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گاهی عمومی درباره سامانه 123: کارآیی اورژانس اجتماعی در کرمان و لزوم آ گزارش »کرمان امروز« از 

متن کامل در صفحه سوم

کودک آزاری در جایگاه نخست
       امروزه اگر در مدرسه و یا خانواده ای کودکی مورد تنبیه بدنی و یا آزار جسمی و روحی قرار گیرد  به شدت از سوی فعاالن جامعه مدنی مورد نکوهش قرار می گیرد و این امر پیگرد 
قانونی خواهد داشت و افکار عمومی از خود واکنش نشان می دهد. با این حال بر اساس اعالم رییس اورژانس اجتماعی کرمان، کودک آزاری رتبه اول تماس های این مرکز در کرمان را به خود 
اختصاص داده است و در این میان اورژانس اجتماعی به عنوان نهادی است که به صورت رایگان می تواند به آسیب های اجتماعی رسیدگی کند و این مرکز در آگاهی بیشتر مردم سهم داشته و 

موجب شناخت بیشتری نسبت به کودک آزاری و خشونت های خانوادگی شده است و....

متن در صفحه هشتم

عصر طالیی دوبله در ایرانکـرمـان؛ قطـب طــنـز کـشــور 

گزارش تفصیلی »کرمان امروز« از برگزاری ششمین 
کرمان، توام با تجلیل از  شب شعر طنز »دولخ« در 
محمدعلی فردوسی و  یادبودی از مرحوم ابوالفضل زرویی نصرآباد:

گزارش اختصاصی »کرمان امروز« از برگزاری
 نشست تخصصی  »بررسی تاریخچه دوبله و نقش آن

گالری آزاد:  در سینمای ایران« با حضور نصراهلل مدقالچی و به همت 
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آگهي مناقصه عمومي شماره 98/10/ع
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » خريد لوازم و اجراي آبياري تحت فشار « خود را از طريق 
برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس 
الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت تأمين 
كنندگان و مشتريان - مناقصه ها دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز دوشنبه مــورخ 98/4/10 در محــل 
دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي پروژه روز دوشنبه مورخ 

98/4/03 براي متقاضيان بالمانع مي باشد.
                                                                              مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر 
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اخبار استان

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمان با بیان اینکه اگر کشوری 
کمتر از 20 درصد از آب تجدیدپذیر را استفاده کند، شرایط پایدار آبی 
داشت  خواهد  قبولی  قابل  شرایط  کند،  مصرف  درصد   40 اگر  و  دارد 
اظهار کرد: متاسفانه در استان کرمان 120 درصد از آب های تجدیدپذیر 
استفاده می کنیم که متوسط کشور 85 درصد بوده که بخش عمده ای 

از این برداشت های بی رویه مربوط به چاه های غیرمجاز است.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، »ابراهیم علیزاده« 28 خردادماه در جلسه 
مناسبت  به  کرمان  استان  دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری  شورای 

 129 متوسط  طور  به  اگر  کرد:  اظهار  قضائیه  قوه  هفته  گرامیداشت 
میلیمتر بارندگی در استان کرمان داشته باشیم 23 میلیارد مترمکعب 
آب حاصل می شود که نزدیک به 18 میلیارد مترمکعب آن تبخیر می 

شود و 5 میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر خواهیم داشت.
وی افزود: این مساله در دنیا مطرح است که اگر کشوری کمتر از 20 
درصد از آب تجدیدپذیر را استفاده کند، شرایط پایدار آبی دارد و اگر 

40 درصد مصرف کند، شرایط قابل قبولی دارد.
علیزاده تصریح کرد: در استان کرمان 120 درصد از آب های تجدیدپذیر 
استفاده می کنیم که متوسط کشور 85 درصد است و بخش عمده ای از 

این برداشت های بی رویه مربوط به چاه های غیرمجاز است.
وی با تاکید بر اینکه اولویت اول استان اقدام برای مسدود کردن چاه 
های غیرمجاز است، بیان کرد: در این راستا باید چهار اقدام با هم صورت 
کنتورهای  نصب  غیرمجاز،  های  چاه  کردن  مسدود  شامل  که  بگیرد 

هوشمند، اصالح و تعدیل پروانه های بهره برداری می شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمان با بیان اینکه مسووالن 
هر سه قوه در زمینه مسدود کردن چاه های غیرمجاز در استان کرمان 
با وزارت نیرو همکاری دارند، گفت: در سال 96 تعداد یک هزار و 539 
استان  در  حلقه   659 و  هزار  یک  گذشته  سال  و  غیرمجاز  چاه  حلقه 
کرمان مسدود شده که آب مصرفی این چاه ها سرجمع 125 میلیون 
مترمکعب بوده است و برای امسال مسود کردن 700 حلقه چاه برای ما 
مشخص شده که تاکنون 205 حلقه چاه با 5 میلیون مترمکعب مصرف 

آب مسدود شده است.
علیزاده در ادامه اظهار کرد: مکلف هستیم در پایان برنامه ششم توسعه 
میزان برداشت ها را به آب قابل برنامه ریزی برسانیم، یعنی آبی که می 

شود از سفره های زیرزمینی برداشت کرد به شرط اینکه تعادل دشت 
حفظ شود.

وی با بیان اینکه اکنون 900 میلیون مترمکعب بیالن منفی در استان 
کرمان داریم که باید کاهش پیدا کند، تصریح کرد: تا پایان برنامه هفتم 
زیرزمینی  های  سفره  از  برداشت  مترمکعب  میلیارد   1.8 باید  توسعه 

کاهش پیدا کند.
 علیزاده بیان کرد: استان کرمان رتبه دوم تا سوم را در مسدود کردن 
چاه های غیرمجاز در کشور داریم اما در نصب کنتورهای هوشمند به 
شدت مشکل داریم که باید برنامه ریزی جدی ومنظم تری در این راستا 

در سطح استان صورت گیرد.
به  اشاره  با  ادامه  در  کرمان  استان  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
اینکه یکی از نگران های ما در شرکت آب منطقه ای بحث ساماندهی 
این  اظهار کرد: سیل اخیر در کشور خالف  استان است،  رودخانه های 
مسئله که رودخانه های غیرفعال هیچ زمان فعال نمی شود را ثابت کرد.
وی افزود: در استان کرمان در رودخانه ها اقدامات بسیار خوبی انجام 
شد که از جمله می توان به مدیریت سیل 26 فروردین ماه سال جاری، 
موردنیاز،  گزارشات  تهیه  ها،  رودخانه  حریم  و  بستر  تعیین  مطالعات 
رودخانه،  حریم  های  عارضه  شناسایی  تقریبی،  حریم  و  بستر  تعیین 
شناسایی نقاط حادثه خیز و آزادسازی تصرفات حریم رودخانه ها اشاره 

کرد.
علیزاده اظهار کرد: 4 هزار و 950 ساعت فعالیت ماشین آالت را قبل از 
سیل 26 فروردین ماه داشتیم که با 5 شبانه روز کار جهادی همکاران 
ما و دهیاران و بخشداران، خسارت سیل در استان خیلی کاهش پیدا 

کرده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان :

 در سال جـــاری 205 حلقه چاه غیرمجاز در استان مسدود شد

خبر
به دستور دادستان:

فیلم سینمایی »ماهمه باهم 

هستیم«در کرمان توقیف شد
 

تبعات  لحاظ  به  گفت:  کرمان  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
با هم هستیم«در  فیلم سینمایی »ما همه  اکران  توقیف  اجتماعی دستور 

سراسر سینماهای استان کرمان صادر شده است.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان دادخدا ساالری افزود: 
معاونت  و  معاونت رصد فضای مجازی  توسط  از رصد فضای مجازی  پس 
حقوق عامه دادسرای مرکز کرمان و با توجه به واکنش های اجتماعی در 
بین مردم استان در خصوص لهجه کرمانی بازیگری که در نقش فروشنده 
موادمخدر بازی می کرد موجب اعتراضات شدید مردمی شده دستور توقیف 
اکران این فیلم در سطح استان کرمان صادر و اقدامات مقتضی در خصوص 

پیگیری موضوع انجام شده است.
با  امر مبارزه  با عنایت به نقش پررنگ استان کرمان در  وی تصریح کرد: 
مواد مخدر که خاکریز مقدم مبارزه با باندهای مواد مخدر وارداتی است با 
وجود فشار مضاعف قاچاقچیان مواد مخدر که عمدتاً غیربومی استان کرمان 
هستند این استان به عنوان سنگری در راستای عدم توزیع مواد مخدر در 
قرار  بی مهری  مورد  این چنین  نیست  و شایسته  داخل کشور عمل کرده 

گیرد.
رابطه  این  در  کرد:  اظهار  کرمان  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
پرونده حقوق عمومی در دادسرای عمومی و انقالب کرمان تشکیل شده و 
با افرادی که احساسات و عواطف مردم استان کرمان را جریحه دار کرده اند 

برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
به کارگردانی کمال تبریزی و  ژانر کمدی  با هم هستیم در  فیلم ما همه 
تهیه کنندگی رضا میرکریمی محصول سال 97 است که از عید فطر در 

سینماهای سراسر کشور به اکران در آمد.
سه سال قبل عقب مانده و کهنه خواندن کرمان توسط یکی از شخصیت 
های سریال شهرزاد ساخته حسن فتحی نیز اعتراضاتی را به همراه داشت.

صدور ده هزار تن پسته از رفسنجان 
 

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان گفت: طی 9 ماه گذشته بیش 
از 10 هزار تن پسته از این شهرستان به خارج از کشور صادر شده است.

به گزارش ایرنا، حسین رضایی در نشست خبری اظهار کرد: از 9 ماه گذشته 
این  از  تن  هزار   10 شده؛  صادر  ایران  از  پسته  تن  هزار   20 که  کنون  تا 

محصول ارزآور از رفسنجان به کشورهای خارجی صادر شد.
وی با اشاره به اینکه تأکید رهبر معظم انقالب اسالمی بر جدا کردن اقتصاد 
کشور از وابستگی به نفت است تصریح کرد: در بخش های مختلف از جمله 
بخش کشاورزی می توان به خوبی ثروت آفرینی کرد و از وابستگی به نفت 

خارج شد.
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان افزود: درآمد پسته، صنعت را 
از  بهتر  اوضاعشان  کشاورزی  به  وابسته  صنایع  لذا  است  نگهداشته  سرپا 

صنایع دیگر است.
رضایی خاطرنشان کرد: 80 هزار هکتار باغ پسته در خراسان ایجاد شده 
و اگر این اقدام علمی پیش نروند با مشکل مواجه می شوند. وی بیان کرد: 
470 هزار هکتار پسته کاری در کشور وجود دارد که 80 هزار هکتار آن در 

رفسنجان وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه دو مؤلفه مدیریت صحیح آبیاری و اجرای طرح های 
آبیاری نوین برای جلوگیری از آبیاری غرقابی و نیز تغذیه باغات در افزایش 
محصول مهم است ادامه داد: وضعیت آبیاری نوین و وضعیت تغذیه ای باغات 
پسته اگر خوب اجرا شود و باغداران اگر از نظرات کارشناسان استفاده کنند 

میزان بهره وری افزایش می یابد.
باغ  هکتار  هزار   2 گذشته  سال  کرد:  خاطرنشان  کشاورزی  جهاد  رئیس 
که  هم  امسال  و  شد  مجهز  نوین  آبیاری  سیستم  به  رفسنجان  در  پسته 
هزار   2 و  کردند  خوبی  استقبال  فهیمدند  را  آبیاری  این  اهمیت  باغداران 
هکتار باغ دیگر در دستور کار اجرایی شدن سیستم آبیاری نوین قرار دارد 
در مجموع تا کنون در این شهرستان بیش از 11 هزار هکتار آبیاری قطره ای 

در رفسنجان اجرا شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی 

استان کرمان خبر داد:

سرمایه گذاری 600 میلیارد تومانی 

برای ساخت 15 هتل در سطح استان  
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان گفت: 
برای  اقامتی  استان در زمینه هتل و مجموعه های  به کمبودهای  باتوجه 
مسافران و گردشگران، 15 هتل دو تا پنج ستاره در نقاط مختلف استان 

در حال احداث است که امیدواریم به توسعه رونق گردشگری کمک کند.
و  افتتاح هتل  مراسم  در  کویر، »غالمرضافرخی«  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
با اشاره به سرمایه گذاری 600  مجموعه رستوران های کاخ شهر کرمان 
میلیارد تومانی صورت گرفته برای ساخت 15 هتل در سطح استان گفت: 
استان کرمان با دارا بودن ظرفیت های گردشگری بی نظیر و تنوع آب و 
هوایی مختلف، واجد شرایط بهینه ای برای سرمایه گذاری در حوزه های 

مختلف توریسم است.
غالمرضا فرخی افزود: باتوجه به کمبودهای استان در زمینه هتل و مجموعه 
های اقامتی برای مسافران و گردشگران، 15 هتل دو تا پنج ستاره در نقاط 
مختلف استان در حال احداث است که امیدواریم به توسعه رونق گردشگری 

کمک کند.
سیاسی،  معاونت  سرپرست  بصیری  صادق  محمد  گزارش  این  براساس 
امنیتی و اجتماعی استانداری نیز در این مراسم گفت: در بحبوحه بحران 
های اقتصادی و رشد انواع آسیب های اجتماعی در جامعه، سرمایه گذاری 

و ایجاد اشتغال جای تقدیر بسیاری دارد.
وی با اشاره به لزوم ایجاد اشتغال و تأمین امکانات در سطح جامعه تصریح 
کرد: تا وقتی کرمان شناخته نشود و زیربناها ساخته نشود؛ گردشگری رونق 

نخواهد کرد.
بیان  با  کرمان  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاونت  سرپرست 
مالک هتل کاخ  از  استان کرمان در حوزه گردشگری  از مشکالت  بخشی 
درخواست کرد: کمبود سالن اجتماعات یکی از مشکالت استان کرمان است 
و ایجاد و ساخت یک سالن اجتماعات در جوار  هتل می تواند به تکمیل 

مجموعه کمک کند.

 انتخاب گل گهر 

به عنوان شرکت برتِر 
پیشرو در بهره وری 

و  معادن  بهره وری  جایزه  همایش  ششمین  در 
صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( که با حضور رییس 
هیات عامل ایمیدرو ، نمایندگان مجلس شورای 
معادن  و  صنایع  نمایندگان  و  و مدیران  اسالمی 
ایران در محل همایش های هتل ارم برگزار شد 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در سال رونق 
تولید با یك پله ارتقا نسبت به سال قبل،  موفق 

به کسب عنوان » پیشروان ۴ ستاره « گردید.

مدیر کل غله

 استان کرمان:

پیش بینی خرید
 200 هزار تن گندم 

در کرمان 
وجود دارد

 مدیرکل غله استان کرمان گفت: پیش بینی ۲۰۰ 
این  و  دارد  استان وجود  در  گندم  تن خرید  هزار 
در حالی است که افزون بر ۴۰۰ هزار تن فضای 

ذخیره سازی داریم.
در  بیگلری  نژاد  مجید  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
در  دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری  جلسه 
بیان  گندم  استراتژیك  محصول  قاچاق  خصوص 
کرد: پیش بینی خرید گندم شمال و جنوب ۲۰۰ 
هزار تن بوده که عمده خرید در جنوب بوده است.
به  توجه  با  و  موقع  به  اقدامات  با  داد:  ادامه  وی 
با  گندم  قاچاق  احتمال  وجود  و  حاکم  شرایط 
جانمایی  خرید  مراکز  در  مسئوالن  هماهنگی 
بین  هماهنگی  مجموع  در  و  شد  انجام  خوبی 

بخشی خوبی را در این زمینه شاهد بودیم.
وی افزود: تا کنون ۱۵۵ هزار تن گندم از استان 
کرمان خریداری شده که ۱۲۳ هزار تن آرد برای 
مصارف غذایی و خبازی و ۳۲ هزار تن گندم دورو 
استفاده  ماکارونی  کارخانجات  مصارف  در  که 

می شود.
مدیر کل غله استان کرمان گفت: از این آمار ۱۰۲ 
و  کرمان  استان  به شمال  مربوط  گندم  تن  هزار 
البته هنوز برخی  مابقی در جنوب خریداری شده 
مناطق جنوب گندم وجود دارد که باید خریداری 
در  محصول  خرید  که  می شود  پیش بینی  و  شود 

جنوب ۱۱۰ هزار تن باشد.
بیگلری ابراز کرد: در کل پیش بینی ۲۰۰ هزار تن 
در حالی  این  و  دارد  استان وجود  در  گندم  خرید 
ذخیره  فضای  تن  هزار   ۴۰۰ بر  بالغ  که  است 
استان های  جزو  زمینه  این  در  که  داریم  سازی 

برتر هستیم.
نیاز  بر  مازاد  گندم  فقط  دولت  شد:  یادآور  وی 

مصرفی کشاورز را خریداری می کند.
برای  پیشگیرانه  اقدامات  خصوص  در  بیگلری 
جلوگیری از قاچاق گندم گفت: در این زمینه ابتدا 
تسهیل خرید گندم و دوم تسهیل حمل خرید را 

در دستور کار داریم.

