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یادداشت

بهار هر روزه

صفحه  سوم 

کتاب صوتی و نکاتی که باید درباره آن بدانید

روح بهاران آید از اقصای شهر...

ژان ژاک روسو       )بخش آخر(

معاون عمرانی استاندارخبر داد:

سکونت 890هزار نفر در بافت های فرسوده استان 
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تحلیلی بر کتاب

»فطرت بیدار  زمان« 

نوشته آیت اهلل 

محمد باقر  زند کرمانی
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یادداشتی  به بهانه گذر از سالروز 
درگذشت دکتر مجتهدی 

رییس دبیرستان البرز تهران در تیر ماه؛ 

رود عظیمی که ماهیان به دریا برد

شهردار کرمان خبر داد:

ثبت جشنواره تابستانی کرمان 

در تقویم رویدادهای گردشگری ایران
متن در صفحه دوم

WWW.KERMANEMROOZ.COM روزان هم 

در پی دیدار امام جمعه کرمان 
با مدیرکل بهزیستی استان و بیان برخی اعداد؛

رئیس انجمن آوات خواستار شفافیت 

در اعالم آمار  بهزیستی شد

گزارش »کرمان امروز« از تغییر مجدد ساعت کار ادارات در استان کرمان و ریلی که اشتباه نشانده شده است:

متن کامل در صفحه هشتم

ایراد  از فرهنگ است نه ساعت!
     متاسفانه این روزها دولت با تغییر ساعت کاری ادارات موجب هرج و مرج در نظام اداری و دردسر برای ارباب رجوع شده و با تغییر دوباره آن نیز همین اشتباه را ادامه می دهد. بهتر است 
تصمیم گیرندگان بدانند که ایراد اصلی از فرهنگ مدیران و کارمندان است که در تابستان ادارات را به یخچالی آزار دهنده تبدیل می کنند و در زمستان کوره ی آدم پزی درست می کنند. باید 

اول فرهنگ سازی پیشه کنیم و سپس با نظارت قاطع و بازرسی مداوم اتالف انرژی را از ادارات حذف کنیم و....

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه سوم

 پنج فوتی به دلیل »تب کریمه کنگو« از ابتدای امسال

  دستگیری ۹ سارق در سیرجان

  رزمی کاران کرمانی راهی زنجان می شوند

  طعمه کردن همسر برای اخاذی و زورگیری

  سقوط مرگبار پس از درگیری با شوهر

  قتل دلخراش به خاطر نگاه چپ

اخبار ایران، جهان و حوادث:

کید رئیس جمهوری  تا

بر بسیج امکانات 

به مناطق زلزله زده 

در مسجدسلیمان
بازگشت هرمی ها صفحه  ششم

بایک بغل 
وعده مفت

گزارش »کرمان امروز« از بازگشت 
کرمان شرکت های هرمی به استان 
زیر سایه غفلت نهادهای مسئول؛

2

آگهی فراخوان عمومی
شناسایی، ارزیابی و جذب سرمایه گذار جهت اجرای پروژه ساخت ایستگاه 

سوخت رسانی کوچک )پمپ بنزین( در کالنشهر کرمان

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرمان در نظر دارد با استفاده از سرمایه گذاری 

و مشارکت بخش خصوصی اقدام به »اجرای پروژه ساخت ایستگاه سوخت رسانی کوچک )پمپ بنزین( در 

کالنشهر کرمان« نماید. لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقوقی صالحیتدار، دارای دانش، فن آوری، تجربه 

کاری و عالقه مند به سرمایه گذاری در این بخش به روش B.O.T )ساخت، بهره برداری، انتقال( و پشتیبانی، 

دعوت به عمل می آید . از تاریخ چاپ آگهی حداکثر تا روز 98/4/31 ، با مراجعه به دبیرخانه سازمان سرمایه 

گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرمان به آدرس: کرمان خیابان شهید باهنر، نبش کوچه شماره 10 

و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال به حساب شماره 8631701869 بانک ملت، شعبه مرکزی، به نام سازمان 

سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی، نسبت به خرید اسناد برگزاری فراخوان اقدام نمایند.

آخرین مهلت تکمیل و تحویل اسناد یاد شده تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98/5/7 به دبیرخانه 

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرمان، به آدرس کرمان، خیابان شهید باهنر، نبش 

کوچه شماره 10 خواهد بود.

و مشارکت های مردمی  با سازمان سرمایه گذاری  توانند  بیشتر می  فنی  اطالعات  متقاضیان جهت کسب 

شهرداری کرمان به شماره تلفن 03432253609 تماس حاصل نمایند.

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده فراخوان است.
مدیریت ارتباطات و بین الملل شهرداری کرمان 

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

امر  در  گفت:  کرمان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
اساس  بر  عمل  انگیزه،  باید  کاال  قاچاق  با  مبارزه 
افکار  و  پشتوانه  به  اتکا  و هدفمند،  برنامه ای مدون 

مردمی مدنظر قرار گیرد.

حسن  حجت االسالم  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
کمیسیون  اعضای  دیدار  در  سلیمانی  علیدادی 
برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز استان کرمان با وی بیان کرد: بحث مبارزه 

و  چیستی  از  مختلفی  مسائل  ارز  و  کاال  قاچاق  با 
جایگاه  و  اقتصاد  بر  قاچاق  اثرات  قاچاق،  چرایی 
که  می شود  شامل  را  اقتصاد  در  قاچاق  با  مبارزه 
را  شرایطی  باید  عرصه  این  در  موفقیت   جهت  در 
افزود: متاسفانه در همه ساختارها  رعایت کرد. وی 
و کشورها افرادی هستند که با استفاده از دور زدن 
آن ها  جلوی  باید  که  می کنند  کسب  درآمد  قانون 

گرفته شود.
امر  در  گفت:  کرمان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
مبارزه با پدیده قاچاق داشتن انگیزه، عمل بر اساس 
افکار  و  پشتوانه  به  اتکا  و هدفمند،  برنامه ای مدون 
قرار  مدنظر  باید  که  است  الزم  شرط  سه  مردمی 

گیرد.
مبارزه  برنامه ریزی در  ابراز کرد:  علیدادی سلیمانی 
است  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  قاچاق  پدیده  با 
موضوع  این  با  مبارزه  فرآیند  اقدام  در  تسریع  لذا 
دو  متولی  دستگاه های  و  افراد  سالمتی  همچنین 
شرط الزم برای موفقیت و برنامه ریزی در این حوزه 

هستند.

وی گفت: دستگاه های متولی مبارزه با قاچاق کاال 
بتوانند  عمومی  افکار  جلب  راستای  در  باید  ارز  و 
با  مقابله  برای  زمینه فرهنگسازی و همکاری مردم 

سوداگران این عرصه به وجود آورند.
با  مبارزه  بر  نظارت  و  برنامه ریزی  کمیسیون  دبیر 
جلسه  این  در  هم  کرمان  استان  ارز  و  کاال  قاچاق 
سه  با  گذشته  سال  یک  طی  کرمان  استان  گفت: 
گندم  و  دام  سوخت،  قاچاق  جمله  از  عمده  مساله 
مواجه بوده که با پیگیری های انجام شده به میزان 
زیادی قاچاق در این سه موضوع کنترل شده است.

ابراهیم شهریاری افزود: پس از دستور رهبر معظم 
از  گندم  قاچاق  با  مبارزه  در جهت  اسالمی  انقالب 
اواخر سال گذشته پیش بینی الزم در این خصوص 
و  مردم  سالمتی  بحث  در  همچنین  گرفته  انجام 

مبارزه با قاچاق سوخت نیز موفق بودیم.
و  برنامه ریزی  کمیسیون  اعضای  دیدار  این  از  پس 
نظارت بر قاچاق کاال و ارز استان با حضور در گلزار 
آرمان های  با  بیعت  تجدید  ضمن  گمنام  شهدای 

شهدا به مقام شامخ ایشان ادای احترام کردند.

سید شورش دلپسند رئیس انجمن حمایت از حقوق 
معلوالن استان کرمان آوات گفت: افراد دارای معلولیت 
به هر ارگان یا نهادی مراجعه می کنند ایشان را به 
سازمان بهزیستی پاس می دهند و همگی از زیر بار 

مسئولیت خود شانه خالی می کنند.
وی گفت:همه بهزیستی را متولی افراد دارای معلولیت 
می دانند . یعنی بهزیستی نقش پدر را دارد, اما وای 
به حال خانواده ای که پدرش از حال ایشان بی خبر 

باشد و به مشکالتشان بی اعتنا!
وی افزود:در سال های اخیر یکی از کارهای بزرگی 
که در راستای احقاق حقوق معلوالن صورت گرفت 
تصویب الیحه ی جدید حمایت از حقوق معلوالن در 
تخصیص  عدم  قانون  این  اما مشکل  بود  اسفند 96 
پیگیری  به رغم  بود که  اهدافش  با  بودجه متناسب 

های زیاد باز هم این امر محقق نشد.
وی گفت:عمده ی مشکالت جامعه ی معلوالن  عدم 
مناسب سازی محیطی , اشتغال و تحصیل و مسکن 
و ... است که در صورت اجرایی شدن قانون مربوطه 

بسیاری از مشکالت مرتفع خواهد شد.
دلپسند در قسمت دیگری از صحبت هایش به بحث 
اهمیت  ورزش افراد دارای معلولیت پرداخت و خطاب 
به مسئوالن گفت : حمایت های بهزیستی از ورزش 
معلوالن باعث شده بود که موفقیت های خوبی نصیب 
معلوالن و کرمان و حتی در سطوح بین المللی برای 

ایران اسالمی شود.چه شده است و به چه دلیل این 
حمایت ها حدود دو سال است از ورزشکاران معلول 
دریغ می شود  و قطع شده است با وجود اینکه در 

دیگر استان ها این حمایت ها برقرار است.
ورزش  تجربه  و  علم  اساس  بر  کرد:  تصریح  وی 
توانبخشی  نوع  بهترین  و  بزرگترین  معلوالن  برای 
آن  تا  معلوالن  و  اهمیت ورزش در جانبازان   . است 
با  دیدارشان  در  رهبری  معظم  مقام  که  است  حد 
قهرمانان پاراآسیایی جاکارتا به این امر اذعان داشتند 
و مسئوالن را به پرداختن به این امر مهم توصیه و 

موظف فرمودند.
وی گفت: مدیرکل محترم بهزیستی  استان در جایی 
گفته اند: افزون بر یک میلیارد و در جای دیگر گفته 
ورزش  برای   96 سال  در  تومان  میلیون   930 اند 
خواستار  استان  معلوالن  است.  هزینه شده  معلوالن 
شفاف سازی در این خصوص هستند و از مدیر کل 
محترم بهزیستی خواهشمندم که برای روشن شدن 
اذهان عمومی اسناد این 930 میلیون تومان را ارائه 

نمایند.
خصوص  در  سازی  شفاف  خواستار  همچنین  وی 

بودجه ی بهزیستی و هزینه کرد آن شد.
و  فقیه  ولی  ی  نماینده  حضور  از  پایان  در  دلپسند 
امام جمعه ی کرمان حجت االسالم علیدادی در جمع 
خانواده ی بهزیستی تقدیر و تشکر کرد و خطاب به 
ایشان اعالم کرد  که حضور حضرت عالی را به فال 
نیک می گیریم و امیدواریم مایه ی برکت و پیشرفت 
ایشان  از  و  باشید  بهزیستی  هدف  ی  جامعه  برای 
درخواست کرد تا از تریبون نماز جمعه مسئوالن را 
به اجرای قوانین جامع حمایت از معلوالن و رسیدگی 
به حقوق شهروندی معلوالن توصیه و سفارش نمایند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان:

مهمترین عامل در حوزه مبارزه با قاچاق کاال برنامه هدفمند و مدون است

در پی دیدار امام جمعه کرمان با مدیرکل بهزیستی استان و بیان برخی اعداد؛

رئیس انجمن آوات خواستار شفافیت در  اعالم آمار بهزیستی شد

خبر
شهردار کرمان خبر داد:

ثبت جشنواره تابستانی کرمان 

در تقویم رویدادهای گردشگری ایران
 

رویدادهای  تقویم  در  تابستانی کرمان  ثبت جشنواره  از  شهردار کرمان 
گردشگری ایران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهران عالم زاده در نشست عمومی شورا 
به خوبی  امسال  نوروز  نوبهار« در  اینکه خوشبختانه »جشنواره  بیان  با 
جشنواره  برگزاری  از  بود،  همراه  مردم  خوب  استقبال  با  و  شد  برگزار 

تابستانی شهرداری از بیستم تیرماه خبر داد.
عالم زاده اظهار کرد: زمان برگزاری این جشنواره همزمان با آغاز سفرهای 

تابستانی مسافران و گردشگران است.
وی بر رویداد محور بودن برنامه های تابستانی تدارک دیده خبر داد و 
گفت: مسافران یکبار برای دیدن آثار تاریخی می آیند که باید با اجرای 

جشنواره ها و برنامه های فرهنگی کمک در جذب گردشگر کنیم.
با سه رویکرد متفاوت  برنامه ها در سه دهه  این  افزود:  شهردار کرمان 
با اجرای برنامه های مختلف فرهنگی، هنری و اجتماعی برگزار خواهد 
شد که اقشار مختلف در رده های سنی متفاوت در این برنامه ها دیده 
شده است. وی از برگزاری دو کنسرت بزرگ با حضور خوانندگان مطرح 
کشوری در کرمان خبر داد و از همه شهروندان برای حضور در این برنامه 
ها دعوت کرد. عالم زاده با بیان اینکه برگزاری برنامه های متعدد در 30 
روز، نیازمند حمایت و همکاری دستگاه های مختلفی است، از همکاری 
دستگاه های مربوطه از جمله اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان تشکر و قدردانی کرد.
شهردار کرمان افزود: با رایزنی هایی که با مسئوالن کشوری داشتیم دو 
هتل در شهر کرمان تخفیف 30 تا ۵0 درصد و یک شرکت هواپیمایی 
نیز تخفیف 30 درصدی ویژه تورهایی که با آژانس ها به کرمان می آیند 

را لحاظ خواهند کرد.
هستند،  فعال  پذیرایی  زمینۀ  در  که  صنوفی  شد  مقرر  داد:  ادامه  وی 
ازجمله برخی از رستوران ها و اماکن پذیرایی نیز طی این جشنواره به 

گردشگران تخفیفاتی ارائه کنند.
عالم زاده تصریح کرد: همچنین این جشنواره عالوه بر شادابی و نشاطی 
کمک  شهری  گردشگری  رونق  در  می تواند  می کند  ایجاد  شهر  در  که 

بزرگی به شهر کرمان کند.
وی تصریح کرد: ما می توانیم کسانی را که یک بار صرفاً برای بازدید از 
با کمک  بار دیگر  را  به شهرمان سفر می کنند  تاریخی کرمان  بناهای 

برنامه های فرهنگی به کرمان جذب کنیم.
جشنواره  است  قرار  شده  انجام  های  هماهنگی  طی  کرد:  اظهار  وی 
تقویم  در  گردشگری  رویداد  یک  عنوان  به  کرمان  شهرداری  تابستانی 

گردشگری کشور ثبت شود.
شهردار کرمان همچنین ضمن خدا قوت به اعضای شورای شهر کرمان و 
خیر مقدم به فتح اهلل مویدی عضو جدید شورا گفت: توفیقی حاصل شد 
تا در این دوره از فعالیت شورا و شهرداری از تجارب شما استفاده کنیم.
زهرا لری عضو شورای اسالمی شهر کرمان هم در نشست عمومی شورا 
از خدمات اعضای شورا و زحمات و تالش های شهردار کرمان تشکر و 

قدردانی کرد.
تابستانی  تدارک دیده شده در جشنواره  برنامه های  اینکه  بیان  با  وی 
بسیار خوب و ظریف در کنار یکدیگر قرار گرفته اند، بر توجه به اقشار 
کم درآمد برای حضور در برنامه های بلیطی این جشنواره و ارتقای سطح 

کیفیت مجموعه شهربازی کرمان تاکید کرد.

معاون عمرانی استاندارخبر داد:
سکونت 890هزار نفر در بافت های فرسوده استان 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفت: ۵ 
هزار و 430 هکتار وسعت بافت فرسوده استان کرمان 
است که 890 هزار نفر در این بافت ساکن هستند که 

این بافت کامال فرسوده است و نگران هستیم.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، سید»مصطفی آیت اللهی 
موسوی« در کارگروه بیمه، بازسازی و بازتوانی شورای 
مدیریت بحران استان کرمان با اشاره به اینکه موضوع 
بیمه برای استان کرمان خیلی مهم است، اظهار کرد: 
60 درصد ساختمان های روستایی استان مقاوم سازی 
را در  زیادی  مانده جمعیت  باقی  اما 40 درصد  شده 

خود جای داده که باید به آن توجه شود.
وی افزود: ۵ هزار و 430 هکتار وسعت بافت فرسوده 
بافت  این  در  نفر  هزار   890 که  است  کرمان  استان 
و  است  فرسوده  کامال  بافت  این  که  هستند  ساکن 

نگران هستیم.
سکونتگاه  وسعت  هکتار   2360 کرد:  تصریح  موسوی 
های غیررسمی استان است که سکونت جمعیت حدود 

100 هزار نفر را در این نقاط داریم.
و  هزار  کرد: 11  بیان  کرمان  استاندار  عمرانی  معاون 
7۵4 آبادی در استان کرمان داریم که ۵۵30 مورد از 
آنها دارای سکنه است و 42 درصد جمعیت استان را 
تشکیل می دهند و این اعداد حساسیت کار را نشان 

می دهد.
وی افزود: حوادث مختلفی را در استان داریم و هیچ 
سالی آرامش بحرانی نداریم و به عنوان مثال در ابتدای 
سال جاری سیل را داشتیم و بعد از آن هجوم ملخ ها 4 

ماه ما را درگیر کرد.
موسوی اظهار کرد: در پی حوادثی که در استان رخ 

می دهد، پرداخت خسارات با تاخیر است یا به حد 
کافی نیست و از سوی دیگر پرداخت ها زمان بر است.

