
گروهی  ورکشاپ و مسترکالس  آواز 

با تدریس مسعود نکوئی در شهرهای 

کردکوی برگزار می شود گرگان و 
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مدیر کل دامپزشکی استان کرمان عنوان کرد :

کسیناسیون  آغاز فاز جدید وا

تب برفکی دام سنگین

استاندار کرمان تاکید کرد:
مدیران قوانین مزاحم 

را  اعالم کنند
متن در صفحه دوم

گرما و روند رو به رشد مصرف برق در استان و سوال همیشگی شهروندان درباره خاموشی ها؛ گزارش »کرمان امروز« از آغاز فصل 

متن کامل در صفحه سوم

در عبور از پیک تابستانی
      روند صعودی و پیک مصرف برق موازی با فرارسیدن فصل گرما و تابستان داغ و افزایش دما در برخی از نقاط استان این شائبه را در اذهان ایجاد می کند که خاموشی های برنامه ریزی شده ای انجام شود و 
نقاط گرم کرمان، تابستان داغ تری را پشت سر بگذارد. البته مسئوالن استان بر این باورند که خاموشی برنامه ریزی شده در تابستان امسال وجود ندارد، مگر اینکه مدیریت مصرف صورت نگیرد و اسراف مردمی 

را شاهد باشیم. این توپ در زمین مردم است و امیدواریم که امسال با توجه به آموزه های دینی و اجتماعی با مدیریت مصرف چراغ هیچ خانه ای را خاموش نبینیم و...

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

   ناپدید شدن زن ۵۰۰ میلیون تومانی

  پرتعدادترین کاربران اینترنت در کدام کشورهاست؟

  انهدام شبکه بزرگ قاچاق سوخت

  ژاپن اتهامات آمریکا علیه ایران را رد کرد

  لهستان، مقهور پنجه های ایران

اخبار ایران، جهان و حوادث:

کرمانی نوجوان 

با ساخت چاپگر 

قدمی دیگر در راه رونق 

تولید برداشت

 صفحه  دوم

احترام به مادر  باردار

روایت »کرمان امروز« از یک وظیفه اجتماعی 
فراموش شده و اهمیت آن:

WWW.KERMANEMROOZ.COM روزان هم 

یک شرکت معتبر تولیدی از یک نفر کارشناس ارشد نرم افزار کامپیوتر 
با حداقل 5 سال سابقه کاری در محیطهای صنعتی دعوت به همکاری می نماید.

عالقه مندان جهت تماس سوابق کاری خود را به شماره ۰919816798۰ 
پیامک نمایند.

آگهی آگهی استخدام 
شرکت تعاونی 

خاص سحاب فرهنگیان 
استان 
کرمان

شرح در صفحه سوم

مردم کرمان

   23 سال است 

که واقعیت را

 در  

»کرمان امروز« 

می خوانند

دعوت به همکاری 
تامین نیروی انسانی 

موسسه
 خیریه کوثر 

مشیز در کرمان 
متن در صفحه 2



دو سه شنبه 28 خرداد ماه 14/1398 شوال 1440/ 18 ژوئن 2019/سال بیست و چهارم شماره 3016 
اخبار استان

استاندار کرمان گفت: رفع و اصالح قوانین مزاحم یکی از تاکیدات 
استان کرمان است و مدیران باید مصادیق این قوانین مزاحم را مطرح 
کنند تا پیشنهادات رفع آنها ارائه شود تا در ادامه تاثیر مثبت آن بر 

روند تولید، اشتغال و توسعه را شاهد باشیم.
در  فدائی  محمدجواد  کرمان،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
این مطلب  بر  تاکید  با  استان کرمان  توسعه  و  ریزی  برنامه  شورای 
که تا زمانی که در حوزه های مدیریتی با هم تعارف داشته باشیم، 
باید  مردم  منافع  حفظ  برای  کرد:  تاکید  شود،  نمی  حل  مشکلی 

اشکاالت موجود را مطرح و اصالح کرد و نمی توان منافع مردم را 
از بین برد.

می  دستگاهها  اعتبارات،  ابالغ  بعداز  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  وی 
توانند موافقت نامه خود را مبادله کنند مگر آنکه به دلیل حجم کارها 

نتوانند این کار را انجام دهند. 
استاندار کرمان با اشاره به اینکه تدوین سند آمایش به معنای تعیین 
قالب های حرکت برای رسیدن به اهداف تعیین شده است، تاکید 
اعتبارت دولتی و  اهداف تعیین شده  به  برای رسیدن  ابزار ما  کرد: 

خصوصی است و باید نحوه تعامل بین این ابزارها بررسی شود.
وی ادامه داد: سند آمایش سرزمین بحث بسیار مهمی است که باید 

اجرایی شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان نیز در این جلسه 
استاندار  تاکید  با  گفت:  استان  بودجه  وضعیت  آخرین  به  اشاره  با 
مبنی بر جذب اعتبارات از سوی دستگاه ها، درصد جذب استان به 

60 درصد رسیده است.
جعفر رودری افزود: 201 میلیارد تومان اعتبار جذب نشده داریم، اما 
بنا به اعالم خزانه، روند جذب مطلوب است و مشکل عمده ای در 

دستگاه ها احساس نمی شود.
و  توسعه  شورای  تصمیم  با  که  اعتباراتی  مجموع  داد:  ادامه  وی 
برنامه ریزی استان توزیع می شود، سال قبل یک هزار و 308 میلیارد 
تومان  میلیارد   540 و  هزار  یک  به  حاضر  حال  در  که  بود  تومان 

افزایش یافته و رشد 18 درصدی را نشان می دهد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان عنوان کرد: 364 
میلیارد تومان اعتبار در بخش تملک دارایی برای استان کرمان ابالغ 

شده که مدیران می توانند در این زمینه برنامه ریزی داشته باشند.
رودری بیان کرد: از مجموع اعتبارات تملک دارایی ابالغی به استان 
تاکنون چهار درصد نقد و مابقی اسناد خزانه است و مدیران باید به 

این موضوع توجه الزم را داشته باشند.
وی بیان کرد: میزان رشد متوسط اعتبارات هزینه ای استان ها در 
اینکه  به  توجه  با  کرمان  استان  که  بوده  درصد   18.3 جاری  سال 
ترکیب نیروهای قراردادی بیشتری دارد، یک درصد رشد اعتبارات 

هزینه ای آن از متوسط کشور باالتر بوده و 19.3 درصد است.
وی گفت: 70 درصد اعتبارات کشور به صورت ملی و در قالب ردیف 
ها توزیع می شود و در توزیع اعتباراتی که توزیع آنها بر عهده استان 

است به مناطق محروم توجه ویژه ای صورت می گیرد.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان نماینده مردم بم، ریگان، 
بی  بد  آثار  گفت:  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  در  فهرج  و  نرماشیر 
توجهی به مناطق محروم در سنوات گذشته ، به وضوح قابل مشاهده 

است.
عدم  گذشته،  در  مسئوالن  توجهی  بی  افزود:  نیکزادی  اهلل  حبیب 
مطالبه گری در بین مردم، کمبود اعتبارات و .... موجب بروز عقب 
ماندگی هایی در بم و سایر شهرستان های شرق استان کرمان شده 

است که در توزیع اعتبارات باید برای رفع آنها برنامه ریزی کرد.
احمد حمزه، نماینده مردم کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج 
و فاریاب درمجلس شورای اسالمی نیز در این جلسه گفت: اعتبارات 
سه درصد نفت که برای رفع محرومیت است باید به مناطق محروم 
اختصاص یابد و به صورت عادالنه در بین این شهرستان ها توزیع 

شود.

استاندار کرمان تاکید کرد:

مدیران قوانین مزاحم را اعالم کنند

خبر
مدیر کل دامپزشکی استان 

کرمان عنوان کرد :

کسیناسیون  آغاز فاز جدید وا

تب برفکی دام سنگین 
بیماری تب برفکی یکی از مهمترین و استراتژیک ترین بیماری های مسری 
در دامهای زوج سم است که در صورت شیوع، خسارات اقتصادی فراوانی را 

به واحدهای پرورش دام وارد می  کند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمان، دکتر حسین 
رشیدی مدیر کل دامپزشکی استان کرمان با اعالم خبر شروع فاز جدید 
واکسیناسیون تب برفکی در جمعیت دام سنگین استان، افزود: فاز نخست 
واکسیناسیون تب برفکی دام سنگین با پوشش دهی کامل جمعیت دامی، 

از 25 خرداد ماه آغاز خواهد شد و به مدت یک ماه اجرایی می شود.
این مقام مسئول تصریح کرد: با عنایت به افزایش تردد نقل و انتقال دام 
بیماری، پوشش واکسیناسیون در  احتمال خطر شیوع  و  استان  در سطح 
و   پذیرفت  خواهد  صورت  کامل  صورت  به  ها  شهرستان  دامی  جمعیت 
اینکه مسئولیت  تمامی جمعیت دام سنگین واکسینه خواهند شد، ضمن 

حسن انجام کار  بر عهده رئیس شبکه مربوطه می باشد.
وی در مورد روش اجرای عملیات واکسیناسیون بیان داشت : در راستای 
امنیت  اصول  تقویت  با هدف  به دامداری های صنعتی  افراد  تردد  کاهش 
زیستی و جلوگیری از انتقال مکانیکی عوامل بیماری زا بویژه این ویروس، 
در   )  Standby vaccination( باش  آماده  واکسیناسیون  روش 

گاوداری های صنعتی صورت می پذیرد.
با مکاتبه  این متد معرفی گاودار  : در  این روش توضیح داد  وی در مورد 
رسمی به شرکت پخش استانی جهت خریداری مستقیم واکسن و  انجام 

واکسیناسیون توسط واحد مربوطه با نظارت شبکه صورت می پذیرد.
دکتر رشیدی افزود: در واحدهای نیمه صنعتی، سنتی، روستایی و عشایری 

نیز اجرای واکسیناسیون با واکسن بهادار صورت می پذیرد.
این مقام مسئول عنوان کرد: کنترل و مانیتورینگ و انجام اقدامات نظارتی 
مستمر عملیات های واکسیناسیون انجام شده به صورت هفتگی توسط این 

اداره کل انجام خواهد شد.
اصول  رعایت   : افزود  ندارد،  درمان  بیماری  این  اینکه  اینکه  بیان  با  وی 
امر  کنار  در  زیستی  امنیت  اصول  اجرای  و  قرنطینه ای  بهداشتی، 
موثر می  بسیار  بیماری  این  و شیوع  بروز  از  واکسیناسیون، در جلوگیری 

باشد.
دکتر رشیدی در بیان اقدامات امنیت زیستي که دامداران می بایست جهت 
پیش گیری از این بیماری رعایت نمایند، گفت : از مهمترین این اقدمات، 
اطالع رساني و گزارش سریع وقوع بیماري به نزدیکترین مرکز دامپزشکي، 
ضدعفوني جایگاه دام و وسایل مربوطه، عدم خرید و فروش دام و نقل و 
انتقال بی ضابطه دام و اجتناب از تردد غیرضروري به مراکز پرخطر مانند 

میادین دام وکشتارگاه است.
دکتر رشیدی در پایان اعالم کرد : از آنجا که این بیماری سبب خسارات 
اقتصادی و اجتماعی هنگفت از جمله کاهش تولیدات و بهره وری دام می 
ضابطه  با  نقل  و  لزوم حمل  بیماری  این  از  پیشگیری  در خصوص  گردد، 
تحت نظارت دامپزشکی، روشن و مبرهن می باشد ضمن اینکه این اداره 
کل با برگزاری رده  های آموزشی و ترویجی در روستاها سبب آگاهی بهره 

برداران شده است.

نوجوان کرمانی با ساخت چاپگر قدمی 

دیگر در راه رونق تولید برداشت

دستگاه  روز   30 طی  شد  موفق  کرمانی  آموز  ،دانش  زاده  عباس  حسین 
چاپگر رنگی بسازد که ساخت آن بسیار کم هزینه تر از خرید مشابه خارجی 

آن است.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، حسین عباس 
زاده دانش آموز 16 ساله کرمانی موفق شد دستگاه چاپگر رنگی را بعد از 

طراحی طی یک ماه بسازد.
بازار موجود است حدود 15  وی گفت: نمونه خارجی این دستگاه که در 
تا 18 میلیون تومان قیمت دارد و من با هزینه 4 و نیم میلیون تومان این 

دستگاه را ساختم.
افزود: برای  ادامه  اسکندری مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان در 
را  آن ها  تولیدی  محصوالت  هنرستانی  آموزان  دانش  ترغیب  و  تشویق 

بازاریابی می کنیم.
وی اظهار کرد:  چند عدد دستگاه چاپگر رنگی را برای هنرستان های استان 
سفارش دادیم و قرار شده است این دانش آموز به کمک مربی خود آن را 

بسازد و ما خریداری کنیم.
بازار معرفی و  به  اواسط دهه 1980 بود که پرینتر های جوهر افشان   در 
ارائه شدند و با گذشت مدت زمانی اندک توانستند جایگاه خود را به عنوان 
یکی تجهیزات پرکاربرد و مفید مستحکم سازند. چاپگر ها در انواع »رنگی« 
و »سیاه و سفید« وجود دارند. منبع تأمین رنگ در چاپگرها، بسته به نوع 

چاپگر، تونر یا کارتریج است.

 دیدار مدیرعامل شرکت آب 

منطقه ای کرمان با مسئوالن 

شهرستان بردسیر
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  علیزاده  مهندس   
شرکت آب منطقه ای کرمان و هیات همراه در سفر 
به  شهرستان  این  مسئوالن  با  بردسیر  شهرستان  به 
صورت جداگانه دیدارکردند و پیرامون مسائل مد نظر 

گفت و گو کردند.
ای  منطقه  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  مدیره  هیات  رئیس  علیزاده  مهندس  کرمان، 
هیات  و  کرمان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
همراه در سفر یک روزه به شهرستان بردسیر در تاریخ 
26 خردادماه 98 با مسئوالن این شهرستان از جمله 
دادستان  و  دادگستری  رئیس  جمعه،  امام  فرماندار، 
مسائل  پیرامون  و  دیدار  جداگانه  صورت  به  بردسیر 

مورد نظر گفت و گو کردند.
پور  عرب  مهندس  سفر  این  در  است  ذکر  به  الزم 
معاون حفاظت و بهره برداری، آقای سالجقه معاون 
حراست،  مدیر  پشتیبانی،  و  انسانی  منابع  مالی، 
مشاور  مهدوی  خانم  حقوقی شرکت،  دفتر  سرپرست 
مهندس  و  زراعتکار  مهندس  خانواده،  و  بانوان  امور 

آیت الهی نیز حضور داشتند.

سند راهبردی  آمایش 

استان کرمان تصویب شد
در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان ، 
سند راهبردی آمایش استان تصویب و موضوع توزیع 
بودجه سال 98 دستگاه های استان بررسی و عملیاتی 

شد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
و  مدیریت  سازمان  رئیس  رودری  جوان   خبرنگاران 
برنامه ریزی استان کرمان گفت: سند راهبردی آمایش 
 ۱۴۱۴ افق  تا  استان  متوازن  توسعه  هدف  با  استان 

تنظیم شده است.
 98 سال  بودجه  توزیع  موضوع  جلسه  در  افزود:  وی 
و  دارایی  تملک  بخش  دو  در  استان  دستگاه های 

سرمایه ای هم بررسی و عملیاتی شد.
در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان،  فدایی 
سند  تدوین  اینکه  به  اشاره  با  هم  کرمان  استاندار 
آمایش به معنای تعیین قالب های حرکت برای رسیدن 
به اهداف تعیین شده است، گفت: ابزار ما برای رسیدن 
و  نیست  دولتی  اعتبارت  فقط  تعیین شده،  اهداف  به 

باید از توانمندی بخش خصوصی هم استفاده شود.
و  ادارات  در  کاری ها  کم  برخی  از  انتقاد  با  وی 
امور  انجام  برای  گفت:  استان  اجرایی  دستگاه های 
مردم باید مالحظه کاری و رودروایسی را کنار گذاشت.
استاندار کرمان افزود: از این پس باید در جلسات برای 
دستگاه ها  االختیار  تام  نمایندگان  مصوبات،  انجام 
حضور یابند و با مدیران ضعیف و کم کار نیز برخورد 

خواهد شد.
جنوب  و  شرق  مردم  نمایندگان  حمزه  و  نیکزادی   
استان نیز دراین جلسه خواستار توجه بیشتر به مناطق 

محروم در توزیع بودجه سال 98 شدند.

