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اخبار استان

نماینده ولی فقیه در استان کرمان بر لزوم تالش 
مسئوالن برای رساندن حق به حق دار تاکید کرد.

حسن  االسالم  حجت  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
علیدادی سلیمانی در جلسه شورای اداری استان 
مسئولیت  به  باید  مسئوالن  کرد:  اظهار  کرمان 

دینی و الهی خود عمل کنند.
وی با تاکید بر اینکه مسئوالن باید با افزایش نفوذ 
خداوند  پیشگاه  و  خود  درون  در  تاثیرگذاری  و 
حقارت را بپذیرند، افزود: اگر فرد در درون حقیر 
نشود و در بیرون بزرگ باشد از مسیر عدالت خارج 

می شود.
امام جمعه کرمان با اشاره به حدیثی از امام صادق 
بین  را  من  اندازه  هر  اینکه »خدایا  بر  مبنی  )ع( 

درون،  در  اندازه  همان  به  کنی  می  عزیز  مردم 
من را در پیشگاه خودت حقیر و ذلیل کن« گفت: 
حقارت در درون و عدالت در مسیر دو محور دینی 

اسالم به شمار می روند.
حجت االسالم علیدادی سلیمانی با تاکید بر لزوم 
تالش برای رساندن حق به حق دار، عنوان کرد: 
امام سجاد )ع( فرمودند »خدایا برای مردم من را 
قرار بده که محل  به گونه ای در خدمت گزاری 

اجرا و مسیر خیر را برای مردم فراهم کنم«.
وی عنوان کرد: در آموزه های دینی نگاه مسئوالن 
و  ارشدی  مقام  چه  هر  که  باشد  گونه  این  باید 
در  فرد  آن  رود  می  باالتر  اختیارات  محدوده 

پیشگاه خداوند بیشتر طلب مراقبت کند.

یاری،  مکمل  طرح  گفت:  کرمان  شهرستان  بهداشت  مرکز  رییس 
امسال در ۳۲۹ مدرسه شهر کرمان برای ۷۱ هزار دانش آموز مقطع 

متوسطه اول و دوم اجرا می شود.
در  کرمان،  شهرستان  مدارس  یاری  مکمل  طرح  افتتاحیه  مراسم 
دبیرستان پسرانه حضرت ولی عصر )عج( با حضور مسئوالن آموزش 
و پرورش ناحیه ۱ شهرستان و اداره بهداشت شهرستان کرمان برگزار 

شد.
شهرستان  بهداشت  مرکز  رییس  اسکندری  ارسالن  مراسم  این  در 
کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
اجرا  مدارس  در  سال  هر  طرح  این  اینکه  بیان  با  کرمان،  از  جوان 

می شود، گفت: امسال طرح مکمل یاری در حدود ۳۲۹ مدرسه برای 
۷۱ هزار دانش آموز مقطع متوسطه اول و دوم اجرا می شود.

با اشاره به اینکه در این طرح قرص ویتامین دی و آهن را بین  او 
دانش آموزان توزیع می کنیم، افزود: قرص آهن به مدت ۱۶هفته با 
میزان مصرف هر هفته یک عدد قرص در مدارس متوسطه اول و دوم 
دخترانه و قرص ویتامین دی به مدت ۹ ماه با میزان مصرف، ماهیانه 
پسرانه  و  دخترانه  دوم  و  اول  متوسطه  مدارس  در  قرص  عدد  یک 

توزیع می شود.
اسکندری با بیان اینکه وزارت بهداشت برای اجرای این طرح هزینه 
زیادی کرده است، بیان کرد: مصرف این مکمل ها از بیماری هایی، 

جلوگیری  رشد  کاهش  و  استخوان  پوکی  دیابت،  چاقی،  چون: 
می کند و مصرف این مکمل ها به منظور جبران ویتامین هایی است 

که باید از طریق غذا جذب شود.
او از خانواده ها خواست، مصرف این مکمل ها را جدی بگیرند.

