزایای این درمان، می توانید 
صورتتان  روی  ماسک  که  زمانی  را  ترکیب  این  از  کمی 

است، بخورید.
این درمان باعث جوان و شاداب شدن پوست شده و در 
صورتی که هفته ای دو تا سه بار از آن بهره ببرید، شاهد 

نتایج فوق العاده آن خواهید بود.
باز هم موز: 

1- تکه ای کوچک از موز له شده را با یک قاشق غذاخوری 
روغن زیتون و یک قاشق غذاخوری عسل مخلوط کنید. 

2- مخلوط به دست آمده را برای 10 دقیقه روی پوست 
صورت خود قرار دهید. موز و روغن زیتون برای مبارزه با 

رادیکال های آزاد و آسیب آن ها عالی هستند. 
3- هنگامی که ماسک را روی پوست خود قرار داده اید، 
سعی کنید آرامش داشته باشید و از این زمان برای تمدد 

اعصاب خود استفاده کنید.
آووکادو:

این میوه شگفت انگیز نیازی به مخلوط شدن با مواد دیگر 
ندارد.

1- یک چهارم از یک آووکادو را له کنید.
2- الیه ای نازک از آووکادوی له شده را برای چند دقیقه 

روی پوست خود قرار دهید.
با آب ولرم شست وشو داده و به  ابتدا  3- پوست خود را 
دنبال آن از آب سرد برای شست وشوی پوستتان استفاده 

کنید.
چوب صندل و گالب:

در صورتی که خواستار پوستی شاداب و لطیف هستید، 
ترکیب چوب صندل و گالب می تواند برایتان مفید واقع 
شود. کمی آب لیموی تازه را برای طراوت پوست به این 

ترکیب اضافه کنید.
بادام و بلغور جوی دوسر: 

این ماسک صورت از نوع ماسک هایی است که می توانید 
عالوه بر اعمال روی پوست کمی از آن را نیز نوش جان 

کنید.
1- پنج عدد بادام و دو قاشق غذاخوری بلغور جوی دوسر 

را آسیاب کنید و مخلوط کنید.
2-  با اضافه کردن یک قاشق غذاخوری عسل و دو قاشق 

غذاخوری ماست ترکیبی خمیری شکل حاصل کنید.
3- مخلوط به دست آمده را روی پوست خود قرار داده و 

15 دقیقه صبر کنید. بادام ها و ماست، پوست را تغذیه 
کرده و بلغور جوی دوسر به عنوان الیه بردار عمل می کند. 
4- برای بهره بردن بهتر از نتایج این نوع درمان و کسب 
ماسک  این  از  مرتبه  دو  هفته ای  حداقل  عالی،  ظاهری 

استفاده کنید.
گلبرگ های گل ُرز:

1- مواد مورد نیاز برای تهیه این ماسک شامل دو قاشق 
غذاخوری گلبرگ های گل ُرز خشک شده، جو و آب است.
تا  کنید  مخلوط  و  خرد  را  شده  ذکر  مواد  تمامی   -2
کمی  می توانید  آید.  دست  به  شکل  خمیری  مخلوطی 

گالب نیز به این مخلوط اضافه کنید.
3- پیش از استفاده از این ماسک با یک پنبه کمی گالب 

را روی پوست صورتتان مالش دهید. 
4- ماسک را روی صورتتان قرار داده و پس از 15 دقیقه 
با آب سرد پوست خود را آبکشی کنید. این ماسک پوست 

را تازه کرده و قرمزی های آن را کاهش می دهد. 
و  طراوت  برای  خانگی  و  طبیعی  روش های  از  بسیاری 
شادابی پوست و از بین بردن خشکی های آن وجود دارد 
که می توانید بدون نگرانی از آن ها استفاده کنید. فراموش 
نکنید که اگر با خوردن این ترکیبات مشکلی برای شما به 
وجود نمی آید، پس می توانید آن را بدون عوارض جانبی 

روی پوست خود نیز استفاده کنید.

راهکارهای  درمان طبیعی برای خشکی پوست

آگهی مزایده )نوبت دوم( 
مدیریت آموزش و پرورش شهرســتان زرند در نظر دارد تعدادی از امالک و مدارس مازاد بر نیاز خود را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و 
از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( به شماره مزایده 2098004987000001 در مناطق مختلف شهرستان زرند را به 

فروش برساند.
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 98/3/25 لغایت 98/4/4  با مراجعه به سایت مذکور 

مهلت تکمیل و بارگذاری اسناد از تاریخ 98/3/26 تا پایان وقت اداری 1398/4/4
تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 10 روز 98/4/5 در محل دفتر معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان 

هزینه نشر آگهی و کارشناسی امالک بر عهده برنده مزایده می باشد و آموزش و پرورش در رد یا پذیرش پیشنهاد مختار است.
پیشنهادات مخدوش و مشروط فاقد اعتبار می باشد.

لیست مدارس مزایده: 
1- مدرســه قدیمی روستای ختم سربنان 2- مدرسه سراپرده ســربنان 3- مدرسه ده میالن سربنان 4- مدرسه باب هوتک دشتخاک 5- مدرسه 
روســتای بنان دشتخاک 6- مدرسه چاهکین 7- مدرسه روســتای نذرج غربی 8- مدرسه همکوئیه 9- مدرسه روستای ابرون سنگ 10- مدرسه 
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یکی از داستان هایی که پس از خواندن چنان زلزله ای 
در ذهن می اندازد که گسل آن آرام نمی گیرد داستان 
قطره  کتاب سه  در  که  است  هدایت  آکل صادق  داش 
خون نشر امیرکبیر چاپ شده است. داش آکل با داستان 
های دیگر هدایت فرق دارد خواب خواننده را آشفته می 
کند. این داستان ها که اثر گذار است در بسیاری از آثار 
نویسندگان دیده می شود و آدمی با خواندن آنها هرگز 
قانع نمی شود و بارها آن را می خواند و هر بار که می 

اثر  فرق  کند.  آن کشف می  در  را  تازه  ای  نکته  خواند 
هنری  اثر  در  است.  همین  در  هم  غیرهنری  و  هنری 
روح منبسط می شود و در  اثر غیرهنری روح منقبض 
می شود. بسیاری که فیلم هندی سنگام و آواره را تماشا 
کرده اند با چشمان سرخ سالن سینما را ترک کرده اند 
اما این اثر هنری با اثری که پس از تماشای نمایشنامه 
رستم و سهراب در فرد به وجود می آید فرق می کند. 
هر دو به مرگ قهرمان ختم می شود اما یکی از مرگ ها 
بیهوده و احساسی و بی هدف است و یکی چون مرگ 
انسانی  و  دار  هدف  آکل  داش  یا  و  سیاوش  و  سهراب 

است.
در داستان و فیلم داش آکل نبرد نیکی و بدی دیده می 
می  پیروز  بد  نماد  عنوان   به  رستم  کاکا  چه  اگر  شود. 
چون  شود  می  پیروز  که  است  آکل  داش  این  اما  شود 

هدایت در پایان داستان راز این پیروزی را بیان می کند. 
مرجان هم مانند همه اهل شیراز برای او می گرید.صادق 
هدایت که همه صفات انسانی را به داش آکل داده است 
با زیرکی او را عاری از عیب نمی داند و آن این است 
که باالی دست خودش چشم ندارد کسی را ببیند تضاد 
بر همه داستان موج می زند. نیکی و زشتی در برابر هم 
قرار می گیرد حتی شخصیت خود داش آکل هم دارای 
حرکت  جوهر  تضاد  که  است  این  نه  مگر  است  تضاد 
دیالکتیکی است.  داش آکل عاشق مرجان دختر حاجی 
است اما خود را قانع می کند که لیاقت مرجان را ندارد و 
زشت است و اختالف سن دارد ولی این نیمه ای که او 
در وجود زنجیر می کند شب آزاد می شود صادق هدایت 
نوشته است هنگامی که شب خسته و فرسوده از راه می 
رسد. نصف شب آن وقتی که شهر شیراز با کوچه های 

پرپیچ و خم باغ های دلگشا و شراب های ارغوانی اش 
به خواب می رفت آن وقتی که ستاره ها آرام و مرموز 
باالی آسمان قیرگون به هم چشمک می زدند آن وقت 
و  و هوا  احساسات  تمام  با  و طبیعی  آکل حقیقی  داش 
هوس بدون رودربایستی از توی قشری که آداب و رسوم 
جامعه به دور او بسته بود از توی افکاری که از بچگی 
به او تلقین شده بود بیرون می آمد و آزادانه مرجان را 
تنگ در آغوش می کشید. اما این رویاها کوتاه است و 
داش آکل روز بعد از عروسی مرجان به آرزوی قلبی خود 
می رسد و مرگ را انتخاب می کند. همان لحظه ای که 
از مراسم عروسی بیرون آمد دیگر زنده نبود و سرانجام 
اهل  تا همه  بردند  به خانه اش  را روی دست  او  مردم 
از زبان  را  او  راز  نیز  برایش گریه کنند و مرجان  شیراز 

طوطی بشنود؛ مرجان عشق تو من را کشت!

تاریخ  در  رویایی  کالسیک  شعر 
ادبیات ایران ثبت شده است و این شعرها که متعلق به دهه 
سی شمسی می باشد، بیشتر و اکثریت قریب به اتفاق و تا 

آنجا که من دیده ام چهارپاره هستند و چند دوبیتی.
چارچوب  در  بیشتر  که  رویایی  یداهلل  های  کالسیک 
چهارپاره هستند به سبک و سیاق امروزی نزدیک نیستند 
و در میان آنها می شود، ابیات و قسمت هایی را مشاهده 
پتانسیل  و  اند  نزدیک  امروزی  به شعر کالسیک  که  کرد 
قوی تر شدن و بهتر بودن را دید و برداشت کرد. شعر در 
این قالب اگر تمامش )منظور تمام چهارپاره هاست( ناب و 
زیبا نباشد »هنر دلربائی را« بلدست و نمی شود به آسانی 
از آنها گذر کرد و به طور کلی درباره این شعر، سخن راند 

و محکم ایستاد.
نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد

عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد 
اسب تقدیر بتازد به گذرگاه نشاط

بر سر الشه ی غم شیهه زنان خواهد شد
پای اندوه به زنجیر سرور افتد باز 
آرزو بر ُرخ امید زند بوسه ی ناز 
رنج ناداری و ناکامی از دل برود 
ُپر کند شط فراوانی، دریای نیاز 

دست غم تکیه گه چانه ی پندار، مدار 
اشک حسرت به شکنج لب تبدار، مبار

مشت افسوس مزن بر سر زانوی دریغ 
پنجه در موی مکن، سر ز گریبان بردار

بیت اول که تضمین از حافظ ست و شعر را زیباتر ساخته 
است، می رود که با ابیات بعدی، فرم و ساختاری منسجم و 
خوش فرم را به مخاطب تقدیم کند. چهارپاره اصوال قالب 

فریاد  به زمان خود  توجه  با  قالب مخصوصا  این  اما  است 
رهایی طلبی داده و بر فراز و سکوی بلندی ایستاده است تا 
جلوداری در شعر کالسیک را تا حدودی نصیب خود کند و 
آرامش و نشاط به ذهن خالق و پرتوان هدیه دهد و بر فراز 
آسمانها بایستد و شادمانی ما را موجب شود »پنجه در موی 
مکن، سرزگریبان بردار« حکایت از محتوای عمیق خویش 
دارد و نکته نکته آن مانند زنجیر در این مصرع و مصرع 
های بعدی، تجسم یافته است حالتی که به انسان در وقت 
»تالمات روحی« دست می دهد و زیبا آفریده شد رویایی 
البته به »شعر حجم« مشهور است و منادی آن محسوب 
می شود و لیکن در اینجا قصد ورود به آن حوزه را نداریم 

و می خواهیم در این زمینه کنجکاوی کنیم.
بیا بر پیکر هم دودها باشیم 

بیا تا آتش نمرودها باشیم 
بیا همراه فوج ابرها آزاد 

بیا نابودها را بودها باشیم 

این شعر که در قالب چهارپاره سروده شده و فقط قسمت 
اول را می آورم که بسیار جالب و ماندگار است مخصوصا 
مصرع آخر آن »بیا نابودها را بودها باشیم« بازی زبانی در 
آنچنان  امروز  مثل  رویایی  )چهارپاره(  کالسیک  شعرهای 
برجسته و قابل نمود نیست و ما اکنون می توانیم بگوییم 
تفاوت  و  فرق  قالب کالسیک،  در  امروز  و  دیروز  بین  که 

بسیار است.