وی تصریح کرد: نقش بیمه این است که با معاضدت 
مردم و پرداخت هایی که صورت می گیرد، ذخیره ای 
از  بتوانیم  داد،  رخ  ای  اگر حادثه  که  است  این  برای 
آن بهره بگیریم و موضوع را مدیریت کنیم و به حل 
مشکالتی که در پی حوادث به وجود می آید، کمک 
کنیم لذا بیمه حوادث در استان کرمان برای ما خیلی 

اهمیت دارد.
معاون استاندار کرمان بیان کرد: باید اعضای کارگروه 
فرهنگسازِی  راستای  در  بازتوانی  و  بازسازی  بیمه، 
منعقد  تفاهمنامه  کردن  اجرایی  و  بیمه  از  استفاده 
شده با بیمه همکاری کنند تا بتوانیم پوشش بیمه ای 

خوبی در استان داشته باشیم.

لزوم ارائه خدمات شایسته به خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران
استاندار کرمان گفت: دستگاه های اداری موظفند 
و  جانبازان  شهدا،  خانواده  به  خدمات  ارائه  در 
ایثارگران به هر طریق ممکن آن ها را راضی و قانع 
کنند و باید به طریقی عمل شود که اقدامات مادی 
بین  از  را  خدمت  معنوی  اثرات  عزیزان،  این  برای 

نبرد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
استاندار  فدائی  جواد  محمد   ، جوان  خبرنگاران 
بنیاد  آموزشی  و  فرهنگی  معاون  دیدار  در  کرمان 
شهید و امور ایثارگران کشور و مدیران بنیاد شهید 
بسیار  شهید  بنیاد  مجموعه  در  کار  افزود:  استان 
سخت است و باتوجه به بار معنوی و مادی خدمات 
ایثارگران؛  و  جانبازان  شهدا،  خانواده  به  شده  ارائه 
نیازمند  معنوی  و  مادی  وجه  دو  بین  تعادل  ایجاد 
صبر، حوصله، درایت و دقت مدیریت این مجموعه 

است.
وی با اشاره به اثرات معنوی فعالیت در بنیاد شهید 
تصریح کرد: خانواده شهداو ایثارگران بر گردن این 
نظام حق دارند و در همه حال باید دقت شود تا این 
عزیزان ناراضی از یک مجموعه اداری بیرون نروند و 
باید در خصوص درخواست های آن ها به نحوی عمل 

شود تا قانع شوند.
استاندار کرمان با تقدیر از فعالیت های سردار حسنی 
سعدی مدیر کل سابق بنیاد شهید و امور ایثارگران 
در  گروهی  احمد  برای  موفقیت  آرزوی  و  استان 
داشت:  اظهار  بنیاد  این  جدید  کل  مدیر  سمت 
و  درایت  اخالق،  نجابت،  با  سعدی  حسنی  سردار 
بنیاد  مجموعه  به  زیادی  خدمت  خودش  پیگیری 
شهید در استان ارائه کرد و امیدواریم بعد از دوران 
فعالیت های  زمینه  در  ریزی  برنامه  با  بازنشستگی، 

اقتصادی، زمینه ایجاداشتغال برای فرزندان شهدا 
را فراهم کند.

و  فرهنگی  معاون   ، راد  کاویانی  حجت االسالم 
نیز  کشور  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  آموزشی 
در  سعدی  حسنی  سردار  گفت:  دیدار  این  در 
توان  از  صرفنظر  کشور،  شهید  بنیاد  مدیران  بین 
و  اخالقی  بارز  ویژگی های  دلیل  به  مدیریتی، 
شخصیتی پاکدستی فردی بی نظیر بود و در دوران 
در  خاص  آرامشی  توانست  کرمان  در  مسئولیتش 

بین مجموعه تحت مدیریتش حکمفرما کند.
برگزار  کرمان  استاندار  دفتر  در  که  دیدار  این  در 
شد؛ معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور 
ایثارگران کشور با ابالغ حکم احمد گروهی به عنوان 
مدیر کل جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
کرمان، از زحمات سردار حسنی سعدی تقدیر کرد.

نقش اصلی مدرسه در 

کاهش آسیب های اجتماعی
کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
کاهش  در  اساسی  و  اصلی  نقش  مدرسه  گفت: 

آسیب های اجتماعی جامعه را دارد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
نسب  اسکندری  احمد     ، جوان   خبرنگاران 
در  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
گرداندن  باز  عملیاتی  بسته  آموزشی  کارگاه 
دختران بازمانده از تحصیل و ترک تحصیل کرده 
با حضور فرحناز مینایی پور مدیرکل امور زنان و 
خانواده وزارت آموزش و پرورش، گفت: مهمترین 
نقش زنان، نقش تربیتی و آموزشی آنان در جامعه 

است.
جامعه  در  زنان  آموزشی  نقش  اینکه  بیان  با  وی 
بگیرد،  بر  در  را  زندگی  فرآیند های  تمام  می تواند 
افزود: زنان در توسعه آموزش و پرورش نقش بی 

بدیلی دارند.
اسکندری نسب با اشاره به اینکه نقش اصلی زنان 
ارتباط  کرد:  تصریح  می شود،  نمایان  خانواده  در 
تنگاتنگ و نزدیک خانواده و مدرسه می تواند ما را 

به اهداف مان در آموزش و پرورش برساند.
با  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
از همه  بیشتر  باید  خانواده ها  آموزش  اینکه  بیان 
داشت:  اظهار  بگیرد،  قرار  توجه  مورد  برنامه ها 
آموزش مدرسین خانواده و توانمندسازی آنان در 
قرار  استان کرمان  پرورش  و  آموزش  برنامه های 

دارد.
مستلزم  کشور  یافتگی  توسعه  اینکه  بیان  با  وی 
کردن  اجرایی  افزود:  است،  یافته  توسعه  آموزش 
و  آموزش  بنیادین  تحول  سند  کردن  عملیاتی  و 
پرورش اثرات مفیدی در آموزش خانواده ها و در 
کالس درس و بر روی دانش آموزان خواهد داشت 
که باید مورد توجه همه دست اندرکاران امر تعلیم 

و تربیت قرار گیرد.
به  ویژه  توجه  اینکه  بیان  با  نسب  اسکندری 
ماهر  انسانی  نیروی  تربیت  و  پرورش  و  آموزش 
و توانمند باعث توسعه کشور می شود، بیان کرد: 
گفتمان سازی آموزش و پرورش به عنوان اولویت 

اصلی باید برای همه افراد جامعه تبیین شود.

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه  پالک 5840 فرعی مجزی شده از 50 فرعی از 3982 
اصلی واقع در بخش 2 کرمان به مساحت 230/56 مترمربع به آدرس کرمان خیابان اسدآبادی کوچه 29 
مورد تقاضای خانم شهربانو کاظمی بلبلویی می باشد تاکنونتحدید حدود نشده و نیاز به تحدید حدود دارد و اعمال 
تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب درخواست مالک به شماره 8982- 98/4/17 بدین وسیله 
آگهی تحدید حدود اختصاصی منتشر و عملیات تحدیدی از ساعت 8 صبح روز  98/5/12 در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این اعالن در محل 
وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی نسبت 
به حدود و حقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشته باشد طبق ماده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم نماید و ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعالم اعتراض 
مهلت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواست نموده و رسید تقدیم دادخواست را از دادگاه 
اخذ و به این اداره تسلیم نمایند بدیهی است پس از مضی مهلت یاد شده و ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط 

متقاضی ثبت عملیات ثبتی به نام وی ادامه خواهد یافت و هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
 تاریخ انتشار: 98/4/19     555 م/الف

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

هر روزه

ترانه  و  بهترین روزهایم رامی گذرانم  تو  با 
زنی  می  غنچه  روزگار  های  شاخه  بر  دهم.  می  سر  زندگی  ی 
می شوی  رهنمون  ستاره  از  دنیایی  به  باران  هوای  در  را  دلم  و 
تداعی  را  زیستن  باران  از  پس  ابرهای  کنار  از  کمان  رنگین  و 
می کند. بهار ساالنه می آید و اما تو بهار هر روزه ی من هستی 
در  شوم.  نمی  آزرده  تکرارت  از  داری.  را  دریافتن  ارزش  که 
ادامه خواهد  نهایت  تا بی  تو آرامشی از روی عادت هست که 
به  شک  بی  کنم  گم  زمانه  آشوب  در  را  مسیرت  اگر  داشت 
که  ای  داده  قدرتی  من  به  تو  می گذارم  پا  جهنمی خودساخته 
بی  و  آورده  تاب  رسیدنت  خیال  به  را  جدایی  روزهای  حتی 
شیرینی  باشد  که  هم  سخت  کشیدن  را  تو  انتظار  نکنم.  قراری 
خاصی دارد چرا که در کمین آمدنت نشسته ام تا بهار را به خانه 
ام بیاوری. تو سهم آرزوهای منی که با بهانه ات سال های تازه 
به فراموشی  ام را  به زندگی ام می شتابد تا غصه های کودکی 
سپرده و روی آدم های نابخشودنی تا ابد خط بکشم. آسمان را 
هایت  حرف  برای  دلم  دوباره  بگیرد.  باران  و  بیاور  ام  خانه  به 
باران  زیر  کنم.  طی  پابرهنه  را  زندگی  صحن  تمام  و  پربکشد 
چترم را ببندم و در خنده هایت غرق شوم. زمانه می خواهد که 
مرا با درد دوری و آتش دلتنگی بسوزاند ولی در امید آمدنت 
مرزهای غم نمی تواند مرا از خواستنت ناامید کند. بهار که می 
بهار من تویی گرچه خستگی های  به یاد می آورم که  باز  آید 

زیادی به شانه ات تکیه کرده اند.
بهار آمد هوای یار دارد 
دلی بر سر در بازار دارد 

مسیح از ناز چشمش زنده می شد 
که با معجون عشقش کار دارد 

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« از بازگشت شرکت های هرمی به استان کرمان، زیر سایه غفلت نهادهای مسئول؛

بازگشت هرمی هابایک بغل وعده مفت

اشاره:
کرمان  استان  در  هرمی  های  شرکت  بازگشت  درباره 
پیش از این در گزارشی که در همین روزنامه  به چاپ 
از  اما  بودیم.  داده  هشدار  کرمانی  شهروندان  به  رسید 
آنجایی که ما انسان ها فراموشکار هستیم خیلی زود باز 
فریب  تبلیغات دروغین برخی شرکت ها که  به صورت 
زیر پوستی به بازار یابی می پردازند را می خوریم و با 
طمع  یک  شبه پولدار شدن هستی مان را به باد می 

دهیم.
همانطور که در ادامه این گزارش  می خوانید سربازان 
گمنام امام زمان )عج( هشت نفر از سرشبکه های اصلی 
یک شرکت هرمی تازه وارد در استان  را دستگیر کردند 
و ساز و کار فعالیت های هرمی این شبکه که منجر به 

خروج ارز از کشور می شد، متوقف  شد. 
غول هرمی

فقط الزم است در جریان اخبار و حوادث روز نباشید 
و  راحت  تا  ندانید  چیزی  هرمی  های  شرکت  درباره  و 
سریع  در دام اعضای این شرکت ها بیفتید. این روزها 
به  ) شرکت های هرمی(  ای  یابی شبکه  بازار  که غول 
سرعت در حال بزرگ شدن است هشدارهای پلیس فتا 
نسبت به فعالیت و شیوه های فریبکاری این نوع شرکت 
ها هم بیشتر شده است. اما به رغم هشدارهای پلیس باز 
هم مردم  و به ویژه جوانان به سمت این شرکت های 

دروغین کشیده می شوند.
سری  یک  خود  تبلیغات  در  ها  شرکت  قبیل  این 
مجوزها ی چندماهه را به طعمه های خود نشان داده و 
تنها به این نکته اشاره می کنند که ما در قبال عضویت، 
درحالی  این  و  دهیم  می  ارایه  شما  به  یاخدماتی  کاال 
است که مشخص نیست اجناس و لوازمی  که در اختیار 
مصرف کننده قرار می گیرد  به قیمت واقعی بوده و یا  
برای سود دهی است. در یک کالم کل فعالیت های این 

شرکت ها در هاله ای از ابهام قرار دارد.
طعمه ها

با قاطعیت می توان گفت همه کسانی که وارد این کار 
می شوند جوانانی هستند که یا طاقت زحمت کشیدن 
را ندارند و یا خواهان پولدار شدن در کوتاه ترین زمان 
کسانی  و  دانشجویان  ها،  دبیرستانی  هستندو  ممکن 
این  اند طعمه های  التحصیل شده  فارغ  تازگی  به  که  
شرکت های هرمی هستند. جوانانی که خیال و سودای 
پولدار شدن سریع  را در سر می پرورانند و حتی برای 
توفیق در این کار دست نزدیک ترین افراد زندگی خود 
را نیز می گیرند و با خود  به این شرکت ها می آورند 
هایی  کنند. چه خانواده  اصطالح عضو گیری می  به  و 

که  برای سرمایه گذاری در این شرکت ها حتی خانه و 
سرپناه خود را فروخته تا سرمایه ای را به شرکت های 
زیان  و  ضرر  دچار  بابت  این   از  و  کنند  تزریق  مذکور 

هنگفتی می شوند.
توقف فعالیت یک شرکت بزرگ هرمی در استان

امنیتی در کرمان  توسط سربازان  به گفته یک مقام 
گمنام امام زمان)عج( هشت نفر از سرشبکه های اصلی 
فعالیت  و  استان کرمان دستگیر  یک شرکت هرمی در 

این شرکت متوقف شد.
اظهار  امنیتی  مقام  کویر،این  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
نفر  هشت  زمان)عج(  امام  گمنام  سربازان  توسط  کرد: 
استان  مذکوردر  هرمی  شرکت  اصلی  سرشبکه های  از 
کرمان دستگیر و ساز و کار فعالیت های هرمی این شبکه 

که منجر به خروج ارز از کشور می شد، متوقف شد.
وی درباره نحوه ساز و کار این شبکه بیان کرد: عموم 
شرکت های هرمی با اعطای حق کمیسیون به افراد در 
ازای اینکه افراد جدید و سرمایه های آنها را وارد شرکت 
کنند، فعالیت کرده و از آنجا که هیچ گونه فعالیت مولد 
اقتصادی انجام نمی دهند و دارای اثرات منفی بسیاری 
از  بسیاری  در  شرکت ها  اینگونه  فعالیت  باشند  می 

کشورها از جمله ایران غیر قانونی است.
ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  کمیسیون  عضو  این 

به  اقدام  بعضا  شرکت ها  این  گفت:  کرمان  استانداری 
فروش کاال به صورت گزاف می  کنند که این امر تنها 
دلیلی برای دور زدن قانون و مخفی کردن فعالیت های 

غیرقانونی آن هاست.
این  جدید  شیوه های  اینکه  بیان  با  امنیتی  مقام  این 
مشتریان عضوگیری  از  پول  منظور جذب  به  شرکت ها 
های  شرکت  پوشش  در  هرمی  کار  و  ساز  همان  یا 
ارزهای  یا  خارجی  های  بورس  در  سرمایه گذاری 
دیجیتال و ... است بیان کرد: شرکت هرمی مذکورازاین 
قبیل شرکت هاست که خود را قانونی و فعال در بورس 
آمریکا معرفی نموده و شعار خود را ارتقاء سطح زندگی 

و درآمد مردم مطرح کرده است.
وی افزود: این شرکت اطالعات معامالت بورس را که 
همگی ساختگی و از اطالعات لحظه ای بورس بوده و در 
اختیار عموم قرار دارد  استخراج کرده و خود را فعال در 
حوزه سرمایه گذاری معرفی کرده و با این شیوه و شگرد 
جدید که به خرید و فروش سهام شرکت های مطرحی 
 yahoo,microsoft,face book, apple چون 
می پردازد به فریب مردم اقدام و از این طریق ارز بسیار 

زیادی را از کشور خارج کرده است.
این مسئول اظهار کرد: ادعای دیگر شرکت این است 
که توانسته با ثبت نرم افزارهای انحصاری خود در زمینه 

بر  دالری،  میلیون  چند  ارزش  با  الکترونیک  تجارت 
امنیت و اعتبار خود بیفزاید که طبق مستندات مشخص 
مولد  فعالیت  هیچ  و  بوده  کذب  موارد  این  همه  شده، 
اقتصادی یا سرمایه گذاری در فعالیت این شرکت مطرح 
الکسا  سایت  در  ها  بررسی  نتیجه  برابر  و ضمنا  نیست 
ایرانی  شرکت،  این  سایت  کاربران  درصد   ۶۰ از  بیش 