معاون عمرانی استاندار کرمان:
فوتی ها و مجروحان حوادث رانندگی در مراکز درمانی 80 درصد

 از شهرستان های استان باالست
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان 
در  رانندگی  حوادث  مجروحان  فوتی های  گفت: 
های  شهرستان  درصد   90 تا   85 درمانی  مراکز 
مراکز  برای  فرمانداران  باید  و  باالست  استان 
کسری  درمانی  مراکز  اگر  و  کنند  فکری  درمانی 
توزیع  زمان  اکنون  و  شود  تامین  دارند،  اعتبار 

اعتبار است.
»سیدمصطفی  کویر،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
جلسه  در  خردادماه   27 موسوی«  آیت اللهی 
و  حمل  و  ایمنی  کمیسیون  و  ترافیک  شورای 
مصوبه  براساس  اینکه  بیان  با  کرمان  استان  نقل 
باید  شهری  درون  تلفات  و  تصادفات  آمار  مرکز، 
به  بنا  کرمان  استان  در  کرد:  اظهار  یابد،  کاهش 
آمار موجود تلفات حوادث رانندگی منهای تلفات 
ناشی از خودروهای افغانی کش، حدود 16 درصد 
کاهش داشته که بنابراین جزو استان های برتر در 

این بخش هستیم.
وی افزود: با احتساب تلفات افغانی کش ها کاهش 
6 درصدی را در تلفات حوادث رانندگی در سال 
گردید  سبب  امر  همین  که  ایم  داشته  گذشته 
استان کرمان رتبه خوبی را در سطح کشور کسب 

کند.
تلفات  از  ای  عمده  بخش  کرد:  تصریح  موسوی 
تصادفات  به  مربوط  کرمان  استان  در  رانندگی 
چند  حوزه  این  در  که  است  شهری  درون 
شهرستان استان آمار باالیی دارند و توصیه تهران 
و دستورالعمل این است که اقداماتی در این زمینه 
انجام شود لذا برای سال جاری برنامه ریزی شده 
را  رانندگی  از  ناشی  تلفات  نزولی  سیر  بتوانیم  تا 

داشته باشیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان با 
اشاره به اینکه باید 146 نفر کاهش تلفات رانندگی 
تا پایان سال داشته باشیم، بیان کرد: کارهای  را 
بسیاری در زمینه کاهش تلفات حوادث رانندگی 

می شود انجام داد که فرهنگسازی یکی از اقداماتی 
است که باید در همین راستا صورت گیرد.

رانندگی  حوادث  مجروحان  فوتی های  افزود:  وی 
شهرستان  درصد   90 تا   85 درمانی  مراکز  در 
های استان باالست و باید فرمانداران برای مراکز 
کسری  درمانی  مراکز  اگر  و  کنند  فکری  درمانی 
توزیع  زمان  اکنون  و  شود  تامین  دارند،  اعتبار 

اعتبار است.
موسوی تصریح کرد: اگر مراکز درمانی در پرسنل، 
امکانات و .. ضعف و مشکل دارند، باید رفع شود 
رفع  و  مشکالت  این  برای حل  باید  فرمانداران  و 

نواقص کار کنند.
کرمان  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
نظارتی  های  دوربین  خرید  اعتبار  تامین  درباره 
پلیس گفت: منبع تامین اعتبار برای دوربین های 
نظارتی ملی است که با مدیران ملی نیز در همین 
راستا جلساتی برگزار کرده ایم اما هنوز چیزی در 

اختیار استان گذاشته نشده است.
موسوی در ادامه بر لزوم همکاری مدیران با رسانه 
و  ترافیکی  مسائل  فرهنگسازی  راستای  در  ها 
کاهش تلفات حوادث رانندگی گفت: برای کاهش 
تلفات جاده ای اگر بخواهیم معطل مرکز باشیم، 
نباید به مرکز تکیه  نمی شود کار را پیش برد و 
کرد. هر چند پیگیری های الزم از مرکز را خواهیم 
داشت اما باید خودمان هر چه می توانیم کار کنیم.

معاون عمرانی استانداری کرمان عنوان کرد: یکی 
از عوامل موثر در کاهش تلفات، نیروهای راهداری 
و وجود پاسگاه پلیس راه است که در زمینه پاسگاه

ها، استان کرمان جزو رتبه های آخر کشور است 
زیرا اعتبارات این حوزه ملی است.

موسوی گفت: در سال جاری احداث سه پاسگاه 
ایجاد  را در شمال استان خواهیم داشت و مجوز 
17 مرکز خدماتی رفاهی را دریافت کرده ایم و در 

حال مذاکره با سرمایه گذار هستیم

 
شرکت آب منطقه ای کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت آب منطقه ای 
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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 دوم(
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کنکوری ها مرور دروس 

عمومی را آغاز کنند
می شود،  برگزار  دیگر  هفته  سه  از  کمتر  در  سراسری  کنکور 
داوطلبان باید در فرصت باقیمانده مرور دروس عمومی را آغاز 

کنند.
به گزارش خبرنگار حوزه آموزشی و پژوهشی گروه دانشگاه 
خبرگزاری آنا، کنکور سراسری در پنج گروه آزمایشی علوم 
ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، زبان های خارجه و 

هنر در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیرماه برگزار می شود.
در همه این گروه ها ۱۰۰ سؤال از دروس عمومی طرح می شود 
که داوطلبان در مدت زمان تعیین شده باید به آن ها پاسخ دهند.

ادبیات، زبان عربی، دین و  دروس عمومی شامل چهار درس 
زندگی و زبان انگلیسی است. برای هر یک از این درس ها ۲۵ 
سؤال در نظر گرفته شده است که مجموعاً ۱۰۰ سؤال می شود.

خاصی  اهمیت  از  باقیمانده  فرصت  در  دروس  این  مرور 
غافل  دروس  این  مرور  از  نباید  داوطلبان  و  است  برخوردار 
دروس  مرور  برای  که  می شود  پیشنهاد  داوطلبان  به  شوند. 
اختصاص  را  از وقت خود  عادی یک سوم  در حالت  عمومی 
دهند. البته داوطلبانی که در دروس عمومی ضعف دارند باید 

وقت بیشتری را در نظر گیرند.
از کتاب ها  یادداشت برداری  به  می توانند  داوطلبان  مرور  برای 
و منابع مراجعه کنند و پس از خواندن نکات به نمونه سؤاالت 
تحصیلی  برنامه ریزی  کارشناسان  از  بسیاری  شود.  مراجعه 
سؤاالت  نمونه  مرور  فرصت  در  روز  هر  انتهای  در  معتقدند 
نمونه سؤاالت می تواند  نیز حل شود چراکه حل  همان درس 

ماندگاری در حافظه را تقویت کنند.
نیز  بودجه بندی سؤاالت  به  داوطلبان در مرور دروس عمومی 
ادبیات،  تاریخ  لغات،  معنی  ادبیات  توجه کنند. در درس  باید 
فارسی،  زبان  قواعد  ادبی،  آرایه های  کلمات،  صحیح  امالء 

قرابت معنایی مدنظر طراحان سؤال است.
از  مفهومی  سؤاالت  عربی،  تعریف  و  ترجمه  عربی  درس  در 
متن عربی، تجزیه و تحلیل، اعراب گذاری و قواعد عربی مدنظر 
بیشتر سؤاالت از درک آیات  است. در درس دین و زندگی 
و روایات است. در درس زبان نیز گرامر، معانی لغات، کلوز 

تست و درک مطلب است.
فراوانی برخی از بخش ها بیشتر است داوطلبان با تأکید بر این 
هر سؤال درست  کنند.  بهتری کسب  نتایج  می توانند  بخش ها 

چهار درصد نصیب داوطلبان می کند.

دردهای

 زندگی
هوای  و  گرفته  آسمان  و  زمین  از  دلت 
نشستن در یک ساحل دوردست را داری 

انتهای  و  کنی  تماشا  آبهایش  از  را  کشتی  آخرین  آمدن  تا 
را داری  برساند. هوای یک آشنا  به خورشید  را  تو  اقیانوس 
هایت  خستگی  که  بزند  حرف  آنقدر  بزند.  حرف  برایت  تا 
نباشی زیرا  اتفاق تازه ای  انتظار هیچ  را فراموش کرده و در 
بیفتد و تمام وعده  اتفاق عجیبی  در زندگی قرار نیست هیچ 
در  آری کاش  نیفتیم.  زپا  ا  ما  که  است  این  برای  وعیدها  و 
را  انتظارمان  آنقدر غرق می شدیم که  نفر  های یک  حرف 
حسرت  و  کردیم  می  رها  روزگار  ی  صندوقچه  ی  گوشه 
نمی خوردیم. کاش آنقدر حرف بزند که حس کند احتیاج 
به گوشی برای شنیده شدن دارد به چهار چوب نگاهت پناه 
بهار را  پناهنده شوی. شکفتن  به شانه هایش  بیاورد و تو هم 
به یادآور قرار نیست که تا ابد به افسوس های همیشگی ات 
فکر کنی تو یک گناهکار نیستی که محکوم به مرگ باشی. 
اند  نبوده  مجبور  و  اند  داشته  رفتن  حق  اند  رفته  که  آنهایی 
آفتاب  به شعاع  برفگیر کوهستان  انسان در  بیاورند.  که دوام 
تو هم  احتیاج اوست  نیاز و  از  این حاکی  چشم می دوزد و 
وقتی که دلت از زندگی بگیرد به یک نفر احتیاج داری که 
در  و  ای  زنده  هنوز  بیاورد که  یادت  به  باشد.  ات  دلخوشی 
شنیده  داری  دوست  که  همانگونه  داری  جریان  دنیا  دامن 

شوی به شنیدن نیز احتیاج داری.
از دردهای زندگی برگرد تا او 

یک تکه از خود را بگوید در هیاهو 
برگردی غمخوار دنیای تو باشد 

در سال هایی بی خزان در هر فراسو

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« از کارآیی اورژانس اجتماعی در کرمان و لزوم آگاهی عمومی درباره سامانه 123:

کودک آزاری در جایگاه نخست

اشاره:
خطای  اساس  بر  کودکی  گذشته  دهه  دو  حدود  در   
دیگران  از سوی  و چه  والدین  از سوی  انجام شده چه 
و  امری کامال عادی   قرار می گرفت  بدنی  تنبیه  مورد 
مرسوم  بود. چرا که پدر و مادرهای  بیست  سی سال 
گذشته سخت معتقد بودند که بهترین و حتی تنهاترین  
راه تربیت فرزند کتک زدن است. حتی اگر این  رفتار 
در مدارس از سوی اولیا و مربیان دیده می شد  باز هم 
روان  علم  مدد  به  امروزه   اما  گشت.  می  تلقی  عادی 
شناسی و حتی جامعه شناسی و رفتار شناختی این گونه 
یا  و  مدرسه  در  اگر  و  می شود  مذموم شمرده  رفتارها 
خانواده ای کودکی مورد تنبیه بدنی قرار گیرد  بشدت 
از سوی فعاالن جامعه مدنی مورد نکوهش قرار می گیرد 
خود  از  عمومی  افکار  و  دارد  قانونی  پیگرد  امر  این  و 
واکنش نشان می دهد. با این حال بر اساس اعالم رییس 
اورژانس اجتماعی کرمان کودک آزاری رتبه اول تماس 
های این مرکزدر کرمان را  به خود اختصاص داده است. 
آمارها در این زمینه می گوید که کودک آزاری با 2556 
تماس تلفنی رتبه اول تماسها در خط 123 را  به خود 

اختصاص داده است.
کودک آزاری در خانواده 

کودک آزاری  در خانواده از جمله جرایمی است که در 
بسیاری از کشورها  با اشد مجازات  رو به  رو است. در 
ایران نیز در این  رابطه جرم انگاری صورت گرفته است. 
به علت فقدان  ایرانی عمدتا کودکان   در خانواده های 
اعتیاد  یا  و  اقتصادی  به علت مشکالت  یا   و  سرپرست 
گیرند.  می  قرار  آزاری  کودک  و  خشونت  مورد  والدین 
آزاری می گویند که رفتاری  تعریف کودک  گر چه در 
که سالمت جسمی، روانی و رشد کودک  را  به مخاطره 
می اندازد اما  تعریف  این پدیده بسیار وسیع تر است و 
می توان ادعا  کرد که مخدوش کردن  سالمت روحی و 

روانی جامعه  را  به دنبال دارد.
این  روزها اگر در همسایگی ما فردی کودکش را مورد 
تنبیه و آزار قرار می دهد ما دیگر نمی توانیم  بگوییم به 

من ربطی  ندارد چرا که طبق قانون ارتباط دارد.

خشونت های خانوادگی
خدمات  به  که  اجتماعی  های  آسیب  از  دیگر  یکی 
اورژانس اجتماعی نیاز دارد خشونت های خانوادگی به 
به  ویژه خشونت علیه زنان و دختران و مسایل مربوط 
خود کشی و اختالفات حاد خانوادگی است. حتی روان 
شناسان  در این زمینه هشدار داده اند که احتمال روانی 
شدن و ایجاد اختالل روانی در زنان مورد خشونت قرار 
معرض  در  که  است  زنی   از  بیشتر  برابر  شش  گرفته 

خشونت نیست.
کودک آزاری رتبه اول  و اختالفات خانوادگی 

رتبه دوم
حال در ادامه گزارش خواهیم دید که وضعیت کرمان 

خانوادگی  های  خشونت  و  آزاری  کودک  زمینه  در 
رییس  گفتگوی  به  پاسخ   این  دریافت  برای  چیست؟ 
مراجعه  ایسنا  خبرگزاری  با  کرمان   اجتماعی  اورژانس 

می کنیم.
بر اساس اعالم رییس اورژانس اجتماعی کرمان کودک 
به  را   این مرکزدر کرمان  تماس های  اول  رتبه  آزاری 

خود اختصاص داده است.
لیال اسمعیلی گفت: حدود 12601 نفر در سال 1397 
با 18 خط 123 در سراسر استان تماس گرفته اند که 
در این بین کودک آزاری رتبه اول و اختالفات خانوادگی 

رتبه دوم را به خود اختصاص داده اند.
بی  و  غفلت  اینکه  بیان  با  و  خبر  این  اعالم  با  وی 

توجهی به فرزندان بیشترین نوع از انواع کودک آزاری 
در استان کرمان می باشد گفت : کودک آزاری با 2556 
تماس تلفنی رتبه اول تماس ها در خط 123 را به خود 

اختصاص داده است.
خانوادگی  اختالفات  کرد:  اظهار   ادامه  در  اسمعیلی 
 123 های  تماس  دوم  رتبه  در  تماس  مورد   1297 با 
قرار گرفته که اغلب این اختالفات از اعتیاد ، مشکالت 

اقتصادی و نداشتن مهارتهای زندگی ناشی می شود.
با خط 123  تلفنی  با 1294 تماس  وی کودکان کار 
را در جایگاه سوم تماس های صورت گرفته با اورژانس 
متاسفانه   : افزود  و  کرد  بندی  دسته  کرمان  اجتماعی 
کودکان کار و خیابانی اغلب برای تامین معیشت خود 
و خانواده به خیابان ها سرازیر می شوند که در استان 
کرمان در یک اقدام بین بخشی حضور این کودکان به 
طور محسوسی در سطح خیابان ها کاهش یافته است .

رتبه  در  پایان  در  کرمان  اجتماعی  اورژانس  رییس 
بندی آمار سایر تماس ها گفت: همسر آزاری با 528، 
منزل  از  فرار   ،426 با  آن  به  اقدام  و  خودکشی  افکار 
با 129،  دیده  و دختران آسیب  زنان  با 137،  دختران 
 ،53 با  آزاری  معلول   ،116 با  طالق  متقاضی  زوجین 
رتبه  در  ترتیب  به  تماس  با 14  اختالل هویت جنسی 

های  چهارم تا یازدهم این تماس ها قرار گرفته اند.
سخن آخر

آسیب ها در تمامی جوامع وجود دارند و هر جامعه ای  
برای کنترل و کاهش آن  برنامه ریزی، تدابیر و اقداماتی 
را تدوین و اجرا می کند. یکی از این  برنامه ها  در ایران 
باید  البته   اندازی اورژانس اجتماعی بوده است که  راه 
گفت افزایش آگاهی جامعه نسبت  به انواع کودک آزاری 
که  شد  موجب  نیز  مجلس  و  رسانه  رنگ  پر  حضور  و 
الیحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان  به تصویب 
اندازی  راه  به  نسبت   هم   بهزیستی  سازمان  و  برسد 

اورژانس اجتماعی اقدام کند.
هدف  با  که  است  مرکزی  اجتماعی  اورژانس  بنابراین 
ارایه خدمات تخصصی و البته فوری به افراد در معرض 
آسیب و یا آسیب دیده سعی بر آن دارد که از انحراف 
اجتماعی   اورژانس  البته  و  کنند  جلوگیری  آنها  مجدد 
تواند  می  رایگان  صورت  به  که  است  نهادی  عنوان  به 
 350 تقریبا  کند.  رسیدگی  اجتماعی  های  آسیب  به 
مرکز اورژانس اجتماعی در کشور وجود دارد. این مراکز 
شده  موجب  و  داشته  سهم  مردم   بیشتر   آگاهی  در 
خشونت  و  آزاری  کودک  به  نسبت   بیشتری  شناخت 

های خانوادگی ایجاد شود. 