نیم نگاهی به داستان "داش آکل" صادق هدایت ؛
عشق تو من را کشت

نگاهی به چهار پاره های یداهلل رویایی

به قلم میر سید عباس 
روح االمینی 

به قلم امین اهلل حقیقی

خرفتی! 

)ضعف حافظه(
اشتیاقی نبود به دانایی در جوانی!

چنانکه افتد و دانی!
در سنین پایانی 

عزمی، جزمی، به دانش!
افسوس!

خرفتی حافظه!
دانایی را نپذیرفت! 

به قلم 
سیدرضا
 مجد زاده 
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سرویس اجتماعی کرمان امروز
 

دردسر های بی پایان جوان بیکار
نیازی  دیگر  و  می کند  تغییر  او  خواب  برنامه  است  بیکار  جوانی  وقتی 
نیست صبح زود بیدار شود و زود به خواب برود. برای همین نظام خانواده 
به  خواهر  و  برادر  و  می رود  سرکار  به  زود  صبح  پدر  می زند.  هم  به  را 
مادر  توسط  آن  امور  و  خانه  به  پرداختن  وقت  حاال  دانشگاه.  و  مدرسه 
است. مادر معذب و ناراحت است، چراکه پسر بزرگ خانه تا لنگ ظهر 
می خوابد و جلوی دست و پای مادر را می گیرد. به عالوه بیکاری او غصه 
مادر و پدرش را دو چندان می کند. او تا پاسی از شب درست وقتی همه 
در خواب هستند از بس طی روز خوابیده است با دوستان به خوشگذرانی 
فتیر است. غرورش را  و بطالت می پردازد. خوشی کردن هم بی مایه اش 
می کند.  دوبرابر  را  پدر  و غصه  دراز  پدر  به سمت  را  و دستش  شکسته 
پدر هم از ترس اینکه مبادا مقابلش قرار گیرد و حرمت ها از بین برود از 
دیگر مخارج می زند و به او اختصاص می دهد. خدا هم نکند که در راه 
خوشگذرانی که واقعاً هم گذراست با کسانی هم کاسه شود که او را به 
بیراهه بکشانند. یک جوان بیکار وقت و زمینه کافی برای مبتال شدن به 
تمام بزهکاری های اجتماعی و جرائم و مبتال شدن به اختالالت روانی را 

دارد.
ژان والژان های دله دزد

آدم بیکار انگیزه کافی برای دست زدن به کار های خالف را دارد. وقتی 
کسی بیکار می شود برای رفع نیاز های خود باید چه کند؟ چگونه از پس 

مشکالت خود بربیاید؟ چگونه بتواند احتیاجات خود را برآورده کند؟ 
تصور کنید اگر بخواهد از راه درست امرار معاش کند، اول باید کار 
پیدا کند، ولی کار و استخدام وجود ندارد. اگر هم باشد آنقدر دوستان، 
آشنایان، فامیل و ... در آن اداره یا سازمان هستند که بخواهند استخدام 
به شما نمی رسد. می مانی تو و روزنامه های کثیراالنتشار  شوند که نوبت 
که شاید در قسمت نیازمندی هایش چیزی پیدا کنی. حاال روزنامه را باز 
می کنی )که بدون ارزیابی آگهی شان را چاپ می کنند( آگهی کارمند - 
فوق لیسانس مرتبط- حتماً مجرد باشد- جنبه داشته باشد- و اگر بگوییم 
بعد از ساعت کار جملگی به کافی شاپ برویم نگوید نه. تماس گرفتی، 
بودن دربیاید ضمن سالم و  از اشغال  تا  منتظر ماندی  اینکه کلی  از  پس 
حضوری  می گویند:  بدهند،  است  غیرممکن  را  جوابت  که  احوالپرسی 
باید تشریف بیارید. می گویی حقوقش چقدر است؟ می گویند بستگی به 
خودتون داره! دست آخر هم از این سر شهر تا به آن سر شهر برسی پله ها 
را باال می روی تا می گویی برای استخدام. می گویند گرفتیم تموم شد... 

حاال کارش چه بود؟ خدماتی. 
مدت ها گذشته و نتوانسته از راه درست کار پیدا کند. تصور کنید اگر 
بقالی  مغازه  برود  است  مجبور  کند،  امرارمعاش  نادرست  راه  از  بخواهد 
بگوید یک عدد نوشابه بدهید و تا فروشنده رفت بیاورد، چیز هایی را به 
صورت قرض بردارد و فرار کند یا مثل ژان والژان دله دزدی کند یا سراغ 

کار هایی برود که عاقبت ندارد.
آدم بیکار دشمن مردم می شود

که  است  اجتماعی  آسیب های  بروز  عوامل  مؤثرترین  از  یکی  بیکاری 
پس از آنکه درون خانواده را تهدید کرد جامعه را نا ایمن می کند. افراد 
بیکار به گونه ای که انگار دستشان به کسی نرسیده به جامعه خود حمله 
فشار، سر چهار راه دستفروشی  و تحت  است  بیکار  مثاًل، چون  می کنند. 
می کند و کسی از او نخرد فحش و ناسزا می دهد و عصبانی می شود. افراد 
بیکار، دیگران را می خواهند قربانی کنند تا خانواده شان از فقر نجات پیدا 

کنند. آدم بیکار به مرور تبدیل به دشمن مردم می شود.
وقتی یک فرد نقش اجتماعی خود را به هر طریقی از دست داده و از 
کارمند متشخص تبدیل به یک بیکار می شود و بعد نقش یک خالفکار 
را به جان می خرد تا امرار معاش کند تبعات بسیار بدتری خانواده و بعد 
جامعه را در بر خواهد گرفت. تا دیروز بیکاری و نداشتن پول و درآمد 
مشکل بود حاال درآمد از راه ناصحیح است و برایش دیگر هیچ چیز مهم 
نیست و این تغییر یکباره فرهنگ زندگی اش را نابود می کند. او دیگر آن 
فرد سابق نیست و نگاهش به خانواده اش تغییر بدی پیدا کرده است. در 
مرام و منش کسی که دزدی می کند و به جامعه و افراد آن آسیب می زند، 
باید  که  یعنی کسی  زن  و  بودن  ذلیل  زن  یعنی  همسر  برای  گل خریدن 
تا  می کند  فروشی  مواد  که  شوهرش. کسی  برای  کند  کار  کلفت  مانند 
امرار معاش کند دیگر خانواده برایش مهم نیست، چون خودش با دست 

خودش خانواده هایی را بدبخت می کند.
بدون شک هیچ کسی واقعاً از ته دل تمایلی به دروغ و دزدی و خالف 
دنیا  نمی کند. در کجای  را  این کار  نمی گیرد  قرار  اگر در جبر  و  ندارد 
دزدی کردن یک تفریح محسوب می شود؟ یا در کجا فروش مواد مخدر 
و کار کردن در کار های خالف از روی عشق و کیف است؟ قاعدتاً هیچ 
آدم متمکنی اگر از حداقل اخالق فردی و اجتماعی برخوردار باشد سمت 
بیکاریست که  نداری و  افراد  این  اول و آخر  انگیزه  بزهکاری نمی رود. 
درآمد نداشته و دست به کار های خالف، چون دزدی و... می زنند، مگر 
تعداد خیلی اندکی که به دنبال لذت جویی از برخی خالف ها هستند مانند 

مصرف مواد مخدر. 
البته از همه این ها که بگذریم هستند آدم هایی که به خاطر قدرت ایمان 
و اخالق در وجودشان تمام مصائب را تحمل می کنند، اما تن به خالف 

نمی دهند.
  تأثیر مخرب بیکاری بر سالمت خانواده 

پدر بیکار، همسر و فرزندش را بیمار می کند
آن  سرپرست  و  مرد  خانواده ای  در  اگر  کرده اید  فکر  حال  به  تا  آیا 
خانواده دچار بحران بیکاری شود چه می شود؟ مرد ها همواره بار سنگینی 
تمام درآمد  تمام اعضای خانواده کار کنند و  اگر  بر دوش دارند. حتی 
خود را به پدرشان بدهند باز از غصه های پدر کاسته نمی شود. اصاًل همین 
که دستش را به سوی حتی همسرش دراز کند برای غصه اش کافیست. 
حاال تصور کنید مرد خانه بیکار شده باشد. انگار تمام مشکالت روحی 

روانی با هم قرار گذاشته اند تا سراغش بیایند. هنوز دو روز نگذشته ۲۰ 
سال پیر می شود، این به همین جا ختم نمی شود. ماجرای بیماری و مرگ 
تدریجی بنیاد خانواده دقیقاً از شکستن غرور پدر خانواده آغاز می شود. 
همسرش برای اینکه کاری کرده باشد دنبال کار می گردد و، چون بیمه 
نمی خواهد و به حقوق اندک راضی است در شرکتی خصوصی به عنوان 