هستند.
های  شرکت  در  سرمایه  جذب  کار  و  ساز  افزود:  وی 
مبلغ   نیازمند  بوده که هرفرد  نحو  این  به  هرمی جدید 
هزار دالر سرمایه اولیه است که می بایست صرف خرید 
سهام یکی از شرکت های معرفی شده گردد و در قبال 
می  ارسال  مشتریان  برای  سهام  برگه  شرکت  این کار 

نماید.
اولیه  سرمایه  پرداخت  نحوه  گفت:  امنیتی  مقام  این 
تواند  می  شرکت  این  در  عضویت  برای  دالری   ۱۰۰۰
از طرق مختلفی نظیر پرداخت معادل ریالی به حساب 
صراف)رأس یک ساعت مشخص در یک حساب کاربری 
تلگرام نرخ روز حواله دالر برای واریز معین می شد( و 
یا خرید دالر از افراد باالی هرم که اکثر اوقات این امر 

اتفاق می افتاد صورت می پذیرد.
هرمی  شرکت  لیدرهای  اینکه  رغم  به  افزود:  وی 
جذب  و  معرفی  به  ملزم  هیچکس  بودند  مذکورمدعی 
به صورت مستقیم  فرد  اما هر  باشد  نمی  سرمایه گذار 
می تواند ۳ زیر مجموعه را وارد شرکت نماید و حسب 
از  راه کسب سود  تنها  بررسی های موجود  و  مستندات 
سوی شرکت جذب و سرمایه گذاری اعضای زیر مجموعه 
می باشد)به همین جهت اکثر لیدرهای شرکت عالوه بر 
به  اقدام  خود  برای  نفر  مستقیم۳  عضوگیری  و  پرزنت 
در  آنان  جانمایی  و  سرمایه گذار  بیشتری  تعداد  جذب 

هرم خویش برای کسب سود می کنند(.
ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  کمیسیون  عضو  این 
اداره کل  راستا  همین  در  گفت:  کرمان  استانداری 
اطالعات استان کرمان اقدام به شناسایی و دستگیری ۸ 
نفر از لیدرها و سرشبکه های اصلی شرکت هرمی مذکوردر 
استان کرمان کرده است و  پس از تکمیل پرونده تحویل 
دستگاه قضایی گردیده که این افراد با جذب حدود ۱۵۰۰ 
نفر زیرمجموعه در استان اقدام به خروج بیش از ۲ میلیون 

دالر از استان و در نهایت از کشور کرده  بودند.
افراد دستگیر شده در استان رابط  از  افزود: یکی  وی 
بوده  کشور  سطح  در  مذکور  شرکت  و  افراد  بین  مالی 
می گردید  معرفی  افراد  به  شرکت  لیدرهای  توسط  که 
به  می شد،  واریز  وی  به حساب  که  را  مبالغی  روزانه  و 
های  حساب  به  دبی  در  صرافی  یک  صاحب  دستور 

مشخصی واریز می کرد.
  سخن آخر

زمینه  در  اطالعات  کل  اداره  ماموران  از  تشکر  ضمن 
فروپاشی شرکت هرمی مذکور اما با توجه  به اینکه عده 
دیده شدند  زیان  مسیر  و  راه  دراین  از شهروندان   ای 
است  مسئول  نهادهای  توجهی  کم  سایه  در  گفت  باید 
که شرکت های هرمی همچون قارچ سر از خاک  بر می 
آورند و به تبلیغات و عضو گیری ونمایش محصوالت و 
در آخر خروج ارز از کشور می پردازند. تا کی باید شاهد 

چنین کاریابی های زیر زمینی در شهرمان  باشیم!؟

  در اخبار جدید اعالم شده است که سربازان گمنام امام زمان )عج( هشت نفر از 
سرشبکه های اصلی یک شرکت هرمی در استان کرمان را دستگیر کردند و ساز و کار 
فعالیت های هرمی این شبکه که منجر به خروج ارز از کشور می شد، متوقف شد. با 
توجه به فعالیت های این شرکت هرمی جدید و اینکه عده ای از شهروندان در این 
راه و مسیر زیان دیده شدند باید گفت در سایه کم توجهی نهادهای مسئول است که 
شرکت های هرمی همچون قارچ سر از خاک  در می آورند و به تبلیغات و عضو 
گیری و نمایش محصوالت و در آخر خروج ارز از کشور می پردازند. سوال اینجاست 
که تا کی باید شاهد چنین کاله برداری های عریانی در جامعه باشیم و سکوت بعضی 

مسئوالن را تحمل کنیم؟

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

یادداشت های 

گاه و بی گاه

لباس پلوخوری 
اولین روزی بود که آن کت و شلوار نو را بر تن کرده و به خانه 
بزرگی از فامیل رفتم پس در صدر مجلس نشستم. بعد ازمن هم 
لباس  به مجلس آمدند ولی  نو  لباسی  با  به فراخور حال  میهمانان 
ناهار که رسید  نمی رسید. وقت  به کت و شلوار من  هیچ کدام 
سفره پهن شد و همه دعوت به خوردن شدند من هم جلو رفتم و 
تا خواستم لقمه ای در دهان بگذارم نگاهم به لباس پلوخوری ام 
افتاد و تا می توانستم جیب های آن را پر از خوراکی کردم. در 
پایان گرچه من با شکمی گرسنه آن خانه را ترک می کردم ولی 
لباس پلوخوری ام آنقدر غذا در خود جای داده بود که دیگر در 

تمام عمرش هم نای همراهی من را نداشت.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !
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به قلم میرسید عباس روح االمینی 

خدمتی که ژان ژاک روسو به اروپا کرده است و امروز غرب در 
شاهراه پیشرفت صنعتی و عمرانی گام بر می دارد برای همه 
مردم  گفت  باید  و  است  روشن  روشنگری  عصر  اندیشمندان 
با  را  اجتماعی  قرارداد  کتاب  که  ایران  مردم  برخالف  فرانسه 
دقت نخواندند آنها خواندند و دانشمندان آنها هم افکار روسو 
که  است  فرانسه  کبیر  انقالب  آن  حاصل  و  گرفتند  جدی  را 
از قرون  افتادگی فکری حاصل  تاریکی های جهل و عقب  به 

برای  را  آنها  و  داد  پایان  غرب  در  کلیسا  حاکمیت  و  وسطی 
هر  که  داشت  عقیده  روسو  ژاک  ژان  سپرد.  به خاک  همیشه 
به  جز  شده  اجتماعی  شریک  دیگران  با  که  جامعه  در  فردی 
خود به کسی فرمانبر نبوده و هر فردی همه اختیارات خود را 
باید به جماعت بدهد. جماعت یک کل شود که همه افرد اجزاء 
الینفک آن باشند و این کل صاحب اختیار مطلق بوده است. او 
به احوال کودکان و جوانان توجه خاص داشت و کتابی هم در 
این زمینه نوشت. روسو می گوید کودک را باید از هر قید و بند 
آزاد کرد تا با حالت طبیعی رشد کند. روسو به شدت با دخالت 

کلیسا در امر تربیت مخالف بود.
از بزرگترین  اساس فلسفه روسو عشق به طبیعت است. یکی 
اولین  که  است  فروغی  محمدعلی  یاد  زنده  ایران  روشنفکران 
کسی است کتاب سیر حکمت در اروپا را نوشت. در سال 1345 
در دو جلسه توسط شرکت سهامی افست به چاپ رسید. کاش 
فروغی میز وزارت و سیاست را رها کرده بود و به دانشگاه تهران 
رفته بود و تدریس می کرد. اما فروغی حتی در زمان جدا شدن 
از قدرت رضا شاه در خلوت خانه به نگارش آثار سعدی پرداخت 
و با کمک حبیب یغمایی آثار سعدی را تصحیح کرد. اما فقدان 

استادی  کسوت  در  افرادی  که  شد  باعث  دانشگاه  در  فروغی 
ناآگاهانه با روشنفکران بزرگ عصر روشنگری ستیز کردند و یا 
آثار آنها را تدریس نکردند. دانشجوی فلسفه مدرک می گرفت 
اما روسو و دکارت و کانت را نمی شناخت. برای شناخت اولیه 
روسو می توانید به سیر حکمت در اروپا ص 336 مراجعه کنید.
خشم  باعث  است  شده  بیان  امیل  کتاب  در  که  روسو  عقاید 
کلیسا شد و ارباب های کلیسا با غوغا کتاب را سوزاندند. شاید 
اگر زمان گذشته بود و زمان جوردانو برانو بود مانند او روسو 
با دکتر در  را هم می سوزاندند و روسو متواری شد و همراه 

66 سالگی درگذشت و پس از مرگ او بود که افکارش چون 
آفتاب درخشید و دانشمندان دیگری راه او را دنبال کردند و 

آزادی را نهادینه کردند.
شاید پیام دکتر شفیعی کدکنی را باید جدی گرفت و امیدوار 

بود که سرود: 
گفت چون روح بهاران آید از اقصای شهر 

مردها جوشد ز خاک 
آن سان که از باران گیاه 

آنچه می باید کنون صبر مردان و دل امیدواران بایدش.

از انقالب مشروطه آموزش ها در مکتب خانه خالصه  تا قبل 
می شد که هیچ ارزش علمی نداشت. پس از انقالب مشروطیت 
در یک فرایند آهسته و دردناک کم کم تحول آموزشی توسط 
ارتجاع  و  رسید  ثمر  به  رشدیه  چون  روشنفکران  از  شماری 
هر  کند.  جلوگیری  نوین  های  مدرسه  شدن  باز  از  نتوانست 
چند این آموزش ها در سال 1313 به دانشگاه ختم شد باز هم 
نهادینه کند هرگز  را  بتواند جهانبینی علمی  آن آموزشی که 
پا نگرفت. گاهی پر کاهی مدیران دلسوز و استادان با سوادی 
های  زیرساخت  بتواند  که  نوین  آموزش  کردند  می  تالش 
مدرنیته را فراهم کند مدیریت کنند. یکی از این مدیران دکتر 
دبیرستان  قدرت  و  شجاعت  با  او  است.  مجتهدی  محمدعلی 
که  جا  هر  شاگردانش  که  رساند  ای  درجه  به  را  تهران  البرز 

که  هم  بعد  و  درخشیدند  علم  در  و  نشستند  صدر  به  رفتند 
دانشگاه صنعتی را که امروز با نام شریف است راه اندازی کرد 
و خود مدیریت آن را پذیرفت و بهترین استادان را جمع کرد. 
فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف  امروز در سراسر عالم 

افتخار کسب می کنند.
با اینکه شاه که در آن سال ها مدیران دانشگاه ها را انتخاب می 
کرد با یک اشتباه بزرگ دکتر نصر را که دارنده مدرک فلسفه 
در  مجتهدی  دکتر  جای  به  بود  فنی  و  علمی  مدرک  فاقد  و 
دانشگاه صنعتی انتخاب کرد و سکان معتبرترین دانشگاه پلی 
تکنیک را به او سپرد و به رغم اینکه این فرد از نظر اندیشه 
مخالف تکنولوژی غرب و علم بود به علت ساختار علمی این 
این دانشگاه  را تخریب کند و هنوز هم  نتوانست آن  دانشگاه 
از همان اعتبار برخوردار است و مست شرابی است که روزی 
ساقی آن دکتر مجتهدی بود و با اندوه باید گفت که بسیاری 
از انتخاب های نادرست در مدیریت تاکنون زیان های زیادی 
به پیشرفت علمی این کشور وارد کرده است و هم در گذشته 
و هم در حال حاضر انسان های بزرگی چون دکتر محمدعلی 
رانده  به حاشیه  کرمان  در  آمیغی  برزو  و  تهران  در  مجتهدی 

نمی  بودن  تخریب می گردد. خوب  نیز  آنها  آثار  و  می شوند 
و  باشد  فنی  های  دانشگاه  مدیریت  برای  خوبی  مالک  تواند 
لذا جای افرادی چون دکتر نصر در دانشگاه صنعتی نبود بلکه 
دانشگاه فلسفه بود آنچه که دکتر مجتهدی را از مدیران دیگر 
جدا کرده، شجاعت اوست. زمانی که تیمسار آزموده با کارنامه 
ای چون اعدام دکتر فاطمی و تبعید بزرگ مردی مانند دکتر 
مصدق همه جا فرمان می راند،دکتر مجتهدی پسر او را مردود 
و اخراج کرد و در برابر این اخراج ایستاده یک روز آزموده با 
مشتی قداره بند وارد دانشگاه می شود و از دکتر مجتهدی می 
خواهد که اشتباه خود را اصالح و در اخراج پسرش تجدید نظر 
کند. دکتر مجتهدی می گوید پسر شما درس نخوانده است و 
امکان ادامه تحصیل برایش وجود ندارد تیمسار با عصبانیت می 
گوید یعنی راهی ندارد؟ دکتر با آرامش می گوید یک راه وجود 
این دبیرستان اخراج کنید.  از  این است که من را  دارد و آن 
تیمسار می گوید در همین فکر هم بودم و همین کار را هم می 
کنم. اما هر چه تالش می کند با حمایت خانواده دانش آموزان 

و فارغ التحصیالن ناکام می ماند.
دکتر مجتهدی با این شجاعت و سخت گیری در جمع دبیران 

مدرسه می گفت هنگامی که یک دانش آموز مردود می شود 
آرزوی مرگ می کنم. او بهترین مدرسه و بعد بهترین دانشگاه 
را راه اندازی کرده که هنوز هم ناسای آمریکا با ایرانیان فارغ 

التحصیل از البرز و دانشگاه صنعتی فعالیت می کند. 
نام دکتر مجتهدی با علم همراه است و سرود نیمه شب مستان 
دانش است. نام او هم مانند نام میرزا برزو آمیغی هرگز گم و 

فراموش نمی شود.
هنگامی که بستری است نامه ای به شاگردش دکتر هوشنگ 
طالع می نویسد و می نویسد اگر تاکنون زنده هستم مرهون 

محبت فرزندان البرزیم است.
او در تیرماه 1377 در پاریس درگذشت. اما یاد و نامش در همه 
قلب های شیفتگان علم مدفون است. زندگی و مرگ  وستمی 

که بر او رفت به قول احمد شاملو ثابت کرد که : 
»هرکس قطره خردی است در این رود عظیم که به تنهایی بی 
معنی و بی خاصیت است« اما دکتر مجتهدی قطره خردی نبود 
رود عظیمی بود که راه دریا را نشان داد و ماهیان را به دریای 
مراسمی  تهران  های  دانشگاه  در  او  مرگ  از  بعد  رساند.  علم 

برگزار کردند و کاش تا زنده بود از او تجلیل کرده بودند.

آقای  ارجمندم  بسیار  دوست  پیش  خودروام  روغن  تعویض  برای  معمواًل  من 
فصیحی در بازرگانی زند که توزیع روغن ماشین را در کرمان به عهده دارد می 
روم. هدف از تعویض روغن ماشین پیش این دوست عزیز بهانه ای بیشتر به 
جهت دیدن دوست است. بازرگانی زند برای معرفی محصوالت خود که انواع 
روغن ماشین است به تازگی کارگاه تعویض روغن مجهزی هم تأسیس کرده 
دیدن دوست  برای  مرا  بر علت شده شوق  مزید  مورد دوم هم  این  است که 

عزیزم تشدید می کند.
هر بار هم که سعادت دیدار آقای فصیحی به من دست می دهد به شوخی به 
ایشان می گویم که فاکتور روغن و فیلتر هوای ماشین را برایم بنویسید که به 

عنوان یادگاری و تبرک و تیمم این دست خط شما را نگاه دارم.
برای بار آخر که در تاریخ خرداد ماه 98 برای تعویض روغن ماشین ایشان را 
زیارت کردم و فاکتور روغن ها  را از ایشان تحویل گرفتم وقتی آنها را در پوشه 
بایگانی روغن های ماشین قرار می دادم با این حقیقت سنگین و تلخ روبه رو 
شدم. چرا که در فاصله دو سال که از تاریخ خرداد 96 تا خرداد 98 فاکتورهای 
با هم مقایسه می  را  فیلتر هوای ماشین  فیلتر های روغن و  روغن ماشین و 
کردم سرم سوت کشید دیدم در خرداد 96 فاکتور روغن همین ماشین من مبلغ 
36 هزار تومان و در خرداد ماه 98 همان اجناس قیمت آنها 380 هزار تومان 
شده است. نگاهی به سر و وضع خود انداختم دیدم در این دو سال فرقی نکردم. 
در این فاصله دو ساله نه تنها ریالی به حقوق من اضافه نشده بلکه در اثر تورم 
داخلی و خارجی ارزش ریالی حقوق من کلی هم پایین آمده . این مساله در عین 
تلخ بودن مرا یاد خاطره ای انداخت که یکی از اقوام ما در سال 1342 شمسی 
خداوند به او نوزاد پسری عنایت کرد و همزمان با گرفتن شناسنامه دفترچه پس 
اندازی هم در بانک ملی برای نوزاد تازه به دنیا آمده باز کرد که هر ماه مبلغ 
یکصد تومان به حساب او واریز کند. من از راه نصیحت به او گفتم که فکرش 
را با این کار عبث و بیهوده مشغول نکند چرا که موقعی که این نوزاد در اثر رشد 
طبیعی به جوانی 18 ساله برسد ارزش یکصد تومان او در اثر تورم آنقدر کم 
خواهد شد که اصاًل پول او پشیزی به حساب نخواهد آمد و عماًل این کار او آب 
در هاون کوبیدن است نشان به آن نشان که این کودک وقتی در سال 1360 
به سن 18 سالگی رسید نه تنها ارزش پول هایی که به حساب او ریخته شده 
بود چیزی کم نشده بود بلکه با همان پول توانست بعدها به دانشگاه هم برود و 
پس اندازی هم برای خود داشته باشد. مشکل تورم مرا از اصل مطلب دور کرد. 
برگردیم به ماجرای تعویض روغن ماشین که این مرتبه سعادت با من یاری 
کرد و با آقای رضا زند کرمانی صاحب تجارتخانه آشنا شدم. ایشان از نوادگان 
صادق خان زند و فریدخان زند هستند که اجداد ایشان به علت ارادتی که به  

