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اخبار استان

کشاورزی استان  رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
از  باید  از معادن  بهره وری  در  اینکه  به  اشاره  با  کرمان 
تصریح  شود،  استفاده  جدید  های  آموزش  و  ها  روش 
کشیده شده به  کرد: در فرآوری معادن زحمات زیادی 
تبدیل  کرمان  استان  آینده  های  سال  در  که  ای  گونه 
باید شهرک های  اما  کشور خواهد شد  به قطب فوالد 

شکل  مس  و  فوالد  زنجیره  این  کنار  در  مدرن  صنعتی 
گیرد و به عنوان مثال شمش فوالدی در استان تبدیل 
که امروز  به قطعات ارزشمندی شود این در حالی است 
کشور می  میلیون ها دالر صرف واردات این قطعات به 

شود.
کویر، »سیدمهدی طبیب زاده«  گزارش ایسنا منطقه  به 

گوی دولت و بخش خصوصی  گفت و  در جلسه شورای 
کرد: معدن می  کرمان با محوریت معدن اظهار  استان 

کرمان باشد. تواند مهم ترین بخش اقتصاد استان 
که  شود  می  ح  مطر همواره  که  حالی  در  افزود:  وی 
کرمان بیشترین سهم استخراج و ارزش افزوده  استان 
گرفته، به  بخش معدن را دارد و به رغم اقدامات صورت 
که انتظار می  نظر نمی آید معدن توانسته باشد نقشی 

رود، در توسعه اقتصادی استان داشته باشد.
باشیم  آن  دنبال  به  باید  اینکه  بر  کید  تا با  زاده  طبیب 
که آثار معادن در حال استخراج تنها حفره های عظیم 
کرد: باید صنایع با ارزش افزوده باال از این  نباشد اظهار 
که زنجیره ارزش معدن در  حفره ها در بیاید به طوری 
که  کامل اجرا شود و در این صورت است  کرمان  استان 
افزوده  ارزش  با  تولیدات  و  توانیم قطعات، صنایع  می 

باال را داشته باشیم.
کشاورزی استان  رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
بین  تجدیدناپذیر  منابع  معادن،  اینکه  بیان  با  کرمان 
که باید به ثروت زاینده برای نسل های  نسلی هستند 
کارهای پایه ای در بخش  گفت: باید  آینده تبدیل شوند 
که  معدن انجام شود زیرا این بخش با پتانسیل هایی 
کرمان  استان  اقتصاد  اصلی  پیشران  تواند  می  دارد، 
کتشاف،  کارهای اساسی به ویژه در بحث ا باشد و هنوز 

که در این زمینه انجام نشده است  باقی مانده 
وزارت  های  اولویت  جزء  کتشاف  ا باید  افزود:  وی 

گیرد ضمن آنکه به این  صنعت، معدن و تجارت قرار 
استخراج  که  داشت  ویژه  توجه  بایستی  نیز  موضوع 
معادن  با روش های منسوخ و تکنولوژی های قدیمی 
جدی  روزرسانی  به  زمینه  این  در  که  گیرد  می  صورت 

نیاز داریم.
طبیب زاده با اشاره به اینکه در بهره وری از معادن باید 
از روش ها و آموزش های جدید استفاده شود، تصریح 
کشیده شده به  کرد: در فرآوری معادن زحمات زیادی 
تبدیل  کرمان  استان  آینده  های  سال  در  که  ای  گونه 
باید شهرک های  اما  کشور خواهد شد  به قطب فوالد 
شکل  مس  و  فوالد  زنجیره  این  کنار  در  مدرن  صنعتی 
گیرد و به عنوان مثال شمش فوالدی در استان تبدیل 
که امروز  به قطعات ارزشمندی شود این در حالی است 
کشور می  میلیون ها دالر صرف واردات این قطعات به 

شود.
کمک  با  کوچک  معادن  باید  اینکه  به  اشاره  با  وی 
گفت: توجه به بحث  شرکت های بزرگ تجمیع شوند، 
که رونق تولید  معدن از الزامات اقتصاد مقاومتی است 
بحث  به  و  دارد  جایگاه  زمینه  این  در  نیز  صادرات  و 
است،  استان  مسئوالن  همه  دغدغه  که  نیز  اشتغال 

کند. کمک می 
گزارش ایسنا، در این جلسه درباره مجوز پهنه های  به 
معدنی استان و عملکرد منابع طبیعی و محیط زیست 

در این زمینه بحث و تبادل نظر شد.

در  گفت:  کرمان  استان  خون  انتقال  مدیرکل 
کرمان ساالنه حدود ۷۵ هزار واحد خون اهدا  استان 
کنندگان  به اهدا که 62 درصد آن مربوط  می شود 
سالمت  و  کیفی  سطح  لحاظ  به  که  است  مستمر 
خون، باالترین سالمت خون اهدایی مربوط به این 
خون  بار   ۲ سالی  حداقل  افراد  این  زیرا  است  افراد 

کنند. اهدا می 
به گزارش ایسنا منطقه کویر، دکتر روح اله میرزایی در 
جمع خبرنگاران با اشاره به 9 مرداد سالروز تاسیس 
کرد: با هر اهدای خون  سازمان انتقال خون اظهار 
می توان جان سه نفر را از مرگ نجات داد و اهدای 
خون یک امر حیاتی برای نجات جان نیازمندان به 

خون است.
یکی  متعدد  دالیل  به  کرمان  استان  افزود:  وی 
و  خون  مصرف  زمینه  در  پرمصرف  استان های  از 
خونی  کم  باالی  آمار  و  است  خونی  های  فرآورده 
ژنتیکی تاالسمی را شاهد هستیم که حدود 8 درصد 
بیماران تاالسمی وابسته به تزریق خون در استان ما 

هستند.

باالی  آمار  سرطانی،  بیماران  کرد:  تصریح  میرزایی 
که  تصادفات جاده ای استان، پیوند سلول بنیادی 
گیرد، مصرف توسط مادران و  در استان انجام می 
نوزادان در بخشهای زنان و زایمان، اعمال جراحی 
درمانی  کز  مرا در  که  تخصصی  فوق  و  تخصصی 
گیرد و موارد دیگر از مثال هایی هستند  صورت می 
که نشان دهنده میزان باالی نیاز به خون و فرآورده 
های خونی در استان کرمان هستند بنابراین اهدای 
خون یک امر بسیار ضروری برای نجات این بیماران 

است.
خون  اهدای  سالم  و  ایمن  فرآیند  به  اشاره  با  وی 
کرد: از هر واحد خون اهدایی سه فرآورده اصلی  بیان 
کت و پالسما تولید می شود  گلبول قرمز، پال شامل 
که  و عالوه بر این فرآورده هایی دیگر نیز وجود دارد 
اصلی  های  فرآورده  این  روی  فرایندهایی  انجام  با 
نیازمند  بیماران  برای  بسیار  و  آیند  می  دست  به 
کم  فرآورده  مثال  عنوان  به  هستند.  ارزشمند 
خصوصا  بیماران  برای  )که  شده  فیلتر  یا  لوکوسیت 
بیماران تاالسمی بسیار مفید است(، فراورده اشعه 

بیماران  و  نوزادان  پیوندی،  بیماران  )برای  دیده 
کت تهیه  دچار نقص ایمنی بسیار مفید است( و پال

شده به روش فرسیس.
پذیره  گفت:  کرمان  استان  خون  انتقال  مدیرکل 
خون  انتقال  های  پایگاه  در  بنیادی  سلول  نویسی 
که تمایل دارند اهدا  کسانی  گیرد و  استان انجام می 
سلول بنیادی برای بیماران سرطانی داشته باشند 
کننده سلول  با نام نویسی در پایگاه ها به عنوان اهدا
کنند در  بنیادی عالوه بر اینکه خون خود را اهدا می 
کنندگان سلول بنیادی نیز قرار می گیرند  لیست اهدا
بنیادی  به پیوند سلول  نیاز  بیماری  که  و هر زمان 
که با اهدا  کننده درخواست می شود  داشت، از اهدا
که فرایندی مشابه اهدا خون است،  سلول بنیادی 

نجات بخش بیمار نیازمند باشد.
هزار  کرمان ساالنه حدود ۷۵  استان  در  افزود:  وی 
که 62 درصد آن مربوط به  واحد خون اهدا می شود 
کیفی  که به لحاظ سطح  کنندگان مستمر است  اهدا
اهدایی  خون  سالمت  باالترین  خون،  سالمت  و 
مربوط به این افراد است زیرا این افراد حداقل سالی 

کنند. ۲ بار خون اهدا می 
کرد: انتقال خون همیشه یک ذخیره  میرزایی اظهار 
این  که  هرزمان  و  دارد  شده  تعریف  و  استاندارد 
شود  ج  خار شده  تعریف  و  استاندارد  حد  از  ذخیره 
کنندگان از  با اطالع رسانی به مردم و فراخوان اهدا
این افراد خواسته می شود که جهت اهدای خون به 
کنندگان ذخیره  پایگاه ها مراجعه کنند و با لطف اهدا
به حد استاندارد رسانده می شود، به همین دلیل 
کمبود خون و فراورده های خونی وجود  گونه  هیچ 

ندارد.
کرد: از مهمترین دستاوردها و پیشرفت  وی تصریح 
که به برکت انقالب  های سازمان انتقال خون ایران 
و خون شهدا حاصل شده است می توان به اهدای 
گذشته  در  زیرا  کرد.  اشاره  داوطلبانه  کامال  خون 
اهدای خون جایگزینی و زمان های خیلی دور انگیزه 
که سالمت خون  های مالی برای اهدا وجود داشت 
اهدای  حاضر  حال  در  اما  انداخت  می  خطر  به  را 
کامال داوطلبانه است و هیچ انگیزه ای به جز  خون 
کننده و رضایت خدا وجود ندارد. رضایت قلبی اهدا

گفت:  کرمان  استان  دارایی  و  اقتصاد  امور  مدیرکل 
استان  داخلی  ناخالص  تولید  تومان  میلیارد  هزار   70
کشاورزی سهم قابل  کرمان در سال 97 بوده و بخش 
متوسط  به  نسبت  تولید  و  اشتغال  در  ای  مالحظه 

کشور دارد.
اسدی«  شیخ  »حمید  کویر،  ایسنا منطقه  گزارش  به 
کار  کسب و  در جلسه بررسی موانع و مشکالت فضای 
مدیران  حضور  با  بهبود  راهکارهای  و  کرمان  استان 
هزار   70 کرد:  اظهار  کشور   5 منطقه  دارایی  و  اقتصاد 
کرمان در  میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی استان 
کشاورزی سهم قابل مالحظه  سال 97 بوده و بخش 

کشور دارد. ای در اشتغال و تولید نسبت به متوسط 
کرمان در  وی با اشاره به رتبه های اول و دوم استان 

کشور  کشاورزی در  تولید بسیاری از محصوالت باغی و 
افزود: فاصله معناداری بین سهم بخش خدمات در 
و  دارد  وجود  کشور  متوسط  و  کرمان  استان  اقتصاد 
دو  از  بیش  استان  اقتصاد  در  کشاورزی  بخش  سهم 
کرد: 35  برابر متوسط کشور است. شیخ اسدی تصریح 
و نیم درصد سهم بخش صنعت و معدن در اقتصاد 
کشور باالتر است و  که از متوسط  کرمان است  استان 

این مساله به دلیل جایگاه باالتر بخش معدن است.
کرد: 8.2 درصد سهم معدن بدون نفت در  وی بیان 
که این عدد در  کرمان است، در حالی  اقتصادی استان 
کشور 0.7 درصد است. مدیرکل امور اقتصاد و دارایی 
کرد: بخش خدمات 42 درصد در  کرمان اظهار  استان 
اقتصاد استان سهم دارد و در کشور این عدد بیش از 50 

که در این حوزه فاصله زیادی با متوسط  درصد است 
کار زیادی در این حوزه وجود دارد.  کشور داریم و جای 
کار از الزامات  کسب و  وی در ادامه افزود: بهبود فضای 
که این محیط  جدایی ناپذیر استان است و تا زمانی 
بهبود  و  خصوصی  بخش  رشد  نکند،  پیدا   بهبود 
گفت:  اسدی  شیخ  نیست.  شدنی  ها  بنگاه  عملکرد 
کار به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل  بهبود فضای کسب و 
شده اما به نظر می رسد هنوز بسترهای مناسب برای 

کار فراهم نشده است. کسب و  گذاری امن و  سرمایه 
 152 از  ایران  کار  و  کسب  فضای  رتبه  کرد:  بیان  وی 
در سال 2014 در دنیا به 128 در سال 2019 تنزل پیدا 
گزارش نشان می دهد تنها سه مورد پرداخت  کرده و 

مالیات، تجارت برون مرزی اصالح شده است.

کید  کرمان با تا مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان 
کار و اصالح شاخص ها  کسب و  بر لزوم اصالح فضای 
اولیه،  مواد  قیمت  بودن  بینی  پیش  غیرقابل  گفت: 
رقابت غیرمنصفانه شرکت های دولتی، سختی تامین 
سختگیری  ها،  بانک  از  تسهیالت  دریافت  و  منابع 
کار، بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات،  قوانین 
کار، موانع اخذ مجوزهای  کسب و  بر  رویه های ناظر 
کار و ... از جمله موانع مطرح شده در بهبود  کسب و 
فعاالن  از سوی  کرمان  استان  در  کار  و  کسب  فضای 

اقتصادی اعالم شده است.
کرد: رویکرد اصلی در اخذ مجوزها در ایران  وی تصریح 
که همه افراد قصد تخطی از مقررات  با این پیش فرض 

را دارند، سختگیری ها را افزایش می دهد.