با ورود سیستم قضائی طی چند ماه اخیر:
مشکالت حقوقی وقضائی 17بنگاه تولیدی در کرمان

 حل وفصل شده است
رئیس کل دادگستری استان کرمان به اقدامات انجام 
شده توسط مثلث رونق تولید در استان کرمان اشاره 
موانع  و  مشکالت  گذشته  ماه  چند  گفت:طی  و  کرد 
حقوقی و قضائی 17بنگاه تولیدی در استان کرمان با 

ورود سیستم قضائی حل وفصل شده است
جدید  رئیس  معارفه  و  تودیع  آئین  در  موحد  یداهلل 
سالن  محل  در  که  سیرجان  شهرستان  دادگستری 
انقالب سیرجان برگزار  اجتماعات دادسرای عمومی و 
شد،اظهار کرد:در یک سال گذشته  65هزار و 800فقره 

پرونده وارد دادگستری شهرستان سیرجان شده است.
اعالم  کرمان  استان  در  قضائی  دستگاه  عالی  نماینده 
کرد:باتوجه به اینکه سیرجان یکی از شهرهای بزرگ و 
پر جمعیت استان کرمان می باشد،یک مجتمع قضائی 

جدید در سیرجان راه اندازی خواهد شد.
به  خطاب  کرمان  استان  در  قضائی  ارشد  مقام  این 
گفت:سال  قضات  سایر  و  دادگستری  جدید  رئیس 
جاری  با درایت مقام معظم رهبری)مدظله العالی( به 
انتخاب شده است ،سیرجان  تولید  عنوان سال رونق 
قطب معدن و صنعت کشاورزی تجارت است حمایت 
قضایی از رونق تولید و رفع موانع فراروی بنگاه های 

تولیدی در این شهرستان اهمیت بسزایی دارد.
در  قضائی  مقامات  دارد  کرد:ضرورت  تاکید  وی 
فرهنگیان جامعه  و  نخبگان  و  مردم  با  ها  شهرستان 
اعم از اساتید دانشگاه،روحانیون،دانشجویان و اصحاب 
رسانه جلسات مشترک هم اندیشی در جهت پیشبرد 

اهداف قوه قضائیه برگزار کنند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت:اضالع مثلث 

رونق تولید شامل بخش خصوصی و مدیران بنگاه های 
نظارتی  دستگاه های  و  اجرایی  دستگاه های  تولیدی، 
وسیستم قضایی هستند. موحد یادآور شد:طبق نظر 
و  بودن  پیشبینی  قابل  غیر  متخصص   کارشناسان 
در  محصوالت،موانع  و  اولیه  مواد  قیمت  تغییرات 
در  وکار  کسب  مجوزهای  اخذ  و  اداری  های  فرایند 
و  ،قوانین  ثباتی سیاست ها  اجرایی،بی  دستگاه های 
مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار،فساد 
اداری در دستگاه  موقعیت  و  مقام  از  استفاده  و سوء 
ها،رویه  بانک  از  مالی  تامین  اجرایی،دشواری  های 
مالیات و  رویه های  ناعادالنه ممیزی ودریافت  های 
سختگیرانه در ادارات کار و بیمه برای مدیریت نیروی 
انسانی را ازجمله مهمترین موانع پیش روی رونق تولید 
هستند . وی تاکید کرد:با توجه شعار سال مبنی بر 
رونق تولید  دادگاه ها بایستی در رسیدگی به شکایات 
و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران اهتمام ویژه 
ای داشته باشند. وی در بخش دیگری از سخنان خود 
از  بشری  جامعه  در  آن  تحقق  و  عدالت  گفت:مساله 
ضروریات اولیه حیات بشری است آدمی که دارای عقل  
سلیم و پیراسته  از هواهای نفسانی می باشد با جذبه 
داد در حرکت است. وی  و  به سوی عدل  ای خاص 
افزود:عدل و داد نه تنها عامل رشد و توسعه رفاه امنیت 
در جامعه است بلکه عامل وحدت و یکپارچگی جامعه 
نیز است و جامعه ای  پویا و بالنده است که عدالت در 
شریان های آن جاری باشد و در غیر این صورت جامعه 
الهی  است.  موحد خاطرنشان کرد:انبیاء عظام  مرده 
مبعوث شده اند تا مردم را هدایت کنند تا در جامعه 

اقامه قسط و عدل کنند و همه آحاد جامعه تکلیف 
دارند تا در جهت تحقق عدالت حرکت کنند .رئیس 
ویژگی  استان کرمان گفت:مهمترین  کل دادگستری 
و  تحقیق  به سمت   عمومی  حرکت  اسالمی  جامعه 
توسعه عدالت در همه ی شئون جامعه است.وی در 
بخش دیگری از سخنان خود در آئین تودیع و معارفه 
جلسه  این  گفت:  سیرجان  دادگستری  جدید  رئیس 
تشکیل شده است برای تکریم از خدمات قاضی گرامی 
و ارزشمند  جناب آقای براهویی که سالیان متمادی 
در مناصب متعدد قضایی در نقاط مختلف این استان 
مصدر خدمات ارزنده ای بودند وبه رغم همه ی تنگناها 
با دلسوزی تالش می کردند که گره  نامهربانی ها  و 
و  با  سرعت  و  باشند  مردم  قضایی  گشای مشکالت 
دقت تکلیف پرونده ها را روشن با پاسخ مناسب به مردم 
داده شود.  موحد افزود: امروز رییس محترم قوه قضائیه 
حضرت آیت اهلل رئیسی بر روزآمد شدن اقدامات در 
قوه قضائیه تاکید دارند و اطاله دادرسی در حد ممکن 
باید کاهش یابد. وی ادامه داد:یکی از علل نارضایتی 
عمومی از دستگاه قضایی طوالنی شدن رسیدگی به 
اختالفات و دعاوی است و دغدغه اصلی جناب آقای 
براهویی حل مشکل اطاله دادرسی در مجموعه غذایی 
و  بودند  پیشگام  خودشان  و  بوده  مدیریتشان  تحت 
حضور  کارشان  محل  در  اداری  وقت  از  بیش  منظم 
داشتند و تالش می کردند تا در کوتاه ترین زمان ممکن 
پرونده های موجود در دادگستری را به نتیجه برسانند و 
وی در سال به تنهایی بیش از 4 هزار پرونده رسیدگی 

می نمودند که در کشور بی نظیر بود.

شرکت ساخت و ساز عمران به آسا سهامی خاص
 )در حال تصفیه( به شماره ثبت 13528 و شناسه ملی 

10320295885
این  از کلیه بستانکاران  بدین وسیله به تجویز ماده 225 قانون تجارت 
شرکت دعوت به عمل می آید با در دست داشتن مدارک مثبته جهت 
استیفای حقوق خود حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدیر تصفیه شرکت به نشانی: کرمان ـ بلوار جمهوری ـ نبش بلوار 
هوانیروز موسسه صندوق بازنشستگی با کدپستی 7618113134 مراجعه 
نمایند. این آگهی در سه نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه 

کثیراالنتشار منتخب درج می گردد. 
امیرسلطانی زرندی )مدیرتصفیه(

آگهی دعوت از کلیه بستانکاران 
نوبت سوم

صاحبان  محترم مشاغل )اشخاص حقیقی(
  www.tax.gov.ir مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه و پرداخت مالیات از طریق سامانه

حداکثر تا پایان خرداد ماه سالجاری می باشد.
35019- 021     ستاد خبری دفتر مرکزی حراست       1526 مرکز ارتباط مردمی        روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور       479017

آگهی مزایده
دعوت به همکاری تامین نیروی انسانی موسسه خیریه کوثر مشیز در کرمان 

موسسه خیریه کوثر مشیز در نظر دارد برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود ، از طریق آزمون کتبی و مصاحبه علمی از بین واجدین شرایط در رشته های زیر ، اقدام 
به جذب نیرو نماید .

لذا متقاضیان می توانند جهت ثبت نام از روز شــنبه مورخ 1398/4/1 لغایت روزدوشــنبه مورخ 1398/4/10 از ساعت 8 صبح الی 14  با به همراه داشتن مدارک زیر به 
آدرس :  کرمان- بلوار جهاد- نبش جهاد3-جنب عینک فارابی - طبقه دوم)کارگزینی( مراجعه نمایند . 

مدارک مورد نیاز : شش قطعه عکس 4*3 ، تصویر کلیه صفحات شناسنامه ، تصویر کارت ملی ، تصویر آخرین مدرک تحصیلی ، رزومه کاری ، ارائه مدرک معتبر مبنی 
بر دارا بودن 2 سال سابقه کاری مرتبط .

توضیحاتحداقل مدرک تحصیلیجنسیترشته های تحصیلی مورد نیازردیف

جهت اشتغال در مراکز معلولین موسسهکارشناسیزنمدیریت توانبخشی1

جهت اشتغال در مراکز معلولین موسسهکارشناسیزنپرستار2

جهت اشتغال در مراکز معلولین موسسهکارشناسیزنمامایی3

جهت اشتغال در مراکز معلولین موسسه-زنکمک پرستار4

جهت اشتغال در مراکز معلولین موسسهدیپلمزنبهیار5

جهت اشتغال در مراکز معلولین موسسهکارشناسیزنکاردرمان6

جهت اشتغال در مراکز معلولین موسسهکارشناسیزنگفتار درمان7

جهت اشتغال در مراکز معلولین موسسهکارشناسیزنفیزیوتراپ8

علوم تربیتی ) گرایش کودکان استثنائی و 9
برنامه ریزی آموزشی ( 

جهت اشتغال در مراکز معلولین موسسهکارشناسیزن

جهت اشتغال در مراکز معلولین موسسهکارشناسیزنروانشناسی ) کلیه گرایشها (10

جهت اشتغال در مراکز معلولین موسسهکارشناسیزن مشاوره11

جهت اشتغال در مراکز معلولین موسسهکارشناسیزنمددکاراجتماعی ) کلیه گرایشها (12
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یادداشت های 

گاه و بی گاه

زبان درازی 
در آیینه خود را نگاه می کردم؛ دهانم را باز کرده بودم تا به 
از  قبل  ولی  بیندازم  نظری  هم  دهان  داخل  و  دندانها  وضعیت 
هر چیز حرکت زبان  من را متوجه خود کرد و به وارسی آن 
مشغول شدم و با صدای مختلف امتحانش کردم. حرکت های 
میلیمتری و زاویه دار زبان و گاهی لوله شدن و تا خوردن آن 
منجر به صدای حروفی می شد که ممکن بود به قول معروف 
سرسبز را هم بر باد دهد وقتی به این جمله رسیدم خدا را شکر 
کردم که دندانها جلوی زبانم را گرفته اند تا بیش از اندازه زبان 

درازی نکنم. 

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

حسرت کودکی 

و آغوش عروسک های 

پالستیکی 
من تشنه ی صدای توام؛ حرف بزن حتی گالیه کن تا سکوت 
کودکی  حسرت  جا  همه  در  روزها  این  بشکنی.  هم  در  را 
اینها  از  اما  است  پیچیده  پالستیکی  های  و آغوش عروسک 
قصه  از  برایم  است.  گذشته  ها  گذشته  که  زنیم  نمی  حرف 
برای زندگی داشته  تا دلیلی  نشنیده بگو  هایی که هیچ کس 
باشم. گاهی از قصه های عوام بگو تا کمی همرنگ جماعت 
شوم من از تو هیچ نمی خواهم من تشنه ی صدای تو هستم 
ها  زخم  و  شده  شنیدن  مشغول  تا  بزن  حرف  نخور  غصه 
روزگار  بازار  در  تا  بزن  نکنند حرف  تاب  بی  را  ام  حوصله 
دلم  و  مسئولیت  بار  اینگونه  که  چند  هر  کنم  همنوایی  تو  با 
سنگین تر خواهد شد. اما سرم فدای دوست تا غصه هایش را 
در اعماق وجودم پنهان کرده و لبخندش را در باغچه ی دلم 
بارور کنم. من همان قناری ام که از دغدغه ی آب و نان به 
خیال تو پناه آوردم. فکر می کنم که جهان کوچکتر از آن 
است که بخواهم بی تو دوباره تجربه اش کنم. ما حلقه های 
تو  به  شویم  جدا  همدیگر  از  نباید  که  هستیم  زندگی  زنجیر 
نیاز دارم تا امروزم را بسازی و مرا به حلقه ی زمان گذشته و 
آینده وصل کنی ای مهربان دنیای من در هر کالم تو آفتاب 
بزن  حرف  باشی  ام  زندگی  دلیل  تا  بتاب  من  بر  بیند  می  را 
که  توام  اشتیاق  از  پر  من  ببینمت  تا  بگو  هزیان  بخوان  شعر 

زندگی شیرین است.
برایت زندگی را می گذارم 

به دستت دین و دل را می سپارم 
شکایت می کنم از بی تو بودن 

تو را تا مرز مردن دوست دارم 

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« از آغاز فصل گرما و روند رو به رشد مصرف برق در استان و سوال همیشگی شهروندان درباره خاموشی ها؛

در عبور از پیک تابستانی

اشاره:
صدای پای تابستان شنیده می شود و همراه  با خود 
گرما خواهد آورد. شهروندان کرمانی باز با این سئوال 
های  سال  همچون  هم  امسال  آیا  که  هستند  مواجه 
گذشته با خاموشی در برخی از ساعات و مناطق مواجه 
شهرستان  برق  توزیع  مدیر  که  سئوالی  شد؛  خواهند 
کرمان برای یافتن پاسخ آن مردم را مخاطب قرار می 

دهد.
کرمان خاموش نمی شود اگر...

روند صعودی پیک مصرف برق موازی با فرا رسیدن 
از  برخی  در  دما  افزایش  و  داغ  تابستان  و  گرما  فصل 
نقاط استان این شائبه  را در اذهان ایجاد می کند که 
خاموشی های برنامه ریزی شده ای انجام شود و نقاط 
گرم کرمان تابستان داغ تری را پشت سر بگذارد. البته 
مسئوالن استان  بر این  باورند که  خاموشی  برنامه 
اینکه  ریزی شده در تابستان امسال وجود ندارد مگر 

مدیریت مصرف صورت نگیرد.
در همین زمینه مدیر توزیع  برق کرمان اعالم کرد:به 
شرط همکاری مشترکان در تابستان امسال  خاموشی 

نخواهیم داشت.
محمد جواد جوادی حسینی  در گفتگو با ایسنا افزود: 
با  برنامه ریزی هایی که صورت گرفته   با  امیدواریم  
مشترکان  و  مردم  سوی  از  مصرف  الگوی  رعایت 
کشاورزی و صنعتی، مشکلی در پیک  شبانه نداشته  

باشیم و نیازی به خاموشی نباشد.
روز  شبانه  در طول  بار  منحنی   اینکه  بیان  با  وی   
لوازم  وجود  دلیل  به  تابستان   در  و  است  متفاوت 
ساعت  و  ظهر  پیک   16 تا   11 ساعت  از  سرمایشی 
20 تا23 پیک شب، اوج مصرف است تاکید کرد: اگر 
همراهی الزم صورت بگیرد و مدیریت مصرف رخ بدهد 

هیچ مشکلی پیش نمی آید.
فقط همراهی مردم

برای کنترل خاموشی ها و یا مدیریت درست مصرف 

برق باز مسئوالن توپ را  به زمین مردم می اندازند و 
همراهی مردم  با صنعت برق را کلید موفقیت در گذر  

از پیک تابستان سال 98 می دانند.
برق  نیروي  توزیع  شرکت  دیسپاچینگ  مدیرامور 
شمال استان کرمان    در نشست تعاملي صنعت برق 
با اصحاب رسانه گفت: شرکت توزیع نیروي برق شمال 
استان کرمان در سال گذشته )1397( موفق به کسب 
رتبه برتر کاهش پیک بار در کشور شده است که انتظار 
با همکاري مردم و صنعت برق در  مي رود امسال نیز 
مدیریت مصرف و پیک سایي سال 98 بتوانیم از پیک 