خانواده زندیه داشته اند مانند بسیاری دیگر از مردمان خطه کرمان و جوپار نام 
فامیلی زند را برای خود انتخاب کرده اند. ایشان عالوه بر کار تجارت که در آن 
موفق هستند دست به کار فرهنگی خوبی زده اند و خاطرات دوران زندگی پدر 
خود مرحوم آیت اله شیخ محمد باقر زند کرمانی را جمع آوری کرده و فعاًل جلد 
اّول آن را چاپ کرده اند که امید است دنبال بقیه خاطرات پدر بزرگوار خویش 
را بگیرند و  در آینده نزدیکی شاهد متن کامل خاطرات آیت اله شیخ محمد باقر 
زند کرمانی باشیم. از صحبت کردن با آقای رضا زند کرمانی خیلی لذت بردم 
که با چه اخالصی از زندگی مشترک خود با پدر که تا آخرین روزهای حیات در 
خدمت ایشان بودند صحبت می کردند و خیلی راضی بودند از اینکه توانسته اند 
با چاپ خاطرات ایشان گوشه کوچکی از زحماتی که پدر برای تربیت ایشان و 

خواهر و برادران کشیده اند اداء کند.
برای من  را  بزرگوار خود  پدر  اّول خاطرات  بعدها جلد  زند کرمانی  آقای رضا 
آوردند و به رسم یاد بود به من اهداء کردند . وقتی به خانه آمدم و فرصت داشتم 
که بیشتر با افکار و عقاید پدر ایشان آشنا شوم متوجه شدم که ایشان یکی از 
علمای بزرگ زمان خود بوده اند که در کرمان متولد شده و تحصیالت ابتدائی 

و متوسطه خود را در کرمان انجام داده اند. سپس برای تکمیل تحصیالت دینی 
خود به اصفهان که خیلی پیشرفته تر از کرمان آن زمان بوده مهاجرت کرده 
اند و پس از پایان تحصیالت دینی خود اصفهان را برای ادامه بقیه زندگی خود 
انتخاب کرده اند و تا آخرین روز حیات خود در این شهر به کسب علم و فضل 
و دانش و ترویج آن در بین اهالی اصفهان مشغول بوده اند. ایشان در اصفهان 
با یکی از خانواده های بزرگ اصفهانی خانواده فشارکی آشنا شده اند که بیشتر 
بزرگان این قوم از عالمان دینی در شهر اصفهان هستند و موفق شده اند که 
با دختر نوه پسری آیت اله شیخ محمد جعفر فشارکی به نام عصمت فشارکی 

ازدواج کنند و از ایشان صاحب 3 پسر و 2 دختر هستند.
پسر بزرگ ایشان آقای رضا زند کرمانی متولد 1316 شمسی ساکن کرمان و در 
بخش تجارت مشغول هستند. فرزند دوم ایشان هم مهندس محمد جعفر زند 

کرمانی ساکن تهران و مدیر عامل یک شرکت خصوصی می باشند.
فرزند سوم ایشان آقای دکتر حسن زند کرمانی دارای دکترای زبان انگلیسی و 
فارغ التحصیل از آمریکا هستند و هم اکنون در کشور هنگ کنگ در  دانشگاه 
اشتغال به تحصیل دارند. دختر بزرگ ایشان خانم فروزنده زند کرمانی همسر 

مرحوم حاج محمد علی صراف یکی از تجار خوشنام خرمشهر بودند که پس 
از شروع جنگ تحمیلی و تهاجم وحشیانه عراق به خرمشهر به تهران عزیمت 

کرده و در همان جا فوت کردند.
هستند  ترابی  عباس  دکتر  همسر  کرمانی  زند  رضوان  خانم  ایشان  دوم  دختر 
بازنشسته شرکت  ذوب آهن  و دارای مدرک دکتری در رشته ذوب فلزات و 

اصفهان هستند و فعاًل مدیر عامل یک شرکت تحقیقاتی می باشند.
در  عسگریه  بیمارستان  اولیه  بنیانگذار  کرمانی  زند  باقر  محمد  شیخ  اله  آیت 
اصفهان هستند. ایشان به علت بیماری که داشتند در اواخر عمر جهت انجام 
عمل جراحی به آلمان عزیمت کردند و در آلمان در تاریخ 1348/06/19 شمسی 
فوالد  تخت  در  و  شد  منتقل  اصفهان  به  احترام  با  ایشان  جنازه  گذشتند.  در 

اصفهان سومین قبرستان بزرگ اسالمی به خاک سپرده شد.
 خصوصیات اخالقی »آیت اله شیخ محمد باقر زند کرمانی« 

وی عالوه بر تحصیل علوم دینی به سایر رشته های تحصیلی علوم جدید هم 
عالقه وافری داشتند و آنها را هم دنبال می کرده اند . منبرهای او در اصفهان 

بسیار پر محتوا بوده به ویژه در آن زمان که غالب منبرها سطحی بوده است.
در جلسات ایشان علمای منبری آن زمان اصفهان مانند آقای شیخ محمد رضا 

نجفی و سید محمد باقر ابطحی نشسته و استفاده می کرده اند.
تبلیغ دینی  از 30 سال به  باقر زند کرمانی بیش  اله شیخ محمد  مرحوم آیت 
امامان را  پیامبران و  تاریخ  اشتغال داشتند و در منبرها بیشتر فلسفه و احکام 

بازگو می کرده اند. ایشان همیشه می گفتند صلوات  بر لعن ترجیح دارد.
آیت اله شیخ محمد باقر زند کرمانی یک مغازه جوراب فروشی داشتند که در 
آن یک چرخ جوراب بافی و یک کارگر کار می  کرده و امرار معاش ایشان از 

این راه بود.
روز 27  که  است  مراسمی  دانست  از خرافات می  ایشان  که  مواردی  از  یکی 
افراد فکر می  بود که چون  این  انجام می دادند و آن  رمضان مردم اصفهان 
می  مسجد  به  ها  زن  است  شده  کشته  مرادی  ملجم  ابن  روز  این  در  کردند 
آمدند و آن روز را عید می گرفتند. عروس ها را می آوردند و حنا بندان راه می 
انداختند. وی در آن روز به هیچ عنوان زنها را به مسجد راه نمی دادند. علت 
مخالفت وی این بود که روز قتل ابن ملجم مرادی همان روز شهادت حضرت 

علی علیه السالم بوده است.
عمومی  اطالعات  و  بودند  وارد  روز  علوم  به  داشتند  بزرگی  کتابخانه  ایشان   
خوبی هم داشتند. وقتی دیدند کسی از اوالد ایشان در کسوت روحانیت نیست 

کتابخانه خود را وقف کتابخانه آستان قدس نمودند.
در ابعاد سیاسی شمه قوی داشتند و صاحب نظر در مسائل سیاسی بودند. زمانی 
وی کاندیدای مجلس شورای ملی شدند و این کار در زمان ایشان کار ساده ای 
نبود چرا که رقبای سیاسی ایجاد تنش کردند و تبلیغات خیلی حادی علیه او  
انجام دادندتا وی را از صحنه خارج کنند و تهمت انگلیسی بودن به ایشان زدند. 

و ایشان را از ادامه راه خود منصرف کردند. 
امید است که چاپ دوم کتاب ایشان هر چه زودتر منتشر شود و با این عالم 

نستوه بیشتر آشنا شویم.

تحلیلی بر کتاب»فطرت بیدار زمان« نوشته آیت اهلل محمد باقر زند کرمانی

به قلم محمد تقی راه پیما

به قلم میرسید عباس 
روح االمینی 

روح بهاران آید از اقصای شهر...
ژان ژاک روسو       )بخش آخر(

یادداشتی  به بهانه گذر از سالروز  دکتر مجتهدی رییس دبیرستان البرز تهران در تیر ماه؛ 

رود عظیمی که ماهیان به دریا برد
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سرویس فرهنگ و هنر

سینما در جهان فعلی آن قدر مهم و اثربخش است که برای ساخت تنها 
یک مورد، میلیارد ها دالر پول صرف شده تا نکته ای یا حرفی گفته شود 
تا  شده  موجب  تاثیرگذاری  همین  ببندد.  نقش  مخاطب  جان  و  دل  بر  و 
متاسفانه در بسیاری از آثار، جنبه های سیاسی و غیر هنری نیز دخیل شود 
و جوهره وجودی سینما را از اصل هنری خود دور می کند. سینمای جهان 
در دوره تکامل خود قرار دارد، فیلم های بزرگ با بهترین کارگردانان و 
توانمند ترین بازیگران به روی پرده می روند و جادوی جلوه های ویژه نیز 
به تصویر کشیدن ناممکن ها را، ممکن می سازد. چنین سینمایی طرفداران 

میلیونی دارد که مخاطبان خوبی برای ناگفته های فیلم ها هستند.
در سینما پول هنوز هم حرف اول را می زند، هرچند همه در کار سینما، 
برای  فیلم  درآمد یک  اما  می دانند،  مقدم  بیان خود،  در  را حداقل  عشق 
به شمار  فیلم  یک  موفقیت  فاکتور  مهم ترین  آن،  سازنده  اعضای  تمامی 
بزرگ  کمپانی های  تجارت،  یک  است،  صنعت  یک  سینما  می آید. 
فیلم سازی برای تولید یک فیلم در ابتدا به توجیه مالی آن توجه می کنند. 
نیز در بیشتر مواقع نه به خاطر هنر  استفاده از نام های بزرگ در یک فیلم 

ذاتی افراد بلکه به خاطر فروش در گیشه است.
ارقام  مهم ترین  از  یکی  به  فیلم  یک  گیشه  فروش  اخیر  دهه  چند  طی 
شرکت ها،  ذره بین  زیر  لحظه  به  لحظه  که  شده  تبدیل  سینما  صنعت  در 
جا به جا  را  رکوردی  فیلمی  تابلکه  دارد  قرار  خبرنگاران  و  تهیه کنندگان 
کرده یا بشکند. آمار فروش گیشه ارتباطی به درآمد فروش نسخه سینمای 
بازگو  تنها  و  ندارد  تلویزیونی  شبکه های  به  فروش  یا  دیجیتالی  خانگی، 
کننده درآمد یک فیلم در سینما های سراسر جهان است. فیلم تایتانیک اثر 
جیمز کامرون در سال ۱۹۹۷ برروی پرده سینما ها آمد، این فیلم با توجه 
به داستان واقعی و دراماتیک خود و بهره بردن از جلوه های ویژه جذاب 
به عنوان  با بیش از دو میلیارد و ۱۸۰ میلیون فروش  توانست در آن سال 

پرفروش ترین فیلم تاریخ دست یابد.
فیلم آواتار، دیگر اثر جیمز کامرون در سال ۲۰۰۹ در سینما ها عرضه شد، 
این فیلم برای اولین بار از فناوری سه بعدی استفاده می کرد و تماشاگران به 
همین دلیل استقبال فراوانی از اولین فیلم سه بعدی تاریخ داشتند، این فیلم 
پس از ۱۲ سال به رکورد فروش فیلم تایتانیک رسید و با شکستن آن به 

رتبه اول پرفروش ترین فیلم تاریخ صعود کرد.
حال به تازگی عنوان اونجرز: پایان بازی، با فروش باورنکردنی خود در 
چند هفته توانست رکورد فیلم تایتانیک را بشکند و پس از ۱۰ سال، حال 
به عنوان دومین فیلم پرفروش تاریخ تبدیل شود، عنوان اقتباسی و دنباله دار 
انتقام جویان نیز حواشی بسیاری داشت که در ادامه به این موارد و دالیل 
موفقیت آن خواهیم پرداخت، اما نکته جالب آن است که در میان ۱۰ فیلم 
اقتباسی  تایتانیک(  و  )آواتار  اثر  دو  تنها  جهان،  سینمای  تاریخ  پرفروش 
از طرفی  می شوند،  شناخته  مستقل  فیلم های  عنوان  به  و  نبوده  دنباله دار  و 
طبق آمار منتشر شده، با محاسبه نرخ تورم در چند دهه گذشته، فیلم برباد 
رفته )Gone with the Wind( تولید شده در سال ۱۹۳۹ به عنوان 
پرفروش ترین فیلم تاریخ شناخته خواهد شد، اما در آمار فعلی بدون نرخ 
تورم، ۱۰ فیلم پرفروش تاریخ که موفق به حضور در این فهرست شده اند 

به ترتیب شامل موارد زیر می شوند:
رتبه:دهم

نام فیلم:پلنگ سیاه
سال ساخت:۲۰۱۸

کارگردان:رایان کوگلر
امتیاز در سایت آی ام دی بی:۷.۳ از ۱۰

آمار کلی فروش:یک میلیارد و ۳۴۶ میلیون دالر
گردن  به  بزرگی  دین  هالیوود  سینما،  کارشناسان  از  بسیاری  عقیده  به 
به  است،  نکشیده  تصویر  به  را  قاره  این  درستی  به  هرگز  و  دارد  آفریقا 
همین جهت پلنگ سیاه بهانه خوبی بود تا یکی از آفریقایی ترین و حتی 
سیاسی ترین فیلم های ابرقهرمانانه تاریخ، ساخته شود. پلنگ سیاه نامی برای 
فرمانروای کشوری خیالی در آفریقا است که شکوه و جالل بسیاری دارد 
و منطقه ای بسیار پیشرفته محسوب می شود. دعوا در این فیلم برسر ماده ای 
این  تا  نام ویبرانیوم است، عده ای در تالش اند  با  با ارزش  خیالی و بسیار 
منبع ارزشمند را از این کشور خیالی خارج کنند که پلنگ سیاه مانع آن ها 

می شود.
این  منابع  استخراج  استعمار آفریقایی ها و  به  این داستان شباهت زیادی 
قاره توسط سفید پوستان دارد، در خود فیلم نیز کنایه هایی سیاسی به این 
موضوع زده می شود و این حواشی خود یکی از مهم ترین دالیل فروش 
باال پنگ سیاه است. پلنگ سیاه سومین فیلم جدی رایان کوگلر در مسند 
کارگردانی است که وی توانسته به خوبی از پس آن بربیاید. پلنگ سیاه 
استندلی  توسط  که  است  قهرمانان  دنیای  در  سیاه پوست  شخصیت  اولین 

کوپر خلق شد.
رتبه:نهم

نام فیلم:انتقام جویان: عصر اولتران
سال ساخت:۲۰۱۵

کارگردان:جاس ویدون
امتیاز در سایت آی ام دی بی:۷.۳ از ۱۰

آمار کلی فروش:یک میلیارد و ۴۰۵ میلیون دالر
در  فیلم  این  نسخه دوم  انتقام جویان،  اول  فیلم  تولید  از  از سه سال  پس 
نبرد  صحنه  به  فیلم  این  آمد،  سینما ها  به  اولتران  عصر  نام  با   ۲۰۱۵ سال 
با هوش مصنوعی  ابرقهرمانان و ربات ها می پردازد، جایی که رباتی  میان 
فوق العاده به نام اولتران بر سر راه قهرمانان قرار می گیرد و جنگی بزرگ 
از  جدا  اولتران  عصر  در  انتقام جویان  می دهد.  رخ  گروه،  دو  این  میان 
اتفاقات اکشن و صحنه های اکشن و نبرد های دیوانه وار، به رابطه دراماتیک 
بین شخصیت ها می پردازد و در تالش است تا به شخصیت ها، روح بیشتری 
دهد، از طرفی در فیلم از تعدد شخصیت به خوبی استفاده نشده و گاهی 
برخی از کاراکتر ها مانند هالک، بسیار کم اثر می شوند. به طور کلی فیلم 
هم  باز  اما  نیست،  جذاب  باید  که  به گونه ای  اولتران  عصر  انتقام جویان: 

می تواند مخاطبان خود را سرگرم کند.
رتبه:هشتم

نام فیلم:خشمگین ۷
سال ساخت:۲۰۱۵

کارگردان:جیمز وان
امتیاز در سایت آی ام دی بی:۷.۲ از ۱۰

آمار کلی فروش:یک میلیارد و ۵۱۶ میلیون دالر
خشمگین ۷ از نظر داستان چیز فوق العاده ای برای ارائه ندارد، البته تقریبا 
فیلم های  از نظر داستانی در کلیشه  تمامی نسخه های سری سریع و خشن 
بالک باستری ساخته شده اند، اما چندین اتفاق مهم موجب شد تا این فیلم 
به فروش باالیی برسد، در ابتدا اضافه شدن بازیگر معروف فیلم های اکشن، 
جیسون استاتهام در نقشی منفی و متفاوت بود که که تیم بازیگران اکشن 
این فیلم را به کمال رساند. مرگ بازیگر محبوب و پرطرفدار سری سریع و 
خشن، پاول واکر نیز دلیلی شد تا عالقه مندان برای دیدن آخرین اثر هنری 