رییس اتاق بازرگانی استان کرمان:

معدن می تواند مهم ترین بخش اقتصاد استان کرمان باشد 

مدیرکل انتقال خون استان کرمان خبر داد:

پذیره نویسی سلول بنیادی در پایگاه های انتقال خون  

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمان خبر داد:

تولید ناخالص داخلی استان 70 هزار میلیارد تومان برآورد می شود

خبر
کرمان: کل دادگستری استان  رئیس 

سارقان پسته در انتظار برخورد سخت

 و قاطع دستگاه قضائی باشند
 

محصول  برداشت  فصل  آستانه  در  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
جدی  برخورد  همچنین  و  ها  نظارت  تشدید  از  کرمان  استان  در  پسته 

کشاورزی خبر داد. دستگاه قضائی با سارقان این محصول 
بخش  محلی  مسئوالن  با  دیدار  در  موحد  یداهلل  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
برداشت  فصل  شدن  نزدیک  به  توجه  با  کرد:  اظهار  رفسنجان  کشکویئه 
کرمان به سارقان پسته هشدار  پسته در شهرهای شمالی و غربی استان 

می دهیم برخورد دستگاه قضائی با سارقین سخت و قاطع خواهد بود.
از  پیشگیری  راستای  در  کرد:  کید  تا کرمان  استان  قضائی  شورای  رئیس 
مسئوالن  سوی  از  الزم  اقدامات  و  تدابیر  تمامی  باید  سرقت  جرم  وقوع 

قضائی، نیروی انتظامی و دستگاه های مرتبط اندیشیده شود.
کاهش محصول و افزایش قیمت  وی نابسامانی های اقتصادی، بیکاری، 
گفت: باید  پسته را از جمله عوامل افزایش سرقت این محصول دانست و 
کن به دروبین های مدار بسته برای  از تمام ظرفیت ها از جمله تجهیز اما

کاهش سرقت استفاده شود.
سرقت  کاهش  برای  نیز  الزم  های  آموزش  دارد  ضرورت  کرد:  عنوان  وی 
بتوانند  تا  شود  داده  داران  باغ  به  محصول  این  برداشت  ایام  در  پسته 

همکاری بهتری با مجموعه پلیس داشته باشند.
کرمان  گفت: دستگاه قضائی استان  کرمان  کل دادگستری استان  رئیس 
طبق قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر همواره حمایت 

کرده است. های قضائی الزم را آمران به معروف و ناهیان از منکر 
کرد: قضات باید بدون واسطه پای درد و دل مردم  بنشینند و  کید  وی تا

کنند. تاحد ممکن به مشکالت حقوقی و قضائی  آنها رسیدگی 

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان خبر داد:

ضریب نفوذ اینترنت در استان 68.54 
درصد است

نفوذ  ضریب  گفت:  کرمان  استان  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل   
کرمان 68.54 درصد است و با پوشش 92.3 درصدی  اینترنت در استان 
اپراتورهای تلفن همراه، در میزان تحت پوشش جاده های اصلی و فرعی 

کشور را داریم. رتبه چهاردهم 
گفت و  کویر، »مسعود الهامی« در جلسه شورای  گزارش ایسنا منطقه  به 
کرمان با بیان اینکه در دولت تدبیر و  گوی دولت و بخش خصوصی استان 
امید بیش از 7 هزار میلیارد ریال در زیرساخت ها و شبکه های دسترسی 
کرمان هزینه شده است افزود: در میزان پهنای باند بهره برداری  استان 
که نشان می دهد  شده بیش از 183 برابر در دو سال اخیر رشد داشته ایم 
هماهنگی  گذاری  سرمایه  دسترسی  های  شبکه  و  زیرساختی  حوزه  در 

گرفته است. صورت 
تصریح  ارتباط  دارای  روستاهای  در  درصدی   31 رشد  به  اشاره  با  الهامی 
کشور 20 برابر رشد داشته ایم  کرد: در ظرفیت برش استانی شبکه انتقال 
کرمان تعداد مشترکین اینترنت پهن باند نسبت به  ضمن آنکه در استان 

ابتدای دولت یازدهم رشد 8 برابری داشته است.
نفوذ  ضریب  گفت:  کرمان  استان  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل 
کرمان 68.54 درصد است و با پوشش 92.3 درصدی  اینترنت در استان 
اپراتورهای تلفن همراه، در میزان تحت پوشش جاده های اصلی و فرعی 

کشور را داریم. رتبه چهاردهم 
بیان  و  اشاره  کرمان  استان  در   ICT حوزه  های  شاخص  وضعیت  به  وی 
کیلومتر به 4 هزار و  کرد: طول شبکه فیبر نوری زیرساخت از 3 هزار و 200 
کیلومتر افزایش یافته و در این زمینه شاهد رشد 1.48 برابری هستیم.  750

الهامی با اشاره به افزایش 35 برابری سایت های ارائه دهنده افزود: تعداد 
این سایت ها از 51 سایت در ابتدای فعالیت دولت یازدهم یه یک هزار و 

831 سایت رسیده است.
گفت: در  و  کرد  اشاره  به شهرهای تحت پوشش شبکه نسل چهارم  وی 
ابتدای فعالیت دولت یازدهم هیچ یک از شهرهای استان از شبکه نسل 
که با تحقق رشد 100 درصدی در این حوزه در  چهارم بهره مند نبوده اند 
ایرانسل  از خدمات  اول و 64 شهر  از خدمات همراه  حال حاضر 71 شهر 

بهره مند هستند.
کرمان سیگنال رسانی زمینی  مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان 
به 23 ایستگاه صدا و سیما در سطح استان در راستای اقتصاد مقاومتی 
رفع  و  خارجی  و  المللی  بین  ای  ماهواره  خدمات  به  وابستگی  کاهش  و 
نواقص پوشش شبکه های ارتباطی در برخی محورهای مواصالتی استان 
را از جمله اقدامات و عملکرد در حوزه زیرساخت های ارتباطی  برشمرد و 
گفت: 3 هزار پورت FTTH به مشترکین خانگی و تجاری شرکت مخابرات 

گذار شده است. وا

گهی فقدان سند مالکیت  آ
کاظم  احتراما نظر به اینکه آقای محمد مهدی بذرافشان وکیل آقای محمدمهدی ایران منش فرزند 
کرمان دارای شماره ملی 2992448321  از  تولد 1342/02/26 صادره  تاریخ  شماره شناسنامه 509 
به شماره چاپی  کرمان موضوع سند مالکیت اصلی  از 2787 اصلی بخش 3  ک 8950 فرعی  مالک ششدانگ پال
گردیده    ک جلد 468 ذیل شماره 113998 صادر و تسلیم  که در صفحه 299 دفتر امال 969468 سری ج سال 91 
ک مزبور به علت جابجایی  ضمن تسیلم دو برگ استشهاد محلی تصدیق امضا شده مدعی است سند مالکیت پال
مفقود و درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد اصالح تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون 
نسبت  معامله  انجام  مدعی  کسی  چنانچه  تا  شود  می  گهی  آ ذیل  در  ج  مندر تاریخ  در  نوبت  یک  در  مراتب  ثبت 
گهی به اداره ثبت  از انتشار آ به ملک فوق الذکر با وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز پس 
غیر  در  نمایند  تسلیم  معامله  سند  یا  مالکیت  سند  اصل  ارائه  ضمن  را  خود  اعتراض  و  مراجعه  کرمان  شهرستان 

این صورت پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار: 98/5/12     
 محمود مهدی زاده   691 م/الف

کرمان  ک منطقه 2   رئیس ثبت اسناد و امال

آگهی مزایده
بدین وسیله به اطالع می رساند، اداره آموزش  و پرورش شهداد در نظر دارد، تعدادی 

از امالک بالاستفاده خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 
متقاضیان محترم می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به واحد 

آگهی مزایده
فروشگاه اتکا مرکزی کرمان در نظر دارد، ضایعات کارتن، گونی و نایلکس خود را از طریق مزایده 
عمومی به مدت یکسال واگذار نماید. لذا برای دریافت اسناد مزایده حداکثر تا تاریخ 1398/5/15 

به نشانی خیابان شهدا- نبش شهدا 9 - فروشگاه اتکا- واحد بازرگانی مراجعه فرمایید. 
تلفن تماس: 33125675 - 33126708

بدینوسیله از تمامی اعضا و سهامداران دعوت می شود در جلسه مذکور 
در تاریخ 98/5/22 ساعت 6عصر در محل شرکت برگزار می گردد شرکت 

نمایند 
دستور جلسه : تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

                                                                          هیات مدیره شرکت

آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
شرکت بامداد سپید کارن
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قفل های 

زنگ خورده
هر کسی می تواند به آسانی دستخوش خشم 
شود اما تشخیص اینکه بر چه کسی خشم 

چگونه  و  هدف  کدام  با  وقت،  چه  میزان،  چه  به  بگیریم، 
از  کسی  هر  و  نیست  آسانی  کار  دهیم  نشان  را  خود  خشم 

عهده ی آن بر نمی آید »ارسطو« 
مراودات  در  کوچک  مشکالت  و  ساده  موضوعات  معموال 
روزانه تبدیل به قفل های زنگ خورده و مشکالت الینحل 
که افراد طرز و میزان استفاده از خشم را نیاموخته  شده چرا 
بلکه فقط خواسته اند آن را سرکوب کنند در صورتی که خشم 
که همراه با ذهن ما  یکی از هیجانات طبیعی و درونی است 
زاده شده است لذا از فطرتمان جدا نمی شود اما میزان به 
که  کارگیری و طرز استفاده از آن یکی از هنرهای شخصی بوده 
گذارد. ما حق داریم  چهره ای مشخص از ما به نمایش می 
که جهان را  گاهی از درون شعله ور شویم اما حق نداریم  که 
با خود بسوزانیم. با رعایت این اصول خشم طبیعی بوده و 
مجاز است متاسفانه هر مطلبی را در هاله ی غرور و خشم به 
که ازدواج ها به طالق رسیده و دوستی ها  جایی می رسانیم 
کینه های دیرینه می انجامد. اینکه خشمگین می شویم  به 
و دیگران از ما خط می برند دلیل بر بزرگی ما نیست زیرا این 
خط با لطف و بزرگواری نیز قابل خواندن می باشد. در بخش 
هایی از زندگی خشم می تواند به عنوان عامل حرکت مفید 
بوده و جهان را به شیوه ای دیگر به حرکت اندازد اما زیاده 
روی در آن مایه ی سرنگونی بوده قبل از اینکه دیگران نابود 
کند. از ظلم به خویشتن دست  شوند خودمان را نابود می 
که به خود رحم  گفته شده انسانی  که از قدیم نیز  باید شست 

کرد. کس رحم نخواهد  نکند به هیچ 

به قلم 
مهناز سعید 

یادداشت های 

گاه و بی گاه

کم سویی 
دید چشمهایم دچار ضعف شده بود و از هر فاصله ای قادر به 
کمی با فاصله یا اندکی  دیدن واضح هر چیز نبودم و می بایست 
که متوجه  جابجا شدن آن را به صورت غبارآلود ببینم. بچه ها 
به دکتر  مرا  تا  از من خواستند  اصرار  به  بودند  مشکل من شده 
کرده و بدون زدن  گفتند امروز علم بسیار پیشرفت  ببرند و می 
اما من طفره  برگردانند  به شما  را  بینایی  توانند  عینک هم می 
می رفتم و هر روز به دلیلی واهی از رفتن به دکتر سرباز می زدم 
کم سویی چشمهایم بهانه خوبی بود تا به  چون به خیال خود 

هر راهی پا بگذارم.

مرد جن گیر 

متهم ردیف 

یک نیست!
جوان  دختر  و  زن  دوازده  از  گیر  جن  مرد  استفاده  سوء 
دوران  در  حادثه  این  وقوع   )98/4/16 امروز  )کرمان 
تهران  در  آن هم  یکم  و  بیست  قرن  در  نیست  غارنشینی 
یک  آموزشی،  موسسه  یک  تابلوی  آن  خیابان  هر  در  که 
روزنامه و مجله است. در ظاهر  .... دفتر یک  و  دانشگاه 
تقویت عشق  ادعای  با  گیر  و دو ساله ی جن  پنجاه  مرد 
کرده است و باید مقصر باشد  به دوازده دختر و زن تجاوز 
مدرسه  در  باید  را  ماجرا  این  ریشه  اما  است  مقصر  والبد 

که خرافات را آموزش می دهند. هایی دید 
که  کرد  باید در مطالب مجله ها و روزنامه هایی جستجو 
کنند و  با عنوان های اندیشمند و دکتر خرافه را تبلیغ می 
ذهن یک نسل را برای پذیرش این موهومات فراهم می 
کودکان  که نتوانسته است به  کنند. مقصر از آموزش است 

که محک هر تئوری علم و تجربه است. یاد دهد 

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

به قلم 
نادر کریمان  گزارش »کرمان امروز« از ناتوانی نهادهای مربوطه در زمینه ساماندهی کودکان خیابانی و کار در شهر کرمان؛

هنوز خیابان کودک می خورد

اشاره:
شهر  سطح  از  کار  و  خیابانی  کودکان  آوری  جمع 
و  شهرداری  سوی  از  گاه  گه  که  است  طرحی  کرمان، 
نیروی انتظامی و بهزیستی  مطرح می شود اما همیشه 
این سئوال مطرح است اگر سیاست" جمع آوری" جواب 
معضل  این  با  کرمان   شهر  هنوز  چرا  پس  دهد  می 

اجتماعی روبه رواست!؟
طرح های ضربتی

و  فقر  زاییده  که  کار  و  خیابانی  کودکان  آوری  جمع 
های  طرح  پس  در  هستند  جامعه  در  طبقاتی  اختالف 
ضربتی مسئوالن در بیشتر مواقع  با شکست  روبه رو می 
شود و علت آن هم این است که در مرحله  ساماندهی و 
پیگیری های پس از آن هیچ گونه پشتوانه ای از طرف 
می  عمل  بسیار ضعیف  یا  و  نمی شود  انجام  مسئوالن 
مددکاری  انجمن  رییس  تازگی  به  که   ای  نکته  شود. 
در  است:  گفته  و  کرده  اشاره  آن  به  ایران  اجتماعی 
از  بیش  کار   و  خیابانی  کودکان  ساماندهی  نامه  آیین 
ساماندهی کودکان به شناسایی و جذب آنها می پردازد!