تابستان با موفقیت گذر نماییم . 
وي افزود: کشاورزان در سال گذشته همکاري نسبتاً 
تابستان داشتند و مدیران  بار  خوبي در کاهش پیک 
امورها نیزاز طریق برگزاري نشست ها و سمینارها ي 
آموزشي - توجیهي نسبت به فرهنگ سازي و توجیه 

هرچه بهتر کشاورزان استان اقدام نموده اند. 
فهام،  هوشمند  کنتورهاي  نصب  با  افزود:  علیزاده 
نظارت و کنترل بهتر در زمان پیک و اوج مصرف انجام 

مي شود. 
وي با بیان این نکته که با توجه به خشکسالي هاي 

باعث  که  بارندگي  میزان  کاهش  و  اخیر  سال  چند 
شده  آبي  برق  هاي  نیروگاه  بخش  در  تولید  کاهش 
اصالح  هاي  سیاست  با  مردم  همکاري   : گفت  است، 
الگوي مصرف برق به ویژه مدیریت مصرف در ساعات 
اوج بار کمک شایاني به این صنعت براي تأمین برق 

مطمئن و پایدار در تابستان 98 خواهد کرد. 
برق  نیروي  توزیع  که شرکت  نکته  این  بیان  با  وي 
در  مشترك  700هزار  حدود  به  کرمان  استان  شمال 
کند،  مي  خدمت  ارایه  کرمان  استان  شمال  سطح 
صنعتي  و  خانگي  کشاورزي،  مشترکین  اظهارکرد: 

بیشترین مصرف را دارند 
در فصل  بار  اوج  این مطلب که ساعات  بیان  با  وي 
تابستان از حدود 12 تا 17 و از ساعت 19 تا23 مي 
باشد، از مشترکین خواست مصارف خود را به ساعات 
غیرپیک بار منتقل کنند تا مشکلي در تأمین برق به 

وجود نیاید.
کارکنان  که  نکته  این  بر  تأکید  با  ادامه  در  علیزاده 
توزیع برق شمال استان کرمان تمامي تالش خود را 
به منظور تأمین برق مطمئن و پایدار به کار خواهند 
گرفت، ازاصحاب رسانه خواست تا با درج صحیح اخبار 
و اطالع رساني به موقع در جامعه یاري گر صنعت برق 

استان باشند.
سخن آخر

در  کردن  جویی  صرفه  که  است  این  امر  حقیقت 
چرا  است  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  انرژی  مصرف 
استفاده می  گاز  و  برق  از آب،  روزمره  زندگی  در  که 
از  نیز  کشاورزی   و  صنعت  در  این  بر  عالوه   کنیم 
صرفه  بنابراین  شود.  می  زیادی  استفاده  انرژی   این 
جویی در مصرف آن اهمیت  بسیاری  زیادی دارد. در 
اصل با استفاده از راهکارهایی که برای صرفه جویی در 
انرژی وجود دارد می توانیم هزینه های خود  مصرف 
دهیم  کاهش  حدودی  تا  را  آنها  و  کنیم  مدیریت  را 
زیادی  بسیار  اهمیت   کردن  جویی  صرفه  براین   بنا 
دارد. با صرفه جویی کردن در مصرف انرژی به حفظ 
و نگهداری آن برای نسل های آینده کمک می کنیم. 
و این نکته  را فراموش نکنیم که هر چقدر در مصرف 
های  هزینه  هم  توانیم  می  کنیم  دقت  بیشتر  انرژی 
مصرف آن  را کاهش  دهیم و هم اینکه  به حفظ آن 

کمک کنیم.

   روند صعودی و پیک مصرف برق موازی با فرارسیدن فصل گرما و تابستان 
داغ و افزایش دما در برخی از نقاط استان این شائبه را در اذهان ایجاد می کند که 
خاموشی های برنامه ریزی شده ای انجام شود و نقاط گرم کرمان، تابستان داغ 
تری را پشت سر بگذارد. البته مسئوالن استان بر این باورند که خاموشی برنامه 
ریزی شده در تابستان امسال وجود ندارد، مگر اینکه مدیریت مصرف صورت 
نگیرد و اسراف مردمی را شاهد باشیم. این توپ در زمین مردم است و امیدواریم 
که امسال با توجه به آموزه های دینی و اجتماعی با مدیریت مصرف چراغ هیچ 

خانه ای را خاموش نبینیم و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

سرویس ادبی کرمان امروز
 

ملک الشعراهای  بقیه  و  دانلدسن  جولیا  بلیک،  کوئنتین  مورپورگو،  ایکل 
به  الهام بخش خود و عالقمند نگه داشتن کودکان  از کتاب های  کودکان 

کتاب در دنیای دیجیتال امروز می گویند.
  به گزارش خبرگزاری کتاب ایران به نقل از گاردین - یک کتاب کودك 
خوب به اندازه هر نوع اثر ادبی و چه بسا بیشتر از آن مهم و ارزشمند است. 
خواندن و عالقمند شدن به یک داستان یا شعر در کودکی این شانس را به 
ما می دهد که در بقیه عمر کتاب خوان یا شاید نویسنده و هنرمند شویم. 
یکی از کارهایی که برای کمک به این امر انجام گرفت انتخاب ملک الشعرای 

کودکان بود.
کوئنتین بلیک در سال 1999 به عنوان اولین ملک الشعرای کودکان انتخاب 
شد. او استانداردهایی تنظیم کرد و در دو سال فعالیت خود در این مقام، 
هنر تصویرسازی در کتاب های کودك را به نحوی تغییر داد که پیش از 
آن هرگز انجام نشده بود. فصل اول این داستان آغاز خیره کننده ای داشت 
و پس از آن ملک الشعراهای دیگر هر کدام به مسیری متفاوت رفتند که 
همیشه هیجان انگیز و شگفت انگیز بود. هر یک از آنها الهام بخش هزاران 
خواننده بوده اند و بیش از هر زمان درباره اهمیت ادبیات کودکان در فرهنگ 

و جامعه آگاهی بخشیده اند.
 کوئنتین بلیک 

ملک الشعرای کودکان از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱
یادم هست کتابی که مرا از خواندن منصرف کرد »الیور توییست« بود، که 
وقتی خیلی بچه بودم خواندم. خوشبختانه بعدها دوباره به دیکنز برگشتم 
و فهمیدم فوق العاده است. پس از آن، همه کتاب ها را خواندم، بعضی ها را 
حتا دو بار. یک داستان ساده تر که خودم کار تصویرگری اش را کردم به نام 
»کله پوك ها« هم هست که داستان دو جوجه است که از مزرعه خود فرار 

می کنند و با دانش یک زاغچه به جهانی گسترده معرفی می شوند.

 آن فین
۲۰۰۳-۲۰۰۱

تقریبا مثل تمام هم سن و ساالنم، من هم با انید بالیتون کتاب خوان شدم. 
کتاب آنتونی باکریج درباره جنینگز و مدرسه پیش دبستانی اش را هم دوست 
داشتم. اما ویلیام در کتاب های ریکمال کرامپتن، کاراکتر مورد عالقه ام بود. 
تقریبا تمام 39 جلد سری ویلیام را داشتم و او تبدیل شده بود به برادر 

خیالی و بهترین همراهم.
بچه ها هرگز توصیه های معقول را نمی پذیرند اما در الگوبرداری از یک روِش 
بد، فوق العاده اند. درنتیجه اگر والدین قسمت عمده ای از زمان خود را پای 
صفحه نمایش ها بگذرانند، به ندرت می توانند انتظار چیز متفاوتی از فرزند 
خود داشته باشند. این واقعیت را به موضوع اضافه کنید که تمام مطالعات 
می شود،  خوانده  کتاب  برایشان  هر شب  که  بچه هایی  که  می دهد  نشان 
عملکرد بهتری در مدرسه -حتا در ریاضیات خواهند داشت. شاید نتوانید 
گوشی موبایل تان را کنار بگذارید اما حداقل روزی نیم ساعت بدون وقفه 
برای کودك خود کتاب بخوانید. و این کار را از سنین پایین تر شروع کنید.

 مایکل مورپرگو
۲۰۰۵-۲۰۰۳

 همیشه برای والدین امکان پذیر نیست که برای خواندن زمان داشته باشند، 
درنتیجه این کار را باید از مدارس شروع کرد. تنها نیم ساعت از پایان روز در 
مدرسه را به داستان خوانی اختصاص دهید، درنتیجه گوش کردن به داستان 

و کتاب خواندن تبدیل به یک عادت می شود.
بچه ها  همه  برای  که  ندارد  وجود  کتاب خاص  یک  نیست.  دارو  خواندن 
جواب بدهد، چون هر کودك با دیگری متفاوت است. »جزیره گنج« اولین 
کتاب واقعی بود که خودم خواندم و الهام بخش بزرگی بود. با جیم هاوکینز، 
شخصیت داستان احساس نزدیکی کردم و وقتی کتاب را می خواندم با آن 
زندگی کردم. رابرت لویی استیونسن تبدیل به قهرمان من شد و جزیره گنج 

آغاز سفر طوالنی من به داستان ها بود.
 ژاکلین ویلسن

۲۰۰۷-۲۰۰۵

از  را  می گفت سرم  من  به  همیشه  مادرم  بودم  کوچولو  دختر  یک  وقتی 
کتاب بیرون بیاورم و یک کار مفید بکنم. معلم ها در مدرسه مرا در یک 
گوشه هنگام کتاب خواندن غافلگیر می کردند و می گفتند بروم در زمین 
بازی بدوم. درنتیجه خواندن برایم جذاب تر شد. بنابراین این یک پیشنهاد 
وسوسه انگیز است که به بچه ها بگوییم کتاب نخوانند. اما مطمئن نیستم که 

این روش واقعا جواب بدهد.
کتاب خواندن با صدای بلند برای بچه های کوچک راهی است که کتاب را 
برای آنها با سرگرمی، لذت و توجه همراه می کند. اکثر کودکان خردسال 
دوست دارند که روی پای بزرگ ترها بنشینند، به تصاویر اشاره کنند و با 
یک متِن خوب ارتباط برقرار کنند. وقتی که بچه ها خودشان خواندن را یاد 
می گیرند، همچنان می توانید کتاب های هیجان انگیز و چالش برانگیز بلند را 

که خودشان قادر نیستند، برایشان بخوانید.
»جایی که وحشی ها هستند« از موریس سنداك، یک شروع کننده خوب 
است که هر بچه کوچکی آن را دوست دارد. خوشبختانه خواندن پس از 

مدتی به یک ماجراجویی جادویی بی پایان تبدیل می شود.
 مایکل روزن
۲۰۰۹-۲۰۰۷

من عاشق »امیل و کارآگاهان« نوشته اریک کاستنر هستم. مادر امیل او 
اما پول در  برلین می فرستد،  به  برای عمه و مادربزرگش  با کمی پول  را 
این داستان به خاطر خالقیت،  قطار توسط یک غریبه دزدیده می شود... 
شوخ طبعی و کشمکشی که دارد، تبدیل به کتاب مورد عالقه  کودکی ام شد 

و در بزرگسالی آن را تدریس کردم.
یکی از موانع اصلی، سیستم سنجش تجویزی و محدود در مدارس ابتدایی 
است که مانع از این می شود که معلمان در آرامش و بدون محدودیت با 
کودکان کتاب بخوانند. کاری که مدارس می توانند بکنند این است که سعی 
کنند تا جایی که می توانند زمان صرف خواندن مطالب متنوع و کامال جامع 
با بچه ها کنند. مساله ای که باید شامل کل جامعه مدرسه ازجمله والدین، 
پدربزرگ و مادربزرگ و پرستاران باشد –یک سیاست فرهنگی در داخل و 

خارج از مدرسه.
 آنتونی براون

۲۰۱۱-۲۰۰۹
وقتی بچه بودم، کتاب های کمیک تاثیر بزرگی داشتند و خاطرم هست که 
یکی از آنها را خیلی دوست داشتم. یک کمیک استریپ در قالب کتاب به نام 

»فاج در شهر تافی « که سورئالیسی کودك پسند بود: شهر تافی از شیرینی 
و رودخانه ها از لیموناد ساخته شده بودند. فکر می کردم این واقعا فوق العاده 

است، علی الخصوص اینکه در زمان جنگ بودیم.
راه هایی  مهم ترین  از  بچه ها  با  خندیدن  و  کردن  گوش  کردن،  صحبت 
اندازه  به  و یک کتاب می تواند  بگذرانیم،  آنها وقت  با  است که می توانیم 
یک اسباب بازی یا یک صفحه نمایش، جذاب و دوست داشتنی باشد. اکثر 
می توانند  شود،  برخورد  آنها  با  جالبی  شیوه  به  اگر  تصویری  کتاب های 
مکالمات بسیار جالبی بین کودك و بزرگسال به وجود بیاورند. با هم به 
تصاویر نگاه کنید و درباره چهره، زبان بدن کاراکترها و موقعیت آنها صحبت 
کنید. این کار کمی می تواند شبیه به نگاه کردن به آدم ها در دنیای واقعی 
باشد-چه جور جایی زندگی می کنند؟ خوشحال اند یا غمگین؟ آیا سرنخی 
در عکس ها وجود دارد؟ این ها صرفا پیشنهادات من به عنوان یک نویسنده، 

تصویرگر و پدر است.             .
 جولیا دانلدسن

۲۰۱۳-۲۰۱۱
وقتی پنج ساله بودم کتاب »هزار شعر« را به من دادند. یک کتاب بزرگ 
و قطور که من عاشق خواندن، یادگرفتن و حفظ کردن شعرهایش با پدرم 
بودم و همچنین به من الهام بخشید تا چنین کاری را خودم هم انجام دهم 

و نسخه شخصی خودم را بسازم.
هنگامی که کودك خواندن را یاد می گیرد، گاهی داستان های قبل خواب 
ممکن است یک کار قدیمی به نظر برسد. فکر می کنم این شرم آور است. با 
بسته شدن کتابخانه ها و فضای کمی که برای نقد کتاب های کودك وجود 
دارد، پیدا کردن کتابی که ممکن است کودك از آن لذت ببرد و آموختن 
عادت خواندن به او می تواند کمی دشوار باشد. بلند خواندن برای کودکان 
در هر سنی می تواند از هر نظر لذت بخش باشد، درنتیجه فکر می کنم یک 
داستان سریالی در زمان خواب می تواند ایده خوبی باشد. همچنین می توانید 

در ماشین از نسخه های صوتی استفاده کنید.
 ملوری بلکمن

۲۰۱۵-۲۰۱۳
من از سنین بسیار پایین به طور غریزی ارزش داستان را احساس کردم. 
»صندلی نقره ای« از سی.اس لوئیس درباره قدرِت باور به خود است، هرچه 
باشید و حتا اگر بقیه شما را مسخره کنند. این پیامی بود که من آن زمان 
شدیدا نیاز داشتم بشنوم و چیزی است که تا به امروز با من باقی مانده 

است.
برای دیگران رشد  و همدلی  با درك  بگیرند،  یاد  بچه ها  اگر می خواهیم 
کنند و موفق شوند، باید تشویق شان کنیم که برای لذت بردن و تفریح 
بخوانند. اجازه دهید کودك، کتاب خواندن شما را ببیند. برایش بخوانید. 
بگذارید او برای شما بخواند. از خواندن کودك یا زمانی که طول می کشد 
تا بخواند انتقاد نکنید. من به عنوان یک کودك اگر یک پاراگراف یا صفحه 
فوق العاده می خواندم، بارها و بارها آن را می خواندم و کلمات و معنای آن 
را مزه مزه می کردم. بخشی از زیبایِی خواندن شیوه ای است که داستان با 
گام های خواننده پیش می رود. به انتخاب های کودك برای خواندن نخندید 
یا مسخره اش نکنید. همچنان که کتاب های دیگر را به او پیشنهاد می کنید، 

او را به خواندِن هرچه بیشتر از هر چیزی که دوست دارد تشویق کنید.

چطور کودکان را به خوره کتاب تبدیل کنیم؟

شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان در نظر دارد خرید درب HDF، درب ضد سرقت، نبشی 
و میلگرد، آهن و رابیدز مربوط به فاز 8 فرهنگیان را به صورت تهاتری انجام نماید. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر 

از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته به آدرس: کرمان - خیابان سپه - روبروی شهرداری مرکزی مراجعه فرمایند.
توجه: دربها و آهن آالت براساس قیمت صنف محاسبه می گردد و همچنین قیمت واحدهای تجاری واقع در شهرک 

ن والقلم با نظر کارشناسان دادگستری محاسبه و تهاتر می گردد.