وی به سینما ها بروند.
پاول واکر در سال ۲۰۱۳ و پس از فیلم برداری صحنه های اصلی فیلم در 
یک حادثه رانندگی جان باخت و صحنه های باقی مانده از وی را، برادرش 
حرکات  و  اکشن  صحنه های  خشن،  و  سریع  هفتم  نسخه  در  کرد.  بازی 
گا ها ابرقهرمانانه شخصیت های فیلم نیز افزایش پیدا کرد که این خود یکی 
فیلم در  این  از  بخشی  به شمار می آید.   ۷ باال خشمگین  فروش  از دالیل 
ابوظبی فیلم برداری شد که طرفداران خاورمیانه ای این فیلم افزایش داد و 
درنهایت حضور مبارز بزرگ دنیای MMA یعنی راندا روزی در یکی از 

سکانس های فیلم نیز به فروش فیلم کمک فراوانی کرد.
رتبه:هفتم

نام فیلم:انتقام جویان
سال ساخت:۲۰۱۲

کارگردان:جاس ویدون
امتیاز در سایت آی ام دی بی:۸.۱ از ۱۰

آمار کلی فروش:یک میلیارد و ۵۱۸ میلیون دالر
زمانی که تعدادی از محبوب ترین بازیگر های هالیوود در فیلمی اکشن و 
پرهزینه مانند انتقام جویان گرد هم می آیند، فروش باال فیلم قابل پیش بینی 
عناوین  در  آن  قهرمانان  اکثر  انتقام جویان،  ساخت  شروع  از  پیش  است. 
با آن ها داشتند،  بینندگان آشنایی کاملی  اختصاصی خود معرفی شدند و 
از طرفی شخصیت های جدیدتر مانند بلک ویدو و هالک در ابتدای فیلم 
ادامه  با شخصیت ها در  ارتباط مخاطبان  دلیل  به همین  و  معرفی می شوند 
فیلم بیشتر می شود. عنوان انتقام جویان دارای صحنه های اکشن و جلوه های 
ویژه کم نظیری است که نظر هر بیننده ای را جلب می کند، از طرفی تمامی 
قهرمانان فیلم به صوت کامل نقش آفرینی می کنند و تعدد بازیگر موجب 

نشده تا در حق برخی قهرمانان اجحاف شود.
رتبه:ششم

نام فیلم:دنیای ژوراسیک
سال ساخت:۲۰۱۵

کارگردان:کالین ترورو
امتیاز در سایت آی ام دی بی:۷.۰ از ۱۰

آمار کلی فروش:یک میلیارد و ۶۷۱ میلیون دالر
با کارگردانی استیون  در سال ۱۹۹۳ برای اولین فیلم پارک ژوراسیک 
هیجان انگیز  و  متفاوت  دنیای  رفت،  سینما ها  پرده  روی  به  اسپیلبرگ 
اسپیلبرگ در ابتدا مخاطبان زیادی را به خود جلب کرد، اما دنباله پارک 
ژوراسیک نتوانست خیلی موفقیت آمیز باشد، پس از گذشت ۲۲ سال از 
هالیوود  تازه کار  ترورو کارگردان  این مجموعه، کالین  اول  تولید عنوان 
که تنها دو فیلم بلند تولید کرده بود به عنوان کارگردان پارک ژوراسیک 
انتخاب شد، البته این کارگردان توانست کار خود را به خوبی انجام دهد و 
صحنه های هیجان انگیزی در این فیلم به نمایش بگذارد. دنیای ژوراسیک 
برای تماشا دایناسور های شبیه سازی شده است  پارکی تفریحی  در مورد 
که با اتفاقی ناخواسته، عظیم ترین دایناسور آن از قفس خود فرار کرده و 
وارد پارک می شود. به گفته تیم تولید این فیلم، تمام دایناسور های نام برده 

در این فیلم، در اندازه و مشخصات واقعی شان بازسازی شده اند.
رتبه:پنجم

نام فیلم:انتقام جویان: جنگ ابدیت
سال ساخت:۲۰۱۸

کارگردان:جو و انتونی روسو
امتیاز در سایت آی ام دی بی:۸.۵ از ۱۰

آمار کلی فروش:۲ میلیارد و ۴۸ میلیون دالر
به چهارمین  زمان کمی  انتشار در  از  تاریخ پس  پرهزینه  فیلم  چهارمین 
پایان  انتقام جویان:  فیلم  با اکران  البته  نیز تبدیل شد،  تاریخ  فیلم پرفروش 
از  یکی  ابدیت  انتقام جویان : جنگ  نزول کرد.  رده  رتبه یک  این  بازی، 
 ۲۵ دارای  فیلم  این  است،  تاریخ  در  ابرقهرمانانه  فیلم های  پربازیگر ترین 
انتقام جویان،  شخصیت مختلف است، در این فیلم عالوه بر اعضای ثابت 
پلنگ  مورچه ای،  مرد  عنکبوتی،  مرد  کهکشان،  نگهبانان  شخصیت های 
سیاه و دکتر استرنج نیز به داستان اضافه می شوند تا همگی مقابل تانوس 
شخصیت پردازی  فیلم،  این  قوت  نقاط  از  یکی  کنند،  ایستادگی  شرور 
دیگر  در  که  اتفاقی  است،  داستان  منفی  کارکتر  پررنگ  و  صحیح 
فیلم دارای روند سریعی است  این  بود.  نداده  انتقام جویان رخ  نسخه های 
تا در وهله اول بتواند به تمامی بازیگران بپردازند و در وهله دوم داستان پر 

ایراد خود را با صحنه های اکشن بپوشاند.
رتبه :چهارم

نام فیلم:جنگ ستارگان: قدرت برمی خیزد
سال ساخت:۲۰۱۵

کارگردان:جی. جی. آبرامز
امتیاز در سایت آی ام دی بی:۸.۰ از ۱۰

آمار کلی فروش:۲ میلیارد و ۶۸ میلیون دالر
این  فیلم سال ۲۰۱۵ در  نمی شود، چهار  تکرار  سال ۲۰۱۵ دیگر هرگز 
سال  این   ۲۰۱۵ سال  پرفروش  و  جذاب  عناوینی  دارند،  حضور  فهرست 
است.  تبدیل کرده  سینما جهان  به یادماندنی ترین ۳۶۵ روز  از  یکی  به  را 
از سری دوست داشتنی و  فیلم سال ۲۰۱۵، هفتمین قسمت  پرفروش ترین 
بر دوش  ماموریتی سخت  تولید آن  بود که  خاطره انگیز جنگ ستارگان 
کارگردان می گذاشت، بازگشت این فیلم بعد از ۱۰ سال و راضی نگه داشتن 
آبراهام  جیکوب  که  است  دشوار  بسیار  کاری  آن  متعصب  طرفداران 

توانست آن را انجام دهد.
می پردازد،  بازگشت جدای  نسخه  از  پس  سال   ۳۰ اتفاقات  به  فیلم  این 
در جایی که لوک اسکای والکر ناپدید شده و گروهی شرور در حال به 

قدرت رسیدن است. فیلم از نظر داستان ضعف هایی دارد، اما بازی ها و 
صحنه های اکشن به خوبی درآمده و تا حد زیادی نظر تمامی مخاطبان و 
کارشناسان را جلب کرد. در این عنوان بازیگران قدیمی در کنار بازیگران 
جوان در شکل گیری دوباره جنگ ستارگان اثرگذار اند، البته شاید کاهش 

تعداد بازیگران می توانست به داستان پردازی بهتر فیلم کمک کند.
رتبه:سوم

نام فیلم:تایتانیک
سال ساخت:۱۹۹۷

کارگردان:جیمز کامرون
امتیاز در سایت آی ام دی بی:۷.۸ از ۱۰

آمار کلی فروش: ۲ میلیارد و ۱۸۷ میلیون دالر
جیمز کامرون به ساخت فیلم های پر فروش عادت دارد، عنوان تایتانیک 
بزرگ  واقعی غرق شدن کشتی  داستان  اساس  بر  دراماتیک  داستانی  که 
تایتانیک است، از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۹ به عوان پرفروش ترین فیلم تاریخ 
تمام  که  است  فقیری  پسر  دهنده  نشان  ابتدا  در  فیلم  این  می شد.  شناخته 
رویای او به سوار شدن در کشتی تایتانیک ختم می شود، از طرفی دختری 
ثروتمند با زندگی سطح باالیی در کشتی وجود دارد که با وجود تمامی 
یک  با  پولدار  دختر  و  فقیر  پسر  نیست،  راضی  خود  زندگی  از  امکانات 
دیگر آشنا می شوند و دختر که همواره زندگی مجلل و رسمی را تجربه 

کرده، شیفته سادگی و بی آالیشی پسر و دنیای کوچک او می شود.
عشقی  و  متفاوت  زندگی  سبک  دو  از  کامرون  جیمز  ساده  روایت 
بی آالیش با پایانی دراماتیک، یکی از ماندگارترین عنوان های تاریخ سینما 
خواهد بود. هزینه ساخت فیلم تایتانیک بیش از ۲۰۰ میلیون دالر اعالم شد 
که این رقم حتی از هزینه ساخت کشتی واقعی تایتانیک نیز بیشتر بود. فیلم 
نامه تایتانیک از ابتدا پتانسیل باالیی داشت و بازیگران زیادی برای دو نقش 
جک و زر تست بازیگری دادند، از جمله این افراد می توان به برد پیت، 
اعالم شد  بعد  ها  اشاره کرد.  نیکول کیدمن  و  متیو مک کنهی  تام کروز، 
که جیمز کامرون وسواس زیادی به جزئیات داستان و صحنه فیلم برداری 
به صحنه  و  تولید  تایتانیک  اصلی  به طرح  این رو یک کشتی  از  داشت، 

فیلم برداری تبدیل شد.
رتبه:دوم

نام فیلم: انتقام جویان: پایان بازی
سال ساخت:۲۰۱۹

کارگردان:جو و انتونی روسو
امتیاز در سایت آی ام دی بی:۸.۷ از ۱۰

آمار کلی فروش:۲ میلیارد و ۷۵۱ میلیون دالر
حضور هر چهار نسخه فیلم انتقام جویان در میان ۱۰ فیلم پرفروش تاریخ 
گیشه ای  فیلم  کلمه  معنی  می توان  انتقام جویان را  است،  واقعا حیرت انگیز 
نامید که با بهره بردن از بازیگران خوب، جلوه های ویژه محسور کننده و 
کارگردانی عالی، هزاران بیننده را به سینما ها می کشاند. البته اکثر فیلم های 
پرفروش تاریخ، بیش از آنکه داستانی جذاب را روایت کنند، صحنه های 
اکشن خوبی برای نمایش داشتند. انتقام جویان نیز به همین شکل است، این 
فیلم آخرین نسخه سری انتقام جویان است و به ادامه داستان جنگ ابدیت 
می پردازد، در این نسخه تانوس در نهایت کشته می شود و داستان به نوعی 

با پایانی خوش اتمام پیدا می کند.
ضمن  دارند،  حضور  ابدیت  جنگ  بازیگران  تمامی  نیز  نسخه  این  در 
فیلم  آخرین  می شود.  اضافه  داستان  به  نیز  مارول  کاپیتان  شخصیت  آن 
انتقام جویان دارای صحنه های پرهیاهو و هیجان انگیز اکشن است که خیر و 
شر را در مقابل یکدیگر نشان می دهد، در این فیلم داستان بهبود پیدا کرده 
سکانس های  در  نیز  احساسات  اصلی،  شخصیت های  از  یکی  مرگ  با  و 
پایانی خودنمایی می کند. این فیلم را می توان اثر هنری فوق العاده ای برای 
پایان داستان انتقام جویان عنوان کرد. این فیلم از نظر فروش، رکورد های 
بسیاری را جا به جا کرد که از مهم ترین آن ها می توان به فروش روز افتتاحیه 

و رکورد فروش آخر هفته در آمریکا و چین اشاره کرد.
رتبه:اول

نام فیلم: آواتار
سال ساخت:۲۰۰۹

کارگردان:جیمز کامرون
امتیاز در سایت آی ام دی بی:۷.۸ از ۱۰

آمار کلی فروش: ۲ میلیارد و ۷۸۸ میلیون دالر
سینمای  گیشه  فروش  صدرنشین  که  است  سال   ۱۰ آواتار  تخیلی  فیلم 
جهان است، این فیلم نیز، بیش از داستان، به دلیل جلوه های ویژه فوق العاده 
و عرضه نسخه سه بعدی به فروش باالیی دست یافت. آواتار داستان یک 
سیاره تخیلی با موجوداتی بومی و نیمه هوشمند را به تصویر می کشد که 
جنگی  نیز  نهایت  در  می شود،  برده  غارت  به  آنسان ها  توسط  آن  منابع 
فیلم  یک  آواتار  می گیرد.  شکل  انسان ها  و  موجودات  این  میان  بزرگ 
آمریکایی  بومی  سرخ پوستان  اذیت  و  آزار  به  که  فیلمی  است،  سیاسی 
از  فیلم  این  البته  می گوید.  سخن  آن ها  درد  از  و  دارد  اشاره  گذشته  در 
نظر داستان شکاف هایی گسترده دارد که موجب می شود هرگز آواتار به 
عنوانی فیلمی بزرگ تلقی نشود، اما جلوه های ویژه و ساختار فنی فیلم به 
قدری قدرتمند است که مخاطبان را در سال ۲۰۰۹ به سینما ها کشاند و پای 

صحنه های فیلم میخکوب کرد.

نگاهی به ۱۰ فیلم پرفروش تاریخ سینما



سقوط مرگبار

پس از درگیری با شوهر
زن جوانی که پس از درگیری با شوهرش در خانه اش حبس شده بود به طرز 

مرموزی از طبقه سوم خانه اش به پایین سقوط کرد و جان باخت.
ساعت ۲۰ شامگاه یک شنبه شانزدهم تیر ماه قاضی کامران رضوانی با تماس 
و  با خبر  مرگبار زن جوانی  از سقوط  گلبرگ  مأموران کالنتری ۱۴۷  تلفنی 
تیم  شد.  محل  راهی  آگاهی  پلیس  دهم  اداره  کارآگاهان  از  تیمی  همراه 
جنایی در محل حادثه که ساختمان چند طبقه مسکونی در حوالی خیابان 
از  داشت  این  از  حکایت  که  شدند  روبه رو  جوانی  زن  جسد  با  بود  گلبرگ 
و  پایین سقوط کرده  به  آپارتمان مسکونی  در طبقه سوم  خانه اش  بالکن 

جان باخته است. 
با شوهرش  قبل  از مدت ها  مقتول  دریافتند  میدانی  تحقیقات  در  مأموران 
با هم درگیری داشته اند. بررسی های  اختالف داشته است و روز حادثه هم 
تیم جنایی نشان داد زن فوت شده یک ساعت قبل از حادثه با شوهرش 
درگیر می شود که پس از آن شوهرش در خانه را روی همسر و پسر و دختر 
۱۱ و شش ساله اش قفل و آن ها را در خانه اش حبس می کند و خودش بیرون 
می رود. در ادامه زن جوان که به شدت از کار شوهرش عصبانی شده بود، 

روی بالکن می رود و خودش را به پایین پرتاب می کند. 
شوهر این زن گفت: من با همسرم مشاجره و پس از آن در خانه را قفل کردم 

و به بیرون رفتم که ساعتی بعد همسایه ها موضوع را به من اطالع دادند. 
به  هولناکی  صدای  که  بودیم  نشسته  خانه  در  گفت:  همسایه ها  از  یکی 
گوشمان رسید. وقتی از پنجره به پایین نگاه کردیم، دیدیم زن همسایه به 
پایین سقوط کرده است. همزمان با ادامه تحقیقات درباره این حادثه جسد 
زن جوان به دستور قاضی رضوانی برای انجام آزمایش های الزم به پزشکی 

قانونی فرستاده شد.