طریق  از  اینکه  بیان  با  کرمان  شهرستان  بهداشت  مرکز  رییس 
به  الزم  آموزش های  کرمان،  شهرستان  بهداشت  مرکز  پایگاه های 
می شود  داده  کرمان  شهر  مدرسه   ۸۳۹ در  آموز  دانش  هزار   ۱۵۹
از همکاری خوب آموزش و پرورش با مراکز بهداشت سخن گفت و 
افزود: در طول سال نیز مسائل مهمی از قبیل: مسائل بهداشتی، روان 

شناسی و تغذیه ای به دانش آموزان و مربیان آموزش داده می شود.

با حضور فرمانده انتظامی استان کرمان استودیو پلیس در کرمان 
راه اندازی شد.

به گزارش ایسنا، سردار »عبدالرضا ناظری« در آیین افتتاح استودیو 
مردم  امین  هوشمند،  پلیس  را  پلیس  امسال  شعار  کرمان  پلیس 
بیان کرد: استودیوی پلیس در راستای اطالع رسانی و آگاهی بهتر 

مردم راه اندازی شده است.
وی برقراری ارتباط با مردم را یکی از اقدامات هوشمندانه پلیس 
سطح  در  می توانیم  استودیو  این  طریق  از  کرد:  اظهار  و  برشمرد 
استان با مردم تعامل داشته باشیم و یک سری آموزش ها را از این 

طریق به مردم ارائه دهیم.
رسانی  اطالع  حوزه  در  کرد:  بیان  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
خصوصا آگاه سازی قشر جوان و نوجوان با استفاده از صدا و سیما 
و  پلیس  با  مردم  ارتباط  همچنین  داریم  پیش رو  خوبی  اقدامات 

پلیس با مردم را بیشتر خواهیم کرد.
در  کرد:  عنوان  استان،  سطح  در  ترافیکی  تلفات  به  اشاره  با  وی 
زمینه های ترافیکی در مواقعی که موردی پیش آمده باشد از طریق 

صدا و سیما اطالع رسانی خواهد شد.
گذشته  های  سال  همانند  نیز  امسال  کرد:  اظهار  ناظری  سردار 
لذا جوانان کرمانی  فراهم کردیم  ناجا  در  را  امکان حضور جوانان 

می توانند با حضور در گزینش فرم استخدام را پر کنند.
فرمانده انتظامی استان کرمان ادامه داد: فعال در مقطع دیپلم جذب 
نیرو داریم و آگهی استخدام از طریق رسانه ها به مردم اطالع رسانی 

شده است.
وی خاطرنشان کرد: افتخار امروز پلیس خدمتگزاری به مردم است 
پلیس  و  مردم  بین  ارتباطی  پل  اصحاب مطبوعات  و  رسانه ها  لذا 

هستند.

نماینده ولی فقیه در استان تاکید کرد:

لزوم تالش مسئوالن برای رساندن حق به حق دار  

مکمل ها به یاری دانش آموزان کرمانی می آیند

با همکاری صدا و سیمای مرکز کرمان و فرماندهی انتظامی استان؛

استودیو  تلویزیونی پلیس در کرمان افتتاح شد

خبر
 استاندار کرمان 

تا پایان آبان ماه ، تعداد دوربین  های 
پایش تصویری استان 

به ۲۷۰ دوربین خواهد رسید  

استاندار کرمان با بیان اینکه متاسفامه امروز رسم شده در شبکه های مجازی 
هر مطلبی درست یا نادرست منتشر و حتی شاهد هستیم برخی سایت ها 
نیز این مطالب کذب را نشر می دهند اظهار کرد: متاسفانه برخی خبرنگاران 
از سوی دیگر کانال های مجازی کارهایی  واقع می زنند و  تیترهای خالف 
و کمونیست ها  منافقین  نظام،  افراد خالف  انقالب  ابتدای  در  می کنند که 
می خواستند انجام دهند و این کارها در ظاهر معتقد به نظام انجام می شود 
این در حالی است که باید اصول حاکم بر خبردهی و خبرگیری رعایت شود.