روابط عمومی شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان کرمان 

آگـــهی 
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شعر  جوانی  عنفوان  در  اغلب  جوان  پسران  و  دختران 
زن  مجله  به  را  اشعارشان  چهل  دهه  در  و  سرودند  می 
روز می فرستادند. صفحه شعر مجله مسئولی داشت که 
شعرشناس بود که نصرت رحمانی نام داشت. هنوز نصرت 
اغلب در محفل  را  اشعارش  و  نبود  رحمانی شاعر مطرح 
شعر  از  او  شناخت  اما  خواند  می  کوچک  شاعرانه  های 
مطرح  مجله  یک  شعر  صفحه  مسئول  که  بود  حدی  به 
پایتخت شود. این شاعر در سال 1308 در پامنار تهران به 
دنیا آمد و تحصیالت خود را در مدرسه پست و تلگراف 
تهران به پایان رساند. کم کم شهرت او باال گرفت و به 
رادیو راه یافت با اینکه شاعران جوان قبل از سرودن شعر 
اندیشه ای سیاسی در سر داشتند و آن را در شعر دخالت 
می دادند نصرت رحمانی دنیای خود را داشت و سعی می 

کرد کاسه چینی تنهایی او ترک نخورد.
شهرت نصرت رحمانی زیاد شد و کمتر شاعر جوانی بود 
که با شعر و نام او آشنا نباشد. در آن سال ها که سرگرمی 

جوان  آموزان  دانش  اغلب  نداشت  وجود  امروز  مانند  ها 
روزگار  آن  شاعران  از  اشعاری  و  داشتند  شعر  دفتر  یک 
که خمیر مایه عاشقانه داشت در آن می نوشتند نام رهی 
اطهری،  علی  خراسانی،  عماد  بختیاری،  معیری،پژمان 
شهریار، و... در بسیاری از آن دفترها به چشم می خورد 
و تنها گروهی از جوانان که سطح سواد باالتری داشتند و 
اشعار اخوان و فروغ و منوچهر آتشی را جمع می کردند با 
شعر نصرت رحمانی هم آشنا بودند. شاعران و روشنفکران 
دوران دو دشمن قدر داشتند که اغلب جان سالم به در نمی 
بردند و این دو دشمن آنها را اسیر خود می کردند. این دو 
دشمن خواننده های جوان  و هنرمندان دیگر را هم تهدید 
می کرد. یکی از این دشمن ها که در کمین شاعران بودند 
حکومت و سیاست و احزاب سیاسی بودند که آنها را شکار 
می کردند شاعران جوان اغلب که بااحساس لطیف قصد 
خدمت به جامعه داشتند با سری پرشور اگر جذب احزاب 
بیان می  را در قالب شعر  اندیشه خود  سیاسی می شدند 
کردند و روشنفکران کهنه کار که اغلب چپ بودند آنها را 
هدایت می کردند. فریدون توللی بهترین نمونه است اما 
این راه با تغییر فضای سیاسی و خفقان متوقف می شد و 
شاعر به راه دیگر می رفت. همین یاس و شکست او را به 
دامن اعتبار می کشاند و یا به دامن حکومت می انداخت 
که هر دو برایش بدنامی به بار می آوردند. دو دشمن یکی 

احزاب سیاسی و حکومت و دیگری اعتبار بود.
شاعری که به حکومت می پیوست مردم را از دست می 
داد اما اغلب شاعران جوان در جدال بین واقعیت زندگی 
نصرت  کتاب  نام  شاید  شدند  می  معتاد  خود  آرزوهای  و 

رحمانی میعاد در لجن اشاره ای به همان روزها باشد. 
به شهر رشت  راه  انتخاب یک  از  ناتوان  رحمانی  نصرت 

رفت و تنهایی را پیشه کرد و از شور افتاد.
و  درگذشت  رشت  در   1379 خردادسال   27 در  سرانجام 
در همان گورستانی به خاک رفت که میرزا کوچک خان 
بود. در آن سال ها که نصرت رحمانی شعر  رفته  روزی 
مقاله  با  فردوسی  مجله  بود  حساس  بسیار  و  سرود  می 
از  بسیاری  براهنی  دکتر  بود.  معروف  براهنی  دکتر  های 
حساس  شاعران  و  گرفت  می  نقد  چوب  زیر  را  شاعران 
چون نصرت رحمانی توان تحمل نداشتند. استقبال جوانان 
از مقاله های براهنی و حمایت عباس پهلوان از او باعث 
شد تا او همه را زیر قلم نقد بکشد و حتی به احمد شاملو 
هم اهانت کند. یک روز کاسه صبر نصرت رحمانی برای 
اهانت به شاملو لبریز شد و در کافه فیروز به دکتر براهنی 
حمله کرد و کتک کاری کردند. نصرت رحمانی یک شاعر 
عصبی و حساس بود و در جلسات اغلب برخورد تند می 
کرد و جلسات را به هم می زد. شایعه استفاده از چاقو در 
با براهنی آن روزها نقل مجالس روشنفکری بود و  دعوا 

نصرت رحمانی چوب این ماجرا را خورد. نصرت رحمانی 
سروده است: 

نوبت زما گذشت/ شب از دریچه های چشم تو تابید/ پیاله 
... حق  ُرم  تا دسته ی پشت  دور دگر زد خنجر نشست/ 
با کسی است که پیروز است حق دادنی است/ نه/ وطن 

را حراج کن.

کوچه بن بست     به بهانه بیست و هفتم خرداد ماه و سالروز درگذشت " نصرت رحمانی"؛

 نوبت زما گذشت!
به قلم میر سید عباس 

روح االمینی 

لختی درنگ
آخر و عاقبت فکر بلند داشتن

فکر می کرد،  بلند هم  بلندی داشت،  فکر 
عاقبت فکر بلند کردن، حرف بلند زدن بود 

که کار دستش داد.
اندر حکایت کالغ سیاه و ورزشگاه 

کالغی دست از قدیم شسته، پنیر دزدی را 
کنار گذاشته، به شهری ساکن شد، لذت فوتبال در جانش 
آویخته، کارش پرواز در استادیوم بزرگ شهر حین برگزاری 

دربی ها )هم آوردی خانگی( بود.
در نیمه ی اول یکی از همین هم آوردی ها از بس بادکنک 
های سینه چاکان دو طرف را درید و صدای مهیب! بر پا 
کرد، طرفین مسابقه در وسط زمین فوتبال را رها کرده به 
جان هم افتادند. داور به ناچار مسابقه را تا بازگشت آرامش 
قطع کرد تا به صالحدید مسئوالن برگزار کننده کالغ سیاه 

را به تیر تفنگ بادکی! به زیر انداختند.
درگیری ها تمام شده بود و باقی مانده زمان مسابقه در عین 
سالمت و عافیت با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید.

به قلم 
سیدرضا
 مجد زاده 

مثل گربه ی بادَرنجی 
زمین  روی  و  شده  سستی  و  رخوت  دچار  که  افرادی  کرمانی  گویش  در 
خودشان را از این گوشه به آن گوشه می کشانند، به »گربه بادرنجی« تمثیل 

می شوند. افراد تنبل نیز به گربه ی بادرنجی تمثیل می شوند. 
برای آنکه درک درستی از این تمثیل داشته باشیم، ابتدا باید بدانیم بادرنج 
بنا به نوشته ی فرهنگ عمید »بادرنجبویه« یا  یا »باد َرنجبویه« چیست؟ 
»بادرنگبویه« گیاهی است خوشبو از تیره ی پودنه، دارای شاخه های باریک 
و برگهای دندانه دار قلبی شکل و گل های بنفش رنگ. آن را مانند سبزی 

می خورند و در طّب سنتی نیز به کار می رود. 
برای تقویت قلب و معده و کبد و دفع سموم بدن مفید  این گیاه دارویی، 
است. زنبور عسل روی گل های بنفش رنگ آن می نشیند و عسلی با ویژگی 
های دارویی تولید می کند. این گیاه که به عربی »مّفرح القلب« نامیده می 
شود، در دیگر گویش های زبان فارسی، باد روج بویه، بارنگبوی، بارنگبویه و 

بادرویه، بادرونه و ترنگان نامیده می شود.
جوانی  اکسیر  عنوان  به  را  گیاه  این  گربه  بودند،  باور  این  بر  قدیم  ایرانیان 
شناسایی کرده و هر گاه به آن دسترسی یابد در خوردن آن تردیدی به خود 
باسواد، همیشه  افراد  و  و حکیمان، عطاران  اطبا  آنجا که  از  نمی دهد.  راه 
را در خانه نگهداری می کردند، گربه  این گیاه  از خشک شده ی  مقداری 
ها در اطراف این خانه ها، راهی را جستجو می کردند که خود را به محل 
را  از آن، سموم بدن  با خوردن مقداری  برسانند و  نگهداری »بادرنجبویه« 

دفع کنند و همواره جوان بمانند ولی به مصداق »هر کاری حسابی و کتابی 
دارد« افراط در خوردن این گیاه دارویی سبب نوعی مسمومیت می شود که 

رخوت و سستی از نشانه های آن به شمار می رود.
از آنجا که دسترسی گربه ها به این گیاه به سهولت صورت نمی پذیرد، هر 
گاه آن را یافتند با ولع تمامی دارو را می خورند و به قول پزشکان امروزی 
به آن  این گوشه  از  را ُشل و وارفته  دچار »اُِور دوز« می شوند و تمام روز 
گوشه می خزند به نحوی که قدرت خوردن غذا هم ندارند. حال اگر انسانی 
به علت خستگی یا عدم برخورداری از ویتامین های الزم غذاهای مقوی یا 
افراط در خوردن داروهای آرامبخش، طراوت و شادابی خود را از دست بدهد 
بی شک مورد انتقاد اهل خانواده قرار می گیرد و اعتراض آنها را بر می انگیزد.
می  او  به  است،  شده  نگران  فرزندش  رفتار  از  که  مادری  مثال،  عنوان  به 
گوید: ».. چطو شدی که مثل گربه های بادرنجی شل و وارفته از این جا 
می خزی آن جا، از آن جا می خزی این جا؟ چرا مثل بچه ی آدم ورخیز و 
نشست نمی کنی؟ نکنه ....!؟ خدا مرگم بده! وخی، وخی بریم پیش دکتر، 

ببینم چطو شدی که مثل گربه های بادرنجی، سست و بی رمق شدی؟« و 
این مادر نگران اعتیاد فرزندش است. دردی جانکاه که رفته رفته مادر را به 
مرگ زودهنگام نزدیک می کند و آسیب های دیگری که بحث درباره ی 

آنها مثنوی 70 من کاغذ شود که از حوصله و مجال این مقال خارج است.
عده ای از مردم می گویند، گربه در خوردن بادرنج راه افراط را نمی رود، بلکه 
بوی این گیاه گربه را سست و از خود بی خود می کند. در هر حال نتیجه ی 
کار سستی و بی رمقی گربه و تمثیلی است که مردم کرمان در مورد افراد 

تنبل و بی تحرک به کار می برند.
مثل تیر شهاب 

در باور ما کرمانی ها هر گاه عمر ستاره ای به پایان برسد، پاره می شود و به 
سرعت در گوشه ای از آسمان ناپدید می گردد. از آنجا که تصویر این حرکت 
در آسمان به شکل تیری که از کمان رها شده باشد، دیده می شود، آن را 
»تیر شهاب« گویند اما فرهنگ عمید درباره ی تیر شهاب نوشته است: شعله 
ای مانند تیر که گاهی هنگام شب در آسمان دیده می شود که به سرعت 

از سمتی به سمت دیگر می رود و آن جسم آسمانی کوچکی است که از 
محیط مجاور زمین یا از ستارگان دیگر جدا می شود و به جّو زمین می رسد 
و بر اثر اصطکاک و حرارت شدید به رنگ سفید در می آید و نور خیره کننده 
ای از آن پخش می شود و اغلب به واسطه ی حرارت می سوزد و تبخیر می 
شود اما گاهی برخی از آنها به زمین می رسند که آنها را سنگهای آسمانی 

یا آسمان سنگ می نامند.
با سرعت  را  نقطه  دو  بین  فاصله ی  که  چاالک  افراد  کرمانی،  گویش  در 

شگفت انگیزی طی می کنند به »تیر شهاب« تمثیل می شوند.
به عنوان مثال، سالها پیش کدخدای روستایی بر آن بود، برای حفاظت از 
کشت و کار روستاییان، دشتبانی استخدام کند که از مزرعه های جو و گندم و 
... پاسداری کند. چنین فردی بایستی بتواند فاصله ی دوسوی دشت )صحرا( 
را به سرعت طی کند تا گله ی گوسفندان، خرها، اسب ها و دیگر علفخواران، 
کشتزار مردم را نخورند. جوانی پیدا شده بود که آمادگی این کار را داشت. 
کدخدا گفت: »می با مثل تیرشهاب از این سر صحرا بدوی آن سر صحرا، 

می تونی؟« جوان گفت: »بلی، عین تیر شهاب می دوم!«
با توجه به اینکه در روستاهای شمالی استان کرمان، دشتبان را »ناظور« یا 
»ناطور« هم می نامیدند، در این قبیل روستاها از ترکیب »شهاب ناظوری« 
برای بیان دشتبان الیق و شایسته استفاده می شده است. به همین لحاظ نام 
خانوادگی »شهاب ناظوری« یعنی دشتبان تندرو در کرمان وجود داشته که 
متاسفانه در سالهای اخیر آن را تعویض کرده اند. حال آنکه این نام خانوادگی 

از هویت و دیرینگی مردم حکایت دارد. 
در خوان پنجم از هفت خوان رستم که در دفتر دوم شاهنامه حکیم توس 
آمده است، هنگامی که رستم رخش را در کشتزار مردم رها کرد، دشتبان 
اعتراض می کند و می گوید: »چرا اسب بر خوید بگذاشتی؟ /بِر رنِج نابُرده 

برداشتی؟«
این بخش شاهنامه از قسمت هایی است که حکیم توس رفتار رستم را مورد 
انتقاد شدید قرار می دهد که برای پی بردن به چند و چون داستان، باید قصه 

را در شاهنامه پی گرفت.