منشی استخدام می شود. 
را  او  مگر غصه  بیاید  کنار  با خودش  خانواده  پدر  هم  هر چقدر  حاال 
ول می کند. این بار غیرت و تعصب و هزار جور فکر و خیال به سراغش 
همکار  کسانی  چه  با  می کند؟  چه  و  کجاست  همسرم  اکنون  می آید. 
اینستاگرامش را  نکند  تلگرام چت کند؟!  با همکارانش در  نکند  است؟ 
پیدا کنند و عکس های خصوصی اش را الیک کنند... همسرش صبح زود 
او  به  تا راهی کار شود. مرد خانه  بلند می شود و خود را مرتب می کند 
و خانم  داره؟«  آرایش الزم  اینقدر  »این چه کاریه که  پرخاش می کند: 
طلبکارم هستی؟ شرکته  میدی؟  منو  توخرجی  »مگه  پاسخ می گوید:  در 
خب، گفتن آراسته بیایید مهمان خارجی داریم.« توجه و محبت مرد به 
زن کم می شود. اداره خانه طور دیگری می شود. خانم هم فکر می کند، 
چون کار می کند و پول درمی آورد هر چه کند جای هیچ، چون و چرایی 
نیست. این یک تصویر ساده از هزاران تصویری است که بنیان خانواده 
را متزلزل می کند. حاال اگر مرد خانه بیکار شد و اجازه هم نداد همسرش 
بر گرفت چه؟ کم  در  را  فقر کل خانواده  و  باشد  کمک حال خانواده 
کم پای خالف به خانواده باز می شود و رفع نیاز ها بهانه ای می شود برای 
خالف کردن. مرد خانه وقتی می بیند دخترش از او چیز هایی را می خواهد 
کند،  رنگ  را  موهایش  دارد  دوست  همسرش  کند،  مهیا  نمی تواند  که 
لباسی بخرد یا برای آشپزخانه اش وسیله ای اضافه کند و شرمنده اوست، 
پسرش سرباز است دم به دقیقه زنگ می زند پول ندارم اینجا چیزی از بوفه 
پادگان بخرم و بخورم، الجرم مرد خانه کار هم که پیدا نکرده است، هیچ 
کس هم که دست او را نمی گیرد، می رود و خالف می کند. اگرچه این 
صحیح نیست که تحت هرگونه فشاری انسان از فضایل اخالقی و انسانی 
خود دور شود و حتی بیکاری دلیلی بر هنجارشکنی و انجام عمل خالف 
می کنند.  توجیه  را  ندارم« خود  »راه چاره ای  عبارت  با  پدر ها  اما  نیست! 

از توقعات خود  باید گفت: همیشه راهی هست و شاید اگر قدری  اما 
و خانواده کم کنیم و هر کاری را عار ندانیم و دست از تالش برنداریم 
سر  از  سازگاری  و  اندکی صرفه جویی  با  را  بحرانی  دوران های  می توان 

گذراند. 
 خالف های ظریف به اسم اشتغال

آنان بیکار نیستند، اما سیاهکاری می کنند
خیلی از افراد جامعه وقتی کاری مناسب پیدا نمی کنند یا از کار بیکار 
می شوند شاید به سمت کار های خالف به معنای عرفی رایج نروند و مثاًل 
دزد و قاچاقچی و موادفروش نشوند، اما واقعیت این است که خالف و 
اثرات آن بسیار  این ها نیست. خالف های ظریفی هم هست که  بزه فقط 
در  و  نیست  کار  که  می زنند  کار هایی  به  دست  خیلی ها  است.  مخرب 
حقیقت به بیکاری دامن می زند یا بهتر است بگوییم سیاهکاری می کنند. 

یک عده می روند راه پله های خانه های دیگران را تمیز می کنند و جای 
تحسین دارد که برایشان مهم نیست کار چه باشد، اما باز خالف می کنند. 
چگونه؟ می گویند: شما راه پله ات را به ما بسپار. ما از همه کمتر می گیریم 
و با این کار خود در حقیقت نان عده ای دیگر را آجر و باز تولید بیکاری 

می کنند.
و  گذشته  تاریخ  فاسد،  )چون  ارزان تر  را  اجناسی  می روند  عده  یک 
از  ارزان تر  و  امانی(  )به صورت  خریده  جا  همه  از  است(  غیراستاندارد 
می کنند،  معبر  سد  می پردازند.  دستفروشی  به  مثاًل  می فروشند.  جا  همه 
قانونگریزی می کنند، مداخله در کار کسبه می کنند و، چون مالیات نداده 

و اجاره مغازه هم نمی دهند مغازه دار ها را ورشکسته می کنند. 
هیچ  اینکه  از  غافل  هم  مردم  و  می کنند  ارزان فروشی  آن ها  از  خیلی 
ارزان است خرید کرده  دلیل که چقدر  به همان  نیست،  بی علت  ارزانی 
هم  باز  و  می بیند  آسیب  مملکت  اقتصادی  چرخه  و  رونق  نهایت  در  و 

مغازه دار ها بیکار می شوند و بیکاری، باز بیکار تولید می کند.
یک عده که هیچ تخصصی ندارند می روند کار های تخصصی می کنند. 
هرچه اندک بلد هستند را می گویند تخصص و کارت ویزیت می زنند: 
تمامی کار های جوشکاری، تأسیساتی، نصب کولر، تعمیر یخچال، نظافت 
خرابکاری  و  بی کیفیت  کارشان  هم  معموالً  منزل.  اثاث  باربری  منازل، 
باز  بیکاری،  و  می کنند  بیکار  را  متخصص  و  فنی  عده  یک  باز  و  است 

بیکار تولید می کند.
اما مهم تر از همه آن است که بسیارند کسانی که غیرت داشته و غرور 
بلنددار  بزرگوار معروف همت  به قول آن  و  نمی گذارند  پا  را زیر  خود 
که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیده اند. نرخ بیکاری و تورم 
اقتصادی و ناتوانی مدیریت کالن کشور که مجموعاً دست دولت وقت 
به هر  نداشته همت می کنند و  این کار ها  به  به کنار. کاری  بود،  خواهد 
و  می دهند  تن  باشد  ساختمان  کارگری  و  نظافت  اگر  حتی  حاللی  کار 
تو  از  خداست.  دست  روزی  چراکه  می سازند،  زندگی  حداقل های  با 

حرکت، از خدا برکت.
منبع روزنامه جوان

اثراتمنفیبیکاریتمامافرادجامعهرادربرمیگیرد:
بیکارهاییکهدشمنمردممیشوند!



قاتل آتیال کوچولو اعدام شد

جنایتکار شیشه ای که پسر خردسال را پس از آزار و اذیت به قتل 
رسانده بود در زندان رجایی شهر اعدام شد.

تلفنی  تماس  با  یافت آباد  کالنتری ۱۵۱  مأموران  که  بود  ۲۸ بهمن سال ۹۱ 
کارکنان بیمارستانی در جنوب تهران از مرگ مشکوک پسر خردسالی با 

خبر و راهی محل شدند. 
مأموران کالنتری در بیمارستان با جسد پسر بچه چهارساله ای به نام آتیال 
تحقیقات  نخستین  در  کرده بود.  فوت  مرموزی  به طرز  که  روبه رو شدند 
مأموران از زن و مردی که آتیال را به بیمارستان منتقل کرده بودند، تحقیق 

کردند. 
زن میانسال گفت: آتیال، فرزند یکی از دوستان پسرم است. پسرم کامران 
نام دارد که حدود دو هفته پیش آتیال را به خانه آورد. او گفت: پدر و مادر 
به همین  دارند  اختالف  با هم  است  و مدتی  از دوستانش هستند  آتیال 
خاطر دوستم پسر خردسالش را به من سپرد و از من خواست از او مراقبت 
به  را  آتیال  کردیم  اصرار  ما  کند.  حل  همسرش  با  را  اختالفش  تا  کنم 
خانواده اش برگرداند، اما کامران قبول نکرد تا اینکه ساعتی قبل آتیال را 
در حالی که بی هوش بود به خانه آورد و از ما خواست او را به بیمارستان 

منتقل کنیم. 
سپس مأموران کامران را برای تحقیق بازداشت کردند. متهم ابتدا منکر 
جرم خود شد و مدعی شد که قصد قتل نداشته است و در اثر عصبانیت 
در  مأموران  می شود.  او  مرگ  باعث  که  است  زده  آتیال  سر  به  ضربه ای 
قسمت دیگر از تحقیقات از مادر آتیال هم تحقیق کردند. وی گفت: چند 
سال قبل با مردی به نام حسام ارتباط دوستانه برقرار کردم که مدتی بعد 
به طور ناخواسته باردار شدم و آتیال به دنیا آمد. به همین خاطر نتوانستم 
برای او شناسنامه بگیرم تا اینکه آتیال چهار ساله شد و من با مردی به 
از  این مدت  را به حسام سپردم. در  آتیال  ازدواج موقت کردم و  امیر  نام 
آتیال خبری نداشتم که چند روز قبل متوجه شدم او به قتل رسیده است. 
حسام هم در بازجویی ها گفت: دوهفته قبل از حادثه کامران که از دوستانم 
تا آتیال را پیش  از او خواسته  بود به سراغ من آمد و گفت که بهنوش 
او ببرد و من هم آتیال را تحویل او دادم و از او خبری نداشتم تا اینکه 
فهمیدم به قتل رسیده است. در حالی که تحقیقات ادامه داشت پزشکی 
قانونی اعالم کرد آتیال قبل از مرگ مورد آزار قرار گرفته و سپس با فشار 
بر عناصر حیاتی گردن به قتل رسیده است. بدین ترتیب مأموران این بار 

متهم را مورد بازجویی فنی قرار دادند. 
وی در بازجویی ها با اعتراف به قتل آتیال گفت: روز حادثه شیشه مصرف 
کرده بودم و همراه آتیال در حال برگشت از شهریار بودم که در نزدیکی 
شهرک دریا در اتوبان آزادگان متوجه شدم آتیال خرابکاری کرده و صندلی 
ماشین را کثیف کرده است. در حالی که در توهم شیشه بودم او را کتک 
زدم و سپس گردنش را گرفتم تا صدای گریه اش قطع شود که فوت کرد. 
پس از این بالفاصله آتیال را به خانه مادرم بردم و از او خواستم آتیال را 
به بیمارستان ببرند. وی درباره آزار و اذیت آتیال هم گفت: چیزی به خاطر 
ندارم و احتمال می دهم بعد از مصرف مواد مخدر این کار را کرده باشم. 

متهم پس از تحقیقات تکمیلی در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران 
بود  نامشروع  رابطه  یک  شده  متولد  آتیال  که  آنجایی  از  شد.  محاکمه 
دادستان برای عامل جنایت درخواست قصاص کرد. در ادامه هیات قضایی 
پس از شنیدن اظهارات متهم و وکیل مدافعش وی را به اتهام قتل به 

قصاص و به اتهام تعرض به طفل به اعدام محکوم کردند. 
رای دادگاه پس از تأیید در دیوان عالی کشور برای اجرا به شعبه اجرای 
احکام دادسرای امور جنایی تهران فرستاده شد تا اینکه پس از سیر مراحل 
قانونی اجرای حکم و گرفتن استیذان از مقام قضایی صبح روز چهارشنبه 
پرونده  ترتیب  بدین  شد.  اعدام  رجایی شهر  زندان  در  متهم  ۲۲ خردادماه 

کامران پس از گذشت هفت سال از حادثه بسته شد.