به گزارش ایسنا، »محمدجواد فدایی« در شورای اداری استان کرمان با بیان 
اینکه ارتقا سیستم اداری یکی از موضوعاتی است که مقرر شده در جلسات 
کارایی  گرو  در  نظام  از  مردم  رضایت  افزود:  شود،  بررسی  اداری  شورای 
و  قانونی  ظرفیت  حداکثر  از  استفاده  العمل،  است. سرعت  اداری  سیستم 
نظر کارشناسان و همچنین پاسخگویی یکسان به مراجعان از ویژگی های 

سیستم اداری کارا و پویا می باشد.
استاندار کرمان از نحوه اطالع رسانی سخن به میان آورد و عنوان کرد: باید 
و  نظر شنیدن  اظهار  و  نظر کردن  اظهار  اصول خبر دادن و خبر گرفتن، 
گزارش دادن و گزارش گرفتن در بحث اطالع رسانی به شدت رعایت شود.. 
اصل حاکم بر خبردادن، علم قاطع است و دنباله روی از موضوعی که علم 
دقیق به آن نداریم، صحیح نیست. نظرهای بدون علم و تحقیق، ستایش 
کردن و انتقاد بدون علم، تصمیم بدون برهان و ... از پیامدهای انتشار اخبار 

بدون علم و آگاهی می باشد.
وی به تشریح مبحث شیوه درست گزارش گرفتن پرداخت و بیان کرد: باید 
تحقیق الزم برای صحت یک خبر داشته باشیم و اگر تحقیق نکنیم گزارش 
نادرستی دریافت می کنیم و در نتیجه براساس آن تصمیم گیری می شود و 
حتی ممکن است با این کار به دلیل نادانی به گروهی آسیب برسانیم و ضرر 

جبران ناپذیری به جامعه وارد کنیم.
استاندار کرمان با بیان اینکه متاسفامه امروز رسم شده در شبکه های مجازی 
هر مطلبی درست یا نادرست منتشر و حتی شاهد هستیم برخی سایت ها 
نیز این مطالب کذب را نشر می دهند اظهار کرد: متاسفانه برخی خبرنگاران 
از سوی دیگر کانال های مجازی کارهایی  واقع می زنند و  تیترهای خالف 
و کمونیست ها  منافقین  نظام،  افراد خالف  انقالب  ابتدای  در  می کنند که 
می خواستند انجام دهند و این کارها در ظاهر معتقد به نظام انجام می شود 
این در حالی است که باید اصول حاکم بر خبردهی و خبرگیری رعایت شود.

فدایی با اشاره به فرآیند اطالع رسانی و اطالع یابی بی بیان آیاتی از قرآن 
مجید تصریح کرد: باید با دقت، علم و آگاهی و اطمنیان از صحت و اعتبار 
برای  ویژگی ها  این  رعایت  و  شود  انجام  نظر  اظهار  و  خبررسانی  موضوع، 

اهالی رسانه و مدیران ضروری است.
عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان کرمان، سرقت به عنف را مصداق 
عینی ناامنی دانست و بیان کرد: برای کاهش سرقت به عنف کارهای خوبی 
در حال انجام داریم و تا پایان آبانماه سال جاری تعداد دوربینهای  پایش 

تصویری استان به ۲۷۰ دوربین خواهد رسید.
فدایی خاطر نشان کرد: از مدیران استانی می خواهیم دستگاه های اجرایی 
خودروهای خود را تا پایان سال جاری مجهز به سیستم ردیاب کنند که این 

کار می تواند از خودروهای خود مدیران در دستگاه شان آغاز شود.

شناسایی بنا هایی تاریخی در شهر کرمان
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان گفت: 
در این بافت تاریخی تک بنا هایی داریم که ارزش ثبت ملی و جهانی دارد.