دیدگاه مردم چیست؟
آنان  گذاریم  می  پا  زیر  که  را  شهر  از  سنگفرش  هر 
چراغ  هر  پشت  در   باشند  همقدم  ما  با  است   ممکن 
قرمزی که توقف داریم آنها از بیرون  به داخل خودرو می 
نگرنند؛ کودکانی که التماس می کنند تا چیزی از آنها  
بخریم. از دید شهروندان کرمانی این کودکان تعدادشان 

در حال افزایش است.
گوید:  می  چنین   ما  به  کرمانی  شهروندان  از  اسدی 
نمی  گرما  و  سرما  شهر  های  خیابان  در  حضورشان 

اصلی شهر می  به خیابان های  بار که  شناسد. من هر 
بر  این   از  تا پیش  این بچه ها مواجه می شوم.  با  آیم 
اساس حس دلسوزی و ترحم به آنها کمک می کردم اما 

از وقتی متوجه شده ام که ممکن است در اختیار یک  
باند  باشند دیگر به آنها کمک نکرده ام و چیزی از آنها 
نخریده ام حتی به خانواده ام توصیه کرده ام که خریدی 

از این کودکان انجام ندهند.
در  گوید  می  او  است.  همشهریان  دیگر  از  افضلی 
ایام خاص که شهر خلوت می شود  و  تعطیل  روزهای 
بارها دیده است که معموال  را   کودکان کار و خیابانی 
با آدامس و شکالت به اطراف می روند. به شخصه  یک  
بار به اورژانس اجتماعی زنگ زدم و گزارش مکان این 
کودکان را به آنها داده ام اما دیگر اطالعی ندارم آیا این 

قضیه پیگیری شد  یا خیر!؟
کودکان خیابانی مشکل اساسی شهر کرمان

شهر  سطح  از  کار  و  خیابانی  کودکان  آوری  جمع 
و  شهرداری  سوی  از  گاه  گه  که  است  طرحی  کرمان، 
نیروی انتظامی و بهزیستی  مطرح می شود.  با این حال 
همواره این شهربا معضل کودکان خیابانی روبه رو است. 
محمد رضا پور ابراهیمی، نماینده مردم کرمان و راور ، 
شهر  در  اساسی  مشکالت  از  یکی  را  خیابانی  کودکان 
کرمان می داند و در این  باره می گوید: کودکان خیابانی 
از  هستند  خارجی  اتباع  آنها  از  ای  عمده  بخش  که 
مشکالت اساسی در شهرستان کرمان است و درخواست 
و  خیابانی  کودکان  ساماندهی  لزوم  به  توجه   با  داریم 
کار اقدامات الزم انجام شود و بهزیستی از طریق وزارت 

کشور پیگیر مساله  باشد.
چرا طرح ها شکست می خورد؟

جمع  سیاست"  اگر  است  مطرح  سئوال  این  همیشه 
آوری" جواب می دهد پس چرا هنوز شهر کرمان  با این 

معضل اجتماعی روبه رواست!؟
کودکان  ساماندهی  و  آوری  جمع  پروسه  واقع  در 
خیابانی و کار بسیار فراتر از طرح هایی است که صرفا 
دستورات آن  بر روی کاغذ های اداری می آید. جمع 
آوری و نگهداری  کودکان کار و خیابان با چالش هایی 
درباره  شناسایی سرپرست کودکان و تعیین صالحیت 
آنها، محل نگهداری، آموزش ها، مراقبت ها، و حتی با 
چالش نقص در برنامه ریزی، اختصاص بودجه و نیروی 
اجرایی و ظرفیت های پایین برای رسیدگی مواجه است 
و همه این عوامل دست  به دست هم می دهند تا طرح 
های ساماندهی کودکان در کرمان  با ناکامی مواجه شود.

   حضور کودکان کار در خیابان های شهر کرمان اتفاقی است که هم از لحاظ انسانیت 
دردآور است و هم از دیدگاه زیبایی شهری بسیار نازیباست و متاسفانه با وجود همه 
طرح هایی که مسئوالن اجرا می کنند، هنوز خیابان های شهر کرمان این کودکان را 
نابود می سازند و مسئوالن هنوز کاسه های چه کنم را در دست دارند، گهگاه از سوی 
شهرداری، نیروی انتظامی و بهزیستی طرح هایی مطرح می شود، اما همواره این سئوال 
مطرح است که اگر سیاست »جمع آوری« جواب می دهد پس چرا هنوز شهر کرمان با 

این معضل اجتماعی رو به رو است!؟ 

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

با قاتل خاموش طبیعت آشنا شوید
سرویس اجتماعی کرمان امروز

 

به گفته پژوهشگران، ته سیگارهای باقی مانده روی 
چمن یا خاک می تواند آسیبی جدی به رشد گیاهان 

مجاور آن برساند.
محققان دانشگاه آنجلیا راسکین در شهر کمبریج 
یک  بقایای  دریافتند  مطالعه ای  طی  انگلستان 
ته سیگار رها شده در طبیعت می تواند رویش یا حتی 
رشد گیاهان را به تأخیر بیندازد که به عنوان یک 

آلوده کننده زیست محیطی تلقی می شود.
که  می دهد  نشان  مطالعه  این  شده  منتشر  نتایج 
در چنین محیط هایی میزان رشد چمن ۱۰ درصد، 
شبدر ۲۷ درصد و رشد طولی گیاهان ساقه دار ۱۳ 

درصد کاهش می یابد.
دنبال  به  که  کسانی  حاضر  حال  در  چه  اگر 
کاهش آالینده ها هستند بیشترزباله های پالستیکی 
در  ته سیگارها  شدن  رها  اما  است،  مدنظرشان 
انسان  سوی  از  آلودگی  بیشترین  محیط زیست، 

هستند.
سیگاری ها هرسال حدود ۴۵۰۰ میلیارد ته سیگار 
بی.  اِن.  خبرگزاری  می کنند.  رها  جهان  سطح  در 

تعداد  تعیین  گرچه  می گوید  نیز   )NBC( سی 
اما  است،  دشوار  شده  ریخته  دور  ته سیگارهای 
برآوردها نشان می دهد هر سال حدود ۵۶۰۰ میلیارد 
تولید می شود که فیلتر بیشتر  نخ سیگار در جهان 

آن ها را افراد سیگاری بی مسؤولیت در محیط زیست 
رها می کنند. از جمله ذرات موجود در فیلتر سیگار 
که برای محیط زیست خطرناک است، استات سلولز 
سال  ده  حداقل  و  است  پالستیک  نوعی  که  است 

طول می کشد تا در طبیعت تجزیه و نابود شود.
پژوهشگران در تحقیق خود از برخی محله های شهر 
کمبریج انگلستان که در هر مترمربع آن حدود ۱۲۸ 
نمونه برداری  بود؛  شده  انداخته  دور  ته سیگار  عدد 
کردند. نتایج بررسی ها نشان داد تفاوتی میان آسیب 
ناشی از ته سیگارهای دودی و غیردودی وجود ندارد.

زیان ذاتی ناشی از ترکیب چند ماده مضر با هم در 
برخی سیگارها که به شکل دود به محیط زیست وارد 
تا بعضی فعاالن محیط زیست  می شود موجب شده 
فشار  سیگار  فیلترهای  ساخت  ممنوعیت  برای 

بیاورند.
توماس نوُوتنی، استاد بهداشت عمومی در دانشگاه 
ایالتی سن دیگو درباره این موضوع گفت: از آنجا که 
فیلتر سیگارها هیچ نفعی برای سالمتی فرد سیگاری 
عمل  بازاریابی  برای  ابزاری  عنوان  به  تنها  و  ندارد 
کاهش  به خاطر  محیط زیست  طرفداران  می کند، 
آسیب آن ها به طبیعت، خواهان ممنوعیت ساخت 
فیلترهای سیگار شده اند. با این حال، پس از این که 
قانونگذاری  مجلس  نمایندگان  از  یکی  پیشنهاد 
این  تولید  از  بر جلوگیری  کالیفرنیای آمریکا مبنی 
سال های  در  تا  کردیم  تالش  ماند،  ناموفق  فیلترها 
محیط زیست،  آلوده کننده  عنوان  با  برچسبی  اخیر 

روی فیلتر سیگارها زده شود.

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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در دنیای شعر و ادبیات، متوجه می شویم اهل ادب هم تکیه 
کالم یا واژه کلیدی دارند. به عبارتی، هر شاعر تکیه اصلی اش 

روی چند واژه خاص است که دلبسته آن هاست.
»خب«، »در واقع«، »به اصطالح« و...؛ این ها تکیه کالم های 
یا  کلمه  کالم،  تکیه  خیلی هاست.  گفتار  در  رایج  و  معمول 
عبارتی است که یک نفر بیشتر از دیگر کلمه ها به آن تکیه 
کنیم،  ادبیات  و  شعر  دنیای  وارد  اگر  را  قضیه  این  می کند. 
متوجه می شویم اهل ادب هم تکیه کالم یا واژه کلیدی دارند. 
خاص  واژه  چند  روی  اصلی اش  تکیه  شاعر  هر  عبارتی،  به 
است که دلبسته آن هاست. از طرفی این تکیه کالم ها، خمیر 
مایه اصلی شعر و نمادی از طرز فکر و شخصیت شاعر هم 
و  کالسیک  شاعر  چند  کالم های  تکیه  از  ادامه،  در  هست. 

معاصر فارسی می خوانید.
فردوسِی خردمند

به نام خداوند جان و خرد
 کزین برتر اندیشه بر نگذرد

اولین بیت شاهنامه حکیم فردوسی، کامال برای همه مشخص 
می کند که در این اثر قرار است از چه چیزی بخوانند. »خرد« 
که  جایی  تا  است  شاهنامه  کلیدی  و  مهم  واژه های  از  یکی 
147 بیت شاهنامه با واژه های »خرد« و »خردمند« آغاز شده 

را در کل شاهنامه حساب کنیم، چند  اگر کاربرد آن  است و 
برابر خواهد شد. واژه »سخن« به شکل های ساده، مرکب و 
مشتق، حدود دو هزار بار در سراسر شاهنامه تکرار شده است.

دوستانه های سعدی
آن ها که خوانده ام همه از یاد من برفت

 اال حدیث دوست که تکرار می کنم
 سعدی هم در غزلیات و هم در گلستان اقرار می کند که اهل 
معاشرت با رفقای گرمابه و گلستان است. روی همین حساب، 
طبیعی است که واژه »دوست« در غزلیاتش هفتاد بار تکرار 
بدانیم،  اگر غزلیات سعدی را »دوست نامه«  باشد. شاید  شده 
اغراق نکرده باشیم. دیگر واژه های کلیدی غزلیات شیخ اجل 
جان،  دست،  روی،  همه،  عشق،  سعدی،  دل،  قرارند:  این  از 
چشم، یار، نظر، خوش، خود، غم، روز، گل، سرو، شب، صبر، 

خون و دیده.
حافظ و حکایت دل

در شگفتم که در این مدت ایام فراق
 برگرفتی ز حریفان دل و دل می دادت

و  »دل«  به  شیرازی  حافظ  اندازه  به  شاعری  هیچ  شاید   
غزل   495 در  »دل«  واژه  باشد.  نکرده  ارادت  ابراز  »دلدار« 
حافظ، 86 بار تکرار شده است. به قول خودش، »صاحبدالن 
حکایت دل خوش ادا کنند«. حافظ، جان، راه، عشق، دست، 
گل، خوش، چشم، خود، روی، یار، زلف، غم، جهان، کار، خاک، 
از دیگر واژه های کلیدی غزل های  باده  دوست، خون، آب و 

حافظ هستند.

جاناِن مولوی
چو آمد جان جان جان نشاید برد نام جان

 به پیشش جان چه کار آید مگر از بهر قربان را
سخن مولوی چه در غزلیات، چه در مثنوی، همه از »جان« 
است.  کرده  تکرار  غزلیاتش  در  بار   94 را  واژه  این  او  است. 
دل، عشق، خود، آب، همه، خوش، ماه، خدا،  بیا، چشم، شب، 

عقل  و  یار  روی،  گل،  جهان،  شمس،  دست،  مست،  سوی، 
قرار  مولوی  غزل  در  واژه ها  پرتکرارترین  بعدی  رتبه های  در 

می گیرند.
شاعر صبح و شب

آی آمد صبح روشن از در
 بگشاده به رنگ خون خود در

در بین شاعران کالسیک، خاقانی را با عنوان »شاعر صبح« 
می شناسند، اما آن که شاعر صبح و شب است، نیما، پدر شعر 
نو فارسی است. واژه »صبح« در شعر نیما 164 بار تکرار شده 
و بیشترین ترکیب های توصیفی در شعر او از آِن صبح است. 
با  و  نیما  شعر  کلیدی  و  مهم  واژه های  از  یکی  هم  »شب« 

معنایی منفی است.
نجوای فروغ با باد

دارمش/ مثل دانه ای که نور  را/ مثل مزرعی که باد را/ مثل  
زورقی که موج را/ یا پرنده ای که اوج را«. در تمام اشعار فروغ 
استفاده  با  را  فرخزاد، ترکیب ها و تصویرهای شاعرانه زیادی 
مثل  آن  مترادف  واژه های  و  »باد«  می بینیم.  »باد«  واژه  از 
از واژه های کلیدی شعر فروغ است که  »توفان« و »نسیم« 
آغاز  در  نسیمی  از  می کند.  تبیین  را  و عصیان  مفهوم عشق 
را  او  زندگی   توفانی که  تا  نوازش می دهد  را  که روح شاعر 

ویران می کند.
شب های روشِن سهراب

»و نگوییم که شب چیز بدی است/ و نگوییم که شب تاب ندارد 
خبر از بینش باغ«. این یعنی سهراب سپهری به »شب« ارادت 
ویژه ای دارد و 142 بار آن را در شعرش تکرار کرده است. تازه 
به  کنیم،  اضافه  هم  را  »امشب«  و  »دیشب«  واژه های  اگر 
عدد 161 می رسیم. او برخالف نیما به »شب« نگاهی مثبت 
دارد. دیگر واژه های مورد عالقه سهراب واژه های »درخت« 
نیلوفر و سرخ، »خدا«، »نماز«، »محراب« و  و »گل« مانند 

»بهشت« هستند.