سرایدار افغانستانی عامل 

سرقت ۲ میلیاردی
 

از  تومانی  میلیارد  برای شناسایی سارق دو  پلیس  ردیابی های یک ساله 
یک برج در شهرک غرب با دستگیری سرایدار افغان پایان یافت.

پارسال، یکی  ایران، هفدهم فروردین  از  به نقل  اقتصادآنالین  به گزارش 
از ساکنان برجی در شهرک غرب با پلیس ۱۱۰ تماس گرفت و از سرقت 
خانه اش خبر داد. وی گفت: ششم فروردین به خارج از کشور رفتم اما پس 
از بازگشت متوجه تخریب گاوصندوق خانه و سرقت پول ، طال و جواهر و 
اموال با ارزش داخل آن به ارزش تقریبی دو میلیارد تومان شدم.به دنبال 
رسیدگی  برای  و  تشکیل  خانه  سرقت  موضوع  با  پرونده ای  تماس  این 
تخصصی از کالنتری ۱۳۴ شهرک قدس به اداره ۱۷ پلیس آگاهی تهران 

بزرگ فرستاده شد.
بررسی صحنه  تیم  همراه  به  شاکی  اظهارات  شنیدن  از  پس  کارآگاهان 
مسکونی  برج  اول  طبقه  در  که  به محل سرقت  هویت  تشخیص  جرم 
راه  از  سارقان  یا  سارق  شد  مشخص  اولیه  بررسی های  در  و  رفتند  بود، 
تخریب پنجره بالکن وارد خانه شده و نقشه سرقت را اجرا کرده اند. در ادامه 
کارآگاهان دریافتند سرایدار افغانستانی برج به نام »نظیر« ۳۰ ساله از تاریخ 
۱۲ فروردین به بهانه دیدن خانواده اش در یکی از شهرهای شمالی آنجا را 
ترک کرده و دیگر بازنگشته است.شاکی گفت: نظیر از ۴ سال قبل برای 
انجام کارهای نظافت و خرید به خانه اغلب ساکنان برج رفت و آمد داشت 

و در ماه چندین بار نیز برای نظافت به خانه  ما می آمد.
جرم  علمی  کشف  روش های  از  بهره گیری  با  کارآگاهان  ترتیب  بدین 
توسط مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ مطمئن شدند که 
عامل سرقت همین مرد سرایدار است. اما وقتی به مخفیگاه نظیر رفتند، 
متوجه شدند او از ایران گریخته و به کشور خود برگشته است.ردیابی ها 
از  سال  یک  حدود  گذشت  با  اینکه  تا  داشت  ادامه  وی  دستگیری  برای 
سرقت، پلیس با خبر شد که سرایدار افغانستانی به ایران برگشته است. با 
مشخص شدن این موضوع، مخفیگاه نظیر در یکی از شهرهای جنوبی 
شناسایی و متهم درعملیات غافلگیرانه پلیسی دستگیر شد.در تحقیقات 
اولیه سارق منکر هرگونه سرقت از خانه شاکی شد اما در ادامه تحقیقات و 
با ارائه مدارک پلیسی به ناچار لب به اعتراف گشود و گفت: با ساخت کلید 
یدک از در ورودی آپارتمان در یک فرصت مناسب با توجه به ایام تعطیالت 
و خلوت بودن برج مسکونی حوالی ساعت چهار بامداد وارد آپارتمان شدم. 
به سراغ گاوصندوق رفته و پس از تخریب آن، وسایل با ارزش را سرقت 
کردم. برای تغییر مسیر تحقیقات پنجره بالکن را تخریب کرده و فردای 
از شهرهای  بازدید و سرکشی به خانواده ام که در یکی  بهانه  به  آن روز 
شمالی کشور بودند و با معرفی فرد دیگری به عنوان جایگزین خودم از 
برج مسکونی خارج شدم. بالفاصله اموال را به یکی از همشهریانم به نام 
امجد ۶۰ ساله به مبلغ ۲۰ میلیون تومان فروخته و به کشور افغانستان 
متواری شدم.با دستگیری خریدار اموال مسروقه او گفت: اموال را به طال 
به مبلغ ۶۰  استان تهران  از شهرستان های غربی  فروشی واقع در یکی 
میلیون تومان فروخته ام که ۲۰ میلیون تومان آن را به سارق دادم.بدین 

ترتیب هر دو متهم در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند.

خبر وزیر علوم تاکید کرد:

داوطلبان منتظر تعویق زمان کنکور نباشند

ارائه ۱۸ نوع خدمات بیمه ای و درمانی به بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ خبر داد:

گل فروشی در فضای مجازی؛ والدین مراقب فرزندان خود باشند

وزیر علوم با تاکید بر اینکه داوطلبان منتظر تعویق 
منظور  به  گفت:  نباشند،   ۹۸ کنکور  برگزاری  زمان 
کشور  زده  سیل  مناطق  کنکور  داوطلبان  به  کمک 
نظر  در  شده  تصویب  ظرفیت  بر  اضافه  ظرفیتی 
گرفتیم تا اگر نمره حدنصاب دانشگاه های انتخابی را 

کسب کنند در آزمون پذیرش خواهند شد.
ایسنا، ضمن  با  گو  و  در گفت  منصور غالمی  دکتر 
اینکه داوطلبان منتظر  بر  تاکید  با  این مطلب  بیان 
تعویق زمان برگزاری کنکور ۹۸ نباشند، اظهار کرد: 
ما بارها این موضوع را از طریق رسانه ها به خصوص 
صدا و سیما اعالم نمودیم که زمان برگزاری کنکور 
امسال به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد و این آزمون 
طبق زمانبندی اعالم شده برگزار می شود، حتی این 

موضوع در شورای عالی انقالب فرهنگی نیز مطرح و 
عنوان شد که تغییری در این زمینه نخواهیم داشت.

برگزاری  زمان  تعویق  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
اینکه  امکانپذیر نیست ضمن  اجرایی  نظر  از  کنکور 
زمانی  برنامه های  کنکور  داوطلبان  از  کثیری  تعداد 
خود را متناسب با زمان اعالم شده برگزاری کنکور 
بستند به همین جهت امکان تعویق زمان برگزاری 

این آزمون وجود ندارد.
به  به منظور کمک  ما  نشان کرد:  علوم خاطر  وزیر 
ظرفیتی  کشور  زده  سیل  مناطق  کنکور  داوطلبان 
اضافه بر ظرفیت تصویب شده در نظر گرفتیم تا اگر 
کسب نمره حدنصاب دانشگاه های انتخابی را کسب 

کنند در آزمون پذیرش خواهند شد.

سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت:سازمان تامین 
اجتماعی متولی ارائه ۱۸ نوع خدمت بیمه ای و درمانی به 

بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور است.
جوان،  خبرنگاران  باشگاه  اجتماعی  گروه  گزارش  به 
در  اجتماعی  تامین  سازمان  سرپرست  زدا  محمدحسن 
بازنشستگی  صندوق  رئیس  دروزدورف  آنتوان  با  دیدار 
تامین  سازمان  عملکرد  و  نقش  تشریح  ضمن  روسیه، 
اجتماعی گفت: این سازمان متولی ارائه ۱۸ نوع خدمت 
از ۵۰ درصد جمعیت کشور  بیش  به  درمانی  و  بیمه ای 
ایران،  در  اجتماعی  تامین  سازمان  کرد:  بیان  وی  است. 
خدمات  ارائه  و  بازنشستگی  حقوق  پرداخت  بر  عالوه 

و  بازنشستگان  از  نفر  میلیون  نیم  و  به حدود ۳  درمانی 
مستمری بگیران خود را ملزم به تقویت روند کار و تولید 

در کشور و همراه نیرو های مولد می داند.
زدا با تاکید بر رویکرد این سازمان برای توجه و بکارگیری 
ارائه خدمات مبتنی بر تکنولوژی های  دانش روز بیمه و 
نوین گفت: همکاری، حضور در هیئت رئیسه و بکارگیری 
تامین  بین المللی  سازمان  دستورالعمل های  و  مصوبات 
تامین  سازمان  تالش  از  نمونه ای  ایسا-  اجتماعی- 
رضایتمندی  افزایش  و  کیفیت  ارتقای  برای  اجتماعی 

ذینفعان این سازمان است.
از  فراتر  سازمان،  این  بیمه ای  پوشش  گسترش  از  وی 

پوشش  افزود:  و  گفت  ایران  اسالمی  جمهوری  مرز های 
در  کشور  از  خارج  ایرانیان  و  خارجی  اتباع  بیمه ای 

سال های اخیر مورد توجه بوده است.
تفاهم نامه  امضای  اجتماعی  تامین  سازمان  سرپرست 
عراق  و  ترکیه  آلمان،  اجتماعی  تامین  سازمان های  با 
و  سازمان  این  بین  تجربه  تبادل  موفق  نمونه های  از  را 
سازمان های بیمه گر کشور های یاد شده دانست و گفت: 
آماده هستیم تا دانش و تجربه خود را در اختیار صندوق 

بازنشستگی روسیه قرار دهیم.
در این دیدار که در محل صندوق بازنشستگی روسیه در 
این صندوق  آنتوان دروزدورف رئیس  برگزار شد،  مسکو 

تامین  سازمان  سرپرست  حضور  از  خرسندی  ابراز  با 
اجتماعی جمهوری اسالمی ایران در مسکو گفت: قدمت 
نشان دهنده  کشور  جمعیت  از  نیمی  به  شما  خدمات  و 

موفقیت در عملکرد این سازمان است.
ایران  اجتماعی  تامین  سازمان  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
فنی  دانش  تبادل  با  روسیه  بازنشستگی  صندوق  و 
به  دستیابی  و  خدمات  تنوع  جهت  در  خود  حرفه ای  و 

رضایت مشتریان خود بیش از گذشته گام بردارند.
به  اجتماعی  تامین  سازمان  سرپرست  زدا  محمد حسن 
صندوق  رئیس  رسمی  دعوت  به  خود  مقام  قائم  همراه 

بازنشستگی روسیه، به مسکو سفر کرده است.

با  بزرگ  تهران  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  رئیس   
اشاره به اینکه مصرف گل در میان قشر جوان افزایش 
به خصوص  مخدر  مواد  فروش  درخصوص  است  یافته 
ماده مخدر گل در فضای مجازی به خانواده ها هشدار 
داد. سرهنگ محمد بخشنده در گفت و گو با خبرنگار 
به  توجه  با  کرد:  اظهار  میزان  خبرگزاری  جامعه  گروه 
مواقع  از  برخی  در  متاسفانه  گستردگی فضای مجازی 
در  فروشان  خرده  و  سودجو  افراد  که  هستیم  شاهد 

این فضا اقدام به خرید و فروش مواد مخدر از نوع گل 
می کنند.