   امروزه اگر در مدرسه و یا خانواده ای کودکی مورد تنبیه بدنی و یا آزار جسمی 
و روحی قرار گیرد  به شدت از سوی فعاالن جامعه مدنی مورد نکوهش قرار می 
گیرد و این امر پیگرد قانونی خواهد داشت و افکار عمومی از خود واکنش نشان می 
دهد. با این حال بر اساس اعالم رییس اورژانس اجتماعی کرمان، کودک آزاری رتبه 
اول تماس های این مرکز در کرمان را به خود اختصاص داده است و در این میان 
اورژانس اجتماعی به عنوان نهادی است که به صورت رایگان می تواند به آسیب های 
اجتماعی رسیدگی کند و این مرکز در آگاهی بیشتر مردم سهم داشته و موجب 

شناخت بیشتری نسبت به کودک آزاری و خشونت های خانوادگی شده است و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

علوم  دانشگاه  تغذیه  تحقیقات  انستیتو  استادیار  و  تغذیه  علوم  دکترای   
و  سبزیجات  سیر،  موز،  مصرف  که  این  به  اشاره  با  بهشتی  شهید  پزشکی 
حبوبات در کاهش فشار خون موثرند، برضرورت پرهیز از مصرف سوسیس، 

کالباس و انواع کنسروها در مبتالیان به فشار خون باال تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، دکتر مریم امینی گفت: به طور کلی سبزیجات به دلیل این 
که منابع بسیار خوبی از پتاسیم هستند، در کاهش فشار خون نقش موثری 
دارند، برای مثال سیب زمینی، قارچ و گوجه فرنگی نقش بسیار با اهمیتی 

در کنترل و کاهش فشار خون دارند.
وی ادامه داد: الزم است بدانید که فشار خون باال بدون عالمت است و شاید 
تا زمانی که منجر به بروز عوارض نشود، تشخیص داده نشود. بنابراین برای 
پی بردن به فشار خون باال باید به طور مستمرفشار خون را اندازه گیری کرد.

به گفته این استاد دانشگاه، با پیشگیری و کنترل این بیماری می توان از بروز 
عوارض، ناتوانی و مرگ و میر ناشی از آن به میزان قابل مالحظه ای کاست.

وی با اشاره به این که کاهش وزن و حفظ وزن طبیعی از ارکان اساسی هر 
تحقیقات  کرد:  تاکید  است،  فشار خون  با  مقابله  برای  برنامه طراحی شده 
نشان داده است که افراد مبتال به فشار خون باال باید مصرف سدیم را کاهش 

داده و در عین حال مصرف  پتاسیم و کلسیم  را باال برند.
امینی خاطرنشان کرد: مواد غذایی سرشار از پتاسیم نظیر حبوبات، سبزیجات، 
زمینی،  سیب  قارچ،  فرنگی،  گوجه  جعفری،  خوردن،  سبزی  بروکلی،  کلم 
غذاهای گیاهی، موز، هلو، انگور، آلو، انجیر، گریپ فروت، انواع مرکبات حاوی 

ویتامین C، دانه کنجد و برنج در کاهش فشار خون باال موثرند.
وی افزود: هرچند بسیاری از داروها برای کنترل فشارخون تجویز می شود، اما 
تغییر در شیوه زندگی منجر به کاهش فشارخون باال می شود و در بسیاری از 
موارد با رعایت رژیم غذایی مناسب با نظر پزشک معالج و مصرف داروهای 

مورد لزوم، بسیار کاهش پیدا می کند.
وی، ورزش، ترک سیگار، برطرف کردن استرس و داشتن آرامش خاطر را 
راه حل موثری برای کنترل فشار خون دانست و به افرادی که مبتال به فشار 

خون باال هستند توصیه کرد: افرادی که فشار خون باال دارند در کنار مصرف 
دارو باید به تغذیه سالم و رژیم غذایی سالم اهمیت دهند.

فشار  در  که  بحثی  شد:  یادآور  دانشگاه  تغذیه  تحقیقات  انستیتو  استادیار 
خون مطرح است، بحث مصرف نمک و سدیم باال است. در بسیاری از افراد 
مصرف نمک زمینه افزایش فشار خون را فراهم می کند. بنابراین افرادی که 
مبتال به افزایش فشار خون هستند نباید بیشتر از 5 تا 6 گرم نمک در روز 

مصرف کنند.
وی افزود: این مقدار تقریبا برابر با یک قاشق چای خوری است، اما بیماران 
مبتال به فشار خون باال باید حتی از این مقدار هم کمتر نمک مصرف کنند 

که این مقدار را پزشک معالج برای این بیماران مشخص خواهد کرد.
بنابر اعالم روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، امینی توصیه 
کرد: هرگز به غذای خود در سفره، نمک اضافه نکنید، هر نوشیدنی و یا غذای 
آماده ای که از فروشگاه می خرید حتما به برچسب نشانگر اطالعات تغذیه ای 
که میزان نمک موجود در آن که اکثرا به نام سدیم )Sodium( مشخص می 
 شود، توجه کنید چرا که نمک دارای مقدار زیادی سدیم است و از این منظر 

مهم و خطرناک است.
ادویه ها،  از چاشنی،  استفاده  بهشتی  علوم پزشکی شهید  دانشگاه  استادیار 
سس های خانگی بدون نمک و سبزیجات معطر را جایگزین مناسبی برای 
رنج  باال  خون  فشار  از  که  افرادی  گفت:  و  دانست  غذاها  کردن  دار  طعم 
کنسرو گوشت،  کالباس،  مانند سوسیس،  غذاهایی  از خوردن  باید  می برند 
ماهی دودی یا کنسرو شده، سس ها و کنسروها که سرشار از سدیم هستند، 

پرهیز کنند.
اول  از عادات غلط غذایی در واقع در یکسال  وی خاطر نشان کرد: خیلی 
تولد شکل می گیرند و ترک این عادات غلط در بزرگسالی غیر ممکن و یا در 
بهترین حالت کار بسیار مشکلی است. بنابراین به خانواده ها توصیه می شود 
با غذای سفره آشنا  اولی که کودک  از همان ماه های  را  ذائقه سازی سالم 

می شود، آغاز کنند.

این موادغذایی، فشار خون را کاهش می دهند

بدین وسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری صنعت زغال کرمان )سهامی عام( می رساند، مجمع عمومی 
عادی سالیانه شرکت در ساعت ۱7 روز شنبه 98/۴/۱۵ در محل دفتر شرکت واقع در کرمان - خیابان بهمنیار - خیابان شهید کاوه 

زهره کرمانی - بن بست ۵ شمالی - پالک ۱۱۵ تشکیل خواهد شد. )اصالتا یا وکالتا( حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه: 

۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان شرکت در خصوص عملکرد مالی سال ۱۳97
۲- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتهای مالی سال ۱۳97 و حساب سود و زیان و اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه تقسیم سود 

۳- انتخاب اعضای هیات مدیره  شرکت 
۴- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 

۵- تعیین روزنامه کثیراالنتشار )سراسری - محلی( جهت درج آگهی و اطالعیه های بعدی 
6- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

مقتضی است جهت دریافت برگ رای و حضور در جلسه، روز پنج شنبه 98/۴/۱۳ از ساعت 8 صبح تا ۱۴ به امور سهام شرکت واقع 
در کرمان - خیابان بهمنیار - خیابان شهید کاوه زهره کرمانی - بن بست ۵ شمالی - پالک ۱۱۵  مراجعه فرمایید.

رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت زغال کرمان 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت سرمایه گذاری صنعت زغال کرمان )سهامی عام(

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

فرهنگ و ادب

 سرویس فرهنگی هنری کرمان امروز
 

 پایان برنامه تلویزیونی »دورهمی« و رد کردن پیشنهاد 
سریال سازی، رفتن به سمت فضای مجازی و همه این ها 
چرا  می گذارد؛  مخاطب  جلوی  که  است  سوالی  عالمت 
مهران مدیری یک بار دیگر ترجیح داد از تلویزیون دور 

شود؟
به گزارش خبرنگار فرهنگی  ، »دورهمی« بیست و هفتم 
اسفندماه سال 94 در شبکه نسیم شروع به پخش کرد. 
ابتدا مهراب قاسم خانی کارگردانی این برنامه تلویزیونی 
را برعهده داشت بعدها به دلیل برخی مشکالت از جمله 
به  سیزدهم  قسمت  از  قاسم خانی  بودن  ممنوع التصویر 
این  گرفت.  برعهده  را  کارگردانی  مدیری  مهران  بعد 
مجموعه اواسط پاییز سال 94 و با آغاز مقدمات ساخت 
دکور وارد مرحله پیش تولید شد. هدف سازندگان، ارائه 
متفاوت  کاماًل  ساختاری  با  تلیوزیونی  مجموعه  یک 
نسبت به سایر آثار نمایشی پیشین تلویزیون بوده است. 
مهران  خاّص  استندآپ های  با  رفته  رفته  »دورهمی« 
مدیری به یکی از برنامه های پرمخاطب تلویزیون تبدیل 
اتفاق در شب چهاردهم فروردین ماه امسال  شد.اما یک 
به  با صداوسیما  را  کار »دورهمی« و »مهران مدیری« 
چالش کشاند. آن پالتوی معروف که صدای وزیر کشور 

را هم درآورد.
سازمان  رئیس  دستور  با  نسیم  شبکه  مدیر  که  جائی  تا 
صداوسیما توبیخ شد و سیدمرتضی میرباقری معاون سیما 
هم در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاری تسنیم  اعالم کرد 
که به این برنامه تذکر داده ایم و مالحظات جدی خواهیم 
داشت تا »دورهمی« از مدار انصاف خارج نشود. ان شااهلل 
در برنامه های بعدی سری جدید »دورهمی« این محور 
و مدار انصاف که اساسی ترین شاخصه های برنامه سازی 
تلویزیون به شمار می رود بیشتر رعایت خواهد شد. چرا 
حرکت  بر  همواره  هم  صداوسیما  سازمان  رئیس  که 

به  پرداختن  و  برنامه سازی  عدالت  و  انصاف  جهت  در 
نکات جاری جامعه و مسائل سیاسی از منظری متوازن، 
اخالقی و متعادل تأکید کرده اند. حتمًا در برنامه های آتی 
ارائه  عین  در  تلویزیون  برنامه های  دیگر  و  »دورهمی« 
نکات انتقادی طنزآمیز مالحظات جدی انجام خواهد شد 

تا از مدار انصاف خارج نشود.
ولی بهانه به پایان رساندن سریال نمایش خانگی مهران 
بودند  داده  را  وعده اش  که  ادامه ای  ساخت  باز  مدیری 
مسئولین  از  هرکدام  با  هم  بار  هر  و  انداخت  تأخیر  به 
برنامه خبر می دادند  این  ادامه  از  ذیربط صحبت می شد 
منتخب »دورهمی«  با پخش مجدد  را  و کماکان مردم 
سرگرم می کردند. البته از دور به نظر نمی رسید که مهران 
مدیری با آن هجمه ها و تلخی هایی که بوجود آمد دوباره 
اجرای این برنامه را برعهده بگیرد ولی مدیران امیدوار و 
مردم هم منتظر بودند در این روزگاِر برنامه های تاکشوی 
این  با  لحظاتی  حداقل  بی محتوا  کلیشه های  و  تکراری 
ورطه  به  هم  »دورهمی«  نماند  ناگفته  بخندند.  برنامه 
تکرار افتاده بود ولی قدرت استندآپ های مهران مدیری و 
محبوبیت او در میان مردم باعث شده بود تا همه توجهات 

به سمت این برنامه جلب شود.
حتی  و  کامل  طور  به  برنامه  این  ساخت  عدم  خبر  اما 
مدیری  مهران  توسط  تلویزیونی  سریال  ساخت  تکذیب 
او  شد.  اعالم  تهیه کننده  احمدی  سیدمصطفی  سوی  از 
در گفتگویی کوتاه با خبرنگار خبرگزاری تسنیم  این خبر 
را تأیید کرد و گفت: در آینده ای نه چندان دور جزئیات 
اطالع رسانی  را  مجازی  فضای  در  مدیری  مهران  جدید 
با  نپذیرفته  مدیری  مهران  چرا  اینکه  اما  کرد.  خواهد 
و  سینمایی  مشغله های  دلیل  به  بدهد  ادامه  تلویزیون 
فضای تجاری مناسِب نمایش خانگی بوده و یا مشکالت 
تلویزیون بوجود آمده است. قباًل هم  او و  دیگری میان 
به  االن  ولی  داشته  تجربه  فاصله گرفتن ها  و  قهرها  این 
خاطر هجمه های آن پالتوی نوروزی این اتفاقات افتاده 
و یا مسائل دیگر در پشت پرده این منتفی شدن و فاصله 

رد  حتی  و  »دورهمی«  گروه  و  مدیری  مهران  گرفتن 
باید  دارد  قرار  تلویزیون  سریال سازی  پیشنهاد  کردن 
منتظر بمانیم تا ببینیم مسئوالن صداوسیما در قبال این 
در صفحه  مجازی  مدیری  مهران  یا حتی خود  و  اتفاق 

واکنشی خواهند داشت؟
اما یک بخشی دیگر از صحبت های سیدمصطفی احمدی 
او  که  است  تأمل  قابل  »دورهمی«  برنامه  تهیه کننده 
برگزاری حراج »موزه دورهمی« که مدت هاست  درباره 
در رسانه های مختلف و حتی خبرگزاری تسنیم به یک 
سوال مهم تبدیل شده که آیا آن هدایایی که در پایان 
هر گفتگوی »دورهمی« از مهمانان گرفته می شد و در 
موزه ای به نام موزه »دورهمی« نگه داری می شد پس قرار 
است به چه گروه هایی تعلق بگیرد. چون این تهیه کننده 
اعالم کرده باتوجه به اینکه متولی برگزاری حراج فروش 
هدایا سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی است تمام 
داده  تحویل  سازمان  به  مهمانان  از  دریافتی  هدایای 
می شود و تصمیم گیری در این خصوص به عهده مدیران 

سازمان صداوسیماست.
تکلیف  شدن  روشن  پیگیری  برای  این  از  پیش  البته 
آن ها  رفتیم  مربوطه  مدیران  به سراغ  دورهمی«  »موزه 
اعالم می کردند عوامل برنامه باید در خصوص این موزه 
تصمیم گیری کنند حاال باید ببینیم با منتفی شدن ادامه 
»دورهمی« در تلویزیون و فاصله گرفتن مهران مدیری و 

گروه کاری اش، »موزه دورهمی« به کجا می رسد؟
به فکر  بایستی  به نظر می رسد مسئوالن معاونت سیما 
خاص  عده  یک  با  کردن  کار  و  برنامه سازی  نوع  یک 
و  باشند  داشته  آنتن  روی  متعددی  برنامه های  و  نباشند 
از  برخی  آنقدر  تا  دهند  انجام  مختلفی  برندسازی های 
مدیران منتظر یک برنامه خاص نمانند یا در رسانه ها هم 
یک برنامه خاص به یک دغدغه تبدیل نشود. امیدواریم 
عده  یک  از  استفاده  الِک  از  ما  تلویزیون  زودتر  هرچه 
خاص بیرون بیاید و میدان را برای افراد متنوع باز کند تا 
همه بتوانند آزمون و خطای خود را در برنامه سازی و حتی 

سریال سازی پس بدهند.

مهران مدیری از تلویزیون فاصله گرفت 

»دورهمی« تمام شد!

سوگند 

سبز درخت 
وقتی که نومیدانه 

طناب را بر
آویز شاخه ای 

گره می زدم 
سوگند سبز درخت 

از کتاب تناور زندگیش 
خبر از حس خوب 

بودن داد

به قلم 
سیدرضا
 مجد زاده 

غم زمانه خورم یا فراق یار کشم 
به طاقتی که ندارم کدام بار کشم 

)سعدی(
سی ام خرداد ماه یادآور درگذشت غریبانه شاعر آزاده دیارمان 
است که یکسال از رفتن او می گذرد، فراق او برای دوستان 

و آشنایان و بستگانش سنگین است و به قول حافظ: 
شنیده ام سخنی که پیر کنعان گفت 

فراق یار نه آن می کند که بتوان گفت 
حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر 
کنایتی است که از روزگار هجران گفت 

ارادت او به پیامبر و اهل بیت او سالم اهلل علیهم و اندوه او از 
مصائبی که بر ایشان وارد آمده است خصوصا مسائل حضرت 
اباعبداهلل الحسین سید الشهدا علیه السالم باعث شد تا دست 
به جمع آوری مرثیه هایی بزند که از زمان وقوع واقعه کربال 
تا این زمان، شعراء و سخنوران این مرز و بوم در این باره 
عنوان  تحت  کتاب  جلد  دو  در  مراثی  این  که  اند  سروده 
نگرشی به مرثیه سرایی در ایرن به همت انتشارات اطالعات 
چاپ و منتشر شده است که بخشی از جلد اول آن به مراثی 
از  ارزشمندی  مراثی  دربردارنده  و  دارد  اختصاص  مذهبی 
شعرای متقدم است که دیوانشان سالها پیش چاپ شده و در 
حال حاضر در بازار نایاب است. این کتاب مرجع ارزنده ای 
برای مداحان و نوحه خوانانی است که مایلند در مداحی و 

نوحه خوانی خود ار مراثی فاخر استفاده نمایند مانند: مراثی 
شیرازی،  وصال  کاشانی،  بیدگلی  کاشانی، صباحی  محتشم 

یغمای جندقی و جیحون یزدی.
ایران به مرثیه  جلد دوم کتاب نگرشی به مرثیه سرایی در 
های وطنی اختصاص دارد که پژوهشی است در باب مرثیه 
های حماسی و دربردارنده آثاری گرانسنگ از شاعرانی است 
که عشق به این آب و خاک در رگهایشان جریان داشته و 
آثاری خلق کرده اند که شور وطن دوستیشان را بازگو می 
کند. اثر فرهنگی دیگری که از آن روانشاد یه یادگار مانده 
است دیوان شعر افسر کرمانی جد اوست که به همت ایشان 
جمع آوری و به وسیله انتشارات اطالعات چاپ و منتشر شده 
به  را  کرمانی  افسری  عبدالرضا  مرحوم  اثر،  سه  این  است. 
عنوان یک پژوهشگر در فرهنگ و  ادب این سرزمین مطرح 
که  بود  توانا  شاعری  نیز  او  خود  چه  اگر  ساخته  جاودانه  و 
شعرهایش گاه و بی گاه در این روزنامه به چاپ می رسید. 
او مرثیه زیر را که در قالب چهارپاره است پس از فقدان پدر 
ایشان  خود مرحوم عباس افسری کرمانی سروده است که 
نیز از شاعران نام آور کرمان است که در زمینه ادبیات آئینی 
بر  و  است  یادگار گذاشته  به  از خود  و جاودانه  نغز  اشعاری 
سر در تکایا و حسینیه ها می توان اشعار او را مشاهده کرد.