تکیه کالم حافظ، سعدی و فردوسی چه بوده است؟

سرویس ادبی کرمان امروز

و  اکسیژن  مانند  آنان  برای  کلمات  که  هستند  آدم هایی 
نوشتن مانند عمل تنفس است، آدم هایی که هرگز نمی توانند 
تصور  زندگی شان  در  را  خواندن  و  نوشتن  از  فارغ  شرایطی 
کتاب  که  آدم هاست  این  جمله  از  هم  آرتورکریستال  کنند. 
را به رشته تحریر درآورده  » فقط روزهایی که می نویسم« 
است. مردی که تمام طول زندگی اش سرگرم نوشتن جستار، 
فیلمنامه و معرفی کتاب بوده است، در کتاب اخیر خود تالش 

دارد خواندن و نوشتن را به چالش بکشد.
اگر باور داشته باشیم که میزان تاثیرگذاری جستار در ذهن 
مخاطب به میزان نزدیکی دغدغه او با موضوع جستار ربط 
می تواند  است،  خواندن  و  نوشتن  درگیر  که  مخاطبی  دارد، 

همراه با صفحات این کتاب به سواالتی که نویسنده مطرح 
می کند بیندیشد، بی آنکه نگران باشد قرار است نظر نویسنده 
به عنوان دلیل قطعی به او دیکته شود. آرتور کریستال در این 
کتاب به چند سوال مهم پاسخ می دهد. چرا بهتر است خالق 
متون محبوب مان را نبینیم؟ چرا زندگی و حرفه نویسندگی 
معلوم  داستان  آخر  واقعی  خواننده  آیا  نیست؟  جدا  هم  از 
می شود؟ سواالتی که هرکدام را با بیان دالیلی یک به یک 
بیان می کند. تالش  کار  این  برای  را  دلیل خود  و  رد کرده 
برای  پاسخگویی به این سواالت را می توان شبیه یک فرآیند 
آن  در  دو  و مخاطب هر  نویسنده  که  دانست  مکتوب  تفکر 

دخیل می شوند.
مخاطب  به  را  اندیشیدن  شیوه  نوعی  به  کتاب  این  درواقع 
می آموزد. اندیشیدن با نوشتن؛ همانطور که آرتور در ابتدای 

کتاب خود نوشته است: فقط وقتی می نویسم، فکر می کنم... 
کتاب،  همین  انتهایی  بخش  در  چیست؟  روایی  جستار  اما 
نوشته هایش  قالب  به عنوان  جستار  از  خود  تعریف  نویسنده 
مفهوم  درباره  غیرداستانی  »متنی  می دهد:  شرح  اینگونه  را 
مشخص  موضوع  یک  به  فقط  که  است  واقعی  رخدادی  یا 
می پردازد، هدفش طرح دیدگاه شخصی و توجیه موضع گیری 
ظاهرا  ساختاری  ظریف،  طنزی  چاشنی  با  و  است  نویسنده 
ساختار  یا  داستان  شفاهی،  زبان  شبیه  لحنی  گاه  و  نامنظم 
داستان را به خدمت می گیرد و روایت نویسنده از موضوع را 
ارائه می دهد«. جستارهای این کتاب که توسط احسان لطفی 
به فارسی ترجمه شده دارای قلمی روان و حجمی به نسبت 
بلند است اما طرز بیان، مثال ها و داستان هایی که نویسنده در 
هر جستار بیان می کند، خواندن و فهم آن را برای مخاطب 

راحت تر می کند.
و  زندگی  نام  به  کتاب  از  روایی  جستاری  در  نویسنده 
نویسندگی سعی دارد نشان دهد چرا زندگی و شغل یک فرد 
به عنوان نویسنده نمی تواند از یکدیگر جدا باشد. او در انتهای 
این جستار درباره همین مساله می نویسد: »شاید کسانی که 
مجبورند آواها و تباین های ظریف کلمات را ورز بدهند تا به 
متن مطلوب شان برسند، وجه مشخصه ای داشته باشند. برای 
این افراد نوشتن فقط یکی از عوامل زندگی نیست، بلکه پیش 
کردن  زندگی  است.  زندگی  کردن  معنا  برای  ابزاری  آن  از 
کسی  هستند.  بودن   متقابل  وجوه  زندگی،  درباره  نوشتن  و 
زندگی می کند مکمل یکدیگرند؛  که می نویسد و کسی که 
هرکدام دیگری را تغذیه می کند، در جست وجوی دانشی است 

که شاید هر دو را در ادراک خودشان یاری کند«.

زمانهاستفاده از ادبیات داستانی برای بیان واقعیت

  دیگر زمانه با من واین دل چها نکرد

این عشق پرامید به تباهی رها نکرد

ازروزهای اول خلقت واز بدو روزگار 

دردو فغان وناله وبس شکوه ها نکرد

اول ز درد و رنج و ز بی داد روزگار

دوم زاشکهای دیده من خون بپانکرد

هروقت نگاه به دیده گریان ما نمود

با یک نگاه سرد راز دلم بر مال نکرد؟

به قلم ناصر 
فرهادی) پاژ(
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قنات ها، این شگفتی های ساخت بشر، در طول هزاران 
خشک  مناطق  ساکن  مردمان  برای  حیات  رگ  سال 
میزبان  کرمان  استان  و  است  بوده  ایران  بیابانی  و 
در  اما  شود،  می  محسوب  کشور  قنات های  مهمترین 
نیاکان، در زیر غبار  این میراث گرانقدر  دهه ها اخیر 

بی توجهی و فراموشی در حال مدفون شدن است.
با  متمادی  های  هزاره  در  ایرانیان  ایرنا،  گزارش  به 
بهره گیری از خالقیت و نبوغ خود، آب زیر زمینی را از 
اعماق زمین خشکیده به روی زمین منتقل می کردند 
و همین آبراهه ها تمدن های بزرگی در نقاط مختلف 
این سرزمین پهناور ایجاد کرده اند و اقتصاد و حیات 

در پیرامون آنها شکل گرفت.
قنات ها عالوه بر آبادانی محیط پیرامونی خود، نظام 
اقتصادی و ملکی خاصی را برای بهره برداران آب پایه 
ریزی کرد که در طول سالها اساس روابط اجتماعی و 
فرهنگی مردم حاشیه کویر و بیابان را تشکیل می دهد 

که تاثیرات آن تا امروز جریان دارد.
در دیار کویری کرمان نیز در مکان هایی که رودخانه 
و چشمه ای جریان نداشت، قنات ها با آبرسانی روستاها 
و شهرها را آباد کرده و اجتماعی از مردم با بهره گیری 
می  دامداری  و  کشاورزی  و  زراعت  به  قنات  آب  از 
پرداختند و با این شیوه توانستند این استان را به یکی 

از قطب های کشاورزی کشور تبدیل کنند.
و  عمیق  های  چاه  حفر  با  گذشته  های  دهه  در 
کاهش تدریجی نزوالت جوی، اهمیت و کارکرد قنات 
کم  معضل  به  توجه  با  اما  شد،  کمرنگ  بتدریج  ها 
کرمان،  استان  در  ها  چاه  برخی  شدن  و خشک  آبی 
افتاده و به  کارشناسان مجدد به فکر احیای قنات ها 

شیوه سنتی اجداد خود رجوع کرده اند.
گردشگری نیز ظرفیت جدید قنات ها محسوب می 
با طراحی  بشری  انگیز  این سازه های شگفت  و  شود 
و معماری منحصر بفرد، فرصتی برای عالقه مندان و 
از قنات ها  بازدید  با  تا  فعاالن حوزه گردشگری است 
جاذبه های جدیدی را در دل زمین از نزدیک مشاهده 

کنند.
اهمیت قنات ها امروز به حدی است که سازمان های 
بین المللی مانند یونسکو به فکر حفظ این دستاوردهای 
ارزشمند کهن بشری افتاده اند و با ثبت جهانی قنات 
در  فرهنگی  های  میراث  این  از  حفاظت  در  سعی  ها 
نقاط مختلف دنیا دارند و در سال ۹۵تعداد  ۱۱ قنات 
از ایران در فهرست آثار جهانی یونسکو قرار گرفتند  .
مرکز ساماندهی قنات های کرمان تشکیل شود

کرمان  های  قنات  و  زمینی  زیر  های  آب  کارشناس 
به مدارک  بنا  ایرنا گفت:  به خبرنگار  رابطه  در همین 
قدیمی  کرمان  شهداد  مادین  قنات  تاریخی  شواهد  و 
ترین قنات جهان شناخته شده است و می توان گفت 

نخستین قنات ها در دیار کرمان ایجاد شده اند.
 محمد برشان افزود: در حال حاضر یک هزار و ۹۳۰ 
قنات در استان کرمان وجود دارد و قنات های منطقه 
بم از پرآب ترین قنات های کشور محسوب می شوند 
که ۲ قنات اکبرآباد و قاسم آباد بم به همراه قنات گو 

هر ریز جوپار به ثبت جهانی رسیده اند.
وی با بیان اینکه ۱۱ قنات کرمان به ثبت ملی رسیده 
اند اظهار داشت: بسیاری از تمدن ها و حیات در کویر 
و حاشیه آن بواسطه قنات ها بوجود آمده اند که نشان 

دهنده ارزش میراث تمدنی قنات ها است.
این  اهمیت  به  اشاره  با  کارشناس قنات های کرمان 
ساخته های بشری در چرخه آب استان تصریح کرد: 
حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد و میزان هفت میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون متر مکعب از آب شرب کرمان توسط قنات ها 

تامین می شود.  
گذر  در  ها  قنات  اهمیت  فراموشی  به  اشاره  با  وی 
های  خشکسالی  عامل  سه  گفت:  گذشته  سالیان 
طوالنی، حفر چاه های عمیق و برداشت و استفاده بی 
رویه از آب های زیر زمینی توسط چاه های غیر مجاز 

از عوامل خشکی و کم آبی قنات ها بشمار می رود.
قنات  مشکل  بزرگترین  متاسفانه  کرد:  تاکید  برشان 
های استان کرمان، فعالیت متولیان متعدد در این حوزه 
است که هر کدام تصمیمات و قوانین مختص به خود 
برای  تر مرکز مشخصی  باید هر چه سریع  و  دارند  را 

ساماندهی قنات ها معرفی شود.
وی با اشاره به ظرفیت و فرصت بسیار مناسب قنات 
ها برای گردشگری استان کرمان افزود: تعداد زیادی از 
قنات های ما پتانسیل جذب گردشگر را دارند و باید 
کمیته علمی و راهبرد مشخصی برای گردشگری این 

اماکن تشکیل شود.
کارشناس قنات های کرمان تاکید کرد: باید بپذیریم 
و مدیریت  ماندگار بشری هستند  میراث  قنات ها  که 
قنات را با نگاه کارشناسی به افراد خبره و آگاه واگذار 
صورت  به  ارزش  با  و  مفید  های  سازه  این  تا  کنیم 

صحیح احیا و حفظ شوند.
گردشگری قنات در کرمان سریع تر فعال شود

مدیر مرکز کرمان شناسی گفت: یکی از ارزش ها و 
شاخصه های مردم کرمان و کویر قنات ها هستند که 
هزاران سال قبل در اتاق فکر و با استفاده از نبوغ بشری 

برای زنده ماندن و ادامه حیات بوجود آمده اند.
محمد علی گالبزاده افزود: پیشینیان این سرزمین به 
این نتیجه رسیدند که برای زندگی بهتر باید از حداقل 
آب، حداکثر استفاده را نمایند  و به این صورت با ابداع 

قنات ها حیات، کشاورزی و رفاه شکل گرفت.
وی تصریح کرد: مردم کرمان بوسیله قنات ها از دهها 
کیلومتر دورتر با استخراج آب از دل زمین توانستند در 
دامان کویر محصوالت با ارزش و مهمی همچون پسته 

و خرما را به دنیا معرفی کنند.
 مدیر مرکز کرمان شناسی با بیان اینکه قنات ها را 
برای نسل های آینده باید حفظ کنیم تصریح کرد: حفر 
و  در کشور  قناتی  آبرسانی  نظام  به  بزرگی  چاه ضربه 
کرمان زده است و ما سرمایه بزرگی را در مدت کوتاهی 

با قیمت ارزان هدر دادیم.
وی  با اشاره به خشکیدگی  قنات ها در نقاط مختلف 
کرمان تاکید کرد: امروز قنات های پر آب استان انگشت 
شمار شده اند و اغلب این سازه ها کار آیی قبلی خود 

را ندارند که باید احیای آنها در دستور کار قرار گیرد.
انسانی جاذبه  افزود: این عجایب دست ساز  گالبزاده 
بویژه گردشگر  برای گردشگران  انگیزی  بسیار شگفت 
خارجی محسوب می شود تا با شیوه سنتی استحصال 

آب از اعماق زمین آشنا شوند.
وی اظهار کرد: قنات ها از جزئیات و ساختاری مانند 
که  است  شده  تشکیل  غیره  و  مظهر  مسیر،  مادرچاه، 
باشد  انگیز  تواند جالب و حیرت  برای گردشگران می 
کرمان  استان  در  زودتر  هرچه  قنات  گرشگری  باید  و 

فعال شود.
جهانی  ثبت  به  اشاره  با  شناسی  کرمان  مدیرمرکز 

تصریح  یونسکو  جهانی  فهرست  در  استان  قنات  سه 
در  اگر  آن  پیرامون  محیط  و  قنات  های  جاذبه  کرد: 
حوزه گردشگری به درستی معرفی و شناسانده شود از 

بهترین جاذبه های کرمان خواهند شد.
قنات های جهانی کرمان

و  تاریخی  بفرد  منحصر  با جاذبه های  کرمان  استان 
طبیعی از مقاصد مهم گردشگری کشور بشمار می رود 
نشان  استان  این  در  جهانی  ثبت  قنات  سه  حضور  و 
و  تمدن  در  ها  قنات  ویژه  اهمیت  و  جایگاه  دهنده 

فرهنگ دیار کریمان است.
ساختار  اشاره  با  بم  شهرستان  قنوات  مدیرپایگاه   
و  مادرچاه  شامل  ها  قنات  گفت:  قنات  بفرد  منحصر 
است  و مظهر  قنات  یا جوب  کوره  میله چاه،  تعدادی 
با  و   دارد  زمین  به شیب  بستگی  قنات  هر  که طول 
توجه به تعداد زیادی قنات های بم بیش از ۲۰ ُمغنی 
در شهرستان داریم که حرفه خودرا به صورت موروثی 

و تجربی از زمان بچگی انجام داده اند.
مابین  فی  نامه  تفاهم  طبق  افزود:  زاده  ستار  منیره 
جهاد  با  کرمان  استان  فرهنگی  میراث  کل  اداره 
ثبت  جهت  مردمی  نماینده  و  نیرو  وزارت  کشاورزی، 
جهانی قنوات اداره کل میراث وظیفه حفاظت و صیانت 
از ارزش های اثر و نظارت بر ضوابط حفاظتی عرصه و 
اداره کل جهاد کشاورزی استان کرمان متولی  حریم، 
حفاظت فنی و نگهداری اثر از طریق مشارکت شورای 