ضرب المثل های کرمانی 
به قلم 

یحیی فتح نجات

اخطار ماده ی 101 اموال منقول 
کد  به  عباس  فرزند  دالورپور  زینلی  محمدرضا  آقای  به  وسیله  بدین 
کدملی  به  عباس  فرزند  دالورپور  زینلی  مرتضی  و   291350466 ملی 
و   2990362584 کدملی  به  عباس  فرزند  دالورپور  زینلی  طاهره  و   2992104795
زینلی دالورپور  به کدملی 2991432128 و عفت  فرزند عباس  زینلی دالورپور  احمد 
به  عباس  فرزند  دالورپور  زینلی  رفعت  و   9913319062 کدملی  به  عباس  فرزند 
ایشان  به  واقعی  ابالغ  که  پور  دالور  زینلی  عباس  مرحوم  ورثه   2991378778 کدملی 
به موجب  اجرایی کالسه 9800176  پرونده  اخطار می گردد در خصوص  نبوده  میسر 
گزارش مورخ 1398/3/26 کارشناس رسمی دادگستری پالک ثبتی شماره 274 فرعی 
به  زینلی دالورپور  عباس  مرحوم  به  متعلق  بخش یک کرمان  در  واقع  اصلی  از 5209 
می  معترض  ارزیابی  مبالغ  به  چنانچه  لذا  گردیده  ارزیابی  ریال   8/887/300/000 مبلغ 
باشید،  اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه 
اجرا  این  به دفتر  مبلغ 14/500/000 ریال  به  بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر  فیش 
تسلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس 

تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.  417 م/الف
کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 
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به قلم
ناصر فرهادی )پاژ(

قسمت ششم 

به نام خداوند جان و خرد 
کزین برتر اندیشه برنگذرد 
در قسمت قبل از تجاوز به عنف سهراب در مرز ایران و توران به دختری 
نبرد و کشته  با گردآفرید و هم چنین  مبارزه  از  و  نام شهرو  به  روستایی 
البته خالف  ازدواج سهراب  از  اما  نوشتیم  به دست پدرش رستم  شدنش 
که  برزو  نام  به  شود  می  متولد  فرزندی  شهرو  با  ایرانی  متداول  سنتهای 
شرح حال آن را به تفصیل در کتاب اسطوره ها نوشته ام ولی چون قصد 
فداکاری مادرانه مادر برزو نسبت به فرزندش را دارم اندکی توضیح در 

این مورد را الزم می دانم.
بعد از رفتن سهراب از پیش شهرو و بازگشت پدرش و اطالع از تجاوز 
پنهان  را  باشد موضوع  اینکه آبرو ریزی نکرده  برای  به دخترش  سهراب 
نگاه داشت وقتی برزو به دنیا آمد مادرش به تنهایی در بزرگ کردن او 
کمر همت بسته و آن چنان این کودک را بزرگ کرد که با وجود کار 
با  ایشان  که  بزرگ کرد  مند  قدرت  را  فرزندش  آنقدر  مزارع  در  کردن 
با  شده  نظیر  بی  دالوری  شد؛  می  درحیرت  غرق  او  کوپال  و  یال  دیدن 
با بیل  هیکلی پرتوان در یکی از روزها که مشغول کار کشاورزی بود و 
می  را  زمین  و  کرد  می  جابجا  را  خاک  بیل  چند  اندازه  به  مخصوصش 
کاوید هر روز به اندازه چند نفر کار می کرد. در همین زمان سپاه شکست 
خورده افراسیاب از محدوده مرز ایران باز می گشت در کنار روستای برزو 
اردو زده و به استراحت می پردازند. در کنار او پیران ویسه وزیر کاردانش 
ایستاده بود که از الی چادر چشمش به برزو که مشغول کار بود افتاد. با 
دیدن هیکل بسیار درشت او متعجب شده با خود اندیشید اگر بتواند او را 
او  با کمک  و  بود  برای رستم خواهد  نام آور  نماید حریفی  ارتش  وارد 
می تواند ایران را تصاحب کند. بنابراین از پیران ویسه می خواهد او را به 
بیاورد. پیران یک نفر از سربازان را می فرستد تا او را به نزد شاه  نزدش 
بیاورد. برزو از برخورد سرباز خوشش نیامد. به او گفت پادشاه تو با من 
کار دارد خودش به اینجا بیاید من با او کاری ندارم. سرباز ناراحت شد و 
به او پرخاش کرد. وقتی برزو از او دشنام شنید به اسبش که رسید مشتی 
محکم بر سر اسب کوبید. اسب به زمین افتاد و از دنیا رفت. سرباز وقتی 
این همه قدرت را از او دید فرار کرده به نزد پیران ویسه می رود پیران و 
پادشاه که خود شاهد ماجرا بودند سرباز را مورد مواخذه قرار می دهند. 
پیران با سرباز به نزد برزو می آید به او سالم می کند خسته نباشید می گوید 
و از او خواهش می کند که به نزد پادشاه بیاید. برزو وقتی زبان نرم پیران 
را می بیند به سرباز رو کرده می گوید حرف زدن را از این آقا بیاموز بعد 

به همراه پیران به نزد افراسیاب می آید.

افراسیاب که از نزدیک اندام ورزیده او را می بیند به او پیشنهاد می کند 
تا به سپاه او بپیوندد. برزو می گوید من کشاورز هستم و مادرم به تنهایی 
نمی تواند به کارها برسد پادشاه مادر برزو را صدا کرده به او مقداری طال 
می دهد و از مال دنیا بی نیازش می کند. بعد با موافقت مادر برزو را به 
توران می برد. از سرداران می خواهد او را تحت تعلیم بگیرند و هر چه 
کافی  قدر  به  برزو  وقتی  بیاموزند.  او  به  را  جنگی  فنون  فراگیری  زودتر 
دوره های نظامی را سپری کرد دیگر کسی در توران حریف او نمی شود 
برای  عظیم  سپاهی  با  را  او  افراسیاب  گردد.  می  سرداران  همه  سرآمد  و 
جنگ با ایرانیان روانه مرزهای ایران می نماید. برزوی جوان با قدرتی که 
دارد با خود می اندیشد به زودی بر سپاه ایران غلبه خواهد کرد از جزئیات 

بگذریم. 
ایران صف آرایی می کند.  ارتش  برابر  ایران می شود و در  برزو وارد 
بود کیخسرو  نرسیده  سپاه  به  هنوز  رستم  طلبد.  می  مبارزه  برای  را  رستم 
برساند  ایران  نیروهای  به  را  تا هر چه زودتر خودش  فرستاد  پیام  او  برای 
وقتی رستم می رسد به فرامرز پسرش هم پیام می دهد تا با سربازان از زابل 
به طرف بابل مقر سپاه ایران بیاید. بعد از ورود رستم جریان قدرت نمایی 
برزو را می شنود فردا خودش در میدان جنگ با برزو رو در رو می شود. 
بین این دو دالور که یکی جهان دیده و سرد و گرم روزگار چشیده است 
و دیگری جوان پرقدرت و جویای نام و نشان یک روز تمام مبارزه بین دو 
طرف ادامه دارد و با ضربه ای که برزو با گرز به سر رستم می زند ضربه از 
سر گذشته و کتف جهان پهلوان را آسیب می زند. رستم بعد از این ضربه 
به او پیشنهاد می کند ادامه مبارزه را به روز دیگر موکول کند و به اردو باز 
می گردد که خبر ورود فرامرز را به او می رسانند. رستم خوشحال شده 
فرزند را در آغوش می گیرد. بعد از استراحت جریان مبارزه و زورآزمایی 
اش  شانه  به  گرز  پرتاب  از  که  آسیبی  چنین  هم  گوید  می  فرامرز  به  را 
خورده را تعریف کرده از فرامرز می خواهد فردا به جای او با ماسک و 
صورت بسته به جنگ برزو برود و خود را رستم معرفی کند. فرامرز طبق 
برزو  وقتی رجزخوانی آغاز می شود  نبرد می رود.  میدان  به  پدر  دستور 
می گوید که تو مبارز دیروز من یعنی رستم هستی؟ پس چرا ماسک به 
صورت زده ای! فرامرز می گوید حریف تو منم و وضعیت ظاهری من به 
تو ربطی ندارد. بیار آنچه داری ز مردی و زور... مبارزه آغاز می شود در 
به برزو می آورد مشخص می شود او دالوری هست  یورشی که فرامرز 
که در جهان بی نظیر است و مبارزه کردن با او کار آسانی نخواهد بود. 
از  و دالور جوان  رود  می  فرو  در سوراخی  برزو  اسب  پای  مبارزه  حین 
روی اسب بر زمین می افتد. فرامرز از موقعیت استفاده کرده با کمند او را 
دستگیر می کند و با خود به اردوگاه می برد. با دستگیری برزو ولوله ای 
در سپاه توران می افتد. از طرفی رستم و کیخسرو هم که ناظر مبارزه بودند 
وقتی برزو را با آن یال و کوپال جلوی خود می بیند از او سئوال می کند 
که کیست و در سپاه توران چه می کند. پاسخ برزو بسیار خصمانه و بد می 
باشد. شاه ناراحت شده دستور کشتن او را صادر می کند. رستم مانع شده 
به شاه می گوید حیف است این دالور کشته شود او را به من واگذار کن 
تا در زندان زابل بماند و تا وقتی از تبار او باخبر نشوم او را در بند خواهم 
کیخسرو  کرد.  خواهیم  استفاده  ایران  سپاه  در  او  نیروی  از  بعد  و  داشت 
این اجازه را به رستم می دهد. در واقع او را به رستم می بخشد تا هر طور 

صالح می داند رفتار کند. رستم برزو را به اتفاق فرامرز به زابل می فرستد 
که او را تا آمدنش به زابل در زندان نگهدار ی کند و می گوید تا می 
تواند به او محبت کرده که ناراحت نباشد امکاناتی در اختیارش بگذارند. 
حتی دستور می دهد کنیز مخصوص خودش را برای پذیرایی از او به آنجا 
بفرستد. فرامرز برزو را با تعدادی سرباز به زابل می برد و آنجا در اسارتی 
محرمانه نگهداری می کند. سپاه ایران با چندین یورش سربازان تورانی را 
در هم می کوبند و آنها را مجبور به فرار می کنند. آنها با سرافکندگی به 
توران بر می گردند. جریان اسیر شدن برزو به مادرش که جز او کسی را 
ندارد می رسد این مادر فداکار برای فرزندش حالت پدرانه داشته و هم 
مادر بسیار فرزانه بوده است و تنها امید زندگیش همین فرزند است. برای 
پسرش  از وضع  اینکه  برای  زابل  زابل می رساند در  به  را  همین خودش 
مطلع گردد، به مغازه طالفروشی می رود و انگشتر خودش را برای فروش 
به مغازه دار عرضه می کند و به او می گوید پسرش در اینجا زندانی است 
آمده تا او را ببنید و چون جایی ندارد که استراحت کند دنبال جایی می 
گردد. مغازه دار می پرسد پسرت کجا زندانی است او سرگذشت خود را 
به او می گوید طالفروش به او دلداری می دهد و او را به منزل خودش می 
آورد. از همسرش می خواهد از دوستی که مراقب زندانی رستم می باشد 
بخواهد تا پیام این مادر را به فرزندش برساند. همسر طالفروش دوستش 
برایش می گوید کنیز رستم گل  را  ماجرا  منزل دعوت می کند و  به  را 
اندام نام دارد که از طرف رستم مراقبت از برزو را بر عهده دارد به مادر 
قول می دهد پیام او را به فرزندش برساند وقتی برای پذیرایی به نزد برزو 

می رود ماجرای حضور مادرش در زابل را برای او می گوید برزو بسیار 
شادمان می شود و به گل اندام می گوید به مادرش بگوید سه راس اسب 
با کمندی تهیه کند و شب اسبان را در کنار دیوار زندان نگهدارد و کمند 
را برای او بفرستد مادر طبق نظر پسرش اقدام می کند و شبانگاه برزو از 
کمند گرفته و از برج زندان پایین می آید و به اتفاق گل اندام و مادرش 
خواهد  می  رفته  ای  تپه  فراز  بر  مسافتی  رفتن  از  بعد  گریزد.  می  شهر  از 
استراحت کند که صدای راه رفتن اسبها را می شنود و آماده برای مبارزه 
می گردد از طرف دیگر فرامرز برنامه فرار برزو را با کمک گل اندام به 
رستم پیام می دهد. رستم که در راه آمدن می باشد به سرعت خود افزوده 
و در کنار تپه مذکور با سپاه فرامرز که در تعقیب برزو بود مواجه می شود 
آن  فردای  کنند.  می  دستگیر  دالوری  همه  با  را  برزو  یکدیگر  با کمک 
بزنند وقتی جالد در حال  تا گردن برزو را  روز در زابل دستور می دهد 
انجام وظیفه و کشتن برزو می باشد مادر برزو فریاد می زند: آهای رستم 
تو سهراب را کشتی حال نوبت به فرزند او رسیده تو نمی دانی این پهلوان 
پسر سهراب است. رستم وقتی فریاد این مادر را که با حالت گریه ادا می 
کند می شنود دستور توقف را می دهد به مادر برزو می گوید تو چه می 
گویی واضح حرفهایت را بگو تا بدانم چرا این مرد نوه من و فرزند سهراب 
است. شرح ماجرای تجاوز سهراب را در موقع لشکرکشی به ایران برای به 
دست آوردن تاج و تخت و رسیدن به پدرش  به طور کامل به رستم می 
گوید. رستم حاال نوه پهلوانش را در آغوش دارد. برزو هم که تا این لحظه 
از ماجرای پدرش بی اطالع بود بعد از اینکه فهمید فرزند سهراب و نوه 
رستم می باشد بسیار شادمان شد. رستم از مادر برزو درخواست کرد تا این 
یادگار پسرش را بگذارد پیش او بماند و خودش هم در زابل زندگی کند 
و از طرف دیگر گل اندام کنیز مخصوص رستم هم از ترس اینکه مورد 
غضب رستم یا فرامرز قرار گیرد بسیار هراسان بود وقتی فهمید که برزو 
نوه رستم است بی نهایت شادمان شد برزو هم او را از رستم خواستگاری 
این  ی  فداکار  و  از خودگذشتگی  اینهمه  به  پاسخی  وسیله  بدین  و  کرد 

بانوی زیبا و با محبت داد.
توسط  صورت  چندین  به  گفتم  قبال  که  همانطور  را  برزو  داستان 
از  بسیاری  کتابهای  و  است  درآمده  تحریر  رشته  به  مختلف  نویسندگان 

پژوهش گران به جای مانده است.
زفتراک بگشاد پیچان کمند 

درآورد دیواره باره به بند 
به باره برآمد چو مرغی به پر 

درآویخت با من گونامور 
کنون بشنو از من تو ای نامور 

یکی داستانی پرآزار و درد 
برزو نامه منظومه ای است که توسط خواجه عمید عطایی رازی معروف 
به )ناکوک( نوشته شده است. عطایی شاعری حماسه سراست که در سده 
پنجم هـ.ق در دربار غزنویان می زیسته. او از شاعران معاصر با مسعود سعد 
سلمان و دارای آثار حماسی دیگری هم می باشد. از برزو نامه چند دست 
لندن موجود  میوزیوم(  )برتیش  پاریس  ملی  کتابخانه  در  دیگر هم  نوشته 

است. 
ادامه دارد ....

زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران 
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مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 10 روز شنبه مورخ 98/4/16
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:10 روز شنبه مورخ 98/4/16

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گر جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه آدرس کرمان، خیابان پاسداران، شرکت 
آب منطقه ای کرمان، ساختمان شماره دو،  دفتر قراردادها و تلفن 32224482 -034

و ارائه پاکت های الف به آدرس: کرمان، خیابان پاسداران، شرکت آب منطقه ای کرمان، ساختمان شماره یک، طبقه دوم، دبیرخانه 
محرمانه دفتر حراست 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934 - 021
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار انجام 
خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان و واحدهای 

تابعه در سطح استان کرمان )فرآیند 09/الف/98()نوبت اول(

503218



قتل نوعروس به همراه مادر 

و خواهرش در شیراز

دختری بعد از ازدواج، توسط یکی از خواستگارانش که از خانواده مقتول 
جواب رد شنیده بود به ضرب گلوله در شیراز کشته شد.

به گزارش »تابناک« به نقل از ایسنا، شامگاه جمعه 24 خرداد، مرد جوانی 
با اسلحه به منزل دختر مورد عالقه اش که با مرد دیگری ازدواج کرده بود 
رفت و تازه عروس را به همراه مادر و خواهر او، به ضرب گلوله به قتل 

رساند.
نفر،  سه  این  کشتن  از  بعد  قاتل،  محل،  کسبه  و  همسایه ها  گفته  به 
دستگیری  از  فیروزآباد،  شهرستان  انتظامی  فرمانده  اینکه  تا  شد  متواری 

این فرد خبر داد.
سرهنگ جوکار فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد به یک رسانه محلی 
در آن شهرستان اعالم کرده است که قاتل تنها چهارساعت بعد از ارتکاب 
قتل، در حالیکه به سمت فیروزآباد در حرکت بوده، توسط ماموران پلیس 

دستگیر شده است.