روز جمعه چو می رسد از راه 
می روم جانب مزار پدر 

می گشایم چو سفره دل را 
می شود بار غصه ام کمتر 

قطره اشکی ز درد می ریزم 
بر مزار ز دست رفته مان 

می شود در درون قطع اشک 
متبلور گذشته های زمان 

کودکی می شوم که در کوچه 
منتظر ایستاده بر دم در 

می زند درب خانه را آرام 
ناگهان می رسد ز راه پدر 
اینکه از کار خسته می آید

پدر پیر رنجدیده ماست 
اینکه بگرفته بار غم بر دوش 

مردی از نسل راستی و صفاست 
روی پیشانی بلند پدر 
ردپای زمانه می بینم 

بر لبان همیشه حق گویش 
از صداقت نشانه می بینم 
ناگهان روی قبر می غلتد 

قطره اشکی دگر ز چشم ترم 
اندرین قطره نیز می بینم 

صورت خود که گشته چون پدرم 
آبانماه 1360 

در  کرد  ها  مرثیه  وقف  را  خود  عمر  که  شاعری  سرانجام 
سحرگاه چهارشنبه سی ام خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و 
هفت، خود به مرثیه ها پیوست و داغ او بر دفتر روزگار مرثیه 
ای نوشت که ادامه همان مرثیه هایی بود که در کتابهای 

خود نوشته بود.
در اینجا به عنوان حسن ختام این یادنامه مرثیه ای از مراثی 
با هم  را  ایران  به مرثیه سرایی در  اول کتاب نگرشی  جلد 

می خوانیم. 
این مرثیه را ابوتراب جلّی در سوگ هاشم میرزا، متخلص به 
افسر سروده و در فصل مرثیه در مرگ مشاهیر کتاب مزبور 

به چاپ رسیده است. روحش شاد و یادش گرامی باد.

تا بوده کار چرخ جفا بوده ست 
زین شیوه رو بر نتافته تا بوده ست 

پیراهن حیات بشر دائم 
از دست روزگار قبا بوده ست 
یکدم نشد زبانگ اجل غافل 

آن را که گوش شنوا بوده ست 
این خانه، گاه بار گه سلطان 
گه کلبه سیاه گدا بوده ست 

باری هر آنچه بوده و خواهد بود 
همواره در مسیر فنا بوده ست 

این خاکدان تیره نه جای توست 
بنگر که خانه تو کجا بوده ست 

بگذر ز قید تن که زمام او 
دایم به دست نفس و هوا بوده ست 

وین رشته گسستنی جان را 
پیوند با نسیم صبا بوده ست

زین چار طبع، کشتی هستی را 
گردش به چار موج بال بوده ست 
خاکی که سر به پای تو می ساید 

روزی بتی فرشته لقا بوده است 
این مشت گل که می گذری بروی 
یک روز ساعد و سر و پا بوده ست 
این تار مو که می نگری در خاک 

یک روز رشک مشک ختا بوده ست 
این استخوان که خاک شد از سستی 

غافل مشو که رکن قوا بوده ست 
این خشک گل که بر در و دیوار است 

رخسار خوب و قد رسا بوده ست 

این افسری که خفته به خاک اندر 
روزی به تارک ادبا بوده ست 

این شعله ای که یافته خاموشی 
کانون فضل و صدق و صفا بوده ست 

این هر دو کف که جا به کفن دارد 
میزان بذل وجود و سخا بوده ست 

آوخ که تندباد اجل نگذاشت 
آن را که شمع بزم وفا بوده ست 

یادداشتی به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مرد مرثیه ها "عبدالرضا افسری":

مردی از نسل راستی و صفا
به قلم کمال کرمانی 

آگهی فقدان سند مالکیت 
تاریخ   13 شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  قربانی  رضا  آقای  اینکه  به  نظر 
 2993189425 ملی  شماره  دارای  کرمان  از  صادره   1356/04/01 تولد 
سند  موضوع  کرمان   2 بخش  اصلی   3968 از  فرعی   14886 پالک  ششدانگ  مالک 
الکترونیکی  با شماره دفتر  به شماره چاپی 167986 سری الف سال 94  مالکیت اصلی 
139620319078000437 صادر و تسلیم گردیده ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلی 
و  مفقود  جابجایی  علت  به  مزبور  پالک  مالکیت  سند  است  مدعی  شده  امضا  تصدیق 
درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد اصالح تبصره یک اصالحی ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر با وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان کرمان 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند در 
غیر این صورت پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد 

شد.
تاریخ انتشار: 98/3/29

425 م/الف
محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان 



چهارشنبه 29 خرداد ماه 15/1398 شوال 1440/ 19 ژوئن 2019/سال بیست و چهارم شماره 3017  پنج روزانه خوانی

فرآوری  معدنی  صنایع  المللی  بین  نمایشگاه  هفتمین 
معدنی و تجهیزات وابسته و پنجمین نمایشگاه بین المللی 
ماه   تا 29 خرداد  از 26  ماشین آالت معدنی و راهسازی 
در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی کرمان واقع در 
کیلومتر 10 کرمان - باغین در حال برگزاری است و  هر 
روزه از ساعت 17 تا 22 میزبان عالقه مندان و فعالین این 

حوزه است.  
یکشنبه  عصر  المللی  بین  نمایشگاه  این  افتتاحیه  مراسم 
26 خردادماه در سالن اجتماعات نمایشگاه دائمی کرمان 
و  کشور  معدنی  فعاالن  و  مدیران  گسترده  حضور  با 
استان برگزار شد. مهندس مجید آنتیکی نژاد مدیر عامل 
این  ابتدای  در  کرمان  استان  آبادانی  و  توسعه  شرکت 
مراسم ضمن خیر مقدم به افرادی همچون مهندس دهقان 
معاون استاندار کرمان، دکتر اردشیر سعد محمدی مدیر 
عامل شرکت ملی صنایع مس ایران، فرماندار رفسنجان، 
مدیران منطقه مس کرمان، اتاق بازرگانی استان کرمان، 
بازنشستگی و سایر مدیران و دست  مدیر عامل صندوق 
داشته  نقش  نمایشگاه  این  برگزاری  در  که  اندرکارانی 
اند گفت: شرکت توسعه و آبادانی استان کرمان یکی از 
هلدینگ های وابسته به موسسه صندوق بازنشستگی است 
که هدف آن کمک به توسعه پایدار در استان کرمان از 

طریق مشارکت در فعالیت های اقتصادی است. 
وی گفت: انجام مسئولیت های اجتماعی شرکت مس 
نیز به این شرکت واگذار شده است و یکی از  نتایج این 
است.  کرمان  دائمی  نمایشگاه  ساختمان  همین  موضوع 
بنا  با درآمدهای خود نمایشگاه و  نیز  سالن شهدای مس 

هدف  و  است  شده  افزوده  مجموعه  این  به  ضرورت  به 
نهایی نیز این است که به استانداردهای جهانی نمایشگاهی 
برسیم. با توجه به استقبال گسترده مردم از سایت نمایشگاه 
این  به  نیز  همایش  سالن  و  مسجد  نزدیک  ای  آینده  در 

مجموعه افزوده خواهد شد. 
آنتیکی نژاد پیرامون هفتمین نمایشگاه بین المللی معدن 
نیز گفت:  تعداد 120 شرکت معدنی کوچک و بزرگ از 
سراسر کشور 23 نمایندگی از کشورهای خارجی در این 

نمایشگاه حضور دارند. 
هماهنگی  معاونت  سرپرست  دهقان  محمدعلی  دکتر 
نیز  کرمان  استاندار  انسانی  منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور 
در این مراسم گفت: استانداری کرمان همواره از حامیان 
اصلی شرکت های معدنی در استان کرمان بوده است و در 
راستای بومی سازی معادن و تجهیزات وابسته نیز از هیچ 
گونه تالش و همکاری دریغ نخواهیم کرد. وی با تقدیر 
از تمامی مسئولینی که در راستای ساخت نمایشگاه دائمی 
کرمان همکاری داشته اند گفت: زحمات شرکت مس در 
ساخت این نمایشگاه و پروژه های تکمیلی همچون حفر 
چاه و ساخت مسجد که برای آن برنامه ریزی شده است 
جای تقدیر دارد. مردم مناطقی که معادن در آن ها وجود 
محیطی  زیست  هم  و  حقوقی  مسائل  دلیل  به  هم  دارد 
نیازهای به حقی دارند که خوشبختانه شرکت مس در این 

زمینه اقدامات بسیار موثری داشته است. 
وی در زمینه فوتبال نیز ضمن خرسندی از راه یابی تیم 
گل گهر به لیگ برتر، ابراز امیدواری نمود که با تغییرات 
دیگر  و  سرچشمه  مس  کرمان،  مس  های  تیم  مدیریتی 

تیم های ورزشی وابسته به شرکت صنایع ملی مس ایران 
بتوانند به باالترین سطح فوتبال و دیگر ورزش ها راه یابند. 
استان کرمان از نظر صنایع معدنی و تجهیزات معدنی باید 
به جایگاهی درخور دست یابد و بخش های خصوصی و 
نیمه خصوصی باید در راستای ارزش افزوده معادن استان 
کار  به  را  خود  تالش  تمام  فروشی  خام  از  جلوگیری  و 
ظرفیت  تقویت  بر  عالوه  موضوع  این  که  چرا  گیرند. 
داخلی یکی از مهمترین نیازهای کشور که اشتغال است 
برخی  با  گذشته  های  سال  در  مس  بخشد.  می  بهبود  را 
دانشگاه  در  شده  برگزار  نمایشگاه  همچون  ها  نمایشگاه 
ولی عصر عج رفسنجان، نیازهای خود را با شرکت های 
بسیار  نتایج  خوشبختانه  و  است  گذاشته  میان  در  استانی 

خوبی نیز حاصل شده است. 
مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران نیز که میهمان 
و سخنران ویژه این مراسم بود  به عنوان آخرین سخنران 
افتتاحیه گفت: میزان ارزش صنایع معدنی در دنیا در حال 
حاضر 310 تریلیون دالر است. ساالنه نزدیک به 7 و نیم 
تریلیون دالر از این میزان در دنیا برداشت می شود. ایران 
با 27/3 ) بیست و هفت ممیز سه( تریلیون دالر رتبه پنجم 
ارزش دارایی های معدنی را در دنیا دارد. بنابراین جایگاه 
باشد که  از وضعیتی  فراتر  بسیار  باید  اقتصادی  نظر  از  ما 
نمود:  اردشیر سعد محمدی تصریح  داریم.   قرار  در آن 
این نیازمند برنامه ریزی و تالش تمام بخش های معدنی 
ماده  برداشت  تن  میلیارد  دنیا ساالنه 17  کشور است. در 
معدنی صورت می گیرد. در کشوری مثل آمریکا سالی 
پس  که  شود  می  استخراج  معدنی  ماده  دالر  میلیارد   75

موقعی  و  یابد  می  ارتقا  دالر  میلیارد   772 به  فرآوری  از 
گیرد  می  قرار  استفاده  مورد  معدنی  مواد  فرآوری  که 
یعنی  رسد.  می  دالر  میلیارد   940 و  هزار   2 آن  گردش 
40 برابر ارزش افزوده از ماده خام معدنی. وی گفت:  ما 
در بخش معدن بسیار جای کار داریم و بنده که 30 سال 
سابقه فعالیت در این حوزه را دارم می گویم که ای کاش 
وزارت معادن و فلزات به عنوان یک وزارت خانه منفک 
باقی می ماند و یا ای کاش معادن با نفت ادغام می شد. 
چرا که نفت و معدن وجه اشتراک زیادی با هم دارند ولی 
ماشینی  فرش  و  ماکارونی  با  مشترکی  هیچ حرف  معدن 

ندارد. 
مدیر عامل شرکت مس ادامه داد: شرکت مس امروز در 
سرچشمه 300 هزار تن ظرفیت  ذوب دارد. خاتون آباد 
نیز از 15 تیر سال جاری تعطیل می شود تا ظرفیت آن از 
80 به 120 هزار تن برسد. در کرمان 420 هزار تن ظرفیت 
نیاز  کنسانتره  تن  هزار   800 و  میلیون   1 و  داریم  ذوب 
داریم. ظرفیت موجود 1 میلیون و 100 هزار تن است که 
ما باید 600 هزار تن دیگر کنسانتره تولید کنیم. با محاسبه 
صادرات ما در سال باید 900 هزار تن کنسانتره بیشتر تولید 
کنیم. همه این موضوعات یک فرصت بسیار بزرگ برای 
سودده  بسیار  کنسانتره مس  که  چرا  است.  کرمان  استان 
استان  به یک حرکت بزرگ در  نیاز  این موضوع  است. 
کرمان دارد و عالوه بر تاثیر بزرگی که در زمینه اشتغال 
دارد، گردش مالی این حجم زندگی مردم استان کرمان 
بهبود خواهد بخشید. معدن کاری ما از 100  نیز قطعا  را 
این  و  برسد  دوبرابر  یعنی  تن  هزار  به 200  باید  تن  هزار 

این  شدن  جاری  دارد.  تجهیزات  انواع  به  نیاز  موضوع 
آب مهم است. چرا که آب مسیر خودش را پیدا خواهد 
کرد. در استان کرمان و بخش سنگ آهن نیز در سیرجان 
نیاز به تولید سالیانه 43 میلیون تن کنسانتره در دو سه سال 
آینده است. ظرفیت فوالد ما در سال 1402 باید به 160 
با شرایط  برسد. فرصت ساخت ماشین آالت  میلیون تن 
فعلی بی نظیر است. ما باید ساخت تجهیزات در داخل را 
تقویت کنیم و سطح دانش  در تمامی زمینه های مرتبط با 

معدن باید افزایش یابد. 
با  گفت:  پایان  در  کشوری  مس  ارشد  مسئول  این 
آینده  استراتژی  مس  پرسنل  جمعی  تالش  و  همکاری 
مس را ترسیم خواهیم نمود. در بخش اکتشاف در استان 
کرمان برنامه ریزی های جدید و جدی خواهیم داشت و 
تمامی افرادی که در تک تک زمینه های مرتبط با معدن 
و تجهیزات وابسته سرمایه گذاری داشته باشند با جدیت 
مورد حمایت قرار خواهند گرفت. برای تمامی ایده های 
حمایت  جدیت  با  هایتک  صنعت  در  خالقیت  و  جدید 
کشور  در  موجود  مس  داشت.  خواهیم  را  خود  های 
باالترین کیفیت را در جهان دارد و در صنایعی همچون 

هایتک و نانو از این مس استفاده می شود. 
وی گفت: امروز رسما اعالم می کنم تمام شرکت ها و 
بخش های خصوصی که بخواهند با مس همکاری کنند 
با کمال افتخار همکاری آن ها را خواهیم پذیرفت. چرا 
که ظرفیت فعالیت در زمینه مس در کشور بسیار تا بسیار 
باال است. امیدوارم شرکت مس به جایگاهی که شایسته 

و درخور اوست برسد. 

گزارشی از افتتاحیه هفتمین نمایشگاه بین المللی 
صنایع معدنی و ماشین آالت معدنی و راهسازی در کرمان 
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قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !

سرنوشت فرزند نامشروع 

جوان فوتبالیست چه شد؟

ایران نوشت: سال قبل دختر نوجوانی به همراه مادرش نزد پلیس رفت 
و طی شکایتی گفت که جوان فوتبالیستی به او تعرض کرده است. این 
دختر که باردار بود، به مأموران گفت قصد نداشتم موضوع را علنی کنم 
اما وقتی زندگی خانوادگی ام تحت تأثیر این ماجرا قرار گرفت تصمیم به 

شکایت گرفتم.
اصل ماجرا چه بود؟

این دختر درباره آنچه اتفاق افتاده بود گفت: من با این جوان فوتبالیست 
دوست بودم با هم بیرون می رفتیم و حدود سه سال بود که با هم رابطه 
داشتیم. روز حادثه او مقابل دبیرستان محل تحصیلم آمد و من و دوستم 
را سوار ماشین کرد، بعد از اینکه دوستم را به خانه اش رساندیم، قرار شد مرا 

به خانه ام برساند اما به زور من را به آپارتمانی برد و تعرض کرد.
وقتی به خانه برگشتم از ترس موضوع را به مادرم نگفتم تا اینکه مدتی 
بعد متوجه شدم باردار هستم و به ناچار مادرم را در جریان ماجرا گذاشتم؛ 
هر دوی ما گیج بودیم و نمی دانستیم باید چه کنیم. هفت ماه از این ماجرا 
گذشته بود که پدرم موضوع را فهمید و آنقدر عصبانی شد که مادرم را 

طالق داد و زندگی ما تحت تأثیر این اتفاق قرار گرفت.
بعد از تحقیقات مقدماتی پرونده این ماجرا در دادگاه مطرح شد و در ابتدای 
جلسه پدر و مادر دختر در جایگاه حاضر شدند و درخواست رسیدگی کردند. 
در ادامه دختر جوان گفت که بچه را به همراه مادرم به بهزیستی بردیم 

و تحویل دادیم.
دفاعیات پسر جوان

سپس جوان متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: من این دختر را دوست 
داشتم و هنوز هم دوستش دارم و حتی گفته ام حاضرم با او ازدواج کنم 
اما خانواده اش قبول نمی کنند و خود دختر هم قبول نمی کند؛ من به او 
تجاوز نکرده ام و رابطه ما به خاطر عالقه ای بود که به او داشتم. اگر هم 

ثابت شود بچه مال خودم است سرپرستی او را قبول می کنم.
نوزاد کجاست؟

کودک  درباره  خواست  بهزیستی  مسئوالن  از  تحقیق  قاضی  سپس 
اطالعاتی به دادگاه بفرستند و آنها گفتند چند ماه قبل کودک را به زوجی 
سپرده اند و کنترل های انجام شده نشان می دهد این کودک وضعیت بسیار 

خوبی دارد و خانواده جدیدش خیلی با او مهربان هستند.
به عنوان  را  این کودک  زوجی که  خانواده مشخص شد  این  با شناسایی 
فرزند پذیرفته اند زن و شوهری با سطح اقتصادی متوسط به باال و بسیار 

خوش سابقه هستند.
به دادگاه رفت و گفت:  ادای توضیحات  برای  ادامه پدرخوانده کودک  در 
من زمانی که این کودک را به سرپرستی قبول کردم بسیار بیمار بود و 
پزشکان گفته بودند زنده نمی ماند اما آن قدر با همسرم تالش کردیم و او 
را نزد پزشکان مختلف بردیم و مشورت گرفتیم و از بچه مراقبت کردیم 
که حالش خوب شد و حاال بچه  شیرین زبانی شده که به ما بسیار انس 

گرفته و مادرخوانده اش را خیلی دوست دارد.
من درخواست می کنم بچه را از ما نگیرید و آرامش ما و کودک را به هم 
نزنید. با این حال با توجه به درخواست فوتبالیست جوان آزمایشات »دی .