وی در ادامه با اشاره به دستگیری یک باند که در فضای 
مجازی دست به فروش ماده مخدرگل می زدند و کشف 
سه کیلوگرم گل از مخفی گاه آن ها اضافه کرد: متاسفانه 
مصرف گل در بین جوانان و نوجوانان افزایش پیدا کرده 
و در کاهش این تقاضا خانواده ها نقش موثری می توانند 

داشته باشند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با توجه 
به اینکه فضای مجازی می تواند برای نوجوانان و جوانان 
مراقب  اینکه  برای  گفت:خانواده ها  باشد  خطرآفرین 
فرزندان خود باشند، از در اختیار گذاشتن گوشی های 

تلفن همراه مخصوصا نوجوانان خودداری کنند.
وی افزود:اگر خانواده ها قصد دارند گوشی تلفن همراه 
توصیه می کنیم گوشی  قرار دهند  نوجوانان  اختیار  در 
خود را برای ساعات مشخص به آن ها بدهند و یا یک 

سری اپلیکیشن ها روی تلفن همراه فرزندانشان نصب 
کنند تا بتوانند آن ها را تحت نظر داشته باشند.

بخشنده گفت:درصورتی که مأموران پلیس نوجوانان را 
و  مشاهده  گل  مخدر  ماده  خرید  یا  مصرف  حین  در 
دستگیر کنند در چهارچوب ضوابط و قواعد این افراد 
بدون اینکه بازجویی شوند و یا اینکه راهی بازداشتگاه 
شوند به کانون معرفی تا برای بازگرداندن سالمتی آن ها 

تالش شود.
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سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: در انتظار تولید 
چاپخانه  توسط  هوشمند  ملی  کارت  بدنه  انبوه 
تولید  کارت ها  این  که  هرزمان  و  هستیم  دولتی 
شود، ثبت احوال این آمادگی را دارد که کارت های 

ملی هوشمند متقاضیان را صادر کند.
سیف اهلل ابوترابی در گفت وگو با ایسنا در خصوص 
ملی  کارت  بدنه  داخلی  تولید  وضعیت  آخرین 
چاپ  متولی  دولتی  چاپخانه  گفت:  هوشمند 
بدنه های کارت ملی هوشمند در داخل کشور است 
و اولین سری از این بدنه ها تولید وثبت احوال نیز 
عنوان  به  نهایت  در  که  است  کرده  چاپ  را  آنها 
نمونه آزمایشی در دفاتر پست و پیشخوان تحویل 

صاحبان آن داده شده است.
این  است  قرار  زمانی  چه  اینکه  به  پاسخ  در  وی 

کرد:  اظهار  برسند،  انبوه  تولید  به  کارت ها 
ملی  کارت  بدنه  انبوه  تولید  منتظر  ثبت احوال 
و  برای صدوراست  دولتی  هوشمندتوسط چاپخانه 
احوال  ثبت  تولید شود،  این کارت ها  زمان که  هر 
کند.در  صادر  را  کارت ها  که  دارد  را  این  آمادگی 
 ۲.۵ ماهیانه  صدور  ظرفیت  ثبت احوال  حقیقت 
حال  در  اما  دارد  را  هوشمند  ملی  کارت  میلیون 

حاضر منتظر تولید کارت ها هستیم.
بدنه های  تولید  گذشته  سال  ایسنا،  گزارش  به 
کارت ملی هوشمند در کشور کلید خورد و چاپخانه 
دولتی نیز متولی تولید آنها شد.تعدادی بدنه کارت 
به صورت پایلوت تولید شدند و از نظر فنی و ایمنی 
تاییدات  اخذ  از  پس  و  گرفتند  قرار  بررسی  مورد 

الزم به صورت آزمایشی به چاپ رسیدند.

خطر  سیل  از  پس  گفت:  دامی  علوم  دکترای  یک 
شیوع بیماری های عفونی و انگلی در گله ها بیشتر از 

هر موقع دیگر می شود. 
ایسنا  خبرنگار  با  گفت وگو  در  یاراحمدی  بهروز 
خطر  سیل  از  پس  کرد:  اظهار  لرستان،  منطقه 
بیشتر  گله ها  در  انگلی  و  عفونی  بیماری های  شیوع 
از هر موقع دیگر می شود چراکه آب ها آلوده شده و 

آبشخورهای طبیعی صدمه می بینند. 

وی بیان کرد: این موضوع به خصوص در فصل بهار که 
زمان شیوع تب برفکی محسوب می شود حادتر است. 
به  منجر  بیماری  این  شیوع  داد:  ادامه  یاراحمدی 
می شود  دامداران  به  اقتصادی  زیان  و  ضرر  و  تلفات 
بیماری  عالئم  اگر  سیل زده  مناطق  در  همین  برای 
مشاهده شد بایستی به دامپزشکی اطالع رسانی شود. 
این دکترای علوم دامی افزود: اداره دامپزشکی باید در 
اسرع وقت با واکسیناسیون و درمان دام های مبتال با 

شیوع بیماری مقابله کند. 
وی خاطرنشان کرد: بیماری تب برفکی سبب کاهش 
تولید شیر، الغری دام، افزایش تلفات بره ها و دام های 
بالغ در حین کوچ می شود. همچنین راندمان تولیدی 

و تولیدمثلی گله را کاهش خواهد داد. 
یاراحمدی افزود: خانوارهای دامدار کوچنده و آسیب 
دیگری  زمان  هر  از  بیش  اکنون  هم  سیل  از  دیده    
نیازمند حمایت و مساعدت در خصوص ثبت و پایش 

دامی  انگل های  با  مبارزه  و  واگیردار  بیماری های 
هستند. 

رابطه  این  در  کرد:  اضافه  دامی  علوم  پژوهشگر  این 
برفکی،  تب  بیماری  دام هاعلیه  واکسیناسیون  انجام 
دام های  بهداشتی الشه  دفن  دام،  جایگاه  پاشی  سم 
از داروهای ضدانگل و... از جمله  تلف شده، استفاده 
باید  که  هستند  پیشگیرانه ای  و  بهداشتی  اقدامات 

مدنظر قرار گیرند.

ثبت احوال در انتظار تولید انبوه بدنه کارت ملی هوشمند

تب برفکی بعد از سیل را جدی بگیرید
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والیبالیست کرمانی راهی 

صوفیه شد
رضا محمود آبادی جوان خوش آتیه کرمانی در قالب تیم والیبال 
جوانان ایران برای برپایی اردوی تدارکاتی بامداد پنجشنبه تهران را 

به مقصد صوفیه ترک کرد.
علی اکبر ثابتی پور، رئیس هیات والیبال استان کرمان در گفت و گو 
با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان گفت:بر اساس 
پنجشنبه  بامداد   ۲:۴۵ ساعت  ایران  تیم  شده  انجام  ریزی  برنامه 
تهران را به مقصد صوفیه ترک کرد، کاروان ایران پس از توقف در 

فرانکفورت آلمان، راهی کشور بلغارستان و شهر صوفیه می شود.
وی افزود: شاگردان بهروز عطایی تا تاریخ ۲۶ خرداد جاری  در این 
کشور با تیم های جوانان بحرین و تیم ب بلغارستان ۳ دیدار دوستانه 
انجام خواهد داد و سپس روز ۲۸ خرداد جاری به کشور اسلوونی و 
شهر ماریبور سفر می کند. ثابتی پور تصریح کرد: جوانان ایران در 
تیم های  با  کادرفنی،  نظر  مورد  تمرینات  برگزاری  اردو ضمن  این 
عربستان و اسلوونی دیدار خواهند کرد و بعد از پایان برنامه آماده 

سازی خود در تاریخ ۲ تیرماه به تهران باز خواهند گشت.
وی یادآور شد: همچنین مسئوالن تیم ایران در تالش هستند تا در 
صورت حضور تیم های کامرون و مصر در کشور اسلوونی با این دو 

تیم نیز دیدار دوستانه داشته باشند.
ثابتی پور افزود: اردوی آماده سازی جوانان ایران ۱۰ روز به طول 
خواهد انجامید و تیم ایران با حضور ۱۴ بازیکن و ۷ کادرفنی به این 

اردو خواهد رفت.

مهرکرمان قهرمان مسابقات فوتسال 

شهدای نیروی انتظامی شد
مسابقات  دوره  پانزدهمین  قهرمان  مهرکرمان  غیرانتفاعی  موسسه 
شهرستان  انتظامی  نیروی  شهدای  یادواره  رمضان  جام  فوتسال 

کرمان شد.
 ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
شهدای  یادواره  رمضان،  جام  فوتسال  مسابقات  دوره  پانزدهمین 
و  باشگاه ها  از  تیم  با حضور ۵۵  کرمان  انتظامی شهرستان  نیروی 
یگان های انتظامی و نیرو های مسلح مستقر در شهر کرمان و سایر 
تیم ها در سالن پاس برگزار شد. در فینال این رقابت ها، تیم موسسه 
کرد  مغلوب  را  شهید  بنیاد  تیم   ۲ بر   ۶ بانتیجه  مهر  غیرانتفاعی 
ناحیه  تیم  یافت.   دست  ازمسابقات  دوره  این  قهرمانی  مقام  به  و 
امیرالمومنین )ع( نیز در رده بندی در ضربات پنالتی بانتیجه ۳ بر 
۲ از سد تیم بیمارستان سیدالشهدا گذشت و مقام سوم مسابقات 
حضور  با  که  مسابقات  این  ی  اختتامیه  مراسم  در  کرد.  کسب  را 
به  نیا  از محمدحسین سجادی  انجام شد  مسئوالن در سالن پاس 
اهدای  با  برتر  تیم  از سه  و  )۹ سال(  بازیکن  عنوان خردسال ترین 

جام، مدال، حکم و جایزه نقدی تجلیل شد.

انتقال پرونده چهار محیط بان کرمانی 

متهم به قتل به دادسرای نظامی
 

فرمانده یگان محیط زیست کشور از انتقال پرونده محیط بانان متهم 
به قتل عمد در استان کرمان به دادسرای نظامی هرمزگان خبر داد.