ناپدید شدن زن ۵۰۰ میلیون تومانی
 

اواخر اردیبهشت مرد جوانی به اداره پلیس رفت و از ناپدید شدن همسرش 
خبر داد. او گفت: مدتی قبل خانواده همسرم -مهناز- به او مقداری پول 
دادند و یک واحد آپارتمان خرید اما همسرم چند روز قبل آپارتمان را به 
مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان فروخت. صبح روز حادثه مثل همیشه به محل 
کارم رفتم اما بعد از بازگشت متوجه شدم که همسرم خانه نیست. با تلفن 
همراهش تماس گرفتم ولی خاموش بود. به سراغ خانواده اش رفتم ولی 

آنها هم از او خبری نداشتند.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایران، با شکایت مرد جوان تحقیقات 
برای یافتن مهناز آغاز شد. در بررسی های صورت گرفته کارآگاهان دریافتند 
که از حساب بانکی زن جوان در چند نوبت پول برداشت شده است. طبق 
استعالم های صورت گرفته مشخص شد که برداشت پول از طریق چند 
عابر بانک در شهرهای شمالی یا برای خرید سکه از طالفروشی صورت 
گرفته است.با بررسی دوربین مداربسته بانک ها و طالفروشی ها مشخص 
شد که دو مرد جوان، از حساب مهناز پول برداشت کرده اند. بدین ترتیب 
هویت یکی از آنها به نام فرامرز شناسایی و باتوجه به مدارکی که فرامرز 
برای خرید سکه ارائه کرده بود، به دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای 

امور جنایی تهران، مرد جوان در یکی از شهرهای شمالی دستگیر شد.
با مهناز در  به تهران در تحقیقات گفت: مدتی قبل  انتقال  از  وی پس 
اینستاگرام آشنا شدم. او از زندگی اش راضی نبود و مشکالتی با همسرش 
پول  این  با  می خواهد  و  دارد  تومان  میلیون   ۵۰۰ گفت  هم  بعد  داشت. 
سرمایه گذاری کند. از آنجایی که اهل شمال هستم به مهناز پیشنهاد دادم 
که با پولش در شمال زمین بخرد. با او قرار گذاشتم و به  شمال رفتیم. اما 
زمین نخرید. کارت عابر بانکش را هم مهناز خودش به من داد تا برایش 
سکه و طال بخرم. البته خودش هم حضور داشت.حدود یک هفته قبل 
هم زن جوانی با خودرو پراید به دنبال مهناز آمد. اهل کرج بود و مهناز با 

او رفت و دیگر خبری از آنها ندارم.
به دستور بازپرس زمانی از شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران، متهم 
و  داده شد  قرار  پایتخت  آگاهی  پلیس  یازدهم  اداره  کارآگاهان  اختیار  در 

بررسی ها برای یافتن سرنخی از سرنوشت مهناز ادامه دارد.

خبر ژاپن اتهامات آمریکا علیه ایران را رد کرد

جذب و استخدام ۲۰ هزار نیروی جدید در وزارت بهداشت

دولتی  منبع  از چند  نقل  به  »کیودو«  خبرگزاری 
ژاپن گزارش داد که دولت این کشور اتهامات مطرح 
شده از سوی آمریکا مبنی بر دست داشتن ایران در 
»غیر  را  عمان  دریای  در  نفتکش   ۲ انفجار  حادثه 

متقاعد کننده« توصیف کرد.
از  نقل  به  »کیودو«  خبرگزاری  مشرق،  گزارش  به 
اتهامات  ژاپن  ژاپن نوشت: دولت  چند منبع دولتی 
بر دست داشتن  آمریکا مبنی  از سوی  مطرح شده 
را  عمان  دریای  در  نفتکش   ۲ به  حمله  در  ایران 
درخواست  واشنگتن  از  و  می داند  غیرمتقاعدکننده 
کرده تا مدارک بیشتری برای تأیید این ادعای خود 

ارائه دهد.
کیودو نیوز نوشت: دولت ژاپن دیدگاه آمریکا درباره 
دست داشتن ایران در حمله به ۲ نفتکش در نزدیکی 
تنگه هرمز را قبول ندارد و از آمریکا خواستار شواهد 
بیشتر شده است. عقیده بر این است که بیانیه های 

آمریکا به اندازه کافی متقاعد کننده نیستند.

روز پنجشنبه ۲ نفتکش در دریای عمان دچار انفجار 
و آتش سوزی شدند که در پی آن آمریکا بدون ارائه 
هیچگونه شاهدی مدعی دست داشتن ایران در این 

حادثه شد.
با  شد:  مدعی  آمریکا  خارجه  وزیر  پمپئو«،  »مایک 
توجه به اطالعات به دست آمده درباره نوع سالح به 
کار رفته در این حمله، این نتیجه به دست می آید 

که این اقدام از سوی ایران انجام شده است.
وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( نیز با انتشار ویدئویی، 
ایران را متهم به دست داشتن در این حادثه کرده 

است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نیز طی اظهاراتی 
عمان  دریای  در  این حمله  انجام  به  متهم  را  ایران 

کرده است.
کاریجس«  »کوکوکا  نفتکش  مالک  کاتادا«  »یوتاکا 
ضمن مورد تردید قرار دادن ادعای آمریکا از رویت 
نفتکش  خدمه  توسط  آسمان  در  پروازی  شی  یک 

ضمن  ادامه  در  وی  داد.  خبر  دوم  انفجار  از  پیش 
نادرست خواندن حمله به نفتکش و انفجار آن در اثر 
مین، تاکید کرد با توجه به اظهارات خدمه مبنی بر 

انفجار در اثر شی پروازی، موضوع بررسی قرار دادن 
بمب در کناره بدنه خارجی نفتکش از دستور کار ما 

خارج شده است.

بودجه هماهنگ  و  برنامه  با سازمان  نژاد گفت:  تقوی 
شده و به زودی آگهی استخدام ۲۰ هزار نیرو در وزارت 

بهداشت منتشر می شود.
منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون  نژاد  تقوی  کامل  سید 
حوزه  خبرنگار  با  گفت وگو  در  بهداشت  وزارت  انسانی 
بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران 
بهداشت و  نیرو در وزارت  جوان، درباره موضوع کمبود 
ما  کرد:  اظهار  استخدامی  امور  سازمان  استخدام  مجوز 
هماهنگی هایی با سازمان برنامه بودجه و سازمان امور 
استخدامی انجام داده ایم تا نیروی مورد نیاز در بخش 
های مختلف از جمله کادر پزشکی، پرستاری ، اورژانس 

و غیره را جذب کنیم.
از  به  مجوز استخدام در وزارت بهداشت  اشاره  با   وی 
های  سنجی  امکان  داد:  ادامه  استخدامی  امور  سازمان 
الزم برای جذب و استخدام نیروهای جدید انجام شده 
و با سازمان برنامه و بودجه برای تامین اعتبار استخدام 

آگهی  زودی  به  و  است  گرفته  صورت  جدید  نیروهای 
جذب و استخدام ۲۰ هزار نیرو در وزارت بهداشت منتشر 

خواهد شد.
بهداشت  وزارت  انسانی  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
به بدهی تامین اجتماعی به وزرات بهداشت اشاره کرد و 
کفت: ۹ هزار میلیارد تومان از تاین اجتماعی طلب داریم 
و مقرر شده است بخشی از آن را از شرکت های شستا به 

زودی پرداخت کنند.
تقوی نژاد با اشاره به موضوع  سهم ۹ -بیست و هفتم 
حق بیمه تامین اجتماعی که در سالمت باید هزینه شود، 
گفت: بر اساس قانون مصوب  ۹-بیست و هفتم حق بیمه 
پرداختی به تامین اجتماعی باید در حوزه سالمت هزینه 
شود اما بخشی از  اعتبارات تامین اجتماعی که از این 
ردیف به دست می آید در حوزه سالمت صرف نمی شود 

و در بخش های  دیگری هزینه می شود.
سهم  برای  خزانه  در  حسابی  جداشدن  به  اشاره  با  وی 

به  صندوقی  کرد:  اظهار  اجتماعی  تامین  بیمه  درمان 
دستور رئیس جمهور تشکیل به صورت جداگانه در خزانه 
ایجاد شد تا سهم ۹- بیست و هفتم تامین اجتماعی در 
این صندوق خزانه واریز شود اما متاسفانه مشکل اصلی 
این است که تامین اجتماعی سهم ۹-بیست و هفتم را 

در این صندوق واریز نمی کند.
با  بهداشت  وزارت  های  بخش  برخی  است؛  گفتنی 
می  آن  جمله  از  که  هستند  مواجه  نیرو  شدید  چالش 
پزشکی  کادر  اورژانس،  نیروهای  پرستار،  به کمک  توان 
سال  پایان  در  بهداشت  وزیر  و  کرد  اشاره  بهداشتی  و 
گذشته از جذب ۹ هزار پرستار در سال جاری خبر داده 

بود.
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  نمکی  سعید  گفته  به 
پزشکی مجوزهای اخذ ۹ هزار پست جدید برای اشتغال 
پرستاران در حال نهایی شدن است تا بتوانیم در اولین 
فرصت برای استخدام آنها اقدام کنیم  و جامعه پرستاری 

ارائه خدمات درمانی در کنار  اقشار خدمت گزار در  از 
جامعه پزشکی هستند.

اینک  بهداشت هم  وزارت  پرستاری  معاون  اعالم  بنابر   
نیاز کشور در حوزه پرستاری در حدود ۱۰۰ هزار پرستار 
است تا بتوانیم جمعیت پرستاری کشور را به ۲۵۰ هزار 
بهداشت ۹ هزار  وزیر  با وعده  و  بدهیم  افزایش  پرستار 

پرستار امسال استخدام می شوند.
رئیس  کولیوند  پیرحسین  های  گفته  طبق  طرفی  از 
سازمان اورژانس کشور بر اساس آیین نامه تصویب شده 
بر  و  دارد  کم  نیرو  هزار   ۲۰ اورژانس  دولت،  هیئت  در 
اساس تفاهم انجام شده با سازمان امور استخدامی کشور 
این  در  نفر  هزار  تا سه  و ۵۰۰  هزار   ۲ بین  سالی  باید 

حوزه جذب شوند.
نیروی  هزار   ۲۰ از  که  دید  و  ماند  منتظر  باید  حاال 
خواهد  چگونه  مختلف  بخش های  سهمیه  استخدامی 

بود.
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موسسه باند کپیتال گزارش ساالنه خود در مورد آمار 
استفاده از اینترنت را منتشر کرده که بر طبق آن هند 
خود  به  را  اینترنت  کاربران  تعداد  بیشترین  چین  و 

اختصاص داده اند و ایران رتبه ۱۲ را دارد.
به گزارش »تابناک« به نقل از مهر، بعد از این دو کشور 

آمریکا، اندونزی، برزیل، ژاپن، روسیه، مکزیک، آلمان، 
ترکیه  و  فرانسه  نیجریه،  ایران،  انگلیس،  فیلیپین، 
بیشترین تعداد کاربران اینترنت را به خود اختصاص 
در  کشور  دوازدهمین  اکنون  هم  ایران  لذا  اند.  داده 
فهرست برترین کشورها از نظر تعداد کاربران اینترنت 

است. در حال حاضر میزان جمعیت آنالین جهان از 
نفر رسیده  به ۳.۸ میلیارد  مرز ۵۰ درصد گذشته و 
است. بر طبق همین گزارش از میان ۱۰ شرکت که 
در  شرکت  هفت  هستند،  ترین  ارزش  با  جهان  در 
حوزه فناوری فعال هستند که از جمله آنها می توان 
بوک  فیس  و  آلفابت  اپل،  آمازون،  مایکروسافت،  به 
اشاره کرد. همچنین از میان ۳۰ شرکت برتر جهان از 

نظر میزان ارزش ۷ شرکت چینی هستند.
صرف  زمان  مدت  می دهد،  نشان  گزارش  همین 
از طریق  رسانه ای  محتوای چند  مشاهده  برای  شده 
برای  زمان صرف شده  با مدت  گوشی های هوشمند 
برابر شده و این  این کار از طریق تلویزیون ها تقریباً 
مساله زنگ های خطر را برای شبکه های تلویزیونی به 

صدا درآورده است.
اپراتور تلفن همراه هندی Reliance Jio با ۳۰۷ 
میلیون نفر مشترک رکورد ۱۷ اگزابایتی را در زمینه 
مصرف داده توسط مشترکان خود در سال ۲۰۱۸ به 
ثبت رسانده است. این در حالی است که کل مصرف 
ترافیک اینترنت دنیا در ماه در سال ۲۰۱۰ به حدود 
۲۱ اگزابایت می رسید که حاال به رقم ۱۲۲ اگزابایت 

رسیده است.
میزان نصب بلندگوی هوشمند آمازون اکو در سراسر 
جهان که چهار سال قبل عرضه شد از مرز ۴۷ میلیون 

واحد گذشته است.
استقبال از پوشیدنی های هوشمند نیز رو به افزایش 
است و تعداد کاربران آنها در چهار سال اخیر دو برابر 
شده و به ۵۲ میلیون نفر رسیده است. تعداد کاربران 
در  درصدی   ۶ رشد  با  جهان  در  ویدئویی  بازی های 

سال ۲۰۱۸ به ۲.۴ میلیارد نفر رسید.
 ۸۷ حدود   ۲۰۱۹ سال  اول  ماهه  سه  در  همچنین 
بود  شده  رمزگذاری  جهانی  وب  ترافیک  از  درصد 
که نسبت به رقم ۵۳ درصدی سه سال قبل افزایش 
چشمگیری نشان می دهد. در حال حاضر فیس بوک 
با تصاحب ۴۳، ۲۱ و ۱۲ درصد  توئیتر  و  یوتیوب  و 
اینترنتی مهم ترین منابع کسب خبر در  بازار خبر  از 

فضای مجازی محسوب می شوند.
استفاده  آمریکایی در زمان  نوجوانان  از  ۴۲ درصد 
آمیز  توهین  و  زننده  های  نامگذاری  اینترنت  از 
آزار  تهدید  شاهد  درصد   ۱۶ و  اند  کرده  تجربه  را 

فیزیکی بوده اند.

فروردین سال گذشته خبر  نوشت:  روزنامه شرق 
مأموران  به  نیما  نام  به  جوانی  مرد  مفقودشدن 
پلیس داده  شد. وقتی پلیس تحقیقات خود را آغاز 
کرد متوجه شد شب حادثه نیما و همسرش مینا با 
هم به درمانگاه رفته  بودند و بعد از آن نیما مفقود 

شد.
آغاز  خصوص  این  در  تحقیقات  مینا  بازداشت  با 
شد و پرینت تماس های این زن نشان داد که او با 
مردی به نام کامبیز رابطه دارد. مینا در نهایت لب 
به اعتراف گشود و گفت: عامل قتل شوهرم کامبیز 

است؛ او نقشه قتل را طراحی و اجرا کرد.
با توجه به این اعتراف بود که کامبیز و همدست 
دیگرش به نام مهران بازداشت شدند. کامبیز گفت: 
داشتیم.  رابطه  هم  با  که  بود  مدت ها  مینا  و  من 
مدت ها  ندارد.  شوهر  که  بود  گفته  من  به  مینا 
می کردم  فکر  من  گفته  است.  دروغ  فهمیدم  بعد 
شدم  متوجه  روز  یک  اما  شده   جدا  شوهرش  از 
اما خیلی دیر شده  بود چون من  او متأهل است. 
حتی  و  بودم  شده   عاشقش  و  داشتم  دوستش 
تصمیم داشتم با او ازدواج و بچه هایش را هم بزرگ 
را  او  کنم. وقتی فهمیدم شوهر دارد، سعی کردم 

ترک کنم اما نتوانستم.
متهم افزود: مینا به من گفت می خواهد از دست 

شوهرش خالص شود. برایم درباره اینکه شوهرش 
برایش  دلم  هم  من  گفت.  است  بدی  آدم  خیلی 
داد  پیشنهاد  وقتی  شدم.  ناراحت  خیلی  سوخت؛ 
شوهرش را بکشم من هم قبول کردم. شب حادثه 
شوهرش را به بهانه بیماری به درمانگاه برده  بود. 
مسیر  در  را  آنها  خواست  و  گرفت  تماس  من  با 
بازگشت به خانه سوار کنم؛ من هم با کمک دوستم 
مهران مقابل درمانگاه نیما و مینا را سوار ماشین 
خاتون آباد  در  زباله  سایت  به سمت  بعد  و  کردیم 
را  مقتول  دست های  و  پاها  کش  یک  با  و  رفتیم 
را بستم و  بقیه کش گردنش  با  بعد هم  و  بستیم 
با سنگ چندین ضربه به سرش زدم و سپس او را 
من  همراه  مهران  مدت  این  همه  در  کردیم.  رها 
اتفاق  این موضوع  بود و کمکم می کرد. زمانی که 
افتاد، مینا در ماشین بود. مهران نیز مورد بازجویی 
قرار گرفت و اتهامش را قبول کرد اما گفت که از 

جزئیات ماجرا خبر نداشت.
با بازداشت هر سه متهم و کشف جسد، کیفرخواست 
علیه آنها صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰ 

دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
دادستان  نماینده  محاکمه  جلسه  ابتدای  در 
کیفرخواست علیه متهم را خواند و با توجه به اینکه 
اولیای  دم فرزندان مقتول بودند که همگی صغیر 

درخواست  آنها  از سوی  قوه  قضائیه  معاون  بودند. 
صدور حکم قصاص کرد.