ان .ای« روی این کودک انجام شد تا پدر واقعی اش شناسایی شود.وقتی 
آزمایشات پزشکی قانونی نشان داد پدر کودک همین فوتبالیست جوان 
است قضات دادگاه او را به اتهام رابطه نامشروع به 99 ضربه تازیانه و دو 
سال تبعید محکوم کردند و کودک حاصل از این ارتباط هم با نظر دادگاه 

دراختیار پدرخوانده و مادرخوانده  قرار گرفت.

قتل دلخراش دختر ۲ساله 

در آغوش مادر

جوان ۲۲ ساله ای به نام »سجاد« بستگان و آشنایانش را به جشن تولدی 
دعوت کرد که قصد داشت پایان خدمت سربازی اش را نیز جشن بگیرد، 
)محل  پدربزرگش  منزل  از  اواخر شب  در  و  برگزاری جشن  از  بعد  او  اما 

جشن( بیرون آمد تا نزد دوستش برود.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از خراسان، او با »میالد« در سه راه دانش 
مشهد قرار گذاشته بود ولی زمانی که از پل عابر پیاده به آن سوی بزرگراه 
عبور کرد تا سر قرار برود به دلیل نامعلومی با یکی از نگهبانان کارگاه 
های سنگ بری درگیر شد. نگهبانان نیز که نمی خواستند کار به نزاع و 
پلیس کشیده شود، از کارت ملی آن جوان با گوشی تلفن همراه عکس 

گرفتند که اگر حادثه ای رخ داد بتوانند او را به پلیس معرفی کنند.
 جوان ۲۲ ساله که مدعی بود به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی، مست 
شده است، کمی آن سوتر، ناگهان تکه آجری را از روی زمین برداشت و به 
طرف یک خودروی عبوری پرت کرد. این تکه آجر فضا را شکافت تا این 
که به سر دختر بچه ۲ ساله ای خورد که در صندلی خودرو و در آغوش 

مادرش به خواب ناز رفته بود.
مادر که وحشت زده دستان خون آلودش را دید، با چشمانی مضطرب و 
به سوی مرکز درمانی حرکت  پدر دختر  این گونه  و  حیران، جیغ کشید 
کرد اما شدت اصابت تکه آجر به حدی بود که دیگر آسنای ۲ ساله نفس 

نمی کشید.
با اعالم این خبر از سوی نیروهای انتظامی به قاضی، کارآگاهان با استفاده 
از دوربین های مدار بسته محلی تصویری از این جوان مظنون به دست 
آباد  قاسم  منطقه  در  پرانی  سنگ  به  متهم  سکونت  محل  به  آوردندو 
مهمان  عنوان  به  شب  آن  که  مادرش  همراه  به  او  ولی  کردند  عزیمت 

پسرش به جشن تولد آمده بود، از محل گریخته بودند.
ردیابی های اطالعاتی کارآگاهان حکایت از آن داشت که متهم به سوی 
از  از طالق  نیز پس  شهرهای شمالی کشور رفته است چرا که مادرش 
به همین  زندگی می کرد  از شهرهای شمالی کشور  یکی  در  شوهرش 
دلیل کارآگاهان شبانه با دستور قضایی عازم شمال شدند و  او را به دام 

انداختند.

خبر ۱۰۰ میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض بیابانی شدن
سازمان  بیابان  و  مراتع  امور  آبخیزداری،  معاون 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: ایران در هر دهه 
۶۵ میلیمتر به سمت بیابانی شدن پیش رفته است 
و حدود ۱۰۰ میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض 
بیابانی شدن قرار دارند. خسرو شهبازی در گفت و گو با 
ایسنا با بیان اینکه یک سوم جمعیت جهان و ۴۴ درصد 
از اراضی زراعی دنیا در مناطق خشک قرار دارند، اظهار 
کرد: کشور ما روی کمربند خشک جهان قرار گرفته و 
میزان بارش ها در آن یک سوم متوسط بارش های دنیا 
است همچنین میزان تبخیر در ایران حدود دو تا سه 
خود  عامل  دو  این  و  است  دنیا  در  تبخیر  میزان  برابر 

شکنندگی و آسیب پذیری کشور ما را نشان می دهد.
بهکداممناطقبیابانگفتهمیشود؟

کنوانسیون  تعریف  اساس  بر  داد:  ادامه  شهبازی 
بین المللی بیابان زدایی، بیابان به اکوسیستم های زوال 
یافته ای گفته می شود که به دلیل تغییرات اقلیمی و 
فعالیت های انسانی پتانسیل تولید بیولوژیک خود را 

از دست داده است یا در حال از دست دادن است.
اراضیکشور از و۵۰۰هزارهکتار میلیون ۳۲

تبدیلبهبیابانشدهاند
وی با اشاره به اینکه در مجموع حدود ۱۰۰ میلیون 
اثر فرسایش بادی، آبی،  از اراضی کشور ما بر  هکتار 
در  خاک  شیمیایی  فیزیکی،  تخریب  و  شوری زایی 
معرض بیابانی شدن قرار دارند، تصریح کرد: بر اساس 
در  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  مطالعات 
حال حاضر ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی 
کشور تبدیل به بیابان شده اند و در قالب کویر، تپه های 

ماسه ای، اراضی شور و نمکزارها شناخته می شوند.
سازمان  بیابان  و  مراتع  امور  آبخیزداری،  معاون 
بیش  اینکه  بیان  با  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها، 
استان  در ۲۲  اراضی کشور  از  هکتار  میلیون  از ۲۰ 
این مقدار  از  قرار دارند، گفت:  بادی  تحت فرسایش 
۷.۷ میلیون هکتار جزو کانون های بحرانی فرسایش 
و  استان های سیستان  در  مناطق  این  بادی هستند. 
ایالم،  مرکزی،  اصفهان،  کرمان،  سمنان،  بلوچستان، 
خوزستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان 

شمالی و… قرار دارند.
بیابانی بهسمت میلیمتر ایراندرهردهه۶۵

شدنپیشرفتهاست
انسانی  اینکه دو عامل  با اشاره به  ادامه  شهبازی در 
به  کشور  خشک  عرصه های  تبدیل  در  طبیعی  و 
بیابان نقش دارند، اظهار کرد: بر اساس پژوهش های 

هر  در  اخیر،  سال   ۴۹ طی  اقلیم  هوا  پژوهشکده 
در کشور  بارش ها  میزان  از  میلیمتر  دهه حدود ۱۱ 
کاهش یافته است همچنین در هر دهه تبخیر نیز ۵۴ 
میلیمتر افزایش یافته و درجه حرارت در کشور در هر 
۱۰ سال نیز ۰.۴ درجه سانتیگراد افزایش پیدا کرده 
به  میلیمتر   ۶۵ دهه  هر  در  ایران  مجموع  در  است. 

سمت خشک و بیابانی شدن پیش رفته است.
سفرههایآبزیرزمینیدرهشتدشتکشور

درحالتفوقبحرانیاست
سازمان  بیابان  و  مراتع  امور  آبخیزداری،  معاون 
وابستگی  به  اشاره  با  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها، 
ما به منابع آب زیرزمینی تصریح کرد: سفره های آب 
زیرزمینی در ۳۳۵ دشت کشور بیالن منفی دارند و در 
هشت دشت کشور در حالت فوق بحرانی است. تمامی 
این موارد زنگ خطری برای بیابانی شدن کشور است.

در  بارندگی ها  نامنظم  پراکنش  و  میزان  افزود:  وی 
کشور نیز از جمله عوامل بیابانی شدن اراضی کشور 
اخیر مشاهده شد  بارندگی های  برای مثال در  است. 
که در یک نقطه طی ۱۳ ساعت بدون وقفه بارندگی 
نامنظم  پراکنش  دهنده  نشان  این  که  داشتیم 

بارندگی ها است.
عواملانسانیمؤثردربیابانزاییچیست؟

بر  مؤثر  انسانی  عوامل  به  اشاره  با  ادامه  در  شهبازی 
ظرفیت  بین  تعادل  نبود  گفت:  کشور  شدن  بیابانی 
مراتع و دام یکی از این عوامل است. در حال حاضر دو 
برابر ظرفیت مراتع در کشور دام وجود دارد. از طرف 
دیگر نابودی جنگل ها، تغییر کاربری اراضی و تخریب 

ناشی از برداشت معادن در بیابان زایی مؤثر هستند.
سازمان  بیابان  و  مراتع  امور  آبخیزداری،  معاون 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با بیان اینکه بیابان زدایی 
کار یک یا دو دستگاه در کشور نیست، تصریح کرد: 
کنوانسیون مقابله با بیابان زایی در سال ۱۳۷۳ تشکیل 
شد و کشور ایران در سال ۱۳۷۵ به این کنوانسیون 
پیوست. هدف اصلی از بیابان زدایی نیز تأمین امنیت 

غذایی جامعه و پایداری اکوسیستم است.
کنترل و بیابان با مقابله جامع سند تدوین

پدیدهگردوغباردرسیستانوبلوچستان
کانون های  شناسایی  به  اشاره  با  ادامه  در  شهبازی 
گرد و غبار در کشور با استفاده از تصاویر ماهواره ای 
اظهارکرد: در حال حاضر سند جامع مقابله با بیابان 
و کنترل پدیده گرد و غبار در دشت های سیستان و 

بلوچستان تدوین شده است.

زیستی محیط شده حفاظت مناطق در
مالچپاشینمیشود

اراضی  از  اینکه تاکنون در ۲۵ هزار هکتار  بیان  با  وی 
با  مقابله  برای  مالچ پاشی  عملیات  کشور  بیابانی 
در  فقط  مالچ پاشی  است، گفت:  انجام شده  بیابان زایی 
مناطقی انجام می شود که در آن منطقه شن روان وجود 
دارد و امکان استقرار پوشش گیاهی نیست بنابراین ما 
ابتدا با مالچ پاشی شن روان را تثبیت و پس از آن اقدام 
به بذرکاری و نهال کاری می کنیم. مالچ استفاده شده در 
مناطق بیابانی استاندارد است و آن را سازمان استاندارد 

و سازمان حفاظت زیست تأیید کرده است.
شهبازی با تاکید بر اینکه سازمان جنگل ها در هیچ 
به  اقدام  زیست  مناطق حفاظت شده محیط  از  یک 
با  اخیراً  اظهارکرد:  نمی کند،  مالچ پاشی  عملیات 
سازمان حفاظت محیط زیست مکاتبه کرده و به آن ها 
مالچ پاشی  آن ها  در  نباید  که  نقاطی  کرده ایم  اعالم 

شود را دوباره برای ما مشخص کنند.
بیابان  و  مراتع  امور  آبخیزداری،  معاون  گفته  به 
مناطقی  در  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان 
که مالچ پاشی شده و پس از آن اقدامات نهال کاری و 
بذرکاری صورت گرفته، مشاهده شده که اکوسیستم 
همچنین  است  کرده  پیدا  ارتقا  منطقه  جانوری 
شده  رنگ  سیاه  مالچ پاشی  دلیل  به  که  گیاهانی 
بودند پس از مدتی با رویش برگ های جدید به رنگ 
طبیعی خود بازگشتند. در حال حاضر نیز حدود ۷۲ 
نیازمند عملیات  اراضی کشور  از  هزار و ۴۲۹ هکتار 

مالچ پاشی هستند.
شهبازی در ادامه با اشاره به اینکه نهال کاری یکی دیگر 

بیابان زایی در کشور است، تصریح  با  راه های مقابله  از 
کرد: تا سال گذشته ۲.۲ میلیون هکتار نهال کاری در 
سطح کشور انجام و از ۳۸ گونه مقاوم به خشکسالی از 

جمله سرو، گز،تاغ، کهور و ُکنار استفاده شده است.
برای »کهور« مهاجم گیاه از استفاده علت

بیابانزدایی
وی همچنین با اشاره به انتقاداتی که به کاشت کهور 
اظهار  به عنوان یک گونه مهاجم در کشور می شود، 
که  می شود  کاشته  مناطقی  در  کهور  درخت  کرد: 
EC و PH خاک به قدری باال است که گیاه دیگری 
همچنین  کند  پیدا  استقرار  منطقه  آن  در  نمی تواند 
نفوذ  خاک  در  به قدری  کهور  ریشه  می گویند  برخی 
استفاده  زیرزمینی  آب های  از  می تواند  که  می کند 
کند و به گیاه همجوار خود اجازه تغذیه از این منابع 
آبی را ندهد. اگر سازمان جنگل ها در حاشیه اراضی 
زراعی اقدام به کاشت درخت کهور می کرد این ادعا 
ممکن بود درست باشد اما کهور در مناطق بیابانی و 
شوره زارهایی کاشته می شود که به هیچ عنوان گونه 
گیاهی دیگری در آن منطقه نیست. مؤسسه تحقیقات 
جنگل ها و مراتع به عنوان یک مرجع علمی نیز کاشت 
درخت کهور در مناطق بیابانی که امکان کاشت گیاه 

دیگری در آن وجود ندارد را تأیید کرده است.
سازمان  بیابان  و  مراتع  امور  آبخیزداری،  معاون 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در پایان با بیان اینکه 
اراضی  در  بذرپاشی  و  بذرکاری  هکتار  میلیون   ۴.۷
بیابانی کشور انجام شده است، گفت: بخشی از رویکرد 
سازمان جنگل ها برای مقابله با بیابان زایی استفاده از 

مشارکت مردم، روستاییان و بخش خصوصی است.
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رسانه ها اعالم کردند، پیکر محمد مرسی در مقبره ای 
که  حالی  در  شد،  سپرده  خاک  به  قاهره  شرق  در 
پزشکی  منبع  یک  از  نقل  به  مصر  رسمی  تلویزیون 
قلبی  سکته  اثر  بر  مرسی  محمد  است،  کرده  اعالم 

درگذشت.
الجزیره،  شبکه  سایت  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
پیکر  دفن  مجوز  کرد،  اعالم  مصر  کل  دادستانی 
مرسی را تنها چند ساعت بعد از مرگ او صادر کرده 
است این در حالی است که هنوز درخواست ها برای 
هنوز  هستند.  مطرح  او  مرگ  علت  درباره  تحقیق 
مرسی  جسد  که  نشده  منتشر  قانون  پزشکی  نتایج 

دفن شد.

کمربند  امنیتی  نیروهای  گفتند،  عینی  شاهدان 
در  االمل«  و  »الوفاء  مقابر  اطراف  در  را  امنیتی 
ایجاد  قاهره  منطقه ای در شهر نصر در شمال شرق 

کردند.
مرسی  خانواده  به  مصر  مقامات  منابع،   گفته  به 
گفتند، تنها همسر و فرزندانش می توانند در مراسم 

خاکسپاری مرسی حضور داشته باشند.
خانواده  درخواست  مقامات  منابع،  این  گفته  طبق 
مرسی برای دفن او در زادگاهش در روستای العدوه 
در استان الشرقیه طبق وصیتش که خواسته بود در 

کنار مادرش دفن شود را رد کردند.
رسانه ها نیز اعالم کردند، پیکر مرسی در مقبره ای در 

شرق قاهره در میان تدابیر امنیتی شدید و با حضور 
خانواده و وکالیش به خاک سپرده شد.

به  ساله   ۶۸ مرسی  پیکر  رسانه ها،  گزارش  به 
برای  الزم  تدابیر  آنجا  در  و  شد  منتقل  بیمارستان 

خاکسپاری او صورت گرفت.
به  این  از  پیش  مرسی  محمد  پسر  مرسی،  عبداهلل 
با  مصری  مقامات  بود،  گفته  رویترز  خبرگزاری 
آرامگاه  در  او  دفن  برای  مرسی  خانواده  درخواست 

خانوادگی مخالفت می کنند.
مرسی  محمد  خانواده  بود:  کرده  خاطرنشان  وی 
نمی دانند جسد مرسی کجاست و هیچ کس تماسی 
با ما نگرفته است. ما نمی دانیم او را غسل خواهند داد 

یا نماز میت بر او خواهند خواند یا نه؟
یک منبع نزدیک به خانواده مرسی نیز به خبرگزاری 
آناتولی گفته بود، مقامات مصر درخواست خانواده او 
برای دفن پیکرش در مقبره خانوادگی در زادگاهش 
و  نپذیرفتند  را  کشور  شمال  در  الشرقیه  استان  در 
خانواده مرسی با مقامات مصر در حال مذاکره برای 

دفن جسد او در زادگاهش هستند.
محمد  گفت،  پزشکی  منبع  یک  راستا  این  در 
مرسی، رئیس جمهوری اسبق مصر در جریان جلسه 
محاکمه اش به طور غیرمنتظره دچار سکته قلبی شد.