به گزارش ایسنا، حدود دو هفته پیش، دو نفر متهم به شکار غیرمجاز 
طی تعقیب و گریز با محیط بانان پارک ملی َخبر استان کرمان بر اثر 
تصادف جان خود را از دست دادند. بر اساس اظهارات یگان محیط 
تاریخ ۱۱ خردادماه،  در  است که  قرار  این  از  ماجرا  زیست کشور، 
محیط بانان منطقه خبر، یک دستگاه خودرو سمند و یک دستگاه 
برای  پروژکتورکشی  حال  در  که  کردند  شناسایی  را  موتوسیکلت 
نشان  واکنش  موضوع  این  به  نسبت  بالفاصله  که  بودند  آهو  شکار 
)شکارچیان(،  موتوسیکلت  راکبان  گریز،  و  تعقیب  در حین  دادند. 
نفر  اتفاق دو  این  اثر  بر  تیراندازی کردند که  به سمت محیط بانان 
کل  اداره  به  متعلق  ماشین  شیشه  و  شدند  زخمی  محیط بانان  از 

حفاظت محیط زیست استان کرمان نیز شکسته شد.
پس از تیراندازی شکارچیان، موتوسیکلت در حال فرار، تعادل خود 
را از دست داد و واژگون شد. محیط بانان بالفاصله با نیروهای امداد 
تماس گرفتند اما به دلیل صدمات وارده، هر دو شکارچی متاسفانه 
سه  فوت شده ،  شکارچیان  خانواده  شکایت  دنبال  به  کردند.  فوت 
محیط بان و یک همیار محیط زیست حاضر در عملیات، متهم به 

قتل عمد هستند و در حال حاضر در بازداشت به سرمی برند.
سرهنگ جمشید محبت خانی فرمانده یگان محیط زیست کشور در 
گفت وگو با ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده محیط بانان کرمانی 
متهم به قتل عمد، با اشاره به اینکه پرونده در حال رسیدگی است 
و مجرم بودن محیط بانان به هیچ وجه احراز نشده است، گفت: اتهام 
قتل عمد بر مبنای شکایت خانواده دو شکارچی است که در حین 
فرار به دلیل واژگون شدن موتوسیکلت شان، جان خود را از دست 
دادند؛. خانواده این دو فرد که برادر هم بودند؛ ادعا دارند که دو فرد 
متهم به شکار غیرمجاز عمداً توسط خودروی محیط بانان زیر گرفته 
شده اند و برای همین هم شکایت کرده اند. وی ادامه داد: بر اساس 
شکایت خانواده شکارچیان، اتهام محیط بانان قتل عمد است اما این 
محیط  حقوقی  نماینده  باشد.  همین  که حکم  نیست  معنا  این  به 
زیست استان کرمان پیگیر روند رسیدگی به پرونده است و خواسته 
یگان محیط زیست آن است که هیچ حقی از طرفین تضییع نشود. 
فرمانده یگان محیط زیست با بیان اینکه پرونده محیط بانان کرمان 
از  کرد:  تصریح  شد،  منتقل  هرمزگان  استان  نظامی  دادسرای  به 
آنجا که تعقیب دو فرد متهم به شکار غیرمجاز در پارک ملی خبر 
استان کرمان شروع شده و تا مرز هرمزگان ادامه داشته است؛ پرونده 
در  وی  شد.  منتقل  هرمزگان  استان  نظامی  دادسرای  به  اتفاق  این 
پاسخ به پرسشی در مورد وضعیت جسمی محیط بانان بازداشت شده، 
گفت: در این تعقیب و گریز هیچ گونه تیری از سوی محیط بانان به 
اما شکارچیان  نشده  شلیک  غیرمجاز  شکار  به  متهم  فرد  دو  سمت 
به سمت محیط بانان تیراندازی کرده بودند که موجب شد دو نفر از 
محیط بانان از ناحیه سر، صورت و دست زخمی شوند. در چند روز 
اخیر، من بارها با محیط بانان زخمی صحبت کردم تا از بهبود کامل 
آنها اطمینان حاصل کنم. در حال حاضر هم در بند نظامی ها بازداشت 
از  ناراحتی  ابراز  ضمن  کشور  زیست  محیط  یگان  فرمانده  هستند. 
فوت دو شکارچی غیر مجاز در حین عملیات در پارک خبر، گفت: 
در آن منطقه ساختار اجتماعی به شکل قبیله ای و عشیره ای است 
و در این ساختار یک خانواده دو فرزند خود را از دست داده است. 
بسیار اتفاق ناگواری است هم من و هم محیط بانان بخاطر این اتفاق 
به جایی برسیم که  ناراحت هستیم و تسلیت می گوییم. ای کاش 
هیچ شکارچی نداشته باشیم، آن زمان ما هم به محیط بانان می گوییم 

اسلحه هایتان را جمع کنید. کاش به آن روز برسیم.

هیئت  روابط عمومی  و  اطالع رسانی  کمیته  رئیس 
این  از  نماینده  سه  از حضور  کرمان  استان  فوتبال 
استان در لیگ  دسته اول فوتسال در رده های سنی 

امید و نونهاالن خبر داد.
و  اطالع رسانی  کمیته  رئیس  امیرخسروی،  عرفان 

روابط عمومی هیئت فوتبال استان کرمان در گفت 
و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
گروهی  دور  اول  مرحله  رقابت های  گفت:   ، جوان  
لیگ دسته اول فوتسال کشور در رده سنی امید از 
۲۶ مرداد آغاز خواهد شد که استان کرمان در این 

رقابت ها دو نماینده دارد.
عنوان  به  سیرجان  کیان  فوتسال  تیم  افزود:  وی 
یکی از نمایندگان استان کرمان در گروه )۱( مرحله 
از استان  نخست این رقابت ها در شهرستان ورزقان 

آذربایجان شرقی باید با رقیبان خود دیدار کند.
امیرخسروی تصریح کرد: در گروه اول این مسابقات، 
فوتبال  هیئت  ورزقان،  سونگون  مس  تیم های 
شهرستان آران و بیدگل، اتحاد بهبهان، صدرا شیراز 
و سرخپوشان همدان حضور دارند که نخستین بازی 
و  آران  شهرستان  فوتبال  هیات  با  سیرجان  کیان 

بیدگل خواهد بود.
دیگر  فراراه  کرمان  فوتسال  تیم  شد:  یادآور  وی 
قرار  رقابت ها  این  دوم  گروه  در  نیز  استان  نماینده 
دارد و باید در شهرستان زاوه از استان خراسان رضوی 

به مصاف رقیبان خود برود.
هیئت  روابط عمومی  و  اطالع رسانی  کمیته  رئیس 
فوتبال استان کرمان بیان داشت: رعدپدافند اصفهان، 
مقاومت البرز، عکاسی ابراهیمی زاوه، کشاورز قزوین 

ها  رقابت  در  حاضر  های  تیم  گرگان  استرآباد  و 
دیدار خود  اولین  در  فراراه  کرمان  تیم  که  هستند 

باید با مقاومت البرز روبه رو شود.
تیم  نیز  نونهاالن  سنی  رده  در  گفت:  امیرخسروی 
تاالر سامان ارزوییه به عنوان نماینده استان کرمان 
فوتسال  اول  دسته  لیگ  مسابقات  اول  گروه  در 
صف  خود  رقبای  مقابل  قم   شهرستان  در  کشور 

آرایی می کند.
مشگین شهر،  ورزش  و  علم  تیم های  افزود:  وی 
و  ازنا  شاهین  قزوین،  البرز  سبزه وار،  ثامن الحجج 
ارزوییه  سامان  تاالر  گروه  در  مالیر  ازندریان  متحد 
حضور دارند و نماینده استان در بازی نخست خود 

با البرز قزوین در روز نهم تیرماه به میدان می رود.
هیات  رئیس  قرایی،  ی  ویژه  نگاه  به  امیرخسروی 
فوتبال استان کرمان به فوتسال در رده سنی پایه 
اشاره و تصریح کرد: این نگاه ستودنی است و با این 
رویکرد توانسته ایم سهمیه های خوبی در لیگ های 

پایه کشور به دست آوریم.

کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  حوادث  مرکز  مدیر 
تیم  همکاری  با  ساعته  ماموریت سه  یک  در  گفت: 
نجاتگران کوهستان جمعیت هالل احمر جان زن ۲۸ 
نجات  بردسیر  شهرستان  زار  الله  ارتفاعات  در  ساله 

داده شد.

باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان،   سیدمحمد صابری رئیس اورژانس 
پیش بیمارستانی و مدیر مرکز حوادث دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان گفت:  در یک ماموریتی که بیش از 
۳ ساعت طول کشید، جان یک زن ۲۸ ساله عضو 

یک تیم کوهنوردی از استان یزد که در ارتفاعات الله 
زار شهرستان بردسیر کرمان، دچار مشکالت تنفسی 

شده بود، نجات یافت.
هالل  جمعیت  کوهستان  نجاتگران  تیم  افزود:  وی 
و  کردند  منتقل  کوه  پایین  به  را  خانم  این  احمر، 

درمانی  اولیه  اقدامات  اورژانس ۱۱۵،  تکنیسین های 
را در محل برای وی انجام دادند.

وسیله  به  خانم  این  کرد:  بیان  صابری  سیدمحمد 
مرکز  به  درمان  مراحل  تکمیل  برای   ۱۱۵ اورژانس 

درمانی الله زار انتقال یافت .

مبارزه  برای  ها  راه  بهترین  از  یکی  روی  پیاده 
اعتیاد  حتی  و  خوابی،افسردگی  استرس،بی  با 

است .
 پیاده روی به عنوان یک درمان طبیعی، ساده 
برای  راه ها  بهترین  از  به صرفه، یکی  و مقرون 
مبارزه با استرس، بی خوابی، اضطراب، افسردگی 

و حتی اعتیاد است.
 در اینجا مشکالت روانی که با انجام پیاده روی 
بیشتر  گیرند،  می  خود  به  بهبود  سیر  منظم 

معرفی شده اند:
افزایش اعتماد به نفس: ورزش های هوازی مانند 
و  افزایش حجم عضالت  با  پیاده روی  و  دویدن 
بهبود وضعیت استقامت بدن، منجر به افزایش 

اعتماد به نفس می شوند.
 بهبود وضعیت خواب: یکی از مزایای پیاده روی 
منظم، بهبود چرخه خواب و بیداری است؛ آنهم 

از طریق کاهش سطح استرس.
 افزایش تمرکز: مطالعه ای نشان داده زنانی که 
پیاده  هفته  در طول  نیم  و  ساعت  یک  معادل 
روی داشتند، عملکرد ذهنی بهتری را در مقایسه 
هفته  در طول  دقیقه  از ۴۰  کمتر  که  زنانی  با 

پیاده روی داشتند نشان دادند.
میان  قوی  ارتباط  تحقیقات  استرس:  کاهش   
را  پیاده  وری  جمله  از  و  ورزش  و  روحی  فشار 
ثابت کرده است به این گونه که ورزش موجب 
کاهش پاسخ به فشار روحی، کاهش دوره نقاهت 

پس از دریافت استرس و کم شدن آسیب  پذیری 
فرد نسبت به بیماری  های ناشی از فشار روحی 
می  شود. فعالیت ورزشی، به  ویژه پیاده روی شیوه 
فوق  العاده موثری برای برطرف کردن فشار روحی 

است.
 کاهش عالئم افسردگی: مطالعات متعددی این 
نکته را ثابت کرده اند که ورزش های منظم قلبی 
مانند دویدن و پیاده روی می توانند نشانه های 
افسردگی را کاهش دهند. برخی از انواع افسردگی 

به دلیل کمبود انتقال دهنده های عصبی مانند 
این در  و  ایجاد می شود  و دوپامین  سروتونین 
خود  مستمر  روی  پیاده  انجام  که  است  حالی 
باعث افزایش ترشح این انتقال دهنده ها و بهبود 
خلق و خوی خواهد شد. ضمنا پیاده روی باعث 
که خود  می شود  بدن  در  آندورفین  آزاد شدن 