از کرمان،  باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش خبرنگار  گروه استان های 
فریدون فعالی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
کرمان گفت: با پیگیری هایی که انجام شد شهرداری ویژه بافت تاریخی در 

شهر کرمان تاسیس شد.
بافت  در  کرمان  شهرداری  توسط  شده  انجام  اقدامات  به  اشاره  با  فعالی 
تاریخی شهر گفت: شهرداری اقدامات خوبی برای احیای بافت تاریخی انجام 

داده و برنامه های خوبی برای ساماندهی و احیای این بافت دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان با تاکید 
بر اینکه طرح جامع بافت تاریخی شهر کرمان یک نیاز ضروری است افزود: 
در این بافت تاریخی تک بنا هایی داریم که ارزش ثبت ملی و جهانی دارد.

او با بیان اینکه خدمات شهرداری در حوزه بافت تاریخی شهر کرمان باید 
متناسب با این بافت ارائه شود افزود: آماده هرگونه همکاری با شهرداری 

کرمان برای حفظ و احیای بافت تاریخی هستیم.
با  تاریخی شهر کرمان   بافت  ویژه محدوده  پنج کرمان  شهرداری منطقه 
حضور سیدمهران عالم زاده شهردار کرمان و تعدادی از اعضای شورای شهر 
افتتاح و علی اکبر قطب الدینی به عنوان شهردار منطقه پنج کرمان  کرمان 

معرفی شد. ۵۰۰ هکتار از بافت شهر کرمان تاریخی است.

هشدارحفاظت محیط زیست کرمان نسبت به شکار هوبره توسط اتباع خارجی 

مدیر کل بهزیستی :  

خانواده و مراکز آموزشی اصلی ترین نهاد پرورشی کودکان می باشند

در راستای تکریم مراجعان به سیستم قضایی؛     سامانۀ نوبت دهی اینترنتی در دادگستری کرمان راه اندازی شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان نسبت به شکار هوبره 
توسط اتباع کشورهای حاشیه خلیج فارس در این استان هشدار داد و 

از مردم خواست در این راستا محیط زیست را یاری کنند.
مرجان شاکری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اداره 
راستای  در  استان  این  وسعت  دلیل  به  زیست  محیط  حفاظت  کل 
حفاظت از گونه های جانوری چون هوبره دست یاری به سمت مردم 

دراز کرده است.
وی با اشاره به احتمال حضور اتباع کشورهای حاشیه خلیح فارس در 

این استان برای شکار هوبره از مردم خواست در صورت مشاهده موارد 
مشکوک با اداره حفاظت محیط زیست استان کرمان از طریق شماره 

۳۱۲۱۸۰۰۰ تماس بگیرند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان تصریح کرد: هوبره گونه 
ای حمایت شده و مهاجر است و این پرنده به وفور در کرمان یافت 

می شود.
وی ادامه داد: طی سالهای گذشته پرونده های متعددی از قاچاق این 

گونه توسط اتباع بیگانه در کرمان تشکیل شده است.

سودجویان هر ساله هزاران تله زنده گیری »هوبره« را در دشت ها 
برای زنده گیری و قاچاق این پرنده کمیاب به کشورهای حاشیه خلیج 
فارس جاگذاری می کنند که این اقدام نسل این گونه را در معرض 

نابودی قرار داده است.
هوبره از پرندگان مهاجر و در حال انقراض است که مورد حمایت بین 

المللی قرار دارد و شکار آن ممنوع است.
و شکار  پرندگان  مهاجرت  آغاز فصل  مهرماه،  فرا رسیدن  با  هر سال 

غیرمجاز برای صید آنها بیشتر می شود.  

همایش فرهنگی ویژه مدیران و مربیان به مناسبت روز جهانی و هفته 
ملی کودک با حضور مدیر کل ، معاون امور اجتماعی بهزیستی استان 
کرمان ، مدیر بهزیستی شهرستان کرمان و جمعی از کارشناسان در محل 

سالن نشاط اداره کل بهزیستی استان کرمان برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر 
های  آموزش  ضرورت  بر  تاکید  با  مراسم  این  در  کرمان  بهزیستی  کل 
زندگی به کودکان گفت : خانواده و مراکز آموزشی به عنوان اصلی ترین 
نهاد پرورشی کودکان می توانند با آموزش های مناسب زمینه کنترل و 

کاهش آسیب های اجتماعی را فراهم نمایند .
برای  کودکی   دوران  آموزشی  های  ومحیط  مربیان  نقش  زاده  صادق 
اغلب  ریشه    : کرد  اظهار  و  دانست  مهم  بسیار  را  سالم  نسلی  داشتن 

مشکالت کنونی وآسیب های متعد اجتماعی در عدم توجه و نبود آموزش 
های مناسب دوران کودکی می باشد .