وی خاطرنشان کرد، مرسی توده خوش خیم داشت و 
به طور مداوم تحت مراقبت های پزشکی قرار داشت.

زمینه  در  قصوری  هیچ  افزود،  پزشکی  مقام  این 
مداوای او صورت نگرفته و مرسی به طور منظم در 
و  پزشکی  مراقبت های  تحت  زندان  خارج  و  داخل 

درمان های الزم قرار داشت.
وی همچنین گفت، اداره زندان های مصر با تعدادی 
از بیمارستان ها برای مداوای مرسی همکاری داشت.

این در حالی است که همین منبع پزشکی پیش از 
این گفته بود، محمد مرسی در جلسه محاکمه دچار 

سنکوپ شده و در پی آن درگذشت.
از  محاکمه خود  در جریان جلسه  اما محمد مرسی 
برای چند  او  اجازه خواست که صحبت کند.  قاضی 
صحبت هایش  میان  در  اما  کرد  صحبت  نیز  دقیقه 

بیهوش شد و درگذشت.
مورد  اگر  حتی  گفت،  اظهاراتش  آخرین  در  مرسی 
کشورش  به  شود  روا  ستم  او  به  و  بگیرد  قرار  ظلم 
پایبند است و هرگز اسرار کشورش را تا زمان مرگش 

فاش نمی کند.
وکیل مرسی که  المقصود،  عبد  عبدالمنعم  گفته  به 
قفسه  پشت  از  او  داشت،  حضور  دادگاه  جلسه  در 
گفت،  و  کرد  انتقاد  خود  محاکمه  روند  از  شیشه ای 
یا  یا خبرنگار  وکیل  دادگاه  در  است،  ندیده  تاکنون 
حتی وکیل تسخیری نباشند، هرگز اطالعاتی درباره 

روند دفاع خود نداشته است.
جلسه  بودم  خواسته  دادگاه  از  من  افزود:  مرسی 
محرمانه باشد اما دادگاه رد کرد به هر حال من اسرار 
و  امنیت  حفظ  دلیل  به  مرگم  لحظه  تا  را  کشورم 

حاکمیت مصر فاش نخواهم کرد.
که  مدنی  رئیس جمهوری  اولین  عنوان  به  مرسی 
پرونده  در  بود،  شده  انتخاب  دموکراتیک  صورت  به 

جاسوسی برای حماس تحت محاکمه قرار داشت.

پیکر محمد مرسی در شرق قاهره به خاک سپرده شد
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آزادی جوان ربوده شده 

در کرمان
فرمانده انتظامی شهرستان بم گفت: ۱۱ روز پیش جوانی ۲۳ ساله که 
توسط ۴ مرد مسلح در مرکز استان با هدف اخاذی ربوده شد توسط 

نیروهای آگاهی بم آزاد و گروگانگیران دستگیر شدند.
  ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
سرهنگ نجفی، فرمانده انتظامی شهرستان بم  گفت: ۱۱ روز پیش 
جوانی ۲۳ ساله توسط ۴ مرد مسلح در مرکز استان ربوده شد که 
متهمان برای جلوگیری از شناسایی شدن به صورت مرتب مخفیگاه 
و محل نگهداری گروگان را در شهرستان های جنوبی و شرقی تغییر 

می دادند.
سرهنگ نجفی افزود: در نهایت با تالش های پلیس آگاهی شهرستان 
بم محل نگهداری این فرد ربوده شده شناسایی و ضمن آزادی این 
فرد در این راستا ۴ نفر دستگیر شدند که انگیزه این ربایش اخاذی 

بوده است.

کشف بیش از ۱۱ تن مرغ منجمد 
فاسد در کهنوج

اداره دامپزشکی کهنوج گفت:۱۱ هزار و ۳۹۸ کیلوگرم مرغ  رییس 
منجمد فاسد با بار میکروبی باال در پی شکایات مردمی از مراکز تولید 

و عرضه مواد خام دامی این شهرستان کشف و معدوم سازی شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، مرتضی 
وزیری رییس اداره دامپزشکی کهنوج گفت:۱۱ هزار و ۳۹۸ کیلوگرم 
مرغ منجمد فاسد با بار میکروبی باال در پی شکایات مردمی و بازدید 
اداره دامپزشکی شهرستان  نظارت  واحد  اخیر کارشناسان  روز  چند 
کهنوج از مراکز تولید و عرضه مواد خام دامی این شهرستان کشف 

و معدوم سازی شد.
 ۳۹۸ و  ۱۱هزار  از  بیش  افزود:  کهنوج  دامپزشکی  اداره  رییس   
کیلوگرم مرغ منجمد فاسد توسط اداره دامپزشکی کهنوج کشف و 

پس از هماهنگی های الزم با مقام قضایی معدوم شد.
وی افزود: با انجام نظارت های مستمر از مراکز تولید، توزیع و عرضه 
این خصوص  در  بهداشتی  تخلف  با هرگونه  دامی،  فراورده های خام 

بشدت برخورد می شود.
وی با بیان اینکه شهروندان شهرستان کهنوج برای تهیه گوشت قرمز 
و سفید مورد نیاز خود به مراکز تحت نظارت اداره دامپزشکی مراجعه 
و  پیشنهاد  انتقاد،  هرگونه  برای  می توانند  شهروندان  افزود:  نمایند، 

شکایت با شماره ۰۳۴۴۳۲۳۱۲۱۲ تماس بگیرند.

توصیه هایی برای دور نشدن

 از رژیم غذایی در مسافرت 
کاهش وزن طی زمان سفر

 
 رژیم غذایی شما در زمان سفر امکان دارد تغییراتی کند، شما در 
زمان سفر خود اغلب به رستوران و فست فود می روید و می خواهید 
غذای شهرهای دیگر را امتحان کنید و بیش تر وقت ها با غذاهای 
رنگارنگ سر و کار دارید با ما همراه باشید تا به شما نکته هایی را 

بگوییم که با انجام آنها تغذیه سالمی داشته باشید.
خیلي ها سفر را براي خوراکي هایی که در مسیر می خورند دوست 
دارند! چه به سفر کاری و چه به سفر تفریحی بروید ، رژیم غذایی 
شما در زمان سفر امکان دارد تغییراتی کند و اغلب به رستوران یا 

فست فود ها بروید که باعث میشود رژیم غذایی شما به هم بخورد.
 در این جا سه علت براي شما می آوریم که به چه دلیل خوردن غذا 
انجامش  به  ما بسیار مایل  در رستوران ها در زمان سفر، کاری که 

هستیم، براي رژیم غذایی ما خطرناک است:
  نخست این که رستوران ها معموالً غذاها را در حجم های زیادي 
براي ما سرو می کنند و بودن غذای زیاد در مقابل ما سبب میشوند 

ما میل بیشتری به خوردن غذاهای بیش تر داشته باشیم.
  دوم این که غذای رستوران ها معموالً از نظر میزان کالری، چربی 
بسیار  غذا(  در  موجود  نمک  و سدیم)  کلسترول  اشباع،  غذا، چربی 
بنابراین غذای  از نظر فیبر غذایی بسیار فقیر هستند  باال هستند و 

مناسبی براي رژیم غذایی به نظر نمی رسند.
  سوم این که شما هیچ اطالعی از میزان کالری و چربی اشباع موجود 

در غذایی که سفارش می دهید ندارید.
 براي شما این امکان وجود خواهد داشت که از تعطیالت و هم غذاها 

لذت ببرید، ولی با اضافه وزن به منزل بازنگردید.
 دور نشدن از رژیم غذایی در مسافرت 

 راز این مساله در سه نکته پنهان است:
 عاقالنه و منطقی غذای خود را انتخاب نمایید.

 اصل تعادل را در خوردن غذاها در نظر داشته باشید. 
 فعالیت بدنی و ورزش را در موقع سفر حتی االمکان افزایش دهید.

 محدودیت غذایی به معنای محدود شدن شما براي سفر نیست و 
میتوانید با برنامه ریزي و انعطاف بیشتری سفر و رژیم غذایی سالمی 

داشته باشید.
 - تنقالت سالم بهمراه خود داشته باشید؛ همراه داشتن تنقالت سالم 
عالوه بر صرفه جویی در کالری، وسوسه سرزدن به شیریني فروشی 
را کم مي کند . تنقالت سالم عبارت است از میوه، آب معدنی، میوه 

خشک و میوه مغزدار.
  شما میتوانید خودتان پخت وپز کنید، به یک مرکز خرید محلی 
خودتان  را  جا  آن  بومی  غذاهای  تازه  محصوالت  خرید  با  و  بروید 

درست کنید.
براي  از صرف دیروقت شام خودداری کنید.   خوردن شام سرشب؛ 
حفظ وزن بهتر است از شام حجیم چشم پوشی کنید. ناهار را بیش 

تر بخورید و شام را کم تر.
 درصورتی که به رستوران می روید غذاهای بخار پز شده را بجاي 

سرخ کردنی ها سفارش دهید.
 از توقف در فست فودها جلوگیری کنید؛ منتظر بمانید تا به رستورانی 

با غذای سالم تر برسید. از غذای فست فود استفاده نکنید.
 هر روز نهایتا یک وعده ی غذایی تان را در رستوران بخورید.

 حجم وعده غذایی خود را کم کنید.
 بین وعده های خود را از میوه جات انتخاب نمایید.

غذایی  رژیم  و  سفر  بیشتری  انعطاف  و  ریزي  برنامه  با  توانید  می   
سالمی داشته باشید

 در انتخاب غذاهای خود ماهی را فراموش نکنید.
 مراقب پیش غذاها باشید.

 از پیش غذای کمتری استفاده کرده، غذای اصلی را با سرعت کمتری 
را  غذایی  وعده  هر  از  ورزش کردن پس  و  روی  پیاده  و  کنید  میل 

فراموش نکنید.
از  پر  را  یخچال  کنید؛  انتخاب  را  یخچال  به  مجهز  اتاق  هتل  در   
غذاهای سالم مثل نان سبوس دار، میوه و سبزی، شیر کم چرب و 

تنقالت سالم دیگر کنید.

کمان  با  تیراندازی  قهرمان  بانوی  نعمتی  زهرا 
کشور و قهرمان پارالمپیک های ۲۰۱۲ و ۲۰۱6 از 
دیپلم  المپین ها صاحب  اتحادیه جهانی  سوی 

افتخار شد.  
اتحادیه  باشگاه مس؛  روابط عمومی  به گزارش 
جهانی المپین ها به زهرا نعمتی مدرک افتخاری 
اهدا کرد. این سازمان به ورزشکاران المپینی که 
رویدادهای  و  المپیک  در  ویژه ای  دستاوردهای 

جهانی داشته اند، مدرک افتخاری اهدا می کند 
و زهرا نعمتی از کشورمان که توانسته بود در 
المپیک ۲۰۱6 ریو حضور داشته باشد، توانست 
خود  آن  از  ایران  نام  به  را  افتخاری  مدرک  این 

کند.
شد  موفق  پیش  چندی  شایسته  ورزشکار  این 
در مسابقات جهانی هلند جواز حضور در بازی 

های پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو را کسب کند.

قهرمانی  عنوان  کسب  با  سیرجان  ایرانیان  فوالد 
استان  های  باشگاه  والیبال  برتر  لیگ  های  رقابت 

کرمان بر سکوی نخست این مسابقات تکیه زد.
استان  والیبال  هیات  رئیس  پور،  ثابتی  اکبر  علی 
استان های  با خبرنگار گروه  گو  و  در گفت  کرمان 
باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: در روز آخر و 

مرحله پایانی مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های 
استان کرمان در شهرستان بافت، در یک دیدار نفس 
گیر و دیدنی بین دو تیم همشهری، این تیم فوالد 
پاریز  تیم مس  بر  با غلبه  بود که  ایرانیان سیرجان 

فاتح این دوره از مسابقات شد.
و  دوم شد  پاریز  تیم مس  ترتیب  بدین  افزود:  وی   

پور  رضا  تأسیسات  و  سیرجان  پسته  نوید  تیم های 
مسابقات  سوم  مقام  به  مشترک  طور  به  نیز  بافت 

دست یافتند.
این  اختتامیه  مراسم  در  اینکه  اعالم  با  پور  ثابتی   
رقابت ها، با حضور مسئوالن از برترین های این دوره 
ترتیب  بدین  کرد:  تصریح  شد،  تقدیر  مسابقات  از 

حسن  احد  مدافع،  بهترین  عنوان  به  برشان  هادی 
لیبرو،  بهترین  صنعتی  حمید  پاسور،  بهترین  زاده 
صائب  کننده،  دریافت  بهترین  آبادی  عزت  عباس 
فیروزی بهترین اسپکر، محمد جواد جعفری بهترین 
ارزشمند ترین  عنوان  به  عزیزی  و محمد  پشت خط 

بازیکن معرفی شدند.

کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  سرپرست 
به  ورزشی  ـ  فرهنگی  برنامه   6۰ از  بیش  برگزاری  از 
مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در این استان خبر 

داد.
وحید کریم زاده، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان 
استان  با خبرنگار گروه  گو  و  استان کرمان در گفت 
بیان  به  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های 

گزارشی از برنامه های اداره کل ورزش و جوانان استان 
کرمان طی هفته مبارزه با مواد مخدر پرداخت و گفت: 
کوهپیمایی،  همایش  دختران،  و  مادران  دو  مسابقه 
ورزش  با  همراه  محلی  و  بومی  بازی های  جشنواره 
بزرگ ورزش  و مسابقات ورزشی، همایش  صبحگاهی 
همگانی همراه با انجام تست فشار خون، دوره آموزشی 
آسیب شناسی خانواده با محوریت مواد مخدر، ورزش 

موادمخدر  از  پیشگیری  آموزشی  کارگاه  صبحگاهی، 
برای مربیان، مدیران و ورزشکاران روستایی شهرستان 
کرمان، اجرای طرح نمادین هدیه وسایل ورزشی یا گل 
و  ورزشی  قهرمانان  حضور  با  قلیان  تحویل  قبال  در 
از  مواد مخدر  یافتگان  بهبود  اشتغال  آموزشی  کارگاه 
برنامه های شاخص این اداره کل طی هفته ی مبارزه با 

مواد مخدر در سراسر استان است.

خودرو  بدون  شنبه های  سه  برنامه  شروع  به  وی 
افزود:  و  کرد  اشاره  اجرایی  دستگاه های  مدیران  برای 
اجرایی  از جلسه شورا،  تأییدیه  برنامه در صورت  این 

می شود.
ها،  برنامه  این  بر  عالوه  کرد:  تصریح  زاده  کریم 
هیات های ورزشی نیز مسابقات مختلفی در این هفته 

با عنوان مبارزه با مواد مخدر برگزار می کنند.

از سوی اتحادیه جهانی المپین ها :
زهرا نعمتی صاحب دیپلم افتخار شد

سیرجان فاتح رقابت های لیگ برتر والیبال استان شد

در هفته مبارزه با مواد مخدر صورت می گیرد؛
برگزاری بیش از ۶۰ برنامه فرهنگیـ  ورزشی در استان کرمان

باشگاه  مدیرعامل  نیا  محمودی  محمود  آقای 
مس کرمان، حضور آقای سعدمحمدی به عنوان 
دوره  را  مس  صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل 

جدیدی از حیات ورزش این شرکت برشمرد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ مدیرعامل 
حضور  با  خود  مشترک  جلسه  در  مس  باشگاه 
مدیرعامل شرکت صنایع ملی مس در این باشگاه 
این  به خوبی  گفت: صحبت های سعدمحمدی 
ایشان،  حضور  با  که  کند  می  اثبات  را  موضوع 
قوی  ریزی  برنامه  با  جدید  حیات  مس  ورزش 
تری را آغاز خواهد کرد و امیدواریم حضور آقای 

در  مدیریتی  جدید  تیم  همراه  به  سعدمحمدی 
آن  برای  موفقیت  و  خیر  سرمنشا  مس،  باشگاه 

باشد.
محمودی نیا برنامه ریزی و فعالیت هربخش در 
حوزه کاری مختص خود را مهمترین عامل نظم 
موفقیت  ابزار  گفت:  و  دانست  باشگاه  سیستم 
زمانی در دست ما خواهد بود که همه در حیطه 
فعالیت خود به بهترین وجه نقش آفرینی کنند 
باید در  از همیشه  اتفاقی است که بیش  این  و 
رابطه با باشگاه مس کرمان رقم بخورد. ایشان با 
کرمان  مس  فوتبال  تیم  برای  هدف  اینکه  بیان 

شرکت  اتفاقات  گفت:  است  برتر  لیگ  به  صعود 
به خوبی آشکار می کند و  را  مس یک موضوع 
آن اینکه اگر ما امسال موفق به صعود لیگ برتر 
شویم، جایگاه ما در این لیگ تثبیت خواهد شد 

و از همین رو افق دید ما صرف صعود است.
صعود  بخش  مهمترین  مس  باشگاه  مدیرعامل 
و  دانست  کرمان  اهالی  خود  دستان  در  را 
شود  باشگاه  صرف  هم  میلیارد  هزاران  گفت:اگر 
اما در مجموعه همدلی برای صعود وجود نداشته 
همین  از  داد  نخواهد  رخ  هرگز  اتفاق  این  باشد 
در  سازی  مانع  یا  و  وظایف  برابر  در  کوتاهی  رو 

برابر رخ دادن اتفاقات خوب تحت هیچ شرایطی 
پذیرفتنی نیست.