یک ضد افسردگی طبیعی محسوب می شود.
در  شرکت  محققان  گفته  به  اضطراب:  کاهش   
فعالیت های هوازی منظم منجر به کاهش سطح 

می  بدن  در  اضطراب  با  مرتبط  های  هورمون 
شود ضمن این که به تثبیت خلق و خوی نیز 
ایروبیک  کمک می کند. حتی ۵ دقیقه ورزش 

می تواند اثرات ضد اضطراب داشته باشد.
را  بیماری قلبی  ورزش در طبیعت احتمال 

کاهش می دهد
تاثیر  در فضای سبز  پیاده روی  و  ورزش کردن 

مثبت بیشتری بر سالمت قلب افراد دارد 
و  کردن  ورزش  که  است  داده  نشان  بررسی ها   
پیاده روی در فضای سبز تاثیر مثبت بیشتری 

بر سالمت قلب افراد دارد.
سالمت  بر  هم  طبیعت    ،  MNT از  نقل  به   

فیزیکی و هم سالمت ذهنی تاثیر گذار است.
طبیعت  نوعی  به  طبیعت  در  کردن  ورزش   
درمانی نیز به حساب می آید و می تواند سالمت 
قلب را افزایش دهد. در واقع سالمت از طبیعت 

جدا نیست.
باره،  این  در  پنسیلوانیا  اهل  پزشکان  از  یکی   
می گوید: در طول فعالیت حرفه ای خود دریافتیم 
که فعالیت در طبیعت بر سالمت قلب و عروق 

بیماران تاثیر بسزایی دارد.
می تواند  حدودی  تا  فیزیکی  فعالیت  و  ورزش   

جایگزین درمان های دارویی شود.
 بیماران باید برنامه ورزش خود را با پزشکان در 
اطمینان  آن  بودن  بی خطر  از  تا  بگذارند  میان 

حاصل کنند.

تیم ملی فوتبال ایران در جدید ترین رده بندی فیفا یک 
میزان،  از  آنالین  جم  جام  گزارش  به  کرد.   صعود  پله 
جدید ترین رده بندی تیم های ملی فوتبال جهان از سوی 

فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( اعالم شد که بر اساس 
یک  و  پیروزی  یک  از  پس  ایران  فوتبال  ملی  تیم  آن 
تساوی در دو دیدار تدارکاتی مقابل سوریه و کره جنوبی 

با یک پله صعود در رتبه بیستم جهان قرار گرفت.
بر اساس این رده بندی تیم کشورمان همچنان در رده 
در  و کره جنوبی  ژاپن  تیم های  و  مانده  باقی  آسیا  اول 

رتبه های دوم و سوم قرار دارند. همچنین تیم های ملی 
جهان  سوم  تا  اول  ترتیب  به  برزیل  و  فرانسه  بلژیک، 

هستند.

حضور سه نماینده از کرمان در لیگ  دسته اول فوتسال

نجات جان زن ۲۸ ساله در ارتفاعات الله زار

پیاده روی چطور سالمت روان را تضمین می کند؟

صعود تیم ملی ایران در جدیدترین رده بندی فیفا

با  مبارزه  پلیس  گفت:ماموران  نرماشیر   شهرستان  انتظامی  فرمانده 
مواد مخدر این فرماندهی از یک دستگاه اتوبوس مسافربری۱۰۱کیلو 
و ۳۵۰گرم تریاک که به طرز بسیار ماهرانه در آن جاساز شده بود، 

کشف کردند.
 ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 

گفت:  نرماشیر  شهرستان  انتظامی  فرمانده  آبادی،  یوسف  سرهنگ 
بازرسی  هنگام  فرماندهی  این  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  ماموران 
اتوبوس  دستگاه  یک  از  شهرستان  اصلی  محور  عبوری  خودرو های 
مسافربری۱۰۱کیلو و ۳۵۰گرم تریاک که به طرز بسیار ماهرانه در آن 

جاساز شده بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نرماشیر با اشاره به دستگیری۴ قاچاقچی 
این  موقعیت  به  توجه  با  نرماشیر  پلیس  کرد:  بیان  رابطه  این  در 
شب  موادمخدر،  قاچاق  شوم  پدیده  با  مبارزه  راستای  در  شهرستان 
رقم  خوبی  کشفیات  همواره  رابطه  همین  در  که  نمی شناسد  روز  و 

خورده است.

اتوبوس زاهدان- تهران با ۱۰۱ کیلوگرم تریاک در نرماشیر توقیف شد
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گزارش »کرمان امروز« از جشن کرامت آفتاب و افتتاح 520 نیروگاه خورشیدی توسط کمیته امداد امام خمینی )ره(:

 520 از  بهره برداری  مناسبت  به  آفتاب  کرامت  جشن 
امام  امداد  نیروگاه خورشیدی خانواده مددجویان کمیته 
رئیس  فتاح  پرویز  با حضور  کرمان  استان  ره(   ( خمینی 
مسئوالن  سایر  و  کشور  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته 
استانی صبح پنجشنبه هفته گذشته 23 خردادماه در شهر 

گلزار شهرستان بردسیر برگزار شد. 
اشتغال پایدار

استان کرمان  ره(   ( امام خمینی  امداد  مدیر کل کمیته 
در  فتاح  مهندس  تخصص  گفت:  مراسم  این  ابتدای  در 
حوزه انرژی های خورشیدی این دلگرمی را برای ما ایجاد 
و  کنیم  پیگیری  را  خورشیدی  های  پنل  بحث  که  کرد 
بوده  ما  انتظار  از  فراتر  شده  انجام  اقدامات  خوشبختانه 
استاندار  از  تقدیر  ضمن  ادامه  در  صادقی  یحیی  است. 
نمایندگان  سایر  و  بردسیر  و  سیرجان  نماینده  کرمان، 
استان، مهندس فتاح و سایر مسئوالن حاضر در این جشن 
امروز  استان  سراسر  در  مگابایتی   5 نیروگاه   520 گفت: 
خورشیدی  های  نیروگاه  مجموع  تا  شد  خواهند  افتتاح 
صادقی  شود.  عدد   720 کرمان  استان  در  مددجویان 
گفت: 70 مسکن به صورت دو منظوره ) خانه 50 متری 
ساخته شده  منزل(  روی سقف  پنل خورشیدی  نصب  و 
است. با نصب این پنل ها خانواده های مددجویان به طور 
به  برق  تومان  هزار   300 و  میلیون  یک  ماهانه  میانگین 
دولت می فروشند. وی گفت: در حال حاضر ماهیانه 650 
فروخته  دولت  به  ها  نیروگاه  این  از  برق  تومان  میلیون 
این است که هزار نیروگاه جدید نیز  برنامه ما  می شود. 
در سال جاری بسازیم. به گفته صادقی استان کرمان در 
مشاغل دیگری همچون قالی بافی نیز ظرفیت دارد و سال 
جاری تصمیم داریم که تعداد قالی بافان مددجو را از 4 
هزار نفر به 5 هزار نفر ارتقاء دهیم. وی گفت: سال 97 ما 
117 درصد اعتبارات تبصره 16 در استان کرمان را جذب 
کردیم که این موضوعات نشان از همت و تالش همکاران 

بنده در کمیته امداد است. 

حتی یک شغل
برنامه  راس  در  مراسم گفت:  این  در  نیز  کرمان  استاندار 
های دولت تدبیر و امید رفع فقر و محرومیت و اشتغال و 
تولید قرار دارد. فدایی گفت: همه مشکالت مردم ما ناشی 
از بیکاری است و هر کس که قدمی برای ایجاد حتی یک 
انجام داده است.  شغل بر می دارد کاری بسیار بزرگ را 
در ایجاد شغل نیز زمان و سرعت عمل را نباید از دست 
دهیم و اگر شغل را امروز می توانیم ایجاد کنیم بسیار بهتر 
است از اینکه همین شغل را دو ماه بعد ایجاد کنیم. چرا 
که فردی که بیکار است ممکن است در همین دو ماه به 
ایجاد کند.   را برای خود و جامعه  اجبار مشکالت بزرگی 
ادامه داد: در سه سال گذشته 3 هزار و  استاندار کرمان 
به  و  اشتغالی  خود  برای  تسهیالت  تومان  میلیارد   500
ویژه مشاغل خرد و خانگی در استان کرمان پرداخت شده 
درصد   25 متاسفانه  صنعتی  واحد   600 و  هزار  از  است. 
واحد های صنعتی استان کرمان تعطیل شده است و 35 
درصد دیگر نیز نیمه راکد هستند و بهترین کار برای ایجاد 
ارتقای  به  کمک  و  واحدها   این  مجدد  اندازی  راه  شغل 
بهره وری واحدهای نیمه راکد و جلوگیری از تعطیلی آن 

ها است. 
بخشش کرمانی

با  خود  ابتدای سخنان  در  کشور  امداد  کمیته  کل  مدیر 
انتقاد از برنامه ریزان این جشن گفت: بهتر بود که مردم و 
مددجویان نیز در این جشن صحبت می کردند تا بیشتر 
مردم  گفت:  فتاح  پرویز  بشنویم.  را  ها  آن  های  دغدغه 
بزرگوار کرمان هر ساله 96 میلیارد تومان به ما کمک می 
کنند که رقمی بسیار باال است و تمامی این رقم در خود 
استان هزینه می شود. گرانی ها و مشکالت کشور باعث 
امداد  کمیته  به  را  خود  های  کمک  ها  کرمانی  که  نشد 

کاهش دهند. 
وی گفت: ما در کرمان 11 هزار یتیم تحت پوشش داریم 
و خوشبختانه 26 هزار کرمانی حامی این یتیمان شده اند 

که این موضوع روح بزرگ کرمانی ها را نشان می دهد. 
مسکن  کرمان  در  ما  دغدغه  باالترین  داد:  ادامه  وی 
واحد   900 و  هزار   6 ساخت  به  که  است  مددجویان 
رییس  نوبخت  آقای  سفر  در  که  داریم  نیاز  مسکونی 
کرمان،  استان  جنوب  به  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان 
تعهد ساخت 10 هزار واحد داده شده که 5 هزار واحد را 
امام خمینی )ره( می سازد که خوشبختانه  کمیته امداد 

هفته آینده پیش پرداخت ساخت این واحدها دریافت می 
شود و باقی واحد ها نیز توسط دولت ساخته خواهد شد. 