در  کودکان  آموزش  حوزه  در  وتخصصی  علمی  های  برنامه  داشتن  وی 
سنین پیش از دبستان را از اهداف مهم بهزیستی دانست و افزود :  ایجاد 
انگیزه در خانواده ها برای سپردن کودکان به مراکز آموزشی با کیفیت و 
همچنین دریافت آموزش های فرزند پروری خدمت ارزشمند و ماندگاری 

در راستای توسعه اجتماعی خواهد بود .
در ادامه محمود منصوری معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کرمان 
ضمن تقدیر از زحمات مربیان ومدیران مهدهای کودک استان در ایجاد 
فضای آموزشی وتربیتی مناسب گفت : نام گذاری واختصاص یک روز در 
تقویم جهانی به نام روز کودک معطوف نمودن توجه جهانیان ومسئولین 

به موضوع مهم حقوق کودک در حوزه های گوناگون است .
منصوری شرایط مساعد اجتماعی در جامعه  را زمینه ساز رشد طبیعی 
کودکان دانست و عنوان کرد :   رشد و تکامل شخصیت کودکان برای 

داشتن جامعه ای سالم و پویا ضروری است .
وی در ادامه با اشاره به روند رو به رشد استفاده از فضای مجازی گفت: 
برگزاری   و  مجازی  ازفضای  بهینه  استفاده  در  ها  خانواده  آگاهی  ارتقاء 
کودکان  صحیح  پرورش  برای  محروم  مناطق  در  آموزشی  های  کالس 
در  نخعی  ونوذر  جلیلی  مهرا  مراسم  این  ادامه  در   . است  بسیارکارآمد 
زمینه اهمیت آموزش وپرورش صحیح کودک در دوران کودکی به ایراد 
سخن پرداختند . در پایان نیز از مربیان ومدیران نمونه مهدهای کودک 

استان با اهدا لوح تقدیر شد.

مدیر روابط عمومی دادگستری استان کرمان گفت: در راستای تکریم مراجعان به سیستم قضایی، سامانۀ 
نوبت دهی اینترنتی در دادگستری مرکز کرمان راه اندازی شد. به گزارش کرمان شهرآن الین، بصیریان افزود: 
با توجه به استقبال گستردۀ مردم استان کرمان از حضور در مالقات های مردمی رییس کل دادگستری استان 
با مقامات ارشد قضایی استان  اینترنتی برای دیدار حضوری و غیرحضوری مردم   کرمان، سامانه نوبت دهی 
زمینۀ  در  کرمان طی چندسال گذشته، همواره  استان  دادگستری  این که  بیان  با  راه اندازی شد. وی  کرمان 
بهینه سازی  برای  آن الین،  نوبت دهی  سرویس  گفت:  است،  بوده  پیشگام   )it( نوین  فن آوری های  از  استفاده 

افزود: متقاضیان  راه اندازی شد. بصیریان  به رضایت مخاطبان،  سرویس ها، فرآیندها و هدف گذاری دستیابی 
می توانند با مراجعه به نشانی https://dadgostari-kr.eadl.ir/ نسبت به دریافت نوبت مالقات حضوری  
و غیر حضوری با مدیران ارشد دستگاه قضایی استان کرمان اقدام کنند. وی ادامه داد: متقاضیان پس از ورود 
به درگاه مالقات مردمی در سایت دادگستری استان کرمان، ابتدا نوع مالقات خود )حضوری یا غیرحضوری( را 
انتخاب کرده، در ادامه، تاریخ مالقات مردمی خود را انتخاب و سپس نوع درخواست خود را مشخص می کنند و 
درنهایت با وارد کردن مشخصات خود، سامانه به متقاضی یک کد ره گیری به همراه تاریخ و ساعت دقیق مراجعه 