محلی و وزارت نیرو یا موسسه گنجینه ملی آب متولی 
پژوهش و معرفی اثر و کنترل مجوزهای بهره برداری از 
آب و شورای محله قنات متولی نگهداری، امور اجرایی 

و بهره برداری و تداوم مدیریت سنتی قنات است.
های  قنات  از  ای  نقشه  تاکنون  اینکه  بیان  با  وی 
شهرستان موجود نبوده است تصریح کرد: بعد از تهیه 
نقشه توسط این دفتر به تمام اداراتی که با دفتر قنات 
همکاری دارند نسخه ای داده می شود و همچنین این 
ادارات مسئولیت هایی از جمله بهسازی محوطه قنوات، 
پیگیری  و  ها  قنات  و  مالکین  بین  مشکالت  پایش 

مکاتبات و فعالیت های حفاظتی را به عهده دارند.
مدیرپایگاه قنوات شهرستان بم اظهار داشت: عوامل 
آسیب رسان به قنوات شامل عوامل طبیعی مانند سیل، 
در  انسانی چون حفرچاه  عوامل  و  و خشکسالی  زلزله 
حریم هیدرولیکی قنات و ساخت و ساز، تخریب میل 
صیانت  و  حفظ  حوزه  در  که  رود  می  شماره  به  چاه 
فرمانداری،  بین  ای  گسترده  همکاری  بم  قنوات  از 
ها،  بخشداری  بروات،  و  بم  شهر  شورای  و  شهرداری 
دهیاریها، محیط زیست، جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و 

مالکین قنوات و مغنی ها صورت گرفته است.
وی با اشاره به ثبت جهانی ۲ قنات اکبرآباد و قاسم 
مشترک  قنات  دو  این  تعذیه  منبع  کرد:  بیان  بم  آباد 
بوده و به عنوان قنات های جوان و دوقلو در فهرست 
قنوات  و دفترپایگاه  اند  ثبت رسیده  به  میراث جهانی 

و  است  جهانی  شده  ثبت  قنات  دو  به  مربوط  فعاًل 
پایگاه  این  مجموعه  زیر  شهرستان  های  قنات  مابقی 

قرار دارند.
و  اکبرآباد  قنات  دو  چاه  مادر  داد:  ادامه  زاده  ستار 
قاسم آباد بروات که در شرق شهر بم و عمق ۶۰ متری 
و فاصله کمتر از ۲۰۰ متر به طول ۵ کیلومتر از شرق 
بم به شمال بروات کشیده شده اندنیز در این فهرست 

قرار دارند.
گردشگری  تخصصی  مسیر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
قنوات معرفی شده است تاکید کرد: با توجه به اینکه 
دارند  یکدیگر  به  مستقیم  وابستگی  شهر  باغ  و  قنات 
این نیاز احساس می شود که در کنار هر قنات یک باغ 
به عنوان باغ گردشگری تعریف شود و با مجوز میراث 
فرهنگی به گردشگران داخلی و خارجی سرویس ارایه 

دهد.
افزود: در شهرستان  مدیرپایگاه قنوات شهرستان بم 
بم بیش از ۵۰ قنات بایر و دایر وجود دارد که ۲۶ قنات 
مربوط به بروات، هفت قنات مربوط به بم و مابقی در 
نقاط مختلف شهرستان پراکنده اند که هر کدام اراضی 
ترویج  جهت  در  و  دارند  را  خود  بخصوص  زیرکشت 
فرهنگ سنت قنات داری درمحل دفترپایگاه کتابخانه 

ای تخصصی در حال راه اندازی است.
با  ریز جوپار  گوهر  قنات  میراث جهانی  پایگاه  مدیر 
قنات  گفت:  میراث   پایگاه  دفتر  اندازی  راه  به  اشاره 
شده  واقع  کرمان  جوپار  کوه های  دامنه  در  ریز  گوهر 
است و یکی از فعال ترین قنات های بخش جوپار استان 
کرمان محسوب می شود که قدمتی ۷۵۰ ساله از دوران 
صفویه دارد و سال ۹۳ در فهرست آثار ملی ایران به 

ثبت رسیده است.
فوزیه فرحبخش افزود: پس از ثبت جهانی این قنات 
در فهرست یونسکو در سال ۹۵، عملیات زیباسازی و 
ساماندهی محوطه ورودی و خروجی و نصب حصار و 
نرده های فلزی برای ایمن سازی سیر بازدید گردشگران 

انجام شده است.
وی تصریح کرد: : همچنین مرکز اسناد مربوط به این 
اندازی شده است و متخصصان  راه  نیز  جاذبه جهانی 
با مراجعه به مرکز  حوزه قنوات و مسئوالن می توانند 
اسناد اطالعات و آمار مرتبط با این حوزه را دریافت و از 

آن بهره برداری علمی و کاربردی انجام دهند.
جوپار  ریز  گوهر  قنات  جهانی  میراث  پایگاه  مدیر 
تاکید کرد: پایش فیزیکی، حفاظت ایجابی و همچنین 
اهم  از  قنات میراث جهانی  ساماندهی عرصه و حریم 

وظایف این دفاتر محسوب می شود.
با اشاره به بارندگی های مناسب امسال اظهار داشت: 
خوشبختانه دبی آب قنات جوپار خوب است و احتمال 
خشک شدن این قنات در حال حاضر وجود ندارد و هر 
سه ماه یکبار گزارش غلظت و سختی آب اندازه گیری 

و به یونسکو گزارش می شود.
وی افزود: در سه ماه ابتدای سال ۹۸، تعداد ۴۷۰ نفر 
گردشگر داخلی و خارجی از قنات ثبت جهانی گوهر 
بازدید کردند که هر چند آمار چشمگیری  ریز جوپار 
این  از  گردشگران  استقبال  دهنده  نشان  اما  نیست، 

جاذبه شگفت انگیز استان کرمان دارد.
فرحبخش بیان کرد: برای افزایش و جلب گردشگران 
همکاری  با  منطقه،  اقتصاد  رونق  و  خارجی  و  داخلی 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان 
و موسسات تورگردانی، تورهای یکروزه بازدید از قنات 

جهانی گوهر ریز جوپار بزودی راه اندازی می شود.

نوشتاری درباره قنات های کرمان میراث فراموش شده مردم کویر



شششنبه 12 مردادماه 1/1398 ذی الحجه 1440/ 3 آگوست 2019/سال بیست و چهارم شماره 3041
ایران و جهان

مرگ پسر بچه خردسال 
با ضربه لگد مادر

 دعوای دو بچه خردسال یک خانواده با عصبانیت مادر و لگد محکم به 
شکم پسربچه 2.5 ساله به مرگ وی ختم می شود.

اختالفات بسیار خانوادگی بین زوج شیشه ای در مشهد باعث شد تا چهار 
مادرشان  و  پدر  و کتک کاری  درگیر کشمکش ها  آن ها  کودک خردسال 

شوند.  
در این گیر و دار، با صدور دستور قضایی، کودکان این زوج برای چندی به 
شیرین  زندگی  از  ماه  چندین  کودکان  که  درحالی  شدند.  سپرده  بهزیستی 
دوران کودکی خود را در مرکز بهزیستی سپری می کردند، پدر و مادر آن ها 
مدعی شدند اعتیاد به مواد مخدر صنعتی )شیشه( را ترک کرده و به زندگی 

عادی خود بازگشته اند. 
این گونه بود که زوج جوان، از حدود سه ماه قبل دوباره سرپرستی فرزندان 
خود را به عهده گرفتند و با اجاره منزلی در منطقه طرحچی مشهد به زندگی 

زیر یک سقف ادامه دادند. 
هنوز زمان زیادی از ادعای ترک اعتیاد این زوج نمی گذشت که پیش دو تن 
از فرزندان خردسال، داخل خانه با یکدیگر درگیر شدند. مادر 31 ساله که از 
درگیری و دعوای دو کودک به شدت عصبانی شده بود، ناگهان چنان لگد 
محکمی به شکم پسر 2.5 ساله اش کوبید که او کنار اپن آشپزخانه بی حال 
روی زمین افتاد. دقایقی بعد وقتی شوهر این زن از سرکار به منزل بازگشت، 
علت بی رمقی فرزندش را سوال کرد، اما زن 31 ساله با مخفی کردن علت 
اصلی ماجرا چنین وانمود کرد که سرکودک به گوشه دیوار اپن اصابت کرده 
است. آن ها کودک را در گوشه اتاق خواباندند تا شاید وضعیت جسمی او 
بهتر شود، اما نه تنها هیچ گونه عالیمی از بهبودی در چهره کودک ظاهر 
نشد بلکه هر ثانیه وضعیت او وخیم تر می شد به طوری که کودک از شدت 

درد بیهوش شده بود. 
شب به نیمه نزدیک می شد که پدر نگران از وضعیت وخیم فرزندش، او را 
در آغوش گرفت و به درمانگاه محل رساند، ولی پزشکان با معاینه مقدماتی، 
جان کودک را در خطر دیدند و بالفاصله او را به بیمارستان رضوی مشهد 
اعزام کردند. پدر که با دیدن شرایط و اوضاع ارسالن کوچولو احتمال مرگ 
او را می داد، مضطرب و نگران به بیمارستان رضوی رفت، اما دیگر دیر شده 
بود و کاری از دست کادر درمانی ساخته نبود. خونریزی داخلی و پارگی روده، 
موجب شد تا ارسالن به طرز دلخراشی جان دهد و مرگ را در آغوش بگیرد. 
از سوی دیگر پزشکان با دیدن آثار کبودی هایی که روی پیکر ارسالن وجود 
داشت، پی به ماجرای کودک آزاری بردند و بدین ترتیب مراتب را به نیرو 

های انتظامی اطالع دادند. 
عقربه های ساعت 5 بامداد را نشان می داد که مرگ دردناک کودک 2.5 
ساله، به سریال کودک آزاری ها پیوست و قاضی ویژه قتل عمد مشهد، برای 
با صدور  که  قانونی  پزشکان  کالبدشکافی  وارد عمل شد.  موضوع  بررسی 
مذکور  کودک  که  بود  آن  بیانگر  گرفت،  صورت  قاضی  سوی  از  دستوری 
با اصابت ضربه ای سخت به پهلو یا ناحیه شکم به قتل رسیده است چرا 
که وجود خونابه ها و همچنین پارگی روده این نظریه پزشکی را به اثبات 

می رساند. 
مادر  از  بازجویی  به  مشهد  انقالب  و  عمومی  دادسرای   208 شعبه  قاضی 
ارسالن پرداخت، اما او باز هم ادعا کرد سر فرزندش به تیغه اپن آشپزخانه 
خورده است. در پی اظهارات این زن، مقام قضایی به همراه کارآگاهان اداره 
جنایی عازم محل سکونت زوج جوان شد تا از نزدیک ادعای مادر کودک را 
مورد تجزیه و تحلیل های کارشناسی قرار دهد، اما هیچ کدام از اظهارات 
زن جوان با واقعیت های موجود در منزل و بازسازی صحنه اصابت سرکودک 
به اپن آشپزخانه مطابقت نداشت. زن جوان وقتی در تنگنای بازجویی های 
قضایی قرار گرفت به ناچار لب به اعتراف گشود و راز قتل ارسالن را فاش 

کرد. 
مواد مخدر صنعتی  استعمال  و درحالی که  قبل  ماه  او گفت:از حدود سه 
)شیشه( را ترک کرده بودیم، فرزندانمان را از بهزیستی تحویل گرفتیم، اما 
آن ها مدام در خانه با یکدیگر مشاجره می کردند و درگیر می شدند. آن روز 
هم حدود ساعت 7 بعداز ظهر ارسالن و یکی دیگر از فرزندانم با هم دعوا 
کردند، من که عصبانی بودم لگد محکمی به شکم ارسالن زدم که او روی 
زمین افتاد و بیهوش شد. از ترس این که همسرم مرا کتک نزند ماجرا را 

درحالی پنهان کردم که او از سرکار به منزل بازگشته بود. 
این زوج که یک دختر و دو پسر هستند،  از فرزندان  اکنون نگهداری  هم 
درحالی به یکی از بستگان نزدیک آن ها سپرده شده که دیگر کوچک ترین 
پسر آن ها زیر خاک آرام گرفته است. تحقیقات بیشتر درباره این جنایت 

هولناک همچنان ادامه دارد.

دوئل مرگبار جوان فوتبالیست
 با برادر رزمی کار

دو برادر ورزشکار که با هم درگیر شده بودند یک جنایت خانوادگی را رقم 
زدند.

ساعت 10 صبح سه شنبه 8 مرداد امسال مرد جوانی در تماس با امدادگران 
بود،  گرفته  قرار  چاقو  که هدف ضربه  دوستش  جان  نجات  برای  اورژانس 

کمک خواست.
و  تهرانپارس  جوادیه   1۴۴ کالنتری  ماموران  از  تیمی  تماس،  این  از  پس 
امدادگران اورژانس به محل درگیری خونین رفتند و خیلی زود مرد 37 ساله 
را که از ناحیه قلب هدف ضربه چاقو قرار گرفته بود، به بیمارستان منتقل 

کردند.
ماموران در صحنه درگیری تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند و در همان ابتدا 
مشخص شد برادر کوچک تر در درگیری با برادرش دست به چاقو شده و او 

را هدف ضربه چاقو قرار داده است.
تجسس های پلیسی ادامه داشت تا این که مسئوالن بیمارستان خبر دادند 
پسر جوان به دلیل شدت ضربه چاقو به سینه اش و خون ریزی روی تخت 

بیمارستان به کام مرگ فرو رفته است.
تشخیص  و  تهران  آگاهی  پلیس   10 اداره  ماموران  از  تیمی  ترتیب  بدین 
هویت به دستور بازپرس ویژه قتل برای تحقیقات پلیسی وارد عمل شدند 
و در همان ابتدا با توجه به این که در تجسس های ابتدایی مشخص شده 
بود این قتل از سوی برادر مقتول صورت گرفته، خیلی زود پسر 25 ساله 

دستگیر شد.
پسر جوان وقتی شنید برادرش به کام مرگ فرو رفته، شوکه شد و به درگیری 

مرگبار با برادرش به خاطر یک اختالف خانوادگی کوچک اعتراف کرد.