طعمه کردن همسر 

برای اخاذی و زورگیری
زوج جوان که با همدستی یک از دوستانشان اقدام به اخاذی و زورگیری از 

رانندگان می کردند، بازداشت شدند.
است  شده  سبب  کشور  در  مجرمانه  اعمال  بروز  زمینه های  بودن  فراهم 
شوند،  متوسل  شیوه ای  هر  به  خود  اهداف  به  رسیدن  برای  تبهکاران  تا 
بنابراین تا زمانی که بستر های بروز جرم فراهم باشد، باید شاهد شکل گیری 
پرونده های جرائم در پلیس باشیم. در یکی از این پرونده ها که اردیبهشت 
و  پلیس ۱۱۰ تماس گرفت  فوریت های  با مرکز  امسال تشکیل شد، مردی 
گفت دو مرد به او حمله و اموالش را سرقت کرده اند. لحظاتی بعد تیمی از 
مأموران کالنتری ۱۲۵ یوسف آباد در محل حاضر شدند و در این باره تحقیق 
کردند. شاکی که مردی ۳۵ ساله بود در توضیح ماجرا گفت: ساعت ۱۷:۳۰ سوار 
بر خودروی گرانقیمتم در حال عبور از محدوده بزرگراه ستاری بودم که زن 
جوانی را کنار خیابان سوار کردم. او گفت که می خواهد به خیابان یوسف آباد 
برود. در حال حرف زدن بودیم که پیشنهاد دوستی داد و من هم قبول کردم. 
همان لحظه یک خودروی سواری راهم را سد کرد و من مجبور به توقف 
شدم. راننده و سرنشین خودرو که دو مرد جوان بودند پیاده شدند و با چاقو 
به من حمله کردند. یکی از آن ها گفت برای چه همسرش را سوار کرده ام 
و می خواهم او را کجا ببرم؟! آن ها من را کتک زدند و اموالی را که همراهم 

بود سرقت و همراه آن زن از محل فرار کردند. 
بعد از مطرح شدن شکایت پرونده به دستور بازپرس به پایگاه سوم پلیس 
آگاهی تهران فرستاده شد. کارآگاهان در جریان بررسی های خود متوجه شدند 
که سرقت های مشابهی به پلیس گزارش شده است. یکی از شاکیان که زنی 
جوان بود، گفت: کنار خیابان سوار خودروی مسافربری شدم که به جز راننده 
زنی در صندلی جلو سوار بود و مردی هم در صندلی عقب نشسته بود. به 
خاطر همان زن، من هم اعتماد کردم و در صندلی عقب سوار شدم. وقتی 
راننده مسافتی کوتاه را طی کرد ناگهان مردی که کنارم نشسته بود با چاقو 
من را تهدید کرد و پول و طالهایم را سرقت کرد. بعد آن ها من را از ماشین 

بیرون انداخته و فرار کردند. 
مداربسته  دوربین های  بررسی  با  و  تحقیقات  جریان  در  پلیس  کارآگاهان 
پنجم  و  شناسایی  کرج  شهرستان  در  را  متهمان  مخفیگاه  شدند  موفق 
تیرماه دو نفر از آن ها را که زن و شوهر بودند، بازداشت کنند. دو متهم در 
بازجویی ها به ۲۵ فقره سرقت به این شیوه اعتراف کردند. مردجوان گفت: ما 
باال  از میان رانندگان مرد که سوار خودرو های مدل  را  بیشتر سوژه هایمان 
بودند انتخاب می کردیم. همسرم در نقش طعمه سوار خودروی آن ها می شد 
و سناریوی زورگیری از راننده را با کمک همدستم اجرا می کردیم. گاهی هم 
در پوشش مسافربر اقدام به زورگیری می کردیم. در حالی که من رانندگی 
می کردم همسرم در صندلی جلو می نشست و دوستم در صندلی عقب سوار 

می شد و با تهدید چاقو از مسافران زورگیری می کردیم. 
سرهنگ کارآگاه کامیار چهری، رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ 
همدست  بازداشت  و  متهم  دو  بیشتر  جرائم  کشف  برای  تحقیقات  گفت: 

آن ها در جریان است.

خبر کید رئیس جمهوری بر بسیج امکانات به مناطق زلزله زده در مسجدسلیمان تا

وزارت بهداشت اعالم کرد:
پنج فوتی به دلیل »تب کریمه کنگو« از ابتدای امسال  

در پی رخداد زلزله ۵.۷ ریشتری در مسجدسلیمان 
در استان خوزستان ،رییس جمهوری دوبار به منظور 
بررسی وضعیت این شهرستان با غالمرضا شریعتی، 
بر  و  کرد  برقرار  تلفنی  تماس  خوزستان  استاندار 
بسیج امکانات برای رسیدگی و امدادرسانی به مناطق 

آسیب دیده تاکید کرد.
به گزارش ایرنا شامگاه دوشنبه رئیس جمهوری برای 
دومین بار از طریق تماس تلفنی در جریان وضعیت 

مسجدسلیمان در پی رخداد زلزله قرار گرفت.
تماس  این  جزئیات  در خصوص  خوزستان  استاندار 
به ایرنا گفت: هنگام وقوع زلزله در تهران در جلسه 
بودم و پس از این حادثه هم رئیس جمهوری و هم 
وزیر کشور تماس داشتند و شرایط منطقه و مردم 
دستور  به  گفت:  خوزستان  استاندار  شدند.  جویا  را 
رئیس جمهوری تمام برنامه ها و جلسات روز دوشنبه 
را لغو کرده و بالفاصله به منطقه برگشتم و در جریان 
امور قرار گرفتم که دوباره دکتر روحانی یا من تماس 
و  رساندم  استحضار  به  را  الزم  اطالعات  و  گرفتند 

ایشان هم دستورات الزم را دادند.
وی گفت: رئیس جمهوری دستور دادند تمام امکانات 
استان و شهرستان برای کمک رسانی به مصدومان 

که  افرادی  اختیار  در  الزم  امکانات  و  شود  بسیج 
زمینه  در  اگر  و  بگیرد  قرار  دیده،  آسیب  منازلشان 
خاصی نیاز به دستور رئیس جمهوری بود این موضوع 

فوراً منتقل شود تا کارهای الزم انجام شود.
استاندار خوزستان ضمن ابالغ سالم رئیس جمهوری 
به مردم خوزستان افزود: دکتر روحانی اعالم کردند 
زلزله  کنار  در  هم  امروز  سیل،  شرایط  مانند  ما  که 
تعیین  و  ارزیابی  دستور  سپس  هستیم،  زدگان 
خسارت ها را هم دادند که به زودی انجام خواهد شد، 
ما هم با تمام توان سعی در بهبود شرایط برای مردم 

زلزله زده مسجدسلیمان داریم.
درونی  امواج  در  درجه   ۵.۷ قدرت  به  لرزه ای  زمین 
مسجد  شهرستان  دوشنبه  صبح  )ریشتر(  زمین 
پس  آن  پی  در  که  لرزاند  را  خوزستان  سلیمان 

لرزه هایی در بسیاری از مناطق استان احساس شد.
این  در  لرزه  پس   ۱۵ تاکنون  اولیه  زلزله  از  پس 

شهرستان رخ داده است.
کانون این زمین لرزه شهر گلگیر مسجد سلیمان بوده 
است که در این حادثه ۱۱۴ نفر در مسجد سلیمان 
مصدوم شدند و یک نفر به دلیل ترس دچار عارضه 

قلبی شد و جان خود را از دست داد.

بین  انتقال  قابل  بیماری های  مدیریت  اداره  رییس 
ابتالی  اعالم  ضمن  بهداشت  وزارت  حیوان  و  انسان 
۵۴ تن در کشور به تب کریمه کنگو از ابتدای امسال 
این  انتقال  آنها، روش های  از  پنج تن  باختن  و جان 
موازین  رعایت  به  نسبت  و  داد  توضیح  را  ویروس 

بهداشتی جهت جلوگیری از انتقال آن تاکید کرد.
دکتر بهزاد امیری در گفت وگو با ایسنا، بیماری های 
زئونوز را بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان 
معرفی کرد و گفت: زئونوز بیماری های عفونی هستند 
مهره  بویژه  و حیوانات  انسان  بین  انتقال  قابلیت  که 
بیماری های  از  درصد   ۶۰ حدود  دارند.  را  داران 
وجود  به  حیوانات  طریق  از  انسان  در  شده  شناخته 
آمده و حدود ۷۵ درصد بیماری های نوظهور و جدید 
قابلیت  این بیماری ها  انسان منشأ حیوانی دارند.  در 
انتقال به دو روش مستقیم و غیر مستقیم به انسان 

را دارند.

وی در ادامه بیماری تب کریمه کنگو را یک بیماری 
نام  گفت:  و  کرد  معرفی  دهنده  خون ریزی  ویروسی 
داده  نسبت  آن  به  جهت  آن  از  کنگو  کریمه  تب 
می شود که شروع عالئم این بیماری ویروسی با تب 
همراه است و اولین بار در شهر کریمه کشور روسیه 
این بیماری شناخته شده است. در کشور ما نیز این 
تا کنون ۱۴۲۴  از سال ۷۸ مشاهده شده و  بیماری 
مورد ابتالی به این بیماری گزارش شده است و ۱۹۰ 

مورد آن منجر به مرگ شده است.
بین  انتقال  قابل  بیماری های  مدیریت  اداره  رئیس 
استان های  ادامه  در  بهداشت  وزارت  و حیوان  انسان 
کرمان،  رضوی،  خراسان  بلوچستان،  و  سیستان 
دارای  ترتیب  به  را  مازندران  و  فارس  اصفهان، 
بیشترین موارد ابتالء به تب کریمه کنگو معرفی کرد 
و افزود: در طی ۲۰ سال گذشته در استان سیستان 
و بلوچستان به تنهایی ۸۵۱ مورد شاهد ابتالء به این 

بیماری بوده ایم. این بیماری در فصول گرم سال بروز 
شروع  فصل  چراکه  می کند؛  پیدا  بیشتری  شیوع  و 

فعالیت کنه ها است.
انسان  به  ویروس  این  انتقال  نحوه  خصوص  در  وی 
منتقل  انسان  به  طریق  چهار  از  ویروس  این  گفت: 
می شود؛ هنگامی که کنه برای خونخواری از یک دام 
و  شده  منتقل  دام  به  ویروس  می چسبد،  بدنش  به 
دام  خونی  ترشحات  و  خون  با  تماس  در  انسان  اگر 
وجود  به  او  در  بیماری  به  ابتالء  شانس  گیرد،  قرار 
پرخطر،  گروه های  از  یکی  زمینه  همین  در  می آید. 
به  انتقال  دیگر  روش  هستند.  کشتارگاه ها  کارکنان 
شکل مستقیم از کنه به انسان و روش دیگر انتقال از 

انسان ناقل به انسان سالم است.
تب  به  ابتالء  از  پیشگیری  روش های  درباره  امیری 
که  است  آن  رکن  مهم ترین  گفت:  نیز  کنگو  کریمه 
دامپزشکی  سازمان  نظارت  تحت  ذبح  از  قبل  دام ها 

باشند و همچنین مردم از خرید گوشت غیربهداشتی 
خودداری کنند. مصرف گوشت اگر درست طبخ نشده 
باشد و همچنین مصرف جگر خام شانس ابتالء به این 
بیماری را افزایش می دهد. همچنین گوشت دام پس 
از ذبح بهتر است به مدت ۲۴ ساعت در دمای چهار 
اگر  و  شود  نگه داری  یخچال  در  گراد  سانتی  درجه 

ویروسی در آن هست از بین رود.
تعداد   ۹۷ سال  در  اینکه  به  اشاره  با  پایان  در  وی 
مورد  هشت  و  کنگو  کریمه  تب  به  ابتالء  مورد   ۸۴
از  یکی  افزود:  داشته ایم،  بیماری  این  از  ناشی  فوت 
مهم ترین تأکیدات ما ارائه آموزش های الزم به پرسنل 
کشتارگاه ها است تا از این طریق بتوانیم شاهد کاهش 
آمار ابتالء به این بیماری باشیم. کارکنان این مراکز 
باید در استفاده از وسایل حفاظت شخصی و رعایت 
و...  ویروس  به  آلودگی  به  مشکوک  دام  قرنطینه 

اهتمام ورزند.
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معاونت حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به ابهامات 
»اهدای عضو محکومان  مطرح شده در خصوص 
داوطلبانه«  صورت  به  حیات  سلب  مجازات  به 
بیانیه ای  صادر کرد و گفت: دستورالعملی درمورد 
ابالغ  قصاص  به  محکومان  توسط  عضو  اهدای 

نشده است.
معاون  مصدق  محمد  شب  دوشنبه  بیانیه  در 

حقوقی قوه قضائیه آمده است:
و  مباحث  اخیر  روزهای  طی  اینکه  به  »نظر 
و  پزشکی  حقوقی،  محافل  برخی  در  انتقاداتی 
»اهدای  موضوع  خصوص  در  کشور  رسانه ای 
عضو محکومان به مجازات سلب حیات به صورت 
داوطلبانه«، پس از ابالغ آئین نامه »نحوه اجرای 
قصاص  عضو،  قطع  حیات،  سلب  حدود،  احکام 
نفی  تبعید،  شالق،  دیات،  جرح،  و  عضو  و  نفس 

یا  محل  در  اقامت  از  منع  و  اجباری  اقامت  بلد، 
ذیل  نکات  بیان  شده،  مطرح  معین«  محل های 

برای تنویر افکار عمومی الزم است:
سلب  حدود،  احکام  اجرای  »نحوه  نامه  آئین   -۱
و جرح،  عضو  و  نفس  قصاص  عضو،  قطع  حیات، 
و  اجباری  اقامت  بلد،  نفی  تبعید،  شالق،  دیات، 
منع از اقامت در محل یا محل های معین« که در 
مصوب  اسالمی  مجازات  قانون   ۲۱۶ ماده  اجرای 
۱۳۹۲ تدوین شده مشتمل بر ۱۴۸ ماده است که 
صرفاً یک ماده از آن )ماده ۴۷(، به موضوع اهدای 
عضو محکومان به مجازات سلب حیات اختصاص 

یافته است.
۲- انگیزه طرح این موضوع و گنجاندن آن در این 
آئین نامه، بهره گیری از پیشرفت های نوین دانش 
بیماری های  پزشکی در رفع معلولیت ها و درمان 

اسالمی  موازین  تمامی  رعایت  با  صعب العالج 
قوه  قطع  طور  به  و  است  بوده  پزشکی  اخالق  و 
و  نفوس  را حافظ  قوا، خود  از همه  بیش  قضائیه 

دماء و حرمت اشخاص می داند.
از پشتوانه مطالعات  این موضوع،  ابتکار طرح   -۳
نیز استفتائات  گسترده علمی، حقوقی و فقهی و 
مربوط، از علما و مراجع دینی برخوردار بوده است؛ 
که  صورتی  »در  شده  انجام  استفتائات  اساس  بر 
حیات افراد زنده و متقاضی پیوند، منوط به اهدای 
عضو اشخاص محکوم باشد و این عمل داوطلبانه 

انجام شود؛ بالمانع است.«
در  شده  منعکس  شایعات  و  اخبار  رغم  به   -۴
خصوص اجرای این موضوع، دستورالعمل موضوع 
این ماده از آئین نامه هنوز تدوین نشده و تاکنون 
هیچ گونه تصمیم، مجوز یا حکمی در این خصوص 

صادر، ابالغ و یا اجرا نشده است.
هر  اتخاذ  و  ماده  این  دستورالعمل  تدوین   -۵
مبانی  رعایت  بر  مبتنی  این خصوص  در  تصمیم 
حقوقی، فقهی و نگاه ویژه به ابعاد و اخالق پزشکی 
و مهم تر از همه رعایت مصالح نظام و کشورخواهد 

بود.«
خطاب  نامه ای  در  جراحان  جامعه  رئیس  پیشتر 
 ۴۷ ماده  حذف  خواستار  قضائیه،  قوه  رئیس  به 
استفاده  بر  مبنی  کیفری  احکام  اجرای  آئین نامه 

از اعضای بدن محکومان به اعدام شد.
اسماعیلی  حسین  محمد  ادامه  در  همچنین 
سخنگوی قوه قضائیه گفت: تاکنون هیچ ابالغیه، 
عضو  اهدای  مورد  در  دستورالعملی  و  نامه  آئین 
سایر  و  اعدام  قصاص،  به  محکومان  توسط 

محکومیت های کیفری ابالغ نشده است.