و  جهیزیه  صف  کرمان  استان  در  مسئول  این  گفته  به 
پرداخت وام ضروری تا 5 میلیون تومان به صورت قرض 

الحسنه  برای تمامی مددجویان برداشته شده است. 
مجلس  در  کرمان  استان  نمایندگان  اینکه  بیان  با  فتاح 
یار و یاور کمیته امداد هستند گفت: در بودجه امسال 3 
هزار و 500 میلیارد تومان برای اشتغال مددجویان کمیته 
تر  را سنگین  ما  نظر گرفته شده که مسئولیت  امداد در 
سال  در  امداد  کمیته  اشتغال  عدد  روی  بر  باید  و  کرده 
قبل که حدود یک هزار و 400 میلیارد تومان بود، بیشتر 
کار کنیم. وی گفت: همه بدانند که دولت در سال جاری 
تاکنون صد در صد مطالبات کمیته امداد را پرداخت کرده 

است. 
میلیون   50 سطح  تا  مددجویان  اشتغال  وام  گفت:  وی 
تومان ارتقاء دادیم و حتی یک ریال سود بابت وام ها نمی 

اشتغال در جریان  گیریم. در کل کشور 650 هزار طرح 
داریم که اگر هرکدام از خانوارها به حداقل دستمزد دست 
امام  امداد  کمیته  حمایت  از  و  شده  خودکفا  کنند،  پیدا 
خمینی)ره(  خارج می شوند که در همین راستا نیز سال 
گذشته 37 هزار خانواده به دلیل خود اشتغالی خروجی از 

کمیته امداد داشتیم. 
فتاح گفت: خوش حساب ترین افراد در نظام بانکی جامعه 
هدف کمیته امداد هستند و اختالس گران و چپاولگران 

کشور باید از این قشر خجالت بکشند. 
وی گفت: عالوه بر 520 واحدی که تاکنون افتتاح شده 
واحد   400 و  کرمان  استان  شمال  به  واحد   600 است 
می  سهمیه  یارانه  تومان  ملیون  ده  با  کرمان  جنوب  به 
دهیم. سال گذشته 294 میلیارد تومان در استان کرمان 
مستمری پرداخت کرده ایم که با سایر کمک ها همچون 
پرداخت  تومان  میلیارد   650 حدود  خدمات  دیگر  و  وام 
شده است. سال گذشته 30 هزار خانواده تحت پوشش از 

محل تبصره 14 در استان کرمان اضافه کردیم که با توجه 
به شرایط اقتصادی نمی توانیم این خانواده ها را از تحت 

پوشش خارج کنیم. 
وی از نمایندگان دولت درخواست کرد که کاری کنند که 
سهام عدالت به اصلش برگردد. چرا که در حال حاضر دولت 
خودش سهام داری می کند و این موضوع با قانون منافات 
دارد. عالوه بر این یارانه دهک های باالی جامعه باید قطع و 

به یارانه دهک های پایین جامعه افزوده شود. 
رئیس کمیته امداد کشور در پایان خطاب به ائمه جمعه و 
سایر مسئوالن گفت: ما در جایی که تریبون به دستمان می 
افتد از دولت و نظام انتقاد می کنیم و این در حالی است 
که تک تک ما در ایجاد این وضعیت سهم داشته ایم. ما در 
کشور ظرفیت های فوق العاده بزرگی داریم و بدون تردید 
مشکالت اقتصادی مردم و این وضعیت بهبود خواهد یافت. 
تمام مسئوالن باید در مقابل دشمنان از وحدت حرف بزنیم 

و در استان کرمان تمامی مسئوالن ید واحد هستند. 

اختالسگران از مددجویان خجالت بکشند
گزارش:

 سعید احمدی

روایت »کرمان امروز« از اجرای یک پرفورمنس متفاوت توسط عبدی اوحدی در کافه گالری آزاد:

هاشمی  خانم  که  بود  گذشته  هفته  پنجشنبه  روز 
یک  برگزاری  از  و  گرفت  تماس  بنده  با  آزاد  گالری  از 
پرفورمنس توسط عبدی اوحدی در این گالری خبر داد. 
بی  اجرای  یک  برای  را  خودم  و  شدم  خوشحال  بسیار 
که  چیدم  ای  گونه  به  را  ام  برنامه  و  کردم  آماده  نظیر 
به این اجرا برسم. اما متاسفانه معضلی پیش رویم قرار 
و  برسانم  کرمان  به  را  خودم  نتوانستم  اصال  که  گرفت 
متوجه شدم که به این اجرا نخواهم رسید. با آقای سعید 
احمدی همکار ارزشمندمان در روزنامه تماس گرفتم و 
از وی خواستم حتما در این اجرا حضور داشته باشد. او 
نیز بنا بر عالقه ای که به هنر دارد به رغم مشکالتی که 
داشتند خود را رساند و طبق درخواست بنده فیلمی از 
تمامی لحظات این پرفورمنس تهیه و برایم ارسال کرد. 
به نحوی که گویی در بین حضار، حضور داشتم. با دیدن 
و گوش فرا دادن به آن فیلم تازه متوجه شدم که همچون 
همیشه عبدی اوحدی یک اتفاق عجیب و خارق العاده 
را رقم زده است. اتفاقی که هم بوی انتقاد می داد و هم 

یادآور یک حقیقت تلخ در جامعه امروز ما بود.
نوابغ  از  یکی  را  او  باید  که  اوحدی  عبدی  اجرا  این  در 
موسیقی کشور دانست، پشت به حضار نشست و در مدت 
با  گوشخراش  نت  چند  نواختن  به  ساعت  یک  از  کمتر 
توالی اشتباه توسط گیتار الکتریک پرداخت. روی دیوار 
قلت  تو  مینواضم  درصط  »من  بود  نوشته  رویش  پیش 
این  هنری  های  دغدغه  دهنده  نشان  که  میشنفی« 
اوحدی  عبدی  با  بارها  گذشته  در  است.  جوان  هنرمند 
درباره وضعیت موسیقی صحبت کردم و هر مرتبه متوجه 
شدم که او بسیار از وضعیت موسیقی کشور و سلیقه ای 

که به مردم القا می شود ناراضی است. به خصوص درباره 
موسیقی راک و متال که متاسفانه با توجه به محدودیت 
هایی که دارد در بسیاری از موارد دچار بی راهه و عدم 
صعود می شود. کال با ایده های این هنرمند جوان همواره 
موافق بوده و هستم و او را از نظر خوانندگی و آهنگسازی 
در حد اعالیی می دانم. همواره کارهایش را دنبال کرده 

ام و بسیار خوشحالم که او در کرمان است.
بزنم  قلم  پرفورمنس متفاوت  این  اگر بخواهم درباره  اما 
باید بنویسم که بله، متاسفانه سلیقه موسیقایی مردم ما 
اگر  شود.  می  بدتر  هم  روز  به  روز  و  است  افول  به  رو 
که  شویم  می  متوجه  کنیم  نگاه  گذشته  سال  چهار  به 
افرادی با یک آهنگ و یا حتی یک کلیپ اینستاگرامی 
برگزیدند.  خود  برای  را  خواننده  نام  و  شدند  مشهور 
نادرست  های  گذاری  ریل  دلیل  به  هم  مردم  متاسفانه 
و  رفتند  شاد  ریتم  دنبال  به  تنها  گذشته  دهه  چند  در 
دیگر این روزها کمتر کسی توجه می کند که خواننده 
چه می خواند و کیفیت ملودی و تنظیم هم در اولویت 

های آخر قرار گرفته است. اینگونه می شود که موجودی 
و  آهنگ خبرساز شود  با یک  تواند  می  نظیر »ساسی« 
اینها فقط مایه ی تاسف است. عبدی اوحدی حدود یک 
ساعت به نواختن موسیقی گوشخراش پرداخت و درآخر 
به گفته خودش حیرت زده شد از اینکه چرا حضار برایش 
کف می زنند. او پس از اجرا به خبرنگار ما گفت: »من 
کند  قطع  را  گیتارم  سیم  و  بیاید  نفر  یک  داشتم  توقع 
به رسم  که  دیدم  متاسفانه  اما  نشوم.  تشویق  یا حداقل 
عادت، پس از اجرا برایم کف زدند. آن توقعی که داشتم 
که عبدی حتی  است  نشد«  جالب  اجرا حاصل  این  از 
بازهم  بود،  آگاه  جامعه  فعلی  وضعیت  از  اینکه  وجود  با 
تعجب کرده است. این نشان می دهد که وضعیت از آن 

چیزی که ما فکر می کنیم هم بدتر است.
در این پرفورمنس چند اتفاق و به عبارتی واکنش را از 
سوی حاضرین شاهد بودیم. در ده دقیقه ابتدایی دو نفر 
گفتند که گوش  به وی  و  رفته  نزد عبدی  از مخاطبان 
های ما اذیت می شود و عبدی با بی تفاوتی گفت من 

نمی شنوم شما چه می گویید. پس از قریب به نیم ساعت 
نیز یک خانم ولوم آمپلی فایر را کم کرد و عبدی مجددا 
ولوم را زیاد و با گیتار اعصاب مخاطبان را بیشتر به هم 
ریخت. تعداد کمی از مخاطبان اواسط اجرا سالن را ترک 
نواختن اجرا را  از حدود یک ساعت  کردند. عبدی پس 
ام و اگر گیتار  تمام کرد و گفت که خودم خسته شده 
اینکه  از  را می شکستم. وی پس  نداشتم آن  را دوست 
را  در سالن وی  افراد حاضر  تمامی  کرد  به جمعیت  رو 
تشویق کردند و او هاج و واج از این واکنش حضار تعجب 

کرده بود. 
آقای سعید احمدی، خبرنگار »کرمان امروز« که در آن 
هنگام در کافه گالری آزاد حضور داشت نظرات خود را 

اینگونه برای بنده ارسال کرد:
این  دستاوردهای  ترین  مهم  از  یکی  رسد  می  نظر  به 
ما  مردم  که  است  موضوع  این  شدن  ثابت  پرفورمنس 
منفعالنه  و  تفاوت  بی  کامال  اطراف خود  امور  به  نسبت 
عمل می کنند. انفعالی که از نظر اجتماعی بدون شک 

عواقب منفی و دهشتناکی را به همراه خواهد داشت و 
کند  عادت  انفعال  این  به  مخاطب  اینکه  تر  دهشتناک 
این خو گرفتن خنده و جک  نمونه  ببرد.  لذت  از آن  و 
ساختن بسیاری از مردم ما پس از شنیدن خبر اختالس 
و حوادث ناگوار اجتماعی دیگر است. در این پرفورمنس 
نیز که فردی با نواختن گیتار الکتریک به صورت فالش 
به عمد گوش و در نتیجه روح و روان مخاطبان را هدف 
قرار می دهد هم باز کسی اعتراض نمی کند. خروج از 
این موقعیت و یا حداقل خاموش کردن بلندگو و شیوه 
های دیگر برای اصالح این وضعیت می توانست واکنشی 
منطقی باشد. اما در این اجرا به جز واکنش هایی که از 
موثر  به صورت  نه  و  مخاطبان  از  معدودی  بسیار  تعداد 
این  با  دقایقی  از  پس  مخاطبان  اکثریت  بودیم  شاهد 
این فالش نوازی  وضعیت خو گرفته و حتی به مرور به 
از  از آن لذت می بردند. به گونه ای که یکی  وابسته و 
می  و  بود  شده  نوازی  فالش  عاشق  پایان  در  مخاطبان 

گفت که من با این آهنگ ضرب می گرفتم. 

ما به قلت شنیدن آدط کرده ایم!
به قلم

 محمدفتح نجات