آمریکا وزیر امور خارجه ایران را تحریم کرد

اجری دومین مرحله رتبه بندی معلمان 

انتقام عجیب پسر عاشق پیشه از دختر تهرانی

وزارت خزانه داری آمریکا محمدجواد ظریف وزیر امور 
کرد. خارجه ایران را تحریم 

نام محمدجواد ظریف  وزارتخانه  این  ایسنا،  گزارش  به 
تحریم  افراد  فهرست  در  را  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 

شده قرار داد.
کرده  اعالم  آمریکایی  مقامات  پیش  ماه  یک  حدود 
کنند  که قصد دارند محمدجواد ظریف را تحریم  بودند 
گزارش دادند  ولی برخی از رسانه های غربی در آن موقع 
در  موضوع  این  عواقب  خاطر  به  احتماال  آمریکا  که 
کرد ولی روز چهارشنبه  تصمیم خود تجدیدنظر خواهد 
در  را  کشورمان  خارجه  امور  وزیر  آمریکا  محلی  وقت  به 

لیست تحریمی خود قرار دادند.
سفر  در  همچنین  آمریکایی ها  گزارش،  این  براساس 
اخیر ظریف به نیویورک برای شرکت در نشست سازمان 

کرده بودند.  ملل محدودیت هایی را برای تردد او وضع 
چنانکه او فقط می توانست به دفتر نمایندگی ایران در 
سازمان ملل، ساختمان سازمان ملل و همچنین محل 

اقامت خود در نیویورک تردد داشته باشد.
کنش ظریف به تحریم شدن از طرف آمریکا وا

کشورمان، محمدجواد  به دنبال تحریم وزیر امور خارجه 
اینکه  دلیل  نوشت:  خود  توییتری  حساب  در  ظریف 
که من »سخنگوی اول  کرده این است  آمریکا مرا تحریم 

ایران در سراسر جهان هستم«.
ک است؟ این اقدام تاثیر روی  این حقیقت واقعا دردنا
منافعی  یا  دارایی  من  چون  ندارد.  خانواده ام  یا  من 
به  مرا  که  می کنم  تشکر  شما  از  ندارم.  ایران  از  ج  خار
محسوب  اهدافتان  برای  بزرگی  تهدید  چنین  عنوان 

می کنید.

هزار  دو  گفت:  آموزش وپرورش  وزارت  سرپرست 
میلیارد تومان اعتبار رتبه بندی در قالب دومین مرحله 
شاخص های  همچنین  می یابد  اختصاص  ح  طر این 
هیئت  و  اجتماعی  کمیسیون  در  زودی  به  رتبه  بندی 

گزارش شفاف، سید جواد  دولت به تصویب می رسد. به 
به  اشاره  با  آموزش وپرورش  وزارت  سرپرست  حسینی 
اینکه دو هزار میلیارد تومان اعتبار رتبه بندی در قالب 
ح اختصاص می یابد، اظهار کرد:  دومین مرحله این طر

حقوق  به  تومان  هزار   600 تا   400 بین  مرحله  این  در 
اضافه  می کنند،  اخذ  که  رتبه ای  با  متناسب  معلمان 

می شود.
وی افزود: البته در این مرحله شاخص هایی برای اینکه 

گرفتیم و به زودی در  معلمان رتبه  بندی شوند در نظر 
کمیسیون اجتماعی و هیئت دولت به تصویب می رسد 
که  ولی ما حتما مراحل اجرایی را آماده سازی می کنیم 

برای اول مهر در احکام معلمان منظور شود.

پسر عاشق پیشه وقتی فهمید دختر مورد عالقه اش 
توطئه ای  دارد،  وسری  سر  او  دوستان  از  یکی  با 

کرد. ک را طراحی  وحشتنا
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،  این  گزارش  به 
پسر و برادرش دخترجوان را ربودند و تحت شکنجه های 
ک قرار دادند. پیدا شدن دختری رنجور و تکیده  دردنا

در حاشیه بزرگراه پرده از راز تلخی برداشت!
دخترربایی

نیمه  دختری  که  این  از  پس   ۹۷ سال  تابستان  اوایل 
بزرگراه رها شد، ماجرای یک آدم ربایی پیش  جان در 

گرفت. روی پلیس تهران قرار 
که به شدت هراسان  دختر ۲۰ ساله به نام ترانه درحالی 
با  قبل  گفت:مدتی  ماموران  به  می ترسید،  هنوز  و  بود 
پسر جوانی به نام پرهام آشنا شدم. او به من عالقه مند 

شده بود و می گفت قصد ازدواج دارد.

حرف های  او  که  بود  گذشته  ما  آشنایی  از  ماه  چند 
کرده  خیانت  او  به  من  می کرد  ادعا  پرهام  زد.  عجیبی 
ام و با دوستانش رابطه پنهانی دارم. من چند بار به او 

گفتم اشتباه می کند، اما قبول نکرد.
وی ادامه داد:آخرین بار او همراه برادرش دنبالم آمد تا 
به تفریح برویم، اما مرا به اطراف بزرگراه یاسینی بردند. 
زد و شکنجه داد.  کتک  در آن جا پرهام به شدت مرا 
گرفت  کارت عابر بانکم را به زور از من  سپس موبایل و 
دزدید.  داشتم  کارت  در  که  را  تومانی  میلیون  چهار  و 
ماشین  از  یاسینی  بزرگراه  حاشیه  در  مرا  شبانه  آن ها 

گریختند. کردند و  پیاده 
بازداشت آدم ربای عاشق پیشه

را  ربا ها  آدم  شنیدند  جوان  دختر  از  که  ماموران 
می شناسد، پرهام ۲۳ ساله و برادرش پیمان ۲۷ ساله 
اتهام  به  زود  خیلی  آن ها  و  دادند  قرار  تعقیب  تحت  را 

آدم ربایی و زورگیری و شکنجه بازداشت شدند.
کننده  گمراه  کردند با ادعا های  این دو برادر ابتدا سعی 
را سوءتفاهم  رفتارشان  و  نشان دهند  گناه  بی  را  خود 
جز  چاره ای  شدند،  رو  به  رو  ترانه  با  وقتی  اما  بدانند، 

اقرار ندیدند.
در دادگاه

کیفری یک استان  پرهام و پیمان در شعبه ۱۲ دادگاه 
کمه ایستادند. تهران پای میز محا

و  ایستاد  ویژه  جایگاه  در  پرهام  جلسه  این  ابتدای  در 
ازدواج  او  با  می خواستم  و  بودم  ترانه  عاشق  گفت:من 
خیانت  من  به  و  استفاده  سوء  اعتمادم  از  او  اما  کنم. 
کرده بود. من چند بار او را سوار ماشین دوستانم دیده 
کرده است.  بودم و می دانستم با دوستانم رابطه برقرار 
از  کردم تا دست  با او صحبت  بار  به همین دلیل چند 
وی  نبود.  بدهکار  اش  گوش  اما  بردارد،  رفتار ها  این 

او  به  و  کردم  درددل  برادرم  با  بار  آخرین  داد:  ادامه 
گفتم عاشق ترانه شده ام، اما او به من خیانت می کند. 
کنیم. من  کشیدیم تا او را تنبیه  به همین دلیل نقشه 
و برادرم به بهانه تفریح دنبال او رفتیم. در میان راه با 
کردم و از او خواستم سر به راه شود، اما  ترانه صحبت 
کنترل اعصابم را از  که  با بی اعتنایی جوابم را داد. من 
کنید شکنجه  کتک زدم، اما باور  دست داده بودم او را 
این  برای  نکردم. من قصد سرقت نداشتم، فقط  اش 
گرفتم  کارت عابر بانکش را  کنم موبایل و  که او را ادب 
او  به  را  هایش  پول  و  موبایل  هم  دستگیری  از  بعد  و 
سرقت  و  ربایی  آدم  در  معاونت  نیز  پیمان  برگرداندم. 
گفت: من فقط برای ادب  کرد و  انکار  را  آزار  مقرون به 
کردن دختر مورد عالقه برادرم وارد این ماجرا شدم. ما 
پایان  در  گزارش،  این  بنابر  نداشتیم.  ربایی  آدم  قصد 

کنند. جلسه قضات وارد شور شدند تا رای صادر 

که هیات وزیران الیحه  کرده  سخنگوی دولت اعالم 
پول  واحد  تغییر  بر  مبنی  مرکزی  بانک  پیشنهادی 
ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر را به تصویب 

کار آماده شود. رسانده است و باید مقدمات 
روز  جلسه  در  دولت  هیات  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
چهارشنبه ۹ مرداد ۹۸ به ریاست حسن روحانی رئیس 
بر  مبنی  مرکزی  بانک  پیشنهادی  الیحه  جمهوری، 
تومان و حذف چهار  به  ریال  از  پول ملی  واحد  تغییر 
را  که دولت  آنچه  واقع،  در  رساند.  به تصویب  را  صفر 
کارایی پول  کرده، حفظ  ترغیب به تصویب این الیحه 
ملی، تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در 
تبادالت پولی داخلی و هماهنگی با آنچه در فرهنگ 
و عرف جامعه درباره واحد پول ملی رواج یافته، بوده 

است.

نشر  و  چاپ  هزینه  کاهش  دولت  حال،  عین  در 
اسکناس و سکوک و نیز رفع مشکالتی از قبیل استفاده 
معضالت  روزمره،  ساده  مبادالت  در  بزرگ  ارقام  از 
ج  شمارش و حمل حجم باالی اسکناس و سکه و خار
کشور، از  شدن مسکوکات از چرخه مبادالت اقتصادی 

کرده است. دیگر اهداف الیحه یاد شده، اعالم 
اتفاقی  زودی ها،  این  به  که  است  آن  اما  واقعیت 
خ نخواهد داد  از پول ملی ر بر حذف چهارصفر  مبنی 
باید  می گویند،  مرکزی  بانک  مقامات  که  آنگونه  و 
زودی  این  به  موضوع  واین  شود  فراهم  کار  مقدمات 
دی  در  موضوع  این  البته  شد.  نخواهد  عملیاتی  ها 
گذشته نیز مجدد در دولت بررسی و مصوب  ماه سال 
بانک مرکزی  اما همان زمان مقرر شده بود  شده بود 
بررسی بیشتری روی موضوع انجام دهد. در آن مقطع 

که این  کرده بود  کل بانک مرکزی اعالم  زمانی، رئیس 
کار بانک مرکزی نیست و پس از تصویب  موضوع، تنها 

در دولت، باید مصوبه مجلس را بگیرد.
تغییر  نیست  قرار  فعال  دولت  مصوبه  اساس،   براین 
صفرهای  تعداد  یا  ملی  پول  واحد  روی  بر  را  جدیدی 

کند. آن ایجاد 
داغ  از  پس  گذشته  سال  ماه  دی  همتی  عبدالناصر 
ملی  پول  از  صفر  حذف  پیرامون  نظرها  و  نقد  شدن 
گفته بود: حدف چهار صفر، پیشنهادی برای تسهیل 
کاهش داده و ارتباط  امور است تا برخی از هزینه ها را 
کند؛  کشور با ارزهای بین المللی را متناسب  پول ملی 
که رابطه پول ملی ایران با ارزهای  این در حالی است 
خ مبادله پول ملی ما  خارجی، نیاز به اصالح دارد و نر

با سایر ارزها خیلی باال است.

گذشته اعالم  کل بانک مرکزی دیماه سال  البته رئیس 
با  که این بانک، پیشنهادات خود در رابطه  کرده بود 
باید  و  کرده  اعالم  دولت  به  را  ملی  پول  واحد  تغییر 
گیرد، بنابراین  بررسی های الزم از سوی دولت صورت 
به نظر می رسد مصوبه)۹ مردادماه ۹۸( دولت، مبتنی 
و  بود  گذشته  در  مرکزی  بانک  پیشنهادی  ح  طر بر 

خ نداده است. اتفاق جدیدی ر
کید  کل بانک مرکزی هم پیشتر تا که رییس  همانگونه 
موضوعی  ملی  پول  از  صفر  چهار  حذف  است،  کرده 
ظاهری و اسمی است و اجرای این فرآیند بعد از اینکه 
در مجلس هم تصویب شود، از نظر قانونی به مقررات، 
و  دارد  نیاز  زیادی  های  بررسی  و  اصالحات  تغییرات، 
در  تصویب  زمان  از  که  می رسد  نظر  به  جهت  این  از 

مجلس، اجرای آن دو سال طول بکشد.

برگزاری  از  بعد  دقایقی  و  قبل  سال   12 که  جوانی 
در  زد،  ک  هولنا جنایتی  به  دست  عروسی  مجلس 

زندان مرکزی مشهد به دار مجازات آویخته شد.
جوان،  خبرنگاران  باشگاه  وبگردی  گروه  گزارش  به 
بین  فروردین سال ۸۶ مشاجره ای  بیست و چهارم 
خ داد. دامنه  از روستا های سبزوار ر افرادی در یکی 

اهالی  از  یکی  عروسی  مجلس  به  که  مشاجره  این 
یافت  ادامه  درگیری  با  همچنان  بود  شده  کشیده 
عروسی  مجلس  برگزاری  از  بعد  دقایقی  که  این  تا 
کی به منزل یکی  گونه وحشتنا گهان، نزاع آن ها به  نا
کشید. در همین حال »یونس-م«  از طرفین )قاتل( 
کی به سر »حسن-م« زد و او را  با شمشیر ضربه هولنا

به قتل رساند؛ بنابراین گزارش، با دستگیری متهم به 
که نزاع مذکور به خاطر اختالفات  قتل، مشخص شد 
جنایی  پرونده  این  حکم  است.  داده  خ  ر قبلی 
مورد  رضوی  خراسان  کیفری  پنجم  شعبه  در  که 
گرفته بود صادر شد و یونس با توجه به  رسیدگی قرار 
محتویات پرونده و دیگر اسناد و مدارک انکارناپذیر و 

همچنین اقرار صریح در جلسات دادگاه، به قصاص 
کی  گزارش اختصاصی خراسان حا نفس محکوم شد. 
رای صادر شده در شعبه ۲۸ دیوان  تایید  با  است، 
با حضور قضات اجرای  کشور، متهم ۳۴ ساله  عالی 
احکام دادسرای عمومی و انقالب مشهد، پای چوبه 

دار رفت و حکم به اجرا درآمد.

ماجرای حذف چهار صفر از پول ملی چیست؟ 

قصاص قاتلی که بعد از عروسی خون به پا کرد!