وی با اشاره به انتخاب مجتبی حسینی به عنوان 
یک  را  ایشان  کرمان  مس  فوتبال  تیم  سرمربی 
قطعا  و گفت:  توصیف کرد  فنی  دانش  با  مربی 
که صاحب سبک  اخالق  با  مربی  این  با حضور 
برای  را  باشد فصل خوبی  در فوتبال کشور می 
تیم مس متصور خواهیم بود چراکه برای انتخاب 
خرج  به  را  ای  ویژه  وسواس  و  نظر  دقت  ایشان 
مقتدر  تیم  یک  تشکیل  با  امیدواریم  که  دادیم 

وهماهنگ به اهداف خود دست پیدا کنیم.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر 
های  کوچه  از  یکی  در  دیواری  گفت:فرسودگی  کرمان 
سرنشین  شدن  مصدوم  باعث  کرمان  شریعتی  خیابان 

یک خودرو شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان  ،  علی عسکری مدیر عامل سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهر کرمان  گفت: طی تماس تلفنی 
دوشنبه ۲۷ خردادماه با ستاد مرکز فرماندهی عملیات 

)۱۲۵( این سازمان از یک مورد فرو ریختن دیوار بر روی 
یک خودرو پراید مطلع شدیم.

و  کرد  اعالم  شریعتی  خیابان  را  حادثه  این  محل  وی 
افزود: بالفاصله یک تیم اطفاء حریق و امداد نجات این 
اعزام  حادثه  محل  به  ایستگاه    نزدیکترین  از  سازمان 

شدند.
عسکری اظهار کرد: در این حادثه یک دستگاه خودرو 
پراید زیر آوار رفت و به علت شدت حادثه و آسیب شدید 

نشانان  آتش  توسط  و  آن محبوس  نفر در  خودرو یک 
خارج شد ،این فرد در این حادثه مجروح شده بود و علت 
فرو ریختن دیوار ظاهرا گذر زمان و فرسودگی آن بوده 
است. وی همچنین از طعمه حریق شدن یک باب مغازه 
باب  بیان کرد: دوشنبه  ۲۷ خردادماه یک  خبر داد و 
مغازه ی مواد غذایی در خیابان هزارو یک شب شمالی 

طعمه ی حریق شد.
در  سریعا  سازمان  این  حریق  اطفا  تیم  افزود:  عسکری 

محل حادثه حضور یافته و در کمترین زمان عملیات 
از پیشروی آتش جلوگیری  انجام داده و  را  اطفا حریق 

کرد.
اطفاء  از  همچنین  نشانی  آتش  سازمان  عامل  مدیر 

حریق یک خودرو پراید در بلوار امام صادق خبر داد.
ایستگاه  از  عسکری گفت:  سریعا یک دستگاه خودرو 
اعزام و آتش توسط  به محل آتش سوزی  آتش نشانی 

آتش نشانان مهار و از پیشروی آن جلوگیری شد.

مدیرعامل باشگاه مس: دوره جدیدی از حیات ورزش مس را شاهد خواهیم بود

فروریختن دیوار بر سر سرنشین پراید

خبر

افقی: 
1- یک افقی و در ادامه آن پیرامون جدول از 15 
عمودی و 15 افقی و یک عمودی به پایان می رسد.

2- مدرسه ای که به همت و ابتکار میرزا تقی خان 
نخستین  را  آن  توان  می  و  شده  ساخته  امیرکبیر 
دانشگاه در تاریخ مدرن ایران نامید- اصطالحی در 

ورزش کشتی 
3- شهر آلمانی - حق ناحق- نامی که سیمرغ به زال 

پدر رستم داده بود.
4- شهر مرکبات استان کرمان - یاس و نومیدی - 

یکی از سه حالت ماده 
5- غذای پادگان - ضعیف و بی بنیان - تاالنک - 

شب هنگام 
6- از موارد حادثه خیز در تصادفات و تلفات شهری 

و جاده ای - ماهی قمری - صنم - عالمت صفتی 
7- شهرستانی در استان باختران - تنی 

8- جوهر سقز- انگور - آتمسفر
9- از اعداد اول - سیل و آبخیز - مداخل 

10- یکی از بخشهای پنج گانه کتاب زرتشت - از 
صنایع دستی کرمان )درهم ریخته(

11- نوعی اعدام - تفسیر - پدر 
12- از بازیگران سریال خواب و بیدار - آسمان و 

فلک 
13- سرخ کم رنگ - سرزمین آمریکا 

14- تخم کتان - فتوی - آسیب و آفت 
15- ادامه رمز 

عمودی: 
پوشاک آن-  و  لوازم ورزشی  انواع  بر  مارکی   -1

ادامه رمز 
2- باالی زانو - خفاش - زمین بی آب و علف و 

دور از آبادی 
3- سکه زن - سرای مهر و کینه - افغانستان قدیم 

4- گشوده - پایدار و برقرار - نفس خسته 

5- تکنوازی - از برنامه های پرطرفدار شبکه نسیم 
سیما 

و  تفرقه  دومی  و  دانشگاه  و  حوزه  شهید  اولی   -6
پراکندگی - نهی از رفتن - از اوراق بهادار 

و  سیاهرگ  اولی  واژه   - درخشانتر  و  تابناکتر   -7
دومی علم و فن آوری 

8- ضمیر فرانسوی - حکمت ارسطو - آنچه مربوط 
به مردان باشد- رو و سطح 

9- سپاه حق - نام آذری - اولین دو رقمی اول 
مجید  از  آهنگی  اولی   - مرتبه  بلند  و  رفیع   -10

اخشابی و دومی برنج پوست نکنده 
11- امتحان و آزمون - آهنگی از فریدون بیگدلی 

معنای  به  قرآنی  های  سوره  از   - پرحرف   -12
بازگشت و پشیمانی به سوی حق - زره بافته شده از 

حلقه های فوالدین 
13- فحش و ناسزا - کشیدنی دردآور - قریه ای 

در کاشان 
14- از عالمات تعجب - گله و شکایت و نیازمندی 

- از محالت قدیمی و پرخاطره پایتخت 
15- ادامه رمز 
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گزارش تفصیلی »کرمان امروز« از برگزاری ششمین شب شعر طنز »دولخ« در کرمان، توام با تجلیل از محمدعلی فردوسی و  یادبودی از مرحوم ابوالفضل زرویی نصرآباد:

ششمین شب شعر طنز دولخ پنجشنبه شب 23 خردادماه 
برگزار شد. مراسمی که بخش  برق کرمان  تاالر  در مکان 
پیشکسوتان  از  فردوسی  محمدعلی  از  تجلیل  آن  ویژه 
مطبوعات استان و یادبود مرحوم ابوالفضل زرویی نصرآباد 
بود. حوزه هنری  تاثیرگذارترین چهره های طنز کشور  از 
استان کرمان و کشور با حمایت های شهرداری کرمان و 
به ویژه مجتمع مس سرچشمه برگزار کنندگان اصلی این 
شب شعر بودند. عالوه بر حضور پرشور مردم و فرهیختگان 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر  همچون  مسئوالنی  کرمانی 
اسالمی استان کرمان، شهردار کرمان، مدیر کل دفتر طنز 
حوزه هنری کشوری و چندین میهمان کشوری نیز در این 

شب شعر حضور داشتند.
کرمان و دولخ

استقبال  شاهد  گذشته  همچون  نیز  شعر  شب  این  در   
مبارکی  اتفاق  بودیم.  ادبی  مراسم  از  مخاطبان  نظیر  کم 
را  آن  نمونه  کشور  سطح  در  ادبی  جشنواره  هیچ  در  که 
حوزه  مدیران  زحمات  با  دولخ  و  خارستان  نداریم.  سراغ 
ساالری،  عباس  همچون  افرادی  و  کرمان  استان  هنری 
مجتبی احمدی، حمید نیک نفس و سایر چهره های ادبی 
تاثیرگذار در شورای طنز حوزه هنری استان کرمان از سال 
به  الزم  است.  شده  گذاری  پایه  کرمان  استان  در   1387
ذکر است که از آن سال تاکنون 6 دوره شب شعر دولخ و 
6 دوره جشنواره طنز کشوری خارستان در استان کرمان 
برگزار شده است. شب شعر  استان  به همت حوزه هنری 
با وقفه ای طوالنی  از سال 1393 تاکنون  دولخ متاسفانه 
مواجه شده بود و آخرین جشنواره خارستان نیز سال 95 
برگزار شده است که امید است با تدابیر صورت گرفته از 
کم  که  دولخ  و  خارستان  منظم  برگزاری  شاهد  پس  این 
مخاطبان  استقبال  نظر  از  ادبی  های  جشنواره  نظیرترین 
روحیه  افزایش  بر  عالوه  که  ای  جشنواره  باشیم.  هستند 
نشاط و شادابی عموم مردم، استان کرمان را می تواند و 
توانسته است به عنوان یکی از قطب های مهم شعر طنز 
مالحظگی  بی  ظاهرا  که  هرچند  سازد.   شهره  کشور  در 
عده معدودی از شاعران طنز پرداز و بی توجهی به قانون 

جشنواره از دالیل این وقفه بوده است.  
اتفاقی مبارک

سرپرست حوزه هنری استان کرمان در ابتدای این مراسم 
خبری بسیار امیدوارکننده را با حاضران در سالن در میان 

گذاشتند و اینکه حوزه هنری استان کرمان آمادگی خود را 
برای برگزاری کشوری کنگره طنز مکتوب سوره به صورت 
ساالنه یا دو ساالنه به حوزه هنری کشور اعالم کرده است. 
مردم  عموم  گسترده  استقبال  وجود  با  که  مبارکی  اتفاق 
اداره  کرمان  و حامیانی همچون مجتمع مس سرچشمه، 
و حامیان  کرمان  اسالمی، شهرداری  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
دارد.  شدن  محقق  امکان  ممکن  شکل  بهترین  به  دیگر 
افراد  و  هنری  حوزه  مسئوالن  زمینه  این  در  که  هرچند 
خوش فکری همچون محمدعلی مالزاده که در حال حاضر 
را  کرمان  هنری  حوزه  در  ادبی  های  آفرینش  مسئولیت 
نام آوازه دولخ و خارستان  باید از ظرفیت و  برعهده دارد، 

نیز غافل نشوند. 
در ششمین شب شعر دولخ  که مجری آن حمید نیک نفس 
بود، ناصر فیض مدیر دفتر طنز حوزه هنری کشور، شروین 
سلیمانی، صابر قدیمی و عبدالرضا قیصری میهمانان طنز 
مهدی  زینلی،  اصفهانی، سعید  اکبر  علی  و  پرداز کشوری 
محمود  خاوند،  جانعلی  شاهی،  حسن  مسلم  جهانبخش، 
کاربخش راوری، جواد خسروی و مجتبی احمدی از شاعران 

استان کرمان بودند که در این مراسم شعرخوانی داشتند.
پرداختن به مشکالت و دغدغه های اجتماعی که در حال 
حاضر عموم مردم کشور را درگیر خود کرده است در قالب 
شعر طنز، وجه مشترک اکثر شعرهای خوانده شده در این 
دولخ بود. موضوعی که نشان از تعهد اجتماعی شاعران طنز 
پرداز کشور و استان دارد. ششمین دولخ در دو بخش برگزار 
شد که در بخش اول ضمن شعرخوانی عده ای از شاعران 
کلیپی نیز در یادبود مرحوم ابوالفضل زرویی نصرآباد پخش 
شد. پیرامون یادبود زرویی نصرآباد، ناصر فیض نیز قبل از 
ادبی  چهره  این  تاثیرگذاری  و  بزرگی  از  خود  شعرخوانی 
گفت و شاعران دیگر همچون مجتبی احمدی نیز اشعاری 

در یادبود این شاعر خواندند. 
قینوس

زندگی  پیرامون  کلیپی  پخش  با  بخش  این  پایان  از  پس 
مراسم  به  نوبت  فردوسی  محمدعلی  مطبوعاتی  فعالیت  و 
نیک  حمید  همچون  افرادی  کلیپ  این  در  رسید.  تقدیر 
اکبر  علی  کوهبنانی،  چماه  کرمانی،  محبی  مهدی  نفس، 
اصفهانی و منصور ایزدپناه از نقش بسیار مهم و تاثیرگذار 
اینکه  گفتند.  کرمان  استان  در  مطبوعات  پیشکسوت  این 
فردوس کویر  نشریه  نامه طنز »قینوس« که ضمیمه  ویژه 
بوده است اولین، مهمترین و تاثیرگذارترین ویژه نامه طنز 
در استان کرمان بوده است و این شهرت به جایی رسیده 
است که عموم به جای فردوس کویر از لفظ قینوس برای 
نام بردن از این نشریه استفاده می کرده اند. نام این ویژه 
نامه نیز از یکی از اشعار حمید نیک نفس با مطلع » از بس 
جز  به  نگزیدیم  راهی  شنیدیم/  قینوس  معرکه  این  در  که 

گفتن قینوس«
قینوس

محمدعلی فردوسی سپس به جایگاه دعوت شد و سخنان 
خود را پس از تشکر از خانواده و دوستان اینگونه آغاز کرد 
جا  هر  کشد  می  دوست،  افکنده  گردنم  بر  ای  رشته  که: 
احمدی  عطااهلل  از  فردوسی سپس  اوست.  خواه  خاطر  که 
به عنوان پدر معنوی خود یاد کرد و قینوس و شهرت آن 
را کاری تیمی دانست که در آن چهره هایی همچون علی 
اکبر اصفهانی، مهدی محبی، چماه کوهبنانی، حمید نیک 
نشریه  این  های  کاریکاتوریست  و  ایزدپناه  منصور  نفس، 
حمید  خواجویی،  جواد  کالنتری،  علیرضا  ابراهیمی،  فواد 
وی  اند.  داشته  موثر  نقشی  حسینی  رزم  صالح  و  خلوتی 
سپس ضمن تقدیر از سید علی میرافضلی ادامه داد: اگرچه 
در  توانست  که  شاکرم  را  خدا  اما  شد  جوانمرگ  قینوس 
در  را  طنز  نشریات  سایر  انتشار  زمینه  کوتاه  مدت  همین 
را  ها  کاریکاتوریست  و  پردازان  طنز  و  کند  فراهم  استان 
زیر یک سقف گرد هم جمع کند. فردوسی گفت: همچنین 
قینوس توانست طنز استان را انسجام ببخشد و زمینه چاپ 
آثار طنز پردازان جوان و گمنام را فراهم کند و از این طریق 
با زبان  استعدادهای زیادی شکوفا و زمینه نقد عملکردها 
شیوای طنز فراهم شد و ظرفیت نقد پذیری مسئوالن نیز 
باالتر رفت. انجمن طنز پردازان استان تشکیل شد و در این 
زمینه باید از عباس ساالری در حوزه هنری و حمید نیک 
استان هستند، مجتبی احمدی  از سرداران طنز  نفس که 
که آثار فاخرشان در نشریات کشور مایه آبروی طنز استان 

است قدردانی کنم. 
روزمرگی مطبوعات

جز  چیزی  کرمان  مطبوعات  به  اینجانب  خدمات  اگرچه 
ادای دین و انجام وظیفه نبوده است خداوند را شاکرم که 
در طول فعالیت روزنامه نگاری و فرهنگی هیچ گاه به دنبال 
انجام کار  تمام تالشم  و  ام  نبوده  سهم و منفعت شخصی 
درست در راستای خیر و نفع عمومی بوده است و نگذاشتم 
شرایط و تنگناها مانع رسیدن به این هدفم باشند.  همواره 
رکن  توسعه  و  مردم  به  ارادت  و  عشق  سر  از  را  کارهایم 
مسئولیت  ام  کرده  سعی  دانستم.  می  دموکراسی  چهارم 
سقراط  سخن  این  همواره  بپذیرم.  را  خودم  های  انتخاب 
را  گوید: هر که شرافت خود  است که می  بوده  نظرم  مد 
پاس بدارد در دراز مدت زیان نمی بیند. چه بسا تحمل بی 
عدالتی بدتر از ارتکاب آن است. در کل در روزنامه نگاری 
و فعالیت های دیگر کمتر مصلحت اندیشی کرده ام و آن 
روز هم که فردوس کویر با انبوهی از مشکالت سیاسی و 
اقتصادی مواجه شد و احساس کردم حیات نشریه به قیمت 
ذلت من و هتک حرمت مخاطبان تمام می شود و بیم آن 

می رود که به روز مرگی دچار شوم کناره گرفتم. 