خواهد داد. مدیر روابط عمومی دادگستری استان کرمان با بیان این که یکی دیگر از مزایای این سامانه، امکان 
ثبت درخواست به صورت غیر حضوری است، گفت: در این شیوه، متقاضی می تواند با بارگذاری مستندات در 
سامانه و وارد کردن شمارۀ همراه خود، درخواست را ثبت و در ادامه، از طریق پیامک و کد ره گیری، روند 
رسیدگی به وی اطالع داده خواهد شد. بصیریان تأکید کرد: ضرورت دارد شهروندان در زمان مراجعه به درگاه 
مالقات مردمی، توضیحاتی را که در سایت آمده، مطالعه کنند تا در هنگام مراجعۀ حضوری، کارکنان حاضر در 

مالقات مردمی بتوانند در کوتاه ترین زمان ممکن، پاسخ گوی آن ها باشند.
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یادداشت های 

گاه و بی گاه

قالی 
گفتگو دوستانه و صحبت در مورد قالی بود. اولی از طرح 
های گوناگون و زیبایی قالی که از چند رنگ نخ به وجود 
می آید می گفت. نفر دوم هم از بافت قالی و انواع آن در 
مناطق مختلف و بافت قالی به وسیله ماشین حرف می زد. 
نوبت به نفر سوم که رسید اینگونه شروع کرد و گفت: بر 
تا سنگ  از خاک گرفته  نوع زیرساخت  با هر  و  هر سطح 
زیبایش  نقش  قالی  فقط  اندازند دیگر  قالی می  وقتی  مرمر 
نمایان است. همینطور که از قشنگی محیط با قالی صحبت 
می کرد به این نکته اشاره کرد و گفت به همین صورت ما 
هم می توانیم قالی ای از جنس توبه بر گناهان خود بیندازیم 
پایان  در  هم  من  بپوشانیم  زیبایی  به  را  گناهانمان  زشتی  تا 

گفتم البته از نوع کرمانی اش.

یادداشت های 

روزانه

تابلوی یک طرفه ی خیابون رو  باور کنید 
توش.  پیچیدم  سرعت  به  ندیدم.  اصاًل 

شانس آوردم خلوت بود. ۵۰۰ متری که رفتم جلو، اتومبیل 
مدل باالیی از کنارم رد شد و راننده ی خشمناک اون فریاد 

زد:»گوساله کوری!؟نمی بینی خیابون یک طرفه هست!؟«

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

به قلم 
سیده فریبا 
روح االمینی

رنگ زندگی

معموال وقتی شخصی عصبانی شده عصیان 
کرده و فضا را به هم می ریزد. برای توجیه 
بیرون  را  که خشم خود  گوییم  می  کارش 
ریخته و راحت شده است تا از درون نسوزد. 

در حالی که اینگونه با این برون ریزی عاطفی خطرناک نه تنها 
حالش بهتر نشده بلکه در اندوهی عمیق تر غرق شده و احوال 
دیگران را نیز آشفته می گرداند. حتی به قضیه پر و بال بیشتری 
داده و آتش را برافروخته تر می گرداند. برون ریزی خشم راه 
قابل قبولی برای سالمتی روحی و جسمی افراد نیست و خراش 
های جبران ناپذیر بر بدنه ی روح می اندازد و یک فضای وسیع 
را آلوده می گرداند. فرضیه ی برون ریزی خشم یک شیوه ی 
بسیار اشتباه برای برخورد با خشم است چرا که آرامشی بعد از 
آن به وجود نخواهد آمد چه بسا زخم های تازه ایجاد گردد. حتی 
در آزمایشگاه های علمی نیز ثابت شده است که با جوالن دادن 
خشم فرد به آرامش دست نیافته بلکه به انفجار نزدیک تر خواهد 
شد. بدترین روش برای اداره ی خشم باز گذاشتن دستان آن می 
باشد که به نوعی پر کردن خشاب دشمن از گلوله است زمانی که 
آن را با خشم سپری می کنیم. به نوعی وقت کشی مرسوم شده 
و نتیجه ای جز پیرشدن از عمر گذشته شده نخواهد داشت. با 
شعله ور شدن آدم های مثبت اطراف خویش را از دست خواهیم 
داد البته اگر پشیمانی از این قضیه را هم در نظر بگیریم دیگر 
بروز خشم مساوی با حمله ی دشمن به خودمان می باشد با 