خبر
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دستگیری 25 خرده فروش 

و ۱۶ سارق در اجرای طرح 

پاکسازی شهرک اهلل آباد 
جانشین فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت: در اجرای طرح 
پاکسازی ماموران انتظامی این فرماندهی موفق شدند ۲۵ خرده 
فروش و ۱۶ سارق را دستگیر و ۳۰ فقره سرقت را کشف کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان سرهنگ  های  استان  گروه  گزارش  به 
کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده  جانشین  کشاورزی،  علی 
پاکسازی  و  اجتماعی  امنیت  ارتقاء  طرح  راستای  در  گفت: 
شهرک اهلل آباد شهر کرمان با هدف مبارزه با خرده فروشان مواد 
مخدر، معتادان پر خطر، و سارقان این عملیات با حضور ماموران 
انتظامی و یگان امداد این فرماندهی در این محله به اجرا در آمد.
مخدر  مواد  فروشان  خرده  از  نفر   ۲۵ طرح  این  در  افزود:  او 
شناسایی و با حکم مقام قضائی در بازرسی از منزل آن ها مقدار 
یک کیلو مواد مخدر صنعتی، سه کیلو مواد سنتی، ۳۵۲ عدد 

قرص مخدر و تعداد ۸۷ وافور کشف شد.
او بیان داشت: در این طرح ۱۶ سارق نیز دستگیر و ۳۰ فقره 

سرقت کشف شد.
متهمان  گفت:  معتاد  نفر   ۱۰ دستگیری  به  اشاره  با  کشاورزی 
به همراه مواد مکشوفه  پرونده  از تشکیل  دستگیری شده پس 
اعتیاد  ترک  کمپ  به  نیز  معتادین  و  معرفی  قضائی  مراجع  به 

معرفی شدند.
با  شهروندان  خوب  همکاری  و  مشارکت  از  قدردانی  ضمن  او 
پلیس در اجرای طرح های پاکسازی و تأکید بر استمرار این طرح 
برخورد  و  مشاهده  در صورت  عموم شهروندان خواست:  از  ها، 
از  وقت  اسرع  در  مخدر،  مواد  فروش  و  توزیع  تهیه،  هرگونه  با 
طریق تلفن فوریت های پلیسی ۱۱۰، موضوع را اطالع دهند تا 
در کمترین زمان نسبت به شناسایی جرم، دستگیری مجرمان و 

پاکسازی محالت اقدام شود.
بازدید  به  اشاره  با  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
مسئولین شهرک اهلل آباد از دستاورد های این طرح در کالنتری 
۱۹ و رضایت آن ها از اجرای طرح مشارکت مردم در تولید امنیت 

را بسیار حائز اهمیت دانست و بر استمرار آن تاکید کرد.

کشف 2 تن مرغ فاقد مجوز در رابر
فرمانده انتظامی شهرستان رابر از کشف بیش از ۲ تن مرغ فاقد 

مجوز از یک دستگاه کامیونت در این شهرستان خبر داد.
باشگاه خبرنگاران جوان سرهنگ  های  استان  گروه  گزارش  به 
مأموران  گفت:  رابر  شهرستان  انتظامی  فرمانده  ناصری،  حمید 
کالنتری مرکزی با همکاری پلیس آگاهی شهرستان رابر هنگام 
گشت زنی و کنترل محور های مواصالتی به یک دستگاه کامیونت 

مشکوک شدند و خودرو را متوقف کردند.
او افزود: در بازرسی از این خودرو، دو تن و ۱۶۰ کیلوگرم مرغ 
زنده غیرمجاز و فاقد مجوز بهداشتی به ارزش ۲۰۰ میلیون ریال 

کشف شد.
رابر تصریح کرد: مرغ های مکشوفه  انتظامی شهرستان  فرمانده 
تحویل اداره دامپزشکی شهرستان و دو نفر متهم پس از تشکیل 

پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

آتش نخلستان فهرج را خاکستر کرد
آتش نخلستانی با ۱۵۰ درخت خرما در فهرج را با خاک یکسان 

کرد.
جوان  حسین  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش  به 
جوادنیا بخشدار مرکزی فهرج گفت: در این آتش سوزی که در 
روستای عصمت آباد رخ داد، ۱۵۰ اصله درخت خرما در آتش 

سوخت.
بخش های  از  نشانی  آتش  دستگاه   ۴ کمک  با  افزود:آتش  وی 
از  یکی  و  فهرج  نشانی  آتش  ایستگاه  کویر،  نگین  مرکزی، 

شهرستان های همجوار مهار شد.
دست  در  سوزی  آتش  علت  اظهارکرد:  فهرج  مرکزی  بخشدار 

بررسی است.

تالش بی نتیجه برای یافتن کودک 

سه ساله جیرفتی
فرماندار شهرستان جیرفت گفت:جستجو برای پیدا کردن پیکر 

مارسا کودک سه ساله جیرفتی همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، 
ابوذر عطا پورفرماندار شهرستان جیرفت گفت: با وجود گذشت 
بیش از سه روز از وقوع حادثه تلخ برای کودک سه ساله جیرفتی 
جستجو ها برای پیدا نمودن پیکر این کودک همچنان ادامه دارد.

فرماندار شهرستان جیرفت گفت: تالش ها و جستجوی تیم های 
امدادی تا کنون بی نتیجه مانده است.

نماینده مردم،  تامین شهرستان،  بیان کرد: می طلبد شورای  او 
بیشتر  بسیج  با  و  داده  خرج  به  بیشتری  حساسیت  استانداری 
نیرو های امدادی برای پیدا کردن این دختر کوچولو اقدام نمایند.

او گفت: اگر نمونه این حادثه در شهر های نزدیک مرکز استان رخ 
داده بود تا کنون شاهد چندین سورتی پرواز، حضور اکیپ های 

متعدد امدادی جهت امدادرسانی بودیم.
رودخانه  در  اخیر  بارندگی  در  جیرفتی  ساله  سه  دختر  مارسا 
میجان در آغوش پدرش، هنگام عبور از سیل گرفتار و غرق شد. 
از پدر کودک جیرفتی در  فرماندار به همراه مسئوالن جیرفت 

بیمارستا ن این شهر عیادت کردند.

الناز رکابی، ورزشکار تیم سنگ نوردی کرمان برای کسب 
جدیت  با  را  خود  تمرینات  قطر،  المپیک  در  موفقیت 

بیشتری در اتریش پیگیری می کند.
صعودهای  و  کوهنوردی  هیات  رئیس  ایرانمنش،  فرزاد 
ورزشی استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان 
های باشگاه خبرنگاران جوان، از اختصاص سهمیه المپیک 
الناز رکابی ورزشکار تیم سنگ نوردی کرمان  به  ساحلی 
و  المپیک  بین المللی  کمیته  اعالم  با  گفت:  و  داد  خبر 

تایید فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی و کمیته 
ایران »الناز رکابی« قهرمان ماده بولدرینگ  المپیک  ملی 
سنگ نوردی موفق به کسب سهمیه حضور در نخستین 

دوره بازی های المپیک ساحلی شد.
او افزود: پیش از این »علی برات زاده« دیگر ورزشکار تیم 
سنگ نوردی کرمان نیز موفق به کسب سهمیه حضور در 

این رقابت ها شده بود.
وی با اعالم اینکه رقابت های سنگ نوردی المپیک ساحلی 

قطر ۱۸ مهرماه در دوحه برگزار می شود، افزود: رکابی، این 
ورزشکار تیم سنگ نوردی کرمان برای کسب موفقیت در 
المپیک قطر، تمرینات خود را با جدیت بیشتری در اتریش 

دنبال می کند.
ایرانمنش با اشاره به اینکه وی ۸ شهریور برای حضور در 
برنامه ی تمرینی زیر نظر مربی اتریشی عازم اتریش می 
شود، تصریح کرد: سپس این سنگ نورد تیم کرمان برای 

شرکت در مسابقه تدارکاتی راهی آلمان می شود..

مدیر عامل سازمان آتش نشانی گفت: در روز های گرم 
سال احتمال دارد که بنزین نگهداری شده داخل ظروف 
افزایش جنبش  باال رفتن دما و  با  در منزل و خودرو، 

مولکولی دچار انفجار شود.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
آتش  سازمان  عامل  مدیر  عسکری  علی  ؛  جوان  

اسپری،  اینکه  بیان  با  کرمان  ایمنی  و خدمات  نشانی 
یا بطری های شیشه ای داخل خودرو در  خوشبوکننده 
معرض نور خورشید، منجر به آتش سوزی وسیله نقلیه 
می شود، گفت: در روز های گرم سال، دمای داخل خودرو 
نسبت به محیط خارج آن وبا توجه به قرار گرفتن زیر 

نور خورشید افزایش پیدا می کند.

او افزود: قرار دادن موادی مانند مایعات قابل اشتعال از 
جمله بنزین احتمال خطرساز شدن داخل خودرو را در 
پی دارد و در صورت حرارت باال و قرار گرفتن خودرو در 
معرض آفتاب این احتمال وجود دارد که وجود اسپری، 
بروز خطر  باعث  چنینی  این  اقالم  سایر  و  فندک  گاز 

شود.

بنزین  حاوی  ظروف  نگهداری  اینکه  بیان  با  عسکری 
و فندک گاز در تمام ایام سال مخصوصاً روز های گرم 
فصل  در  شد:  متذکر  نمی شود،  توصیه  خودرو  داخل 
داخل  شده  نگهداری  بنزین  که  دارد  احتمال  تابستان 
ظروف با باال رفتن دما و افزایش جنبش مولکولی دچار 

انفجار شود.

تالش بانوی سنگ نورد تیم کرمان برای درخشش 
در المپیک قطر

هشدار درباره نگهداری بنزین در روز های گرم سال 
داخل منزل و خودرو

خبر

با  کشور  جوانان  قهرمانی  دوچرخه سواری  لیگ  مسابقات  ی  مرحله  دومین 
درخشش رکابزنان کرمانی همراه بود.

گو  و  گفت  در  کرمان  استان  سواری  دوچرخه  هیات  رئیس  اسالمی،  حسین 
با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، گفت: دومین مرحله 
 ۱۰۰ حضور  با  کشور   جوانان  قهرمانی  دوچرخه سواری  لیگ  مسابقات  ی 
دوچرخه سوار در قالب ۲۳ تیم در دو بخش جاده و پیست به میزبانی تبریز در 

مجموعه ورزشی یادگار امام ره تبریز آغاز شده است.
افزود: تیم صنعت  از کرمان به این رقابت ها اشاره کرد و  او به اعزام سه تیم 
مس با ترکیب علیرضا رمضانی، محمد چرخ انداز، طا ها صادقی، معین سعید، 
سینا کریمیان و علی خدامی، بانک رسالت متشکل از بردیا خباززاده، عرفان 
رضا  و  مظفری  دانیال شیخ  مجد،  یوسف  محمدی،  حاج  عرفان  شاهی،  ولی 
صادقی و شهرداری کرمان در قالب محمد امین رحیم آبادی، امید میرزازاده، 
این  در  کرد  بنیامین  و  صادقی  پوریا  برا،  آذر  سبحان  دهقانی،  امیر حسین 

مسابقات حضور یافت.
 ۴۰ حدود  انفرادی  تایم تریل  بخش  در  گزارش،  این  اساس  بر  کرد:  بیان  وی 

از  نهایت داود محمدآبادی  قرار گرفتند که در  دوچرخه سوار در خط استارت 
به ثبت رسانده و مقام  را  بهترین حدنصاب  با زمان ۱۹:۰۶:۷۹  نیشابور  هیات 

قهرمانی را از آِن خود کرد.
دوچرخه سوار  این  از  بعد  گفت:  کرمان  استان  سواری  دوچرخه  هیات  رئیس   
استان خراسان رضوی، آیدین بامراد از تیم ارمغان قویدل تبریز با زمان ۱۹:۳۳:۷۶ 
بر سکوی نائب قهرمانی قرار گرفت و محمد چرخ انداز از تیم مس کرمان با 

زمان ۱۹:۴۱:۳۵ در جایگاه سوم ایستاد.
اسالمی افزود: در بخش پیست نیز تا این لحظه، مسابقات رشته های اسکرچ، 
تیم اسپرینت، ۴ هزار متر تعقیبی تیمی، کایرین و ۲۰۰ متر انجام شده است 

که نتایج آن به شرح ذیل است:
اسکرچ:

-۱ ابتین بهزاد از آینده سازان لرستان
-۲ امیرحسین محمدی از هیئت نیشاپور

-۳ مسعود خاکی از ارمغان قویدل تبریز
تیم اسپرینت:

-۱ مس کرمان با زمان ۵۰ ثانیه و ۵۲ صدم ثانیه
-۲ هیات نیشاپور با زمان ۵۰ ثانیه و ۷۷ صدم ثانیه

-۳ ارمغان قویدل تبریز با زمان ۵۲ ثانیه و ۶۸ صدم ثانیه
۴ هزار متر تعقیبی تیمی:

-۱ هیات نیشاپور با زمان ۴ دقیقه و ۴۵ ثانیه و ۵۰ صدم ثانیه
-۲ ارمغان قویدل تبریز با زمان ۴ دقیقه و ۵۳ ثانیه و ۳۳ صدم ثانیه

-۳ مس کرمان با زمان ۴ دقیقه و ۵۷ ثانیه و ۸۰ صدم ثانیه
کایرین:

-۱ ایمان رشنو از هیات خوزستان
-۲ ابوالفضل امین الرعیا از هیات نیشاپور

-۳ عباس زارع زاده از اعتماد کاال یزد
۲۰۰ متر:

-۱ سینا کریمیان از مس کرمان
-۲ ابوالفضل امین الرعیا از هیات نیشاپور

-۳ عباس زارع زاده از اعتماد کاال یزد

که  پراید  خودروی  دستگاه  یک  کشف  از  فهرج  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
توسط چند نفر مسافرنما سرقت و به ایرانشهر منتقل شده بود خبر داد.

غالمرضا  سرهنگ  ؛  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش  به 
نفر سارق  پارسال چند  اواخر  فهرج گفت:  انتظامی شهرستان  بهروزه،فرمانده 
تحت پوشش مسافر اقدام به اغفال راننده یک دستگاه خودرو پراید با پیشنهاد 

با تهدید  به شهرستان فهرج کرده و در مسیر  بم  از شهرستان  بیشتر  کرایه 
اسلحه وی را با دست و پای بسته رها و اقدام به سرقت خودرو می کنند.