جوانی که به خاطر یک نگاه چپ با پسری درگیر شده 
پشیمانی  ابراز  دادگاه  در  رسانده  بود،  قتل  به  را  او  و 
کرد و گفت که به دلیل شرمگینی بیش از حد نمی تواند 
انتظار بخشش داشته  باشد و هر تصمیمی که اولیای دم 

درباره اش بگیرند، قبول می کند.
به گزارش شرق، متهم که دو سال قبل در یک نزاع 
دسته جمعی مرتکب قتل شده  بود، در جلسه محاکمه 
در حالی که به شدت گریه می کرد، خطاب به اولیای دم 
به  نگاه کردن  روی  و  شرمنده  است  بسیار  گفت 

صورتشان را ندارد.
به  رسیدگی  جلسه  ابتدای  در  دادستان  نماینده 
توضیح  در  و  گرفت  قرار  جایگاه  در  پرونده،  این 
یک  وقوع   ۹۶ سال  اردیبهشت  گفت:  کیفرخواست 
درگیری دسته جمعی در سه راه تقی آباد به پلیس اعالم 
شد. مأموران به محل درگیری رفتند و مشخص شد 
در این نزاع پسری ۲۶ ساله به نام پدرام کشته شده 
است. جنازه خونین پدرام با دستور قضائی به پزشکی 
قانونی منتقل شد. پلیس در شاخه دیگری از تحقیقات 
متوجه شد عامل جنایت که امید ۳۰ ساله است، بعد از 
درگیری فرار کرده و مخفی شده  است. پلیس به ردیابی 

امید پرداخت و او را بازداشت کرد.
درگیری  به  متهم  داد:  ادامه  دادستان  نماینده 
دسته جمعی و قتل پدرام اعتراف و صحنه قتل را هم 
در  موجود  مدارک  به  توجه  با  بنابراین  کرد؛  بازسازی 
پرونده و سایر مستندات درخواست دارم حکم قانونی در 

این زمینه صادر شود.
گرفتند  قرار  جایگاه  در  مقتول  اولیای  دم  ادامه  در 
گفتند  آنها  شدند.  قصاص  حکم  صدور  خواستار  و 
به هیچ وجه حاضر به گذشت نیستند و زندگی آنها بعد از 
قتل فرزندشان تحت تأثیر قرار گرفته  است و هیچ کدام 

از اعضای خانواده حال خوبی ندارند.
سپس متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: آن روز از 
خیابان عبور می کردم که با دوست پدرام به نام سهیل 
روبه رو شدم. او به من نگاه چپ کرد و من به خاطر نگاه 
چپ به او اعتراض کردم که با هم درگیر شدیم. درگیری 
میان ما تمام شد و می خواستم به خانه ام برگردم که 
سهیل با دوستش پدرام تماس گرفت و از او خواست 
برای کمک بیاید. پدرام وقتی به محل درگیری رسید، 
مشروب خورده و مست بود. او حالت طبیعی نداشت. در 
این شرایط به سمت من حمله کرد. سهیل و پدرام هر 

دو به من هجوم آوردند که من برای دفاع از خودم چاقو 
و قمه کشیدم. در آن درگیری چند نفر دیگر هم حضور 
داشتند. متهم در حالی که سرش را پایین انداخته بود و 
اشک می ریخت، گفت: من حرفی برای گفتن و دفاعی 
می خواهند،  اولیای دم  که  کاری  هر  ندارم.  خودم  از 
بکنند و من تصمیم آنها را قبول می کنم. من به شدت 
عذاب وجدان دارم و می دانم با زندگی این خانواده چه 
کرده ام. فقط از پدر و مادر پدرام تقاضا دارم مرا حالل 
کنند و ببخشند. من رویم سیاه است و نمی دانم چه 
حرفی بزنم. باور کنید واقعا با پدرام خصومتی نداشتم 
و با سهیل درگیر بودم. من خیلی پشیمان هستم . در 
این هنگام پدر مقتول برخاست و گفت: من پس از فوت 
پسرم چشم هایم نابینا شد. مرگ پسرم داغ بزرگی بر 

دل ما بود و من نمی توانم از خون پسرم گذشت کنم.
او ادامه داد: پسرم ورزشکار بود و کمربند مشکی داشت 
زندگی اش  در  هرگز  او  بود.  گرفته  مدال  چندین  و 
مشروب نخورده بود، اما حاال متهم ادعا می کند پسرم 
مست بوده که با او درگیر شده است. او می خواهد با 
را توجیه کند. پسرم  اشتباه خودش  دروغ گویی هایش 
تماس  او  با  سهیل  دوستش  که  بود  خانه  در  روز  آن 

به  همین  کن  کمک  بیا  و  شده  دعوا  گفت  و  گرفت 
 دلیل هم پسرم رفت. پسرم با لباس راحتی بیرون رفته 
 بود تا درگیری را تمام کند، اما به ما گفتند او کشته 

شده  است.
به  پسرم  گفت:  می ریخت،  اشک  در حالی که  مرد  این 
فجیع ترین شکل ممکن کشته شد. اول رگ اصلی را که 
در پایش بود، زدند؛ سپس با چاقو گردن او را بریدند و 
قمه را در قلبش فرو کردند. من نمی توانم به هیچ وجه از 

قاتل پسرم گذشت کنم.
سپس پدر متهم که در دادگاه حضور داشت، برخاست و 
گفت: می دانم پسرم نادانی کرده و اشتباه بزرگی مرتکب 
شده است. من حاضرم دست و پای پدر مقتول را ببوسم 
و از او حاللیت بخواهم. من چندین بار می خواستم مقابل 
خانه آنها بروم و با آنها صحبت کنم اما اجازه ندادند. 
نوه  به خاطر  را  پسرم  تا  التماس می کنم  عاجزانه  حاال 

خردسالم ببخشند.
با این حال، درخواست های متهم و خانواده اش به جایی 
با  و  گرفتند  را  متهم  از  دفاع  آخرین  قضات  و  نرسید 
پایان جلسه رسیدگی قضات شعبه ۱۱ برای صدور رأی 

دادگاه وارد شور شدند.

قوه قضائیه:  
دستورالعملی درمورد اهدای عضو توسط محکومان به قصاص 

ابالغ نشده است

قتل دلخراش به خاطر نگاه چپ
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کشف سنگ معدنی 
قاچاق در ارزوئیه

فرمانده انتظامی ارزوئیه از کشف ۳۰ تن سنگ معدنی کرومیت 
قاچاق و دستگیری یک متهم در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
، سرهنگ مهدی پورامینایی فرمانده انتظامی ارزوئیه با اشاره 
به توقیف  کامیون حامل سنگ قاچاق توسط ماموران پلیس 
این کامیون روانه  با همکاری ماموران کالنتری گفت:  امنیت 
پارکینگ و راننده به سبب انجام تخلف و بارگیری غیر قانونی 

با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.
این کامیون ۳۰ تن سنگ  از  ارزوئیه گفت:  انتظامی  فرمانده 

معدنی کرومیت قاچاق کشف و یک متهم  دستگیر شد.
سرهنگ پورامینایی در پایان قاچاق منابع و معادن ملی کشور 
را ضربه بزرگی بر اقتصاد خواند و گفت: پلیس در این زمینه نیز 
همچون سایر ماموریت هایش با جدیت انجام وظیفه می کند.

انفجار در کارخانه فروکروم 

رفسنجان دو مصدوم برجای گذاشت
کارخانه  در  انفجار  حادثه  طی  گفت:  کرمان  اورژانس  رییس 

فروکروم رفسنجان دو نفر دچار سوختگی شدند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
دونفر  رفسنجان  فروکروم  کارخانه  سوزی  آتش  کرمان،در  از 

دچارسوختگی شدند.
صابری رییس اورژانس کرمان گفت: بدنبال انفجار در کارخانه 
دچار  نفر   ۲ رفسنجان  اقتصادی(  ویژه  )منطقه  فروکروم  ذوب 
سوختگی در نواحی مختلف بدن از نوع درجه ۳ شدند که بعد 
از انجام اقدتمات درمانی توسط تکنسین های اورژانس با اورژانس 

هوایی به مرکز آموزشی درمانی شفا منتقل شدند.
وی افزود: مصدومین این حادثه مرد و رده سنی ۳۰ الی ۳۸ سال 

دارند و یک نفر از مصدومین این حادثه تبعه خارجی است.

دستگیری ۹ سارق در سیرجان

فرمانده انتظامی سیرجان از دستگیری ۹ سارق و کشف ۳۰ 
فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
سیرجان  انتظامی  فرمانده  نژاد  ایران  محمدرضا  سرهنگ  کرمان، 
فقره سرقت در شهرستان سیرجان،  دنبال وقوع چندین  به  گفت: 
ویژه در دستور  به صورت  یا سارقان  شناسایی و دستگیری سارق 

کار مأموران قرار گرفت.
وی افزود: ماموران انتظامی با گشت زنی های نا محسوس در سطح 
دستگیر  را  سارق  نفر   ۹ اطالعاتی  کار  انجام  و  استحفاظی  حوزه 
کردند که این افراد همدستان خود از جمله افراد مالخر را معرفی 

کردند.
وی با اشاره به اینکه سارقان به ۱۳ فقره سرقت داخل خودرو، یک 
اماکن  سرقت  فقره   ۵ و  منزل  سرقت  فقره   ۴ مغازه،  سرقت  فقره 
خصوصی، ۴ فقره اتومبیل و ۳ فقره سایر سرقت ها اعتراف کردند، 
جهت  وسایل  و  لوازم  سارقان  مخفیگاه  از  بازرسی  کرد:در  تصریح 
تعدادی مدارک  و  و قطعات داخل خودرو  قفل، وسایل  نمودن  باز 

شناسایی مربوط به افراد مالباخته کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان با بیان اینکه تحقیق از سارقان 
مشارکت  گفت:  دارد،  ادامه  احتمالی  سایر سرقت های  برای کشف 
در صورت  و  دارد  سرقت  از  پیشگیری  در  مهمی  نقش  شهروندان 
مشاهده هرگونه موارد مشکوک می توانند مراتب را در اسرع وقت از 

طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

گزارش ۹0مورد گاز گرفتگی 
حیوانات در سیرجان

مدیر گروه بیماری های دانشکده علوم پزشکی سیرجان گفت: 
آمار موارد گاز گرفتگی شهروندان توسط سگ های بالصاحب، 
سگ های خانگی و گربه در سه ماهه اول سال ۹۸ به نسبت مدت 

مشابه سال قبل دو برابر شده است.
جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
شهرستان  پزشکی  علوم  دانشکده  بیماری های  گروه  مدیر  اسدی، 
سیرجان گفت: بیماری مشترک انسان و دام شامل تب مالت، هاری 

و بیماری CCHF یا تب خونریزی کریمه کنگو را جدی بگیرید.
وی افزود: بیماری هاری یک بیماری با کشندگی و مرگ صدرصد 
است که تاکنون درجهان هیچ درمانی برای این بیماری کشف نشده 
تعداد  ماه سگ ها  تا ۶  ولد هر ۴  و  زاد  به  توجه  با  متاسفانه  است 
سگ های بالصاحب در سطح شهرستان به نسبت سال گذشته دو 

برابر شده است.
سگ های  توسط  شهروندان  گرفتگی  گاز  موارد  آمار  افزود:  اسدی 
به  اول سال ۹۸  ماهه  در سه  گربه  و  بالصاحب، سگ های خانگی 
نسبت مدت مشابه سال قبل دو برابر شده است که کل تعداد موارد 
گاز گرفتگی که به گروه بیماری ها در سه ماهه امسال مراجعه کرده 
تعداد ۲۷۵نفر بوده که هر ماه ۹۰ مورد نفر گاز گرفتگی داریم که 

تماما واکسن دریافت کرده اند.
مدیر گروه بیماری های دانشکده علوم پزشکی سیرجان افزود: هزینه 
هاری  از  پیشگیری  واکسن  و خرید  واردات  برای  دولت  گزافی که 
پرداخت می کند برای هر یک نفر گاز گرفته سه نوبت واکسن تزریق 
می شود که مبلغ یک میلیون تومان هزینه دارد و اگر مسئولین و 
متولیان امر فکر اساسی برندارند قطعا این مهم به یک بحران درون 
شهرستانی تبدیل خواهد شد که وجود سگ های بالصاحب زیاد در 

سطح شهر و معابر شهری داد شهروندان را در آورده است.
اسدی گفت:متاسفانه بسیاری از دوستداران محیط زیست فقط دایه 
دلسوزتر از مادر شده اند و هیچ کس یک راهکار عملی و کم عارضه 

را پیشنهاد نمی کند و مسئولیت نمی پذیرند.

برای حضور در دهمین  استان کرمان  از  تیم  دو 
بانوان  کبدی  اول  دسته  لیگ  رقابت های  دوره 

باشگاه های کشور عازم سبزوار شد.
استان  کبدی  هیات  سرپرست  طالبی،  هادی 
کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های 
کرمان، گفت: دهمین  از  باشگاه خبرنگاران جوان 
بانوان  کبدی  اول  دسته  لیگ  رقابت های  دوره 

گرامیداشت  و  کرامت  جام  کشور،  باشگاه های 
طی  پروانه   غالمرضا  شهید  اسالم   رشید  سردار 
روز های ۱۷ تا ۲۰ تیر جاری به میزبانی شهرستان 
میدان  در  واقع  مشکانی  شهید  سالن  در  سبزوار 
نقابشک برگزار می شود. وی با اعالم اینکه دو تیم 
از استان کرمان در این رقابت ها حضور دارند، افزود: 
بر این اساس، تیم کرمان با ترکیب آتنا خمروتی، 

عاطفه خمروتی، محتا زمانی، فاطمه جهانی، مائده 
کیمیا  زاده،  کریم  نگار  یوسفی،  مریم  اسالمی، 
شمس  شیرین  نژاد،  نیک  فاطمه  فرحبخش، 
به  نسب  تانوردی  فرشته  و  بادپیما  آرزو  الدینی، 
سرمربیگری مهدیه میالنی، کمک مربیگری منظره 
بم  تیم  و  اسفندیاری  ملیحه  و سرپرستی  برهانی 
محدثه  ریگی،  حدیث  ریگی،  محدثه  از  متشکل 

زهرا طاهری،  دینا گلستانی، مرضیه ضیا،  درانی، 
زهرا  گودرزی،  مهدیسا  پورشیخعلی،  فاطمه 
حسنی، محدثه زینلی و آتیه میرزایی به مربیگری 
حدیث ریگی و سرپرستی مهال محمدباقری در این 

مسابقات حاضر می شود.
این  از استان کرمان در  اعزامی  برای تیم های  وی 

رقابت ها آرزوی موفقیت کرد.

بهروز ساالری نماینده وزن منفی ۸۵ کیلوگرم و مقداد 
جاللی نماینده وزن منفی ۷۰ کیلوگرم برای حضور 
فارس  خلیج  شکوه  جام  المللی  بین  مسابقات  در 

عازم استان زنجان می شوند.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
بین  مسابقات  دوره  نخستین   ، جوان   خبرنگاران 
با  آقایان  بخش  در  فارس  خلیج  جام شکوه  المللی 

حضور ۱۲ کشور از چهار قاره آسیا، اروپا، اقیانوسیه 
و آفریقا ۱۹ تا ۲۱ تیر جاری به میزبانی استان زنجان 
در مجموعه ورزشی انقالب واقع در اتوبان شمالی ۲۲ 

بهمن برگزار می شود.
سنی  رده های  در  روز  سه  مدت  به  کاران  رزمی 
نونهاالن، نوجوانان، جوانان، بزرگساالن و پیشکسوتان 
)ترکیبی(،  الترافورس  رولز،   K-۱ استایل های  در 

سمی کنتاکت، الیت کنتاکت، هنر های فردی )فرم 
شکستن اجسام سخت( و لوکیک با هم به رقابت می 
پردازند. بهروز ساالری نماینده وزن منفی ۸۵ کیلوگرم 
از  کیلوگرم   ۷۰ منفی  وزن  نماینده  مقداد جاللی  و 

استان کرمان در این رقابت ها  حضور دارند.
کمربند  سر  بر  سوپرفایت  بخش  در  ساالری  بهروز 

قهرمانی جدال می کند.

مرکز  مدیر  و  بیمارستانی  پیش  اورژانس  رییس 
در  گفت:  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  حوادث 
 ۶ کیلومتر  در  دنا  و   ۴۰۵ پژو  خودروی  برخورد 
محور باغین-جوپار، ۶ نفر کشته و ۷ نفر مصدوم 

شدند.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 

رییس  صابری  محمد  سید    ، جوان   خبرنگاران 
مرکزحوادث  مدیر  و  بیمارستانی  پیش  اورژانس 
برخورد  در  گفت:  کرمان  علوم پزشکی  دانشگاه 
خودروی پژو ۴۰۵ حامل اتباع خارجی و خودروی 
دنا در کیلومتر ۶ محور باغین- جوپار که به وقوع 
پیوست، ۶ نفر قبل از رسیدن آمبوالنس به علت 

شدت جراحات وارد شده در دم جان باختتند و ۷ 
نفر مصدوم شدند.

وی با بیان اینکه افراد جان باخته ۲ نفر ایرانی و 
از   نفر   ۲ افزود:  افغانستانی هستند،  تبعه  نفر   ۴
از  افغانی  تبعه  نفر   ۵ و  دنا  خودروی  سرنشینان 

سرنشینان خودروی پژو ۴۰۵ مصدوم شدند.

با  مصدومان  اینکه  بیان  با  صابری  محمد  سید 
درمانی  آموزشی،  مرکز  به  آمبوالنس  دستگاه   ۵
حال  داشت:  بیان  شدند،  منتقل  باهنر  شهید 

عمومی ۵ مصدوم این حادثه وخیم است.
وی گفت: تمامی مصدومان و افراد جان باخته این 

حادثه مرد و رده سنی آن ها ۳۵ تا ۵۰ است.

اعزام دو تیم از کرمان به مسابقات لیگ دسته اول کبدی کشور

رزمی کاران کرمانی راهی زنجان می شوند

تصادف مرگبار با ۱۳ کشته و مصدوم در کرمان

خبر

سیرجان،  و  بم  خانواده  شبه  مراکز  دختران  والیبال  های  تیم 
فرزندان  ورزشی  ـ  فرهنگی  جشنواره  ششمین  روز  نخستین 

مشیز را با پیروزی سپری کردند.
خیریه  موسسه  مدیرعامل  مقام  قائم  نژاد،  صادقی  محمدرضا 
کوثر مشیز در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان ، گفت: ششمین جشنواره فرهنگی ـ ورزشی 
از ۲۱ مرکزشبه  از ۲۵۰ ورزشکار  با حضور بیش  فرزندان مشیز 
خانواده مشیز از سراسر کشور، خیریه های آشیانه علی، کرمان 

حال  در  پسران  فوتسال  رشته  در  میهمان  تیم  دو  و  پارسا 
برگزاریست.

وی افزود: این جشنواره برای ششمین سال متوالی در ۹ رشته 
فوتسال پسران، والیبال دختران، دو ومیدانی، تنیس روی میز، 
هفت سنگ، شطرنج، دارت، طناب زنی و طناب کشی ۱۷ تا ۲۴ 

تیر جاری در کرمان برگزار می شود.
صادقی نژاد تصریح کرد: در نخستین بازی، تیم والیبال مراکز 
الف در سالن ورزشی  از گروه  بم  و  بوشهر  شبه خانواده مشیز 

دانشکده فنی شهید چمران به مصاف هم رفتند که این دیدار 
با نتیجه ۲ بر صفر به نفع تیم مرکز شبه خانواده بم پایان یافت.
 وی یادآور شد: تیم مرکز شبه خانواده سیرجان نیز از گروه ب 

مقابل تیم کرمان به پیروزی دست یافت.
و  زرند  خانواده  شبه  مرکز  تیم  دو  اینکه  اعالم  با  نژاد  صادقی 
افزود: در دومین  شهداد هم در روز نخست استراحت داشتند، 
روز از جشنواره نیز تیم های والیبال دختران سیرجان و شهداد از 
گروه ب و تیم های بم و زرند از گروه الف به مصاف هم می روند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان از افزایش ۸۵ درصدی 
ورودی پرونده های قاچاق کاال خبر داد و گفت: هر گونه نقل و 

انتقال دام بدون مجوز دامپزشکی ممنوع است.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، 
ارسالن میری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان در جلسه 
کمیسیون قاچاق کاال و ارز استان کرمان که با حضور فدایی 
پرونده  اینکه ۹۸۶ فقره  به  اشاره  با  برگزار شد  استاندار کرمان 
ابتدای امسال بوده  وارده کشفیات قاچاق استان در سه ماهه 
است اظهار کرد: بیش از ۸۵ درصد افزایش تشکیل پرونده ها را 

نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتیم.