محمدعلی فردوسی که سابقه مدیریت خانه مطبوعات را نیز 
در کارنامه خود دارد در ادامه مبحث خود درباره مطبوعات 
استان گفت:  بسیار نگران وضعیت مطبوعات محلی هستم. 
بزرگی  معضل  مصرفی  مواد  و  چاپ  کاغذ،  گرانی  چه  اگر 
است ولی مشکل اصلی کمبود مدیران مطبوعاتی توانمند 
بر سخت و  نگاری عالوه  در نشریات محلی است. روزنامه 
زیان آور بودن حرفه ای به شدت فساد پذیر است. تیغ دو 
لبه ای است که هم می تواند خراب کند و هم اصالح. امروز 
نشریات محلی به جز تعدادی انگشت شمار به ورطه تکرار و  
روزمرگی افتاده اند و غافل اند از اینکه روزی باید جوابگوی 
نسل های آینده باشند. بدتر اینکه تاریخ چگونه از آن ها یاد 
خواهد کرد؟ آن روز پاسخ قانع کننده ای به این سوال دارند 
که امروز چه  کردند؟ با ابزار مقدسی چون قلم که در اختیار 
داشتند در دو راهی های حق و باطل چه تصمیمی گرفتند. 
من به نوبه خود به خاطر برخی از عملکردها که در دوره خود 
داشتم شرمسارم. از عدم توجه روزنامه نگاران به ایجاد صنفی 
نوعی خودشیفتگی  ملولم. وجود  و  متعجب  نیز  دولتی  غیر 
کاذب به علت داشتن تریبون و استفاده ابزاری از قلم، این 
احساس را در مدیران نشریات به وجود می آورد که با قدرت 
بی  صنف  از  و  کنند  حل  را  مشکالت  توانند  می  خودشان 
نیازند. گویا هر کس به فکر بیرون کشیدن گلیم خود از آب 
و شکستن   آگهی  برای گرفتن  کور  رقابت  نمونه اش  است. 
که  موضوعی  است.  تبلیغات  گرفتن  برای  ها  تعرفه  قیمت 
متاسفانه مطبوعات را در مقابل مطبوعات قرار داده است و 
آنان رسالت خود را که همان حرکت جمعی برای روشنگری 
و آرمان خواهی، نقد عملکردها و ایجاد فرهنگ پرسشگری 
نتیجه  اند.  فراموش کرده  را  پاسخ گویی در جامعه است  و 
آن نابسامانی هایی است که در اکثر بخش های اقتصادی، 

اجتماعی و حتی مدیرت شهری شاهدیم. 
شهردار  که  کرمان  هنرمندان  بهارستان  احداث  گفت:  وی 
و  است  داده  را  آن  دادن  سامان  برای  مساعد  قول  کرمان 
مطبوعات  موزه  مجدد  اندازی  راه  و  احیاء  پرونده  همچنین 
سرانجام  به  های  پرونده  و  ها  دغدغه  مهمترین  از  کرمان 

موزه  است.  بنده  مطبوعاتی  فعالیت  های  سال  از  نرسیده 
مطبوعات در سال 84 تاسیس و الگویی برای سایر موزه های 
مطبوعات در کشور شد و در آخرین بازدید خود شاهد از بین 
رفتن نسخه برخی از نشریات با قدمت صد ساله بودم. کار 
سختی نیست که یکی از خانه های قدیمی به این موضوع 
اختصاص یابد و اگر برای میراث فرهنگی میسر نیست، این 

مسئولیت به شهرداری یا دیگر نهادها واگذار شود. 
وضعیت طنز

فردوسی سپس پیرامون طنز نیز اینگونه گالیه های خود را 
مطرح کرد که: آخرین دغدغه اینکه متاسفانه طنز فاخر دارد 
به بیراهه می رود. با ورود گوشی های هوشمند و طراحی 
همچنین  است،  عالی  بسیار  چه  اگر  مجازی  های  شبکه 
ترویج فیلمنامه های ضعیف در سینمای کمدی امروز هجمه 
شوخی های سخیف فرهنگ شوخ طبعی مردم ایران که به 
با  کرد  می  تقویت  را  مهرورزی  و  عطوفت  اخالق  آن  طبع 
چالش روبه رو کرده است. پرخاشگری و بی اخالقی جای 
آن را گرفته است. هر طنزی امکان دارد خنده دار باشد، اما 
هر نوشته خنده داری طنز نیست. شاید هزل، هجو و فکاهه 
باشد. طنز فاخر در عین شیرینی عمیقا دردناک و غمگین 
است و دردهای جامعه را فریاد می زند. از بس که در این 
معرکه قینوس شنیدیم. راهی نگزیدیم به جز گفتن قینوس

حوزه  همچون  هایی  شرکت  و  افراد  نهادها،  این   از  پس 
و  فرهنگ  کل  اداره  شهرداری،  استانداری،  کرمان،  هنری 
ارشاد اسالمی، مجتمع مس سرچشمه، صالح رزم حسینی 
) با اهدای کاریکاتور( و ... با اهدای هدایا و لوح تقدیرهای 
تمامی  نموند.  تجلیل  مطبوعات  پیشکسوت  این  از  خود 
و  بود  العاده جذاب  فوق  دولخ  این  در  خوانده شده  اشعار 
متاسفانه به دلیل طوالنی شدن این گزارش امکان آوردن 
ذکر  به  الزم  نیست.  پذیر  امکان  اینجا  در  اشعار  این  همه 
است که در این مراسم از گاهنامه طنز دولخ نیز رونمایی 
شد. مخاطبان عالقه مند به شعر و نثر طنز استان می توانند 
این مجله را با قیمت 7 هزار تومان از حوزه هنری کرمان 

تهیه کنند.

کرمان؛ قطب طنز کشور 
گزارش و عکس: 

سعید احمدی

گزارش اختصاصی »کرمان امروز« از برگزاری نشست تخصصی »بررسی تاریخچه دوبله و نقش آن در سینمای ایران« با حضور نصراهلل مدقالچی و به همت گالری آزاد:

گزارش و عکس: سعید احمدی

نصراهلل مدقالچی از مشهورترین، بهترین و خوش صداترین 
دوبلورهای کشور متولد 7 مهر 1323 در تبریز است. مدقالچی 
از برجسته ترین گویندگان نقش های مکمل در تاریخ دوبله 
است که به جای چهره های برجسته ای از سینمای جهان 
نظیر ژان گابن) ژان وال ژان در سینمایی بینوایان(، جین 
شناخته  به خوبی  نیز  هاپکینز  آنتونی  بوگارت،  َهکَمن، 
نقش  در  آنسارا  مایکل  جای  به  وی  گویندگی  شده است. 
از شناخته شده ترین  »ابوسفیان« در فیلم محمد رسول اهلل 
کارهای وی در عرصه دوبله نزد عموم است. برگزاری مراسم 
شب دوبالژ ایران  به همراه بزرگداشت استاد مدقالچی که 
ادب  و  فرهنگ  کانون  به همت  ماه  چهارشنبه 22 خرداد 
دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار 
شد زمینه ای برای حضور این شخصیت در کرمان شد و 
یک شب بعد از این مراسم خوشبختانه در کافه گالری آزاد 
نیز شاهد نشست تخصصی پیرامون دوبله بودیم که در این 
نوشتار به آن می پردازیم. در این مراسم  که قریب به 40 
نفر از عالقه مندان هنر سینما و دوبله حضور داشتند، عالوه 
بر استاد مدقالچی، دکتر آرش شفیعی بافتی و امیر دالرام به 
عنوان کارشناس و وحید محمدخانی نیز مجری مراسم بود. 

تاریخچه دوبله در ایران
این گزارش  به  پرداختن  از  تاریخچه دوبله پیش  در مورد 
ذکر این خالصه ضروری است که هنر دوبله در ایران قدمتی 
که  است  این  واقعیت  دارد. خوشبختانه  قرن  نیم  از  بیش 
ایران جزو بهترین مجموعه دوبلور های جهان  دوبلورهای 
گرچه  رسید.  ایران   به   در سال  1325  دوبله  هنر  هستند. 
دیگر  آن  در کشورهای   فنی   کارهای   ها  همه   آن سال  در 
اولین   شاهد  ایرانیان    1325 سال  در  اما  انجام  می شد 
نام  »دختر فراری«  فیلم  فرانسوی  دوبله  شده  به فارسی  به  
در سینما کریستال بودند. در سال  1336 بیش  از دو برابر 
سال  قبل آن فیلم  دوبله  عرضه  می شود و این  روند سریع  
تاسال ها ادامه  پیدا می کند. دوبله  باعث  افزایش  تماشاگران  و 
سالن های سینمایی  و موسسات  دوبالژ و دوبلورها می شود. در 
سال  1353 جامعه  دوبالژ به  عنوان  انجمن  پذیرفته  و دارای  
بنیادنامه  مصوب  می شود. دوبله  ایران  در دهه  40، نقاط اوج  
درخشانی دارد که  به  عصر طالیی  دوبله  معروف  است  اما از 

اواخر این  دهه  به  خصوص  اوایل  دهه  50، به دالیلی  شروع  به  
افت  می کند. پس از انقالب نیز در دهه شصت صنعت دوبله 
کمک شایانی به فیلم های ایرانی می کند. با این حال از دهه 
هفتاد تا امروز به دالیلی که در این گزارش به آن ها اشاره 
خواهد شد صنعت دوبله تا آستانه نابودی پیش رفته است 
و کمتر شاهد فیلم های سینمایی با دوبله های درخشان و 

ماندگار هستیم. 
خدمت دوبله

در جلسه برگزار شده در گالری آزاد ابتدا آرش شفیعی بافتی 
خانواده  مهاجرت  از  مدقالچی  استاد  بیوگرافی  تکمیل  در 
از تبریز به تهران در هفت سالگی این فرد و  این هنرمند 
تحصیل در مدرسه ای به مدیریت مرحوم محمد عاصمی 
باسابقه و موثر کشور( گفت.  از شخصیت های فرهنگی   (
شفیعی بافتی گفت: نسل استاد مدقالچی نسلی اهل مطالعه 
هستند و برای دوبلور شدن فقط نیاز به صدای خوب نیست 
و زمینه ای را نیاز دارد که زبان شناسی، انسان شناسی و 
مطالعات عمیق در بسیاری از زمینه ها الزمه آن است. نسل 
طالیی دوبلورهای ایران که استاد مدقالچی یکی از آنان است 
به ما عالوه بر سینما، رمان خواندن را نیز یاد دادند. چرا که 
عاشقان سینما پس از مشاهده فیلم هایی همچون بینوایان 
و ده ها اثر اقتباس شده از آثار مهم ادبیات جهان، مشتاقانه 

این رمان ها را می خوانند. 
سینما و دوبله

نصراهلل مدقالچی نیز در بخش اول سخنان ابتدا از  خاطرات 
به  وارد شده است  به حرفه دوبلوری  اینکه چگونه  و  خود 
صورت مفصل صحبت کرد. عشق و تالش فوق العاده این 
افراد همراه با نظم، احترام به این پیشه و توجه به خواست 
مهمترین مواردی بود که از گفته های این استاد برداشت 

می شد. 
این پیشکسوت دوبله گفت:  این خواست مردم بود که باعث 
شد دوبله به وجود بیاید. چرا که پس از اکران اولین فیلم 
های خارجی در ایران مترجمانی که پدر همسر بنده نیز یکی 
از آن ها بوده است کنار پرده می ایستادند و خالصه ای از 
فیلم را به مردم می گفتند. این در حالی بود که مردم دوست 
از  را متوجه شوند و پس  داشتند که تک تک دیالوگ ها 
ترجمه اولین فیلم استقبال مردم از سینما بسیار بیشتر شد. 
پس از مدتی مخاطبان از فیلم های دوبله باکیفیت حمایت 
می کردند و فیلم هایی که بد دوبله شده بود شکست می 

خوردند. در این راستا زنده یادان دکتر کوشا، علی کسمائی، 
این حوزه  بزرگان  سایر  و  مانی  پور، سعید شرافت،  لطیف 

خدمتی فوق العاده بزرگ را انجام دادند. 
این  از دوبلورهای کرمانی و حرفه ای پیرامون  امیر دالرام 
بحث گفت: پرفروش ترین فیلم های سینمای ایران در دهه 
های قبل و به ویژه از دهه چهل تا شصت دوبله بوده است. 
یکی از مهمترین دالیل مشهور شدن چهره های سینمایی 
ما صدای دوبلورهایی بوده است که عاشقانه در این حرفه 
فعالیت داشته اند. با گرفته شدن دوبله از سینمای ما هیجان 

نیز از سینمای کشور گرفته شده است. 
های  چهره  از  خیلی  افزود:   زمان  این  در  شفیعی  آرش 
مشهور سینمای ما اگر واقعا دوبلورها نبودند هیچ جایگاهی 
در سینما نداشتند.  دوبله ما در آن سال ها در استانداری 
بسیار باال در حال حرکت بود. دوبله ایران در اواخر دهه سی 
تا شصت جزو یک تا دو دوبله برتر جهان بود. یکی از دالیل 
افت دوبله ایران این است که فیلم خوب نیز از غرب نمی آید. 
مدقالچی در این زمان گفت: اگر بیاید هم افرادی این فیلم را 
بدون اجازه از آنتن سرقت می کنند و پس از مجوز از ارشاد  

دوبله کرده و در فضای مجازی منتشر می کنند. 
این متخصص سینما ادامه داد: وقتی که دوبلورهای ما در آن 
دهه بهترین فیلم های فرانسه، آمریکا و کشورهای دیگررا در 
حد عالی دوبله می کردند این موضوع قطعا به این دلیل بود 
که دوبلورهای ما تا حد امکان در مورد آن سینما، بازیگران، 
کارگردان فیلم، سبک و سایر الزامات مطالعه داشته اند. چرا 
که دوبله فیلم فقط این نیست که یک برگردان ساده اتفاق 
بیفتد و یکی از دالیل افت و نابودی دوبله های درخشان در 
زمان حاضر نیز همین موضوع است که دوبلورها و مدیران 
دوبالژ ما مطالعه را کامال فراموش کرده اند.  شفیعی افزود: 
با  را  گفتار  در  و عمل خود  باید شخصیت  دوبالژ  هنرمند 
شخصیت های سینمایی و حتی حرفه آن ها نزدیک کند. 
صحبت کردن یک پزشک قطعا با یک وکیل و این دو با یک 
شخصیت منفی تفاوت دارد. از دیگر دالیل افت عدم دوبله 
اکران  فیلم های درجه یک توسط دوبلورهای حرفه ای و 
و  ها  دوبله  همین  که  چرا  است.  در سینماهای کشور  آن 
زیرنویس های زیر زمینی و اینکه ما عادت کرده ایم فیلم ها 
را رایگان و با دانلود مشاهده کنیم فرهنگ سینما رفتن در 
کشور را از بین برده است. ذائقه مردم ما در زمان فعلی نیز 
چون فیلم های خوب دوبله شده عصر طالیی دوبله را نمی 

بینند تغییر و افت کرده است. 
افت دوبله

ایران  دوبله  افت  دالیل  به  زمان  این  در  مدقالچی  نصراهلل 
پرداخت و گفت: االن نه سینما آن سینمای قبلی است و 
نه افرادی که مدیریت را در این بخش برعهده دارند. چرا 
که تجهیزات مدرن سینمایی روح را از سینما گرفته است. 
همانگونه که روح، خالقیت و حتی انسانیت را بسیاری از این 
ابزارها از انسان گرفته اند. گوشی های موبایل باعث فاصله 
روی  جوانی  مترو  درون  است.  شده  ها  کتاب  و  ها  انسان 
صندلی نشسته و  مشغول بازی است اصال نگاه نمی کند که 
کنار او یک پیرزن به سختی ایستاده است. عدم مطالعه عدم 
تفکر را به همراه دارد و بی دلیل نیست که جوانان ما اشعار 
غنی ادبیات کشور را اصال نمی دانند و در عوض عالقه آن 
ها به اشعار مستهجنی است که در قالب رپ و پاپ به خورد 

آن ها داده شده است. 
مدقالچی افزود: متاسفانه رسانه های ما به سلیقه و خواست 
تمامی  که  اند  کرده  فراموش  و  دهند  نمی  اهمیت  مردم 
برای  فردی  اند.  گرفته  مردم  همین  از  را  خود  موجودیت 
به  واقعا چون  و  بود  آمده  بنده  نزد  تست سال های پیش 
درد فعالیت در این حوزه نمی خورد به او توصیه کردم که 
با من  از سال ها وی  فعالیت کند. پس  زمینه دیگری  در 
تماس گرفت و به عنوان مدیر دوبالژ پیشنهاد کار به من را 
برای دوبله یک فیلم داد. رسانه ای که به اینگونه افرادی که 
با رابطه و پارتی به رسانه ها ورود کرده اند میدان می دهد 
و آن ها را مدیر می کند بدیهی است که صنعت دوبله را 
نابود می کند. اینگونه کارها دوبله را ذلیل کرده است. جوانان 

نسل جدید بسیار در این زمینه درخشان عمل کرده اند ولی 
حیف و صد حیف که اینگونه مدیران ناالیق این جوانان را 
نیز به انحراف کشانده اند. احترام به این شغل حتی از طرف 
دوبلورها از بین رفته است. خیلی خالصه بخواهم دلیل افت 
دوبله ایران را بگویم این است که زمین فوتبال دوبله از بین 
رفته است. تهیه کنندگان برنامه های رسانه های ما فقط 
پول را می شناسند و به جز پول هیچ چیزی برای آن ها 
مهم نیست. در برنامه جادوی صدا در مرحله اول آن فقط 
20 هزار صدا را بنده شنیدم و 40 تا 50 نفر را انتخاب کردم. 
ولی در مرحله بعد تهیه کننده فقط به فکر جیب خود بود و 
افرادی می توانستند شرکت کنند که به برنامه پول بدهند. 
فاسد  واقعا  سیما  و  صدا  در  ما  کنندگان  تهیه  از  بسیاری 
هستند و هیچ کس نمی خواهد جلوی این فساد را بگیرد. 
این برنامه که متاسفانه بنده نیز در مرحله اول داور آن بودم 
تعداد زیادی جوان مستعد کشور را شناسایی کرده و پس از 
اینکه در مرحله دوم جیب تهیه کننده پر شد این جوانان به 
امان خدا رها شدند و طعمه ای شدند برای استودیوهای زیر 
زمینی. جالب اینکه بعضی مدیران دوبالژ به شیوه اینکاسترو 
به گونه ای برنامه ریزی می کنند که فرد دوبله کننده حتی 
صدای نقش مقابل خود را نمی شنود و بدون اینکه دیالوگ 
های قبل را بشنود بخش مربوط به نقش خود را دوبله می 
کند و در پایان صداهای نقش های فیلم به یکدیگر وصل می 
شود. در انیمیشن نیز وضعیت بدتر از این است. انیمیشنی 
که از کودک تا افراد کهنسال جامعه مخاطب آن هستند و 
باید به گونه ای دوبله شود که تمامی رده های سنی از آن 

لذت ببرند. 
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