گفت:  او  گرفت؛  قرار  جایگاه  در  کامبیز  ادامه  در 
اما  شد  کشته  نیما  ما  عمل  خاطر  به  دارم  قبول 
کرده  توافق  ما  و  بیفتد  اتفاق  قتل  این  نبود  قرار 
بارها  مینا  دهیم.  گوشمالی  را  مقتول  فقط  بودیم 
به من گفته  بود می خواهد شوهرش را بکشد. مینا 
با  مدام  و  است  بداخالق  می گفت شوهرش خیلی 
شوهرش  می گفت  حتی  و  دارند  خورد  و  زد  هم 
برگشته  است.  را ترک کرده و حاال  دو سال خانه 
وقتی از من خواست شوهرش را بکشم قبول کردم؛ 
مقابل  بدهم.  گوشمالی اش  فقط  می خواستم  البته 
درمانگاه آنها را سوار کردم. نیما هیچ مقاومتی نکرد 

و به راحتی سوار شد.
بعد که به سمت سایت رفتیم و من دست و پایش 
را با کش بستم کمی غر زد و فحش داد. من چند 
بار با سنگ به سرش زدم و قصدم این بود که تنبیه 

شود اما او کشته  شد.
او  رسید،  دوم  ردیف  متهم  مهران  به  نوبت  وقتی 
اتهام آدم ربایی را قبول نکرد اما معاونت در قتل را 
پذیرفت و گفت: من اصال از ماجرای آدم ربایی خبر 
ندارم. کامبیز به من گفته  بود که قصدش این است 
کسی را گوشمالی دهد. من حتی نمی دانستم علت 

این گوشمالی دادن چیست؛ ضمن اینکه نیما اصال 
همراه  که  دارم  قبول  من  البته  نمی کرد.  مقاومت 

کامبیز برای این کار رفتم.
در ادامه مینا اتهام معاونت در قتل را به طور کامل 
رد کرد و گفت: من این اتهام را قبول ندارم و اصال 
نمی دانستم چه اتفاقی افتاده  است. کامبیز خودش 
نیما را به قتل رساند. روز حادثه از من پرسید کجا 
هستی، گفتم با شوهرم به درمانگاه آمده ام؛ او هم 
مقابل درمانگاه آمد و شوهرم را سوار کرد و بعد هم 
او را کشت. متهم درباره محتوای پیامک هایی که 
بود که کامبیز  فرستاده و در آن درخواست کرده  
شوهرش را بکشد گفت: این پیامک ها را شوهرم و 
و  ندارم  سواد  من  فرستادند؛  خواهرشوهرم  دختر 

نمی دانم محتوای آنها چیست.
او  به  من  گفت:  کامبیز  به  عالقه اش  درباره  متهم 
بودم. من  برده  پناه  او  به  و فقط  نداشتم  عالقه ای 
بود و  بدرفتار  با من  نداشتم؛ شوهرم  را دوست  او 
آن قدر اذیتم می کرد که به یک پناهگاه نیاز داشتم 

و کامبیز پناهگاه من بود.
اتهام زنای محصنه  به  به دلیل رسیدگی  ادامه  در 
هر  و  شد  غیرعلنی  دادگاه  جلسه  مینا  و  کامبیز 
دو متهم اتهام را رد کردند. با پایان جلسه دادگاه 

قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.

پرتعدادترین کاربران اینترنت در کدام کشورهاست؟

زنی که با همدستی مرد غریبه شوهرش را کشت
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پایان مسابقات لیگ کاتای 

نونهاالن استان کرمان
رقابت های لیگ کاتای استان کرمان با حضور حداکثری کاتارو های 

نونهال از سراسر استان برگزار شد.
با  گو  و  گفت  در  کرمان  استان  کاراته  هیات  رئیس  امیری،  احمد 
، گفت: مرحله  باشگاه خبرنگاران جوان   استان های  خبرنگار گروه 
پایانی رقابت های لیگ کاتای نونهاالن استان کرمان در بخش پسران 

به میزبانی باشگاه الماس کویر برگزار شد.
وی افزود: در پایان این رقابت ها نتایج زیر به دست آمد:

متولدین ۱۳۸۴
نفر اول: امیر علی کاظمیان
نفر دوم: ابوالفضل فرامرزپور
نفر سوم: محمد شفیع زاده

نفر سوم مشترک: امیر محمد عامری
متولدین ۱۳۸۵

نفر اول: محمد رضا شفیعی
نفر دوم: امیر محمد مسلمی

نفر سوم: پارسا هنربخش
نفر سوم مشترک: ابوالفضل شیخ شعاعی

متولدین ۱۳۸۶
نفر اول: سبحان عوض پور

نفر دوم: محمد مهدی زندی
نفر سوم: امیر حسین اسدی

نفر سوم مشترک: محمد مهدی وحیدزاده
متولدین ۱۳۸۷

نفر اول: آرین دریجانی
نفر دوم: یزدان قوام

نفر سوم: محمد رضایی
نفر سوم مشترک: بردیا نیک ورز

متولدین ۱۳۸۸
نفر اول: کیان عطااللهی

نفر دوم: یسنا طالبی زاده
نفر سوم: پوریا احمدی نژاد

نفر سوم مشترک: مهدی نامجو
امیری تصریح کرد: نتایج فوق به صورت اولیه است که در اسرع وقت 

رنکینگ نفرات شرکت کننده اعالم می شود.

معرفی برترین های تیراندازی 

با کمان در کرمان
مسابقات تیراندازی با کمان استان کرمان جام تکریم رمضان با ورزش 

با معرفی برترین ها به کار خود پایان داد.
ارسالن شجاعی، رئیس هیات تیراندازی با کمان شهرستان کرمان در 
از  باشگاه خبرنگاران جوان  با خبرنگار گروه استان های  گفت و گو 
کرمان، گفت: مسابقات تیراندازی با کمان استان کرمان، جام »تکریم 
بنیانگذار جمهوری اسالمی و بزرگداشت  یادمان  با ورزش"،  رمضان 
با  تیراندازی  هیئت  میزبانی  به  استان  و ۵۰۰ شهید  هزار   ۶ کنگره 

کمان شهرستان کرمان برگزار شد.
وی افزود: رقابت ها در دو رشته ریکرو و کامپوند با حضور ورزشکارانی 
تیراندازی  سایت  محل  در  زرند  و  سیرجان  بم،  ماهان،  کرمان،  از 

باکمان کرمان برگزار شد.
شجاعی تصریح کرد: در پایان، نتایج زیر حاصل شد:

ریکرو آقایان
مقام اول: آرش الهی نیا از باشگاه محراب کرمان
مقام دوم: نادر گواشیری از باشگاه محراب کرمان

مقام سوم: علی سلجوقی از سیرجان
ریکرو بانوان

مقام اول: سما فهیم از باشگاه محراب کرمان
مقام دوم: مکرمه ناظم زاده از باشگاه محراب کرمان

مقام سوم: مائده دوست محمدی از باشگاه محراب کرمان
کامپوند آقایان

مقام اول: علی مجازی
مقام دوم: امین علیخانی نژاد

مقام سوم: مصطفی پور میرزایی
کامپوند بانوان

مقام اول: طیبه بکتاشی از باشگاه محراب کرمان
مقام دوم: زهرا عاشری از باشگاه محراب کرمان

جمالی  حضور  با  قهرمانی  احکام  مراسمی،  طی  شد:  یادآور  وی 
زاده، رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان، شجاعی رئیس هیئت 
تیراندازی با کمان شهرستان کرمان به همراه جمعی از اعضای هیئت 

های تیراندازی با کمان استان و شهرستان به آن ها اعطا شد

انهدام شبکه بزرگ قاچاق سوخت
دادستان جیرفت گفت: ۲۲ شرکت متخلف در زمینه قاچاق سوخت 

در جیرفت و جنوب کرمان شناسایی شده است.
 ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
حسین سالمی دادستان جیرفت گفت: درپی دریافت اطالعاتی مبنی 
بر فعالیت یک شبکه بزرگ قاچاق سوخت، سربازان گمنام امام زمان 
و پلیس آگاهی جیرفت با فعالیت های شبانه روزی و رصد فعالیت های 
این شبکه موفق به شناسایی ۶۸ شرکت حمل و نقل بار و مسافر در 
سطح کشور شدند که با صدور بارنامه های صوری و غیر واقعی، زمینه 
اینکه دولت  به  با اشاره  قاچاق سوخت را فراهم می کردند. سالمی 
بارنامه های  براساس  فقط  را  سوخت  گازوئیل،  مصرف  کنترل  برای 
با پایش های  رانندگان کامیون قرار میدهد گفت:  صادره، در اختیار 
صورت گرفته مشخص شد رانندگان ۲۴۸ خودروی سنگین در سطح 
کنند  می  دریافت  سوخت  مسافر،  و  بار  کردن  جابجا  بدون  کشور 
تحقیقات نشان داد این رانندگان کارت سوخت کامیون های خود را 
به قاچاقچیان واگذار کرده و آن ها با تبانی ۶۸ شرکت حمل و نقل، 
به طور منظم برای این کامیون ها بارنامه جعلی دریافت می کنند و 
به  از جایگاه ها دریافت و  به کارت ها تعلق می گیرد  سوختی را که 
خارج از کشور منتقل می کنند.وی افزود تاکنون مشخص شده است 
اعضای این شبکه بیش از ۲ و نیم میلیون لیتر سوخت را به این شیوه 
کارت  اینکه  به  اشاره  با  دادستان جیرفت  اند.  کرده  از کشور خارج 
سوخت، مدارک هویتی و پالک ۲۴۸ دستگاه کامیون مرتبط با این 
تشکیل  کامیون ها  این  مالکان  برای  قضایی  پرونده  و  توقیف  شبکه 
شده است افزود: شرکت های متخلف هم پلمب شده و مالکان آن ها 
تحت پیگرد قضایی قرار دارند. به گفته دادستان جیرفت از ۶۸ شرکت 
شناسایی شده متخلف ۲۲ شرکت در جیرفت و جنوب کرمان و بقیه 

شرکت ها در دیگر نقاط کشور فعال بوده اند.

نخستین دوره مسابقات چندجانبه قویترین مردان 
با درخشش  یادواره جام شهدای مدافع حرم  مالیر، 

کرمانی ها پایان یافت.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان  نخستین دوره مسابقات چندجانبه قویترین 
گرامیداشت  مناسبت  به  مالیر  شهرستان  مردان 
پارک سیفیه  در  مدافع حرم  و خاطره شهدای  یاد 

شهرستان مالیِر )استان همدان( برگزار شد.
پرورش  و  بدنسازی  هیات  همت  به  مسابقات  این 
بازار مبل و  اداره ورزش وجوانان و  اندام و همکاری 
منبت، شهرداری و شورای اسالمی شهرستان مالیر 
هیجده  از  ورزشکار   ۷۵ حضور  با  روز  دو  مدت  به 

استان کشور برگزار شد.
کیلوگرم   ۱۰۵- کیلوگرم،   ۹۵- اوزان  در  ورزشکاران 
گانه،  سه  تا  دو  بخش های  در  و  کیلوگرم   ۱۰۵+ و 
رقابت  هم  با  الستیک  غلتاندن  و  گوی  چمدان، 

کردند.
این رقابت ها در وزن -۹۵ کیلوگرم حمزه  پایان  در 
و عنوان  ایستاد  بر سکوی دوم  از کوهبنان  اکبری 

نایب قهرمانی را از آن خود کرد.
در وزن -۱۰۵ کیلوگرم نیز مجتبی زارع عسگری از 

کرمان به عنوان سوم این رقابت ها دست یافت.
از  سیستانی  حمید  هم  کیلوگرم   ۱۰۵+ وزن  در 
کرمان مقام نخست را از آن خود کرد و قهرمان شد.

لهستان  مقابل  برتری  با  ایران  والیبال  ملی  تیم 
صدرجدول را از تیم ملی روسیه که فقط دو ساعت 

در اختیار این تیم بود  پس گرفت.
اهواز  غدیر  در سالن   ، آنالین  گزارش جام جم  به   
خورد،  رقم  والیبالی  نبردهای  ترین  جذاب  از  یکی 
در  شد  موفق  ایران  والیبال  ملی  تیم  که  جایی 
دیداری نفس گیر و ماراتن گونه که پنج ست طول 

کشید تیم ملی لهستان را شکست بدهد.
لهستان عنوان قهرمانی دوره اخیر لیگ ملت های 
والیبال را یدک می کشد. این تیم  در ست نخست 
۲۵ بر ۲۰ مقهور ایران شد اما در ست های دوم و 
سوم با نتایج ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۱۸ به برتری دست 
یافت. اما تیم ملی والیبال ایران در ست چهارم به 
مسابقه برگشت و برتری ۲۵ بر ۱۷ را به دست آورد 
تا نتیجه دو بر دو مساوی شد و کار به ست پنجم 

برسد.
ایگور  شاگردان  به  برتری  هم  باز  پنجم  ست  در 
اختصاص  ایران  والیبال  ملی  تیم  در  کوالکوویچ 
داشت، جایی که با پیروزی ۱۵ بر هشت در نهایت 
دو  فاصله  به  و  یافتند  دست  برتری  به  دو  بر  سه 
دوباره  و  گرفتند  روسیه  از  را  جدول  صدر  ساعت 

های  ملت  لیگ  بندی  رده  جدول  نخست  جایگاه 
والیبال را در اختیار گرفتند.

این  در  ایران  ملی  تیم  مونته نگروی  اهل  سرمربی 
بازی نیز از ترکیب سعید معروف، امیر غفور، میالد 
علی  موسوی،  محمد  فیاضی،  پوریا  عبادی پور، 
در  کرد.  استفاده  حضرت پور  محمدرضا  و  شفیعی 
به  تیم ملی لهستان  مقابل ویتال هاینن، سرمربی 
طور کامل به بازیکنان اصلی خود استراحت داد و از 

ترکیب دوم تیمش بهره برد.
در این بازی امیر غفوربا کسب ۲۸ پوئن، امتیازآورترین 
بازیکن ایران در زمین بود و اوکاش کاچمارک نیز ۲۲ 
امتیاز برای لهستان کسب کرد. او پیش از این دیدار 
های  ملت  لیگ  از  دوره  این  در  بازیکنی  نخستین 
می  دست  به  امتیاز   ۱۰۰ از  بیش  که  بود  والیبال 
آورد. پیش از آغاز دیدار ایران و لهستان غفور با ۱۰۷ 
امتیاز رکورددار بود اما ۲۸ امتیاز دیدار با لهستان این 
رکورد را حتی بهتر هم کرد و حاال ۱۳۵ امتیاز دارد.

باز هم کوبیاک
ستاره  گستاخانه  اظهارات  از  زیادی  زمان  مدت 
و  ایران  درباره  کوبیاک  یعنی  ها  لهستانی  شهیر 
مردم کشورمان نمی گذرد. او به دلیل این اظهارات 

از همراهی  با شش جلسه محرومیت  آمیز  توهین 
تیم ملی کشورش مواجه شده است.  پیش از آغاز 
سالن  در  حاضر  تماشاگران  لهستان  و  ایران  دیدار 
را تشویق  لهستان  تیم ملی  به شدت  ارومیه  غدیر 
این  با  اما  ایران  تیم  از  بیشتر  بسیار  حتی  کردند، 
با  لهستان  ملی  تیم  بازیکنان  دقایقی  برای  حال 
کوبیاک  اظهارات  دلیل  به  هم  تماشاگران  اعتراض 
کوبیاک  به  قاطعی  پاسخ  تشویق  این  شدند.  روبرو 
بود که مردم ایران را »لعنت شده« توصیف کرده بود، 
همان مردمی که سال های دور از اجداد کوبیاک در 

ایران به خوبی پذیرایی کردند.
افتاد.  هم  دیگری  تامل  قابل  اتفاق  حال  هر  به 
به  والیبال  جهانی  فدراسیون  که  عذرخواهی  نامه 
لهستانی ها توصیه کرده بود پیش از بازی با ایران در 
سالن خوانده شود، به خالف پیش بینی خوانده شد. 