برون ریزی آیا بیش از یک عذاب چه به روز خود آورده ایم!؟
تا تو در دنیای من پیدا شوی 

رنگ رویای تو دارد زندگی 
قطره باید با تو یک دریا شود 

خوب می دانم که دلتنگت شدم 
خشم اما فاصله می بارد و 

درد در هر مرحله می بارد و 
یک نفر تنها تر از هر لحظه ای 

در خودش تا می خورد، تا می شود

به قلم 
مهناز سعید 

نگاهی به یک پدیده مذموم در فضای مجازی؛

تجارت بچه های ایرانی در شبکه های اجتماعی!

سرویس اجتماعی کرمان امروز

پدیده های اجتماعی را می توان دسته بندی کرد؛ یک 
به  اجتماعی  های  بد. شبکه  و یک دسته  دسته خوب 
عنوان پدیده های اجتماعی چند سال اخیر خود باعث 
و بانی رقم زدن موج ها و پدیده هایی هستند که اکثرا 

منفی هستند تا مثبت.
به  از پدیده های  ، یکی  آنالین  به گزارش جام جم   
شدت منفی و مذموم شده در شبکه های اجتماعی به 
مخصوص  صفحه  یک  اندازی  راه  اینستاگرام  خصوص 
برای کودکی است که سن بسیار کمی دارد، شاید در 
حد و اندازه های یک نوزاد. این پدیده چرا باید منفی 
و مذموم شده باشد؟ چون بر اساس اصول بدیهی روان 
شناسانه یک کودک به هیچ عنوان نباید در معرض دید 
عموم باشد و عکس او به راحتی در اختیار دیگران قرار 
انکار  قابل  موضوع  این  امنیتی  نظر  از  حداقل  بگیرد، 
نیست. از سویی برخی دیگر از جنبه های روان شناسی 
و البته حقوقی والدین را از راه اندازی صفحات مخصوص 
بی  صفحات  به  نگاهی  اگر  اما  کند.  می  نفی  کودکان 
داشته  اینستاگرام  در  کودک  یک  به  مخصوص  شمار 
باشید، متوجه می شوید جمله »حاال کیست که گوش 

بدهد« یعنی چه.
بچه های الکچری!

اینستاگرامی  اما در  است  نشده  پسرک سه ساله هم 
از  بیش  کنند  می  مدیریت  را  آن  مادرش  و  پدر  که 
ها،  عکس  از  انبوهی  دارد.  عکس  چهارصد  و  هزار   3
لحظه به لحظه زندگی این کودک را نشان می دهد، از 
روزهایی که مادرش او را باردار بود، تا نخستین لحظه 
و  دارد  برمی  که  هایی  گام  نخستین  از  تولدش.  های 
آتلیه ای  از عکس های  تولد.  از جشن دندان و جشن 
متعدد و پرشمار و از عکس هایی که در موقعیت های 
مختلف گریه ، خنده، شیطنت و نقاشی کردن و هزار 
پسر  این  از  فیلم  است.  گرفته شده  او  از  دیگر  شرایط 
بچه کوچک هم تا دلتان بخواهد بارگذاری شده است. 
جالب این است که هر پستی از این پسربچه باز کنید با 
هشتگ هایی مثل #پسر_بچه_الکچری، #مادلینگ و 
#زیباترین_پسر_دنیا روبه رو می شوید. مشخص است 
که والدین این کودک