او افزود: بعد از دریافت گزارش این سرقت تحقیقات اولیه توسط ماموران پلیس 
آگاهی در دستور کار قرار گرفت که با یک سری اقدامات اطالعاتی مشخص 

شد سارقان به استان سیستان و بلوچستان متواری شده اند.

پلیس  ماموران  تالش  با  ادامه  در  گفت:  فهرج  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
آگاهی یکی از سارقان در این استان شناسایی و ضمن اخذ نیابت قضایی در 
عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد. سرهنگ بهروزه تصریح کرد: این سارق در 
بازجویی های صورت گرفته به ارتکاب این جرم اعتراف کرد و در ادامه خودروی 

سرقتی در یکی از محالت ایرانشهر کشف شد.

درخشش دوچرخه سواران کرمانی در لیگ جوانان کشور

سارق مسافرنما در دام پلیس فهرج
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  به قلم یحیی 
فتح نجات

یادداشتی به بهانه اجرای تئاتر »دختری هفتاد ساله، دامنی هفت ساله و دلی که تازه داشت به دنیا می آمد« به کارگردانی سودابه رجایی در کرمان:

و  بوده  بانوان  حقوق  حامی  همواره  حقیر  بنده 
که بارها از سوی برخی افراد زن  گونه ای  هستم، به 
هایی  مهری  بی  گرفتم.  قرار  مهری  بی  مورد  ستیز 
منحرف  صحیح  مسیر  از  را  ما  هم  اندکی  البته  که 
استواریم.  عدالت  و  حق  ریل  بر  همچنان  و  نکرد 
دوری  »فمنیسم«  نظیر  انحرافاتی  از  همواره  البته 
کرده ایم و هیچگاه اسیر این بی عدالتی نشدیم. اما 
که  کشور  متاسفانه هستند آثاری در سینما و تئاتر 
در اسارت این تجویز غربی می مانند و محصولی نا 
به  توان  می  میان  این  در  کنند.  می  تولید  متوازن 
آثار اخیر تهمینه میالنی و به خصوص می توان به 
کرد  اشاره  اش«  نرفته  های  راه  و  »ملی  اخیر  فیلم 
گویی در فیلم های این بانوی محترم هیچ مرد  که 
خوب و انسانی پیدا نمی شود و مردها فقط صفت 
فیلم  این  که  کنم  می  توصیه  دارند.  حیوانی  های 
را ببینید تا متوجه ریل های منحرف و بی عدالتی 
مذکر  پرسوناژهای  همه  بشوید.  فمنیستی  های 
هویتی  بی  دچار  یا  آن  فیلمنامه  در  شده  تعریف 
جنسی یا وحشی و بی منطق و یا ضعیف و ناتوان 
ذهنی هستند. مردان را می توان در آثار اخیر خانم 
میالنی یک پارچه لجن دید و این یعنی همان بی 
استاد  قول  به  است.  فمنیسم  زاییده  که  عدالتی 
الهی قمشه ای؛ »آمدند با فمنیسم حقوق از دست 
رفته ی زنان را باز پس بگیرند، اما نتیجه این شد 
این  که  زن،  به  دادند  و  گرفتند  را  مرد  حقوق  که 
متاسفانه  بود«  ناعادالنه  رفتار  یک  آغاز  خودش 
سایه  بر  گهگاه  جهانی  تندرو  مکتب  این  ی  سایه 
و  شود  می  احساس  کشوری  حتی  و  جهانی  آثار 
که در  این تاثیر اجتناب ناپذیر است. درست است 
در  چه  و  ما  کشور  در  چه  زنان  حقوق  موارد  برخی 

دیگر نقاط جهان نیاز به بازنگری و اصالحات دارد 
این  اما  است،  ناعادالنه  بسیار  کشورها  برخی  در  و 

هرگز توجیهی بر رفتارهای ضدمرد نیست.
که تئاتر »دختری هفتاد ساله،  چند هفته ای است 
دنیا  به  داشت  تازه  که  دلی  و  ساله  هفت  دامنی 
به  که  نمایشی  شود.  می  اجرا  کرمان  در  آمد«  می 
رغم بازی و پرفورم بسیار زیبا و دلنشین بازیگرانش 
زند. شیوه  فریاد می  را  نازیبای ضد مرد  شعارهای 
بسیار  نمایشنامه  این  اجرای  ی  نحوه  و  کارگردانی 
ارائه  باید  که  مسیری  در  عوامل  و  است  خوب 
اما  برداشتند،  قدم  خوب  بسیار  کردند  می  نقش 
به نظر شخصی بنده می شد این نمایشنامه را مرد 
دوستانه تر نوشت. زیرا در فعالیت های سالم مدنی 
هیچگاه نمی توان با تخریب عده ای، عده ای دیگر 
بر خالف ذات عدالت است.  این  را به حق رساند، 
که فریاد تخریب مرد سر می دهد  نمی توان از فردی 
که برای زنان ساختاری مناسب را در  انتظار داشت 
از  اینکه  وجود  با  بنده  متاسفانه  باشد.  گرفته  نظر 
اجراهای خالقانه در این نمایش بسیار لذت بردم، 
جریحه  را  قلبم  و  روح  ضدمردش  تلخ  های  پیام 
ج شدم.  از سالن اجرا خار آزرده  با فکری  و  کرد  دار 
البته الزم به ذکر است برخی از موارد متذکر در این 
بنده  نظر  از  که  همسری«  »کودک  مانند  نمایش 
که داشت نقش  نوعی جنایت است با وجود تلخی 
کرده بود و به نظر  ایفا  را به خوبی  آوری خود  پیام 
کم  بازهم  بنویسیم  باره  این  در  هرچه  حقیر  بنده 
است. اما برخی از موارد اشاره شده در این نمایش 
عبارتی  به  شد.  می  اجرا  دیر  سال   40 حدود  انگار 
در  مطروحه  اعتراضات  برخی  که  بگویم  باید  دیگر 
بسیاری  و  ندارد  مصداق  دیگر  امروز  نمایش،  این 
از این محدودیت ها به واسطه اصالحات سیاسی 
مرتفع شده است و می توان اصال به آنها اشاره نکرد 
کند. اما باز  زیرا دختر امروزی دیگر آن را تجربه نمی 
که ما هنوز هم در این زمینه نیاز به  کنم  باید اشاره 
اصالحات و بازنگری داریم و هنوز راه دراز است، اما 
کننده است و باید عدالت و اخالق را  آینده امیدوار 

کرد. همواره رعایت 
های  دغدغه  که  دلیل  این  به  رجایی  خانم  از 

قلم  و  خود  خاص  دلسوزی  با  را  اجتماعی  ناب 
و  متشکرم  بسیار  برد  می  صحنه  روی  قدرتمندش 
قدردان جرات و جسارت وی هستم و به رسم مشی 
و منش روزنامه »کرمان امروز« تمامی هنردوستان و 

تئاتر دعوت  این  به تماشای  را  کرمانی  هنر فهمان 
کنم. این نمایش زیبا هر روز تا تاریخ 20 مرداد  می 
کرمان راس ساعت  ماه 98 در پالتو یادگاران صنعتی 

19:45 اجرا می شود.

انصاف، رکِن رکین فعالیت های سالم مدنی است

به قلم 
محمد فتح نجات

یادداشت روز: 
علف های بهاری؛ 

فرصتی که به تهدید 
بدل شده است

گرس و جبال بارز  در خبرها، وقوع آتش سوزی در جنگل ها و مراتع زا
و دیگر مناطق جنوبی و مرکزی ایران، ناشی از رویش علف هایی اعالم 
که در پی بارندگی های شدید و بی سابقه ی بهار سال  شده است 
خشک  ها،  بارندگی  توقف  علت  به  و  کشیدند  قد  سرعت  به  جاری 
و  ها  جنگل  حیات  که  شدند  بدل  کی  خطرنا های  توده  به  و  شده 
جنگلی  پوشش  از  هایی  بخش  نتیجه  در  که  کردند  تهدید  را  مراتع 
که در واقع، زندگی انسان ها طعمه  ایران مرکزی طعمه ی آتش شد 
که بدانیم هر  ی آتش شده و این سخن وقتی ملموس تر خواهد بود 
کند و تا چه اندازه در پناه دادن  کسیژن تولید می  درخت چه مقدار ا
کوه نشینان و  به حیات وحش ـ اعم از پرندگان و چرندگان ـ و تغذیه 
نیز تصفیه هوا از آالینده ها نقش دارد؟ و البته نقش بی بدیل درخت 
کسی پوشیده نیست و نیز نقش حرص  در حفاظت از زندگی سالم بر 
که دقیقه ای به اندازه ی یک زمین فوتبال از جنگل  و طمع جهانی 
کسی پوشیده نیست. ویالسازی  کند نیز بر  های آمازون را محو می 
کسی پوشیده نیست.  و تبدیل عرصه های جنگلی به شالیزار هم بر 

بر  نیز  ها  درمان  و  نمایند  می  خ  ر کنده  پوست  و  عریان  دردها 
کارشناسان و مسئوالن پوشیده نیست. 

اما پیشگیری از آتش سوزی های ناشی از علف های خشک، درمانی 
باستانی دارد که خشکسالی های چند دهه ی گذشته زمینه گسست 
کان را فراهم آورد و اسباب این پیشگیری را  نسل حاضر از تجربه ی نیا

کرد. ج  نیز از دسترس خار
حرکت در طول تنگل 

گوسفندان  کویرمرکزی،  پیشینیان در سراسر ایران و حتی در حاشیه 
کرمانی »تنگل« نامیده می  گویش  که در  را به هنگام بهار به دره ها 
فصل  به  یکجانشین  روستاییان  تر،  واضح  عبارت  به  برند.  می  شود 
گوسفندان  بهار در تنگل ها، سیاه چادرهای خود را بر می افراشتند. 
در آغاز علف های ابتدای دره را ـ پیش از آنکه پژمرده و خشک شوند 
به  روییدند،  می  ارتفاعات  در  که  دره  بن  های  علف  خوردند.  می  ـ 
علت سردی هوا، دیرتر از علف های ابتدای دره می زیستند و قد می 

کشیدند.
که طی قرنها از زمان رویش و خشک شدن علف های هر  روستاییان 
قسمت دره ها اطالع داشتند، همزمان با رویش علف های سر دره، 
کردند. بدین  وسط دره و بن دره، سیاه چادرهای خود را جابجا می 
که ـ  گوسفند علف رایگان می خوردند و روستاییان  گله های  ترتیب، 
گونه ای عروج  به نوشته زنده یاد دکتر باستانی پاریزی ـ در طول دره، 
خالل،  کشک  پنیر،  و  کشک  گوسفندان،  شیر  از  دادند،  می  انجام 
کره هایی  کردند. بره ها و  کرده و راهی بازارها می  تلف و ماست تولید 
به  زاده شده بودند،  از مادرانشان  بهار  اوایل  و  اواخر زمستان  که در 
گشتند، دو راه  که روستاییان به روستاهای خود باز می  هنگام پاییز 
بعد،  لبنیات سال  تولید  و  زادآوری  با  که  در پیش داشتند، ماده ها 
ـ به جز  گردش روستاییان محسوب می شدند و نری ها  سرمایه در 
کردند و بدین سان  تامین می  را  گوشت شهرها  ـ جملگی  معدودی 
کشاورزی و دامداری، پشتیبان اقتصاد  که روستاها در دو بخش  بود 
مقاوم شهرها بودند. هزاران تن علوفه ی مقوی و خوشبوی دارویی، 

که در زیر درختان بالی جان زندگی شود. خشک و پژمرده نمی شد 
فرصت های شغلی 

که هزاران فرصت شغلی مطمئن ایجاد  حال بگذریم از این واقعیت 
تولید  و  رایگان  ی  علوفه  از  برخورداری  سبب  به  روستاها  شود،  می 
کنند و تخصص های مرتبط با  سرمایه، برای جوانان جاذبه پیدا می 
چوپانی )نظیر دامپزشکی( پول ساز می شوند و بیکاران این رشته ها 
که پرداختن به آنها  کار مشغول می شوند و پیامدهای مبارک دیگر  به 

ج است. از حوصله ی این مقال خار
که حتی در محوطه های  اهمیت این روش اجدادی به حدی است 
گوشت و لبنیات مورد  که  کرد  نظامی، می توان رسته ای راه اندازی 
که البته اجرای آن در تخصص عوامل ذی  نیاز نظامیان تامین شود 
نگنجد.  کوتاه  یادداشت  این  نیز در  آن  و بحث درباره ی  ربط است 
کردن طبیعی و بی هزینه ی مراتع و جنگل ها  ک  مساله ی مهم، پا
که بعد از بارندگی های بهاری،  کی است  از علف های خشک و خطرنا

می رویند و می خشکند و به تهدید بدل می شوند.
کوددهی به درختان جنگلی 

گذشته درختان و حیوانات جنگلی، طی روندی طبیعی در داد  در 
میوه  و  گل  و  برگ  از  استفاده  با  پرندگان  و  چرندگان  بودند.  ستد  و 
کردند و با سرگیس خود، ریشه ی درختان را  ی درختان تغذیه می 
کردند. پرندگان و برخی حشرات با خوردن آفت ها چرخه  تقویت می 
و  پیشرفته  های  تفنگ  ورود  با  اما  کردند  می  حفظ  را  طبیعت  ی 
انقراض  به  رو  بخش  زندگی  ی  چرخه  این  از  مهمی  ،بخش  خودکار 

نهاد و درختان از پشتیبان های خود محروم شدند.
در  موجود  درختان  کود  شود،  توجه  حقیر  پیشنهاد  به  گر  ا بنابراین 
که  پرندگانی  شکار  چنانچه  و  شود  می  تامین  جنگلی  های  عرصه 
فرهنگ  زمینه  این  در  و  ممنوع  کنند،  می  ک  پا ها  آفت  از  را  جنگل 
سازی شود، چرخه ی طبیعت، عوامل از دست رفته را باز می یابد و 
که به جای  همه ی این رویدادهای مبارک، هنگامی محقق می شود 
کاشته شود. به  کردن هر درخت و تولید هر خودرو، دو درخت  قطع 
کسیژن  کنندگان ا که عرصه های جنگلی به عنوان تولید  امید روزی 
کارخانه های تصفیه هوا در باور  و سپری مقاوم در مقابل ریزگردها و 

مردم و مسئوالن، جایگاه خود را بازیابند. انشاء اهلل 