دیگر نتایج گذشته:
پرتغال ۳ – چین صفر
روسیه ۳ – کانادا یک

استرالیا یک – ایتالیا ۳
ایران -۳ لهستان ۲

آمریکا -۳ آلمان یک

برزیل -۳چین صفر
بلغارستان -۲ ژاپن ۳

پرتغال -۲ صربستان ۳
فرانسه یک – آرژانتین ۳

جدول رده بندی لیگ ملت های والیبال
 ۱ -ایران ۲۱ امتیاز و هفت برد
۲ -روسیه ۲۰ امتیاز و هفت برد
۳ -برزیل ۱۹ امتیاز و هفت برد

۴ -فرانسه ۱۹ امتیاز و شش برد
۵ -ایتالیا ۱۸ امتیاز و شش برد
۶ -آمریکا ۱۳ امتیاز و چهار برد
۷ -کانادا ۱۲ امتیاز و چهار برد

۸ -لهستان ۱۲ امتیاز و چهار برد
۹ -صربستان ۱۰ امتیاز و چهار برد

۱۰ -آرژانتین ۱۰ امتیاز و سه برد
۱۱ -ژاپن ۸ امتیاز و سه برد

۱۲ -بلغارستان ۸ امتیاز و سه برد
۱۳ -پرتغال ۷ امتیاز و دو برد
۱۴ - آلمان ۵ امتیاز و دو برد

۱۵ -استرالیا ۶ امتیاز و یک برد
۱۶ -چین ۴ امتیاز و یک برد

درخشش مردان آهنین کرمان در رقابت های قویترین مردان مالیر

ادامه صدرنشینی شاگردان کوالکوویچ در لیگ ملت های والیبال؛
لهستان، مقهور پنجه های ایران

دور پایانی رقابت های لیگ کومیته کاراته وان استان 
قهرمانی  با  خردساالن  و  نونهاالن  بخش  در  کرمان 
هیات  رئیس  امیری،  احمد  یافت.  پایان  ها  سیرجانی 
گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان  استان  کاراته 
گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان 
دور پایانی رقابت های لیگ کومیته کاراته وان استان 
کرمان در بخش پسران و در رده های سنی نونهاالن و 
خردساالن سرانجام با شناخت برترین ها خاتمه یافت.

وی افزود: در پایان نتایج زیر حاصل شد:
خردساالن

منفی ۲۰کیلو
مقام اول: امین صافی زاده باشگاه الماس کرمان

جنوب  ستارگان  باشگاه  اخالقی  سپهر  دوم:  مقام 
جیرفت

آبادی تخت جمشید  زنگی  مقام سوم: محمد حسام 
کرمان وامیرمحمد موسی زاده پویا سیرجان

منفی ۲۵
مقام اول: متین زنگی شهداکرمان

مقام دوم: امیرحسین ایرانمنش تخت جمشید کرمان
کوروش  کرمان  بعثت  المثالی  عدیم  طا ها  مقام سوم: 

امینیان ملی پوشان کرمان
وزن منفی ۳۰

جمشید  تخت  مقدم  پور  عزیز  حسین  اول:  مقام 

کرمان۵
مقام دوم: محمد مهدی ابراهیم پور کویر کرمان

پارسا  محمد  و  کرمان  پویا  زاده  قلی  نیما  سوم:  مقام 
علیرضایی پویا سیرجان

منفی ۳۵
مقام اول: ابوالفضل لری گویینی پویا سیرجان

مقام دوم: محمد مهدی مریدی والعصرسیرجان
وآرشام  پویا سیرجان  مقام سوم: محمدجواد خوارزمی 

ابراهیمی الماس کرمان
منفی ۴۰

مقام اول: امیرعلی بادیه نشین تربیت رفسنجان
مقام دوم: امیرحسین رنجبر پویا سیرجان

آباد  اختیار  الزهرا  فاطمه  بوستان  سبحان  سوم:  مقام 
کرمان وطیب کهنوجی تربیت رفسنجان

منفی ۴۵
مقام اول: امین کسری برآوردی شهدا کرمان

مقام دوم: ابوالفضل امیر مجاهدی پویا کرمان
ومهدیار  سیرجان  والعصر  مظفری  سوم: حسین  مقام 

حقیقی بعثت کرمان
مثبت۴۵

مقام اول: علیرضا امینی نژاد ملی پوشان رفسنجان
مقام دوم: پدرام نگارستانیان ۹دی کرمان

جنوب  ستارگان  اخالقی  حسام  محمد  سوم:  مقام 

جیرفت الماس کرمان
مجموع تیمی خردساالن

مقام اول: پویا سیرجان با ۱۱امتیاز
مقام دوم: شهدا کرمان با ۱۰امتیاز

مقام سوم: تخت جمشید کرمان با ۹امتیاز
نونهاالن

منفی ۳۰
مقام اول: علیرضا شا محمدی شهدانجف شهر سیرجان

مقام دوم: محمدامین صادقی والعصرسیرجان
مقام سوم: امیر حسین طاهری ملی پوشان رفسنجان

منفی ۳۵
مقام اول: علی اصغر اسکندری جهان فوالد سیرجان
مقام دوم: عباس شجاع الدینی جهان فوالد سیرجان

محمد  و  کرمان  الماس  زاده  عباس  آریا  سوم:  مقام 
مهدی تمکین پویا کرمان

منفی ۴۰
مقام اول: علی اسماعیل زاده جهان فوالد سیرجان

مقام دوم: محمد حسنی تربیت رفسنجان
ابوالفضل  و  کرمان  الماس  هاشمی  سینا  سوم:  مقام 

توکلی شهدا کرمان
منفی۴۵

مقام اول: امیر علی بافقی آکادمی کریم زاده رفسنجان
مقام دوم: محمد صالح پورعلی آبادی کمربندسیاه

سیرجان  فوالد  جهان  اصغرحیدری  علی  سوم:  مقام 
محمدمهدی رییسی الماس کرمان

منفی ۵۰
مقام اول: محمد عرفان عسکری پورشهداکرمان
مقام دوم: امیرعلی آموزگار جهان فوالد سیرجان

مقام سوم: محمد هادی اسدی الماس کرمان و متین 
امیری زاده ملی پوشان رفسنجان

منفی ۵۵
مقام اول: نیما عارفی الماس کرمان

مقام دوم: محمدمهدی جاللی تربیت رفسنجان
و  رفسنجان  پوشان  ملی  ابارقی  محمد  سوم:  مقام 

محمد مهدی بیگ مرادی شهدا بافت
مثبت۵۵

مقام اول: مهدی امیری زاده ملی پوشان رفسنجان
مقام دوم: یاسین خواجویی والعصرسیرجان

کرمان  ۹دی  پوریزدانپناه  امین  محمد  سوم:  مقام 
ومهدی، ولی پور شهدا نجف شهر سیرجان

مجموع تیمی نونهاالن:
مقام اول: جهان فوالد سیرجان با ۱۷امتیاز

مقام دوم: الماس کرمان با ۹ امتیاز
مقام سوم: ملی پوشان با۸ امتیاز

اعالم  متعاقباً  ها  رقابت  رنگینک  کرد:  تصریح  امیری 
می شود.

سیرجان قهرمان رقابت های لیگ کومیته کاراته وان کرمان شد

خبر
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و  چهارشنبه  روزهای  در  روزه  دو  فشرده  دوره  این 
اسماعیلی  ابوذر  دعوت  به  خرداد   23 و   22 پنجشنبه 
ثالت)رهبر گروه کر بزرگ گرگان( در انجمن موسیقی 
شهر گرگان و در تاالر فخرالدین اسعد گرگانی با حضور 
گرگان  شهر  بزرگ  کر  گروه  و  آداک  کر  گروه  اعضای 

برگزار شد و مورد استقبال بسیار خوبی قرار گرفت. 
عملی  تمرین  و  آموزش  ضمن  ورکشاپ،  این  در 
قرار  آنالیز  مورد  آکاپال  کرال  قطعات  آواز،  تکنیکهای 
گروه  کرال  قطعات  اجرای  شنیدن  ضمن  و  گرفتند 
آنالیز  و  تمرین  گروه  با  کرمان  کارآوای  قطعات  آداک، 

قطعه  یک  آهنگسازی  ورکشاپ  این  جذاب  نکته  شد. 
کرال محلی گرگانی توسط مسعود نکوئی و اعضای گروه 
آداک بود که به ثمر نشست و در آینده ای نزدیک شاهد 
ایرزانی  محلی  قطعات  با  گروه  دو  این  مشترک  اجرای 

خواهیم بود.
کرد  و همچنین شهر  گرگان  در  نکوئی  مسعود  حضور 
جاوید،  هوشنگ  استاد  دعوت  به  گلستان  استان  کوی 
چهره مشهور موسیقی نواحی ایران و با تمهید آموزش 
و پرورش استان گلستان برای آماده سازی گروه شاهد 
برای جشنواره کشوری تدارک دیده شده بود که در این 

کرد  گویش  با  کاروانسرا  آهنگ  نکوئی  مسعود  حضور، 
با گروه شاهد تمرین  و  تنظیم  را  استان گلستان  کوی 
نمود تا با آثار نو و بدیع کرال در جشنواره کشوری به 

رقابت بپردازند. 
گفت:  باره  این  در  کوتاه  گفتگویی  در  نکوئی  مسعود 
برای  ایران  مختلف  شهرهای  در  من  حضور  از  هدف 
برگزاری ورکشاپ های آوازی و کرال این است که همه 
عالقمندان در سراسر ایران بتوانند از این هنر اصیل و با 
زبان فرهنگ و هویت خود سخن بگویند و آواز بخوانند. 
بهترین  از  یکی  حوزه  این  در  ناقص  منابع  به  توجه  با 

در  عملی  کارگاههای  برگزاری  یادگیری،  های  شیوه 
ایران است که می تواند در این خصوص راهگشا باشد. 
در ورکشاپهای اخیر بنده در اصفهان و گرگان پیشرفت 

موسیقی کرال بسیار چشمگیر و قابل توجه  ای دیدم 
و امیدوارم این رشد همچنان ادامه داشته باشد و گروه 

های کر به نحو شایسته حمایت شوند.

ورکشاپ و مسترکالس  آواز گروهی 
با تدریس مسعود نکوئی در شهرهای 

گرگان و کردکوی برگزار می شود

روایت »کرمان امروز« از یک وظیفه اجتماعی فراموش شده و اهمیت آن:

چندی پیش برای درمان به بیمارستان بزرگ و پُر خیر 
روال  طبق  و  کردم  مراجعه  کرمان  مهرگان  برکت  و 
همه بیمارستان های استان بر در و دیوار این مجموعه 
پوسترهای تبلیغاتی-پزشکی را مشاهده می کردم. یکی 
از پوسترها که از همه جدیدتر بود توجه بنده حقیر را به 
خود جلب کرد. این پوستر که در چند قسمت طراحی 
بنده  نظر  از  که  بود  کرده  اشاره  موضوعی  به  بود،  شده 
در کشور ما مغفول مانده است. این پیام دیواری درباره 
به  آن  در  که  بود  شده  منتشر  باردار«  مادر  »تکریم  ی 
نکاتی ناکامل اما بسیار ارزشمند اشاره شده بود و مایه ی 

نگارش این متن شد.
فوق  و  پیشرفته  کشورهای  به  که  کسانی  خاطرات  در 
پیشرفته سفر کرده اند نکته ی توجه ویژه به خانم های 
باردار خوش چشمی می کند. بارها شنیده ام که در صف 
های طوالنی راه را برای مادران باردار باز می کنند و همه 
مردم با اتفاق نظر حق تقدم را به موجودی می دهند که 
قرار است به موجودی دیگر جان ببخشد. رفتاری که در 

باید مورد توجه مردم قرار  کشور ما متاسفانه آنطور که 
نمی گیرد. تنها در برخی از آزمایشگاه ها و مراکز سونو 
گرافی گهگاه حق را به مادران باردار می دهند که البته 
متاسفانه در برخی موارد اعتراض حضار را به دنبال دارد.
آغاز جریان فرهنگ سازی در این زمینه به واسطه یک 
پوستر اگرچه کافی نیست، اما خبر از اصالحات رفتاری 
در جامعه دارد و اگر این رفتارهای انسان دوستانه متداول 
شود یقینا می توان آینده ای روشن تر را متصور شد. در 
وضعیت فعلی ایران که نیاز به ازدیاد نسل احساس می 
باید بیش از  شود نکاتی نظیر این رفتار ساده اجتماعی 
می  زندگی  دنیایی  در  امروز  شود.  سازی  فرهنگ  پیش 
کنیم که ضدفرهنگ ها بسیار سریع ریشه می دوانند و از 
سویی دیگر فرهنگ سازی نیز بسیار آسان تر از گذشته 
برخی  و  کرد  استفاده  موقعیت  این  از  باید  است.  شده 
کج راهه های اجتماعی را به صراط مستقیم کشاند. باید 
ما حتی حق عصبانی کردن  که  باشیم  داشته  به خاطر 
مادری که کار خطایی کرده است را هم نداریم. اگر امروز 
در خیابان مادر بارداری را مشاهده کردیم که در رانندگی 
دیگر  مانند  به  او  با  نداریم  حق  کند،  می  عمل  ضعیف 
اگر  سازیم.  مکدر  را  مادر  ذهن  و  کنیم  رفتار  رانندگان 
مادری باردار در یک صف با اندکی زرنگی قصد نفوذ به 
صف دارد، جلوی رگ کارآگاهی خود را بگیریم و احوال 
وی را ناخوش نسازیم. اینها گذشت و بزرگواری نیست، 
این رفتارها وظایف اجتماعی ما مردم متمدن است، البته 

اگر اعتقادی به تمدن داشته باشیم.
برای اینکه ما نیز در این زمینه از توان رسانه ای خود بهره 
برده باشیم و در مسیر رسالت روزنامه نگاری قدمی بسیار 
کوچک برداشته باشیم در خور دانستیم که نکات موجود 
در پوستر مذکور که یقینا ساعت ها کار کارشناسانه را 
پشت خود دارد در ادامه منتشر کنیم. در باالترین نقطه 
ی این پوستر نوشته شده است؛ »منظور از ارائه خدمات 

مطلوب به مادر تنها حفظ سالمت جسمی و پیشگیری از 
ناتوانی و مرگ و میر نیست، بلکه احترام به شان انسانی، 
تکریم  نیز شامل می شود.  را  او  احساسات و ترجیحات 
مادر باردار، احترام به حقوق مادران در زمان ارائه مراقبت 

های دوران بارداری ، زایمان و پس از زایمان است«
در ادامه این پیام تصویری به هفت مورد اشاره شده است 

که از آنها به عنوان حقوق مادران یاد شده است:

از  بودن  امان  در  و  صحیح  های  مراقبت  دریافت   -1
هرگونه آسیب جسمی و روانی )هیچ کس نباید موجب 

آسیب مادر شود(
به  احترام  و  آگاهانه  رضایت  اطالعات،  به  دسترسی   -2
به  را  نباید مادر  ترجیحات و تصمیمات وی )هیچ کس 
انجام کاری وادارد و یا بدون آگاهی و رضایت او اقدامی 

انجام دهد(
3- حفظ حریم خصوصی، اسرار و اطالعات )هیچ کس 
اطالعات  یا  بگیرد  نادیده  را  مادر  حریم خصوصی  نباید 

شخصی وی را فاش سازد(
4- برخورداری از رفتار محترمانه و حفظ شئونات انسانی 
نحوی  هر  به  یا  کند  تحقیر  را  مادر  نباید  کس  )هیچ 

موجب آزار وی شود(
دور  و  خدمات  از  مندی  بهره  در  مساوات  و  برابری   -5
بودن از هرگونه تبعیض )هیچ کس نباید بنا به هر دلیلی، 

مادر را مورد تبعیض قرار دهد(
درمانی  و  بهداشتی  مطلوب  خدمات  از  مندی  بهره   -6
)هیچ کس نباید مادر را از دریافت مراقبت ها و خدمات 

مورد نیازش محروم کند(
7- آزادی، استقالل و حق مشارکت آگاهانه در تصمیم 
گیری ها به دور از هرگونه اجبار یا تهدید ) هیچ کس 
حقوق  از  را  نوزادش  یا  مادر  قانونی،  اختیار  بدون  نباید 

شان محروم کند(

احترام به مادر باردار
به قلم

 محمدفتح نجات