وی با بیان اینکه ۹۹۲ پرونده قاچاق مختومه شده است گفت: 
۶۴ درصد میزان محکومیت پرونده ها افزایش پیدا کرده است و 

بیش از ۶۲ میلیارد ریال ارزش ریالی محکومیت ها بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به اینکه بیش 
به حساب  که  بوده  پرونده ها  این  وصولی  ریال  میلیارد  از ۴۱ 
انتقال دام بدون  افزود: هر گونه نقل و  خزانه واریز شده است 
باید  استان  داخل  در  حتی  و  است  ممنوع  دامپزشکی  مجوز 

مجوز وجود داشته باشد.
وی عنوان کرد: قاچاق نفت گاز، بنزین، نفت سفید، گوسفند، 
گاو و شتر، دارو و تجهزات پزشکی به ترتیب بیشترین سهم را 

در کاال های قاچاق در استان کرمان دارند.
در این جلسه حسین رشیدی مدیرکل دامپزشکی استان کرمان 
با اشاره به اینکه از ابتدای امسال ۵۴ درصد قاچاق دام در استان 
کرمان افزایش پیدا کرده است اظهار داشت: قبال قاچاق دام به 
داخل کشور داشتیم، اما االن قاچاق دام متفاوت شده و دام بد 

کیفیت به خارج کشور قاچاق می شود.
هویت دار  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  دامپزشکی  مدیرکل 
غیر  در  گفت:  شود  پیگیری  جدیت  با  باید  استان  دام  شدن 
این صورت مالکی برای تشخیص دام قاچاق از غیرقاچاق وجود 

ندارد.

در نخستین روز جشنواره فرهنگیـ  ورزشی فرزندان مشیز؛
والیبالیست های بم و سیرجان از سد حریفان گذشتند

افزایش ۸۵ درصدی پرونده های قاچاق کاال در استان کرمان

افقی: 
1- رمز جدول و ادامه آن به طور پیوسته در ستون 15 
عمودی و 15 افقی و یک عمودی به پایان می رسد.
2- گروه ها و هیات ها- از غذاهای خوشمزه و اصیل 

ایرانی ها 
3- ساختمان های بسیار بلند که سر به آسمان کشیده 
کش  خط   - قرآنی  سوره  آخرین   - مروارید   -4

مهندسی - چله کمان
5- داخل - باده - خورشید - ژاله 

6- مرگ تدریجی - کف دریا - از پساوند فارسی 
7- از کارگردانان خوب و مطرح سینمای ایران 

8- سردار بنام ایرانی - هوشیاری و از جراید با سابقه 
و قدیمی کشورمان 

9- از شاعران خطه تبریز و مرد بخشنده - پهلوان - 
تکرار حرف

عادل  اجرای  با  ورزشی  پرطرفدار  برنامه   -10
بالیای طبیعی  از  پور - چوب خوشبو -  فردوسی 

ویرانگر 
11- تهیه و فراهم نمودن - مطلق خار 

12- حقه باز و چاپلوس - استانی در کشور همسایه 
شرقی

13- صدمترمربع - ارتباط فکری میان دو نفر از راه 
دور - سخن یاوه و جامه کهنه 

نویسنده  از  اثری معروف  پلوخوری -  14- ظرف 
پاشنه آهنین - مظهر استقامت 

15- ادامه رمز 
عمودی: 

1- قسمت پایانی رمز 
2- شترمرغ آمریکایی - مثلث اسرار آمیز و دومی 

شش 
3- جای کم عمق دریا که کشتی ها به گل نشینند - 

منصبی در نیروی دریایی - شرنگ 
4- سیما و چهره - ایستادگی کننده - تقویت امواج 

5- برد معروف - خمره بزرگ - شهری در شمال 
یا نیروگاه برق معروف - از مصطلحات صوفی ها 

6- سرای فریبنده و فانی - پیشوای مذهبی و قاضی 
زرتشتی - از انواع حیوانات پستاندار و بی دندان با 

پوست خاردار )بهم ریخته(
7- پایتخت تبّت - طعم - سالن 

8- کاسه مسی و بادیه - نامی برای خانمها - توپ 
و تشر 

9- شیره خرما - اولین دو رقمی تکراری - آتش 
افروز 

10- گشودن - دوری جستن - از حد گذشته و 
قبیح 

11- هذیان بیمارگونه - محلی - الفبای موسیقی - 
نشست وارونه 

12- تنی - منسوب است به باالترین دستها 
13- جوشهای ریز پوست - سنگ طلق - رود و 

ایالتی در آلمان - از مرتجعین بنام 
14- حرص و طمع - شهری در استان فارس - صبر 

زرد 
15- ادامه رمز 
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گزارش »کرمان امروز« از تغییر مجدد ساعت کار ادارات در استان کرمان و ریلی که اشتباه نشانده شده است:

کتاب صوتی و نکاتی که باید درباره آن بدانید

متاسفانه هر سال با گرم شدن هوا در کرمان، خاموشی و قطعی برق این 
مردم  کمترین حق  بتوان  شاید  را  برق  قطعی  کند.  می  تهدید  را  استان 
ایران اسالمی دانست، آن هم در وضعیت آب و هوایی که می تواند حیات 
مردم را متاثر سازد. البته الزم به ذکر است بسیار هستند کشورهایی که 
آب و هوایی بسیار گرم تر و غیرقابل تحمل تر از کرمان داشته باشند و در 
12 ماه سالشان یک لحظه خاموشی هم تجربه نشود. در برخی موارد می 
توان گفت که این کشورها سطح انرژی بسیار پایین تری از ایران دارند، اما 
به مدد فرهنگ، خاموشی به خانه هیچ یک نفوذ نمی کند. اما در ایران و 
حداقل در کرمان که بنده مشاهده می کنم، اوضاع این چنین نیست. می 
توان گفت که در 90 درصد از ادارات و شرکت های کرمانی معماری به 
گونه ای است که روشن کردن چراغ در تمام طول ساعات کاری الزم است. 
از سویی دیگر سیستم های خنک کننده این ساختمان ها دارای پایین 
ترین بازده هستند. کولرهای آبی که شاید بیش از 20 سال از عمرشان 
گذشته است و در راندمان حداقلی به سر می برند که در بهترین حالتشان 
هم به دلیل رطوبت بسیار زیادی که ایجاد می کنند در حضور حجم باالی 
این  نتیجه  و  شود  می  افراد  در  حد  از  بیش  تعریق  موجب  رجوع  ارباب 
که کارکنان سرعت کولر را افزایش می دهند و اینگونه است که افزایش 
مصرف را شاهد هستیم. البته دلیل اصلی آن این است که راه برون رفت 
هوا را به خوبی تعبیه نمی کنند. از سویی دیگر برخی از ادارات که مجهز 
به سیستم خنک کننده گازی هستند با بی توجهی به اینکه نباید درب 
های این مراکز باز باشد، درب ورودی را در تمام ساعات کاری باز نگه می 

دارند و مصرفی را حدود 10 برابر رقم می زنند. 
باید به این باور برسیم که این رفتارها باعث اتالف انرژی می شود و با تغییر 

باید قبول کنیم که ریل های  اندیشید.  ساعت کاری نمی توان چاره ای 
مصرف در کشور ما کج بنا شده است و متاسفانه فرهنگ استفاده از چنین 
وسایلی به درستی ساخته نشده است و امروز تنها راه درمان آن فرهنگ 
سازی توام با نظارت و بازرسی قاطع است.  باید در ابتدا به کارمندانی که 
اطالع زیادی از سیستم سرمایشی مکان کار خود ندارند آموزش داده شود. 
سپس میزان مصرف برقی که در حالت صحیح استفاده از آن سیستم، مورد 
قبول است باید به مدیر آن مجموعه اطالع داده شود. در آینده نیز باید 
با نظارت و بازرسی به موقع و دائمی از این مکان ها و اندازه گیری نحوه 
مصرف مسئوالن مربوطه مورد تشویق و یا تنبیه قرار گیرند. بنده حقیر 

بر حسب کار شخصی و یا فعالیت روزنامه نگاری، تقریبا در تمامی ادارات 
و شرکت های نیمه خصوصی کرمان رفت و آمد داشتم و با قاطعیت می 
توانم بگویم که برخی از این مکان ها به یخچال های آزار دهنده ای تبدیل 
شده اند. رفتاری که موجب اتالف چندبرابری انرژی می شود آن هم در این 
اوضاع که کشور با بحران رو به است. شاید بتوان مردم را با افزایش قیمت 
حامل های انرژی مجبور به صرفه جویی کرد، اما ادارات دولتی که تنها 
مصرف کننده هستند را نمی توان با افزایش بها تهدید کرد، زیرا داستانش 
از این جیب به آن جیب است. تنها می توان به این نکته امید داشت که 
مدیران در سطح کالن شرف و انسانیت خود را پشت میز قرار دهند و به 

واسطه یک بازرسی و نظارت قوی ادارات و شرکت ها را مجبور به صرفه 
جویی کنند. دیگر اینکه سیستم سرمایش و گرمایش این اماکن نیاز به 
سرکشی دائمی دارد و سهل انگاری مدیران موجب هدر رفت سرمایه می 
شود. در زمستان نیز همین رویه ادامه دارد و برخی ادارات تبدیل به کوره 
آدم پزی می شوند. نمی دانم مدیرانی که برای سرکشی به مجموعه های 
تحت امر خود می روند، چگونه از چنین اتالف شفافی چشم پوشی می 
کنند و انتقادی به میان نمی آورند. امیدواریم که مسئوالن دلسوز سرانجام 
به چاره های علمی و فرهنگی روی آورند و با تغییر در ساعت و هرج و 

مرج در سیستم اداری موجب دردسر مردم نشوند.

سرویس ادبی کرمان امروز
 

می تواند  هم  ترافیک  گاهی  که  باشد  کمی سخت  برایمان  باورش  شاید 
آزاردهنده نباشد. وقتی هندزفری را در گوشتان بگذارید و فارغ از هیاهوی 
شهر و شلوغی های همیشگی اش به یکی از رمان های شاهکار جهان گوش 
و  سرسخت  مخالفان  روزها  این  که  است  پدیده ای  صوتی  کتاب  کنید. 

شیفتگان خاص خود را دارد. 
کتاب صوتی چیست و چگونه به وجود آمده است؟

کتاب صوتی، گویا یا سخنگو در سال 1932 به دستور کنگره آمریکا برای 
در  که  می کرد  باور  کسی  کمتر  شاید  زمان  آن  در  شد.  تولید  نابینایان 
حدود 80 سال بعد کتاب صوتی به این میزان در همه جای جهان محبوب 
گوینده  چند  یا  یک  توسط  معموالً  صوتی  کتاب های  شود.  پرطرفدار  و 
خوانده شده و برروی فرمت های قابل استفاده در موبایل به شما عرضه 
می شوند. معموالً سبک نمایش نامه گونه کتاب صوتی طرفدار بیشتری دارد 
و توجه و تمرکز بیشتری در شنونده ایجاد می کند. در این مدل کتاب 
صوتی گویندگان متن سعی می کنند با تغییر لحن و صدا در نقش فرو 
روند و ذهن شما را بیشتر درگیر متن کنند. البته مدل خواندن یکنواخت 
تک نفره کتاب صوتی هم طرفداران خودش را دارد. افرادی که معتقدند 
زیروبم  را درگیر  بهتر است چون آن ها  این سبک شنیدن کتاب صوتی 
صدای گوینده نکرده و تمرکز و تخیل فعال تری برای آن ها درپی خواهد 

داشت.
مزایای استفاده از کتاب صوتی چیست؟

را  ما  همه  گریبان  روزها  این  که  بی خاصیتی  و  مرده  زمان های  از  امان 
بدجوری چسبیده اند. اگر ساکن شهرهای شلوغ ایران باشید حتماً عصرها 
که از سر کار تعطیل می شوید مدت زمان نسبتاً زیادی را در راه برگشت به 
خانه هستید. فکرش را بکنید که چقدر خوب می شود اگر این ساعت های 

مرده که در سال هم رقم چشمگیری از زندگی ما می شوند به کاری مفید 
این امکان را به  اثر خوب بگذرند. کتاب صوتی حتی  چون شنیدن یک 
شما می دهد که در راه خانه یا در سفر یک مهارت یا مبحثی آموزشی را 

یاد بگیرید.
مورد دیگری که از مزایای فوق العاده کتاب های صوتی هستند مفید بودن 
آنها برای کودکانند. اینکه شنیدن یک قصه خوب از زبان گویندگان ماهر 

کتاب کودکان، چقدر در افزایش مهارت های شنیداری و گفتاری کودکان 
خانه داری  مادر  اگر  همچنین  است.  شده  اثبات  کاماًل  امری  است  مؤثر 
هستید که ساعات زیادی را به کارهای خانه مشغولید، کتاب های صوتی 
از بهترین پیشنهادهای ما به شماست. کارهای خانه معموالً تمرکز باالیی 
نمی خواهند پس چه خوب می شود که روی شنیدن یک شاهکار ادبیات 

تمرکز کنید.

کتاب  دارد،  ضرر  برای چشمشان  مطالعه  که  افرادی  و  نابینایان  برای 
صوتی بهترین هدیه ای است که می توانید با خریدنش خوشحالشان کنید. 
حتی هنگام ورزش و پیاده روی های عصرگاهی یا شباهنگام وقت خواب، 
شنیدن یک کتاب صوتی سرگرمی دل نشینی خواهد بود. نکته بعدی که 
به نظرم بسیار مهم است کمتر مصرف شدن کاغذ و قطع درختان است 

که از مزیت های خوب استفاده از کتاب صوتی است.
معایب کتاب های صوتی چیست؟

بحث  زده  ایرانی  ناشران  به  مالی ای  کتاب صوتی چه ضرر  اینکه  درباره 
بسیار است. اینکه کتاب های صوتی بدون حق نشر و بدون رعایت حقوق 
ناخوشایندی  اتفاق  حتماً  می شوند  فروخته  خیابان  کنار  در  نویسندگان 
به شکل قانونی آن ها  است. اگر کتاب های صوتی را دوست دارید حتماً 
را بخرید. قیمت این کتاب ها هم معموالً مناسب است و بیشتر ما توانایی 
تخیل  از  بخشی  کتاب های صوتی  معتقدند  عده ای  داریم.  را  خریدنشان 
این  و  غیرفعال می کنند  را  فعال می شوند  کتاب  کلمات  دیدن  با  که  ما 
واژه ها  دیدن  و  آن  کاغذ  لمس  به  نسبت  کتاب دست کم  شنیدن  یعنی 
اگر  نگاه کنیم کتاب صوتی  واقع بینانه تر  اگر  اما  بود؛  نخواهد  لذت بخش 
سرانه مطالعه که در ایران هم بسیار پایین است را تکانی هرچند مختصر 
بتواند بدهد این خودش اتفاق بسیار خوبی است. باید بپذیریم که در این 
مقاومت  کمتر  این چنینی  تغییرات  برابر  در  است  بهتر  تکنولوژی  عصر 
کنیم و با جریان روز جهان آهسته و پیوسته پیش برویم. البته گفتن این 
نکته هم ضروری است که کتاب کاغذی بعید است طرفداران همیشگی 
به  احتماالً  بدهد و همان عدد کم کتاب خوانان جامعه  از دست  را  خود 
کاغذ وفادار خواهند ماند. درباره کتاب های صوتی باید منتظر ماند و دید 
با گذشت زمان چه سرنوشتی در انتظار این سبک تازه مطالعه است؛ اما 
را در  این است که حتماً شنیدن یک کتاب صوتی  به شما  ما  پیشنهاد 
ترافیک امتحان کنید شاید شما هم به یکی از طرفداران همیشگی کتاب 

صوتی تبدیل شدید.

ایراد از فرهنگ است نه ساعت!
به قلم 

محمد فتح نجات

   متاسفانه این روزها دولت با تغییر ساعت   
كاری ادارات موجب هرج و مرج در نظام اداری 
و دردسر برای ارباب رجوع شده و با تغییر دوباره 
آن نیز همین اشتباه را ادامه می دهد. بهتر است 
تصمیم گیرندگان بدانند كه ایراد اصلی از فرهنگ 
مدیران و كارمندان است كه در تابستان ادارات 
را به یخچالی آزار دهنده تبدیل می كنند و در 
زمستان كوره ی آدم پزی درست می كنند. باید 
اول فرهنگ سازی پیشه كنیم و سپس با نظارت 
قاطع و بازرسی مداوم اتالف انرژی را از ادارات 

حذف كنیم و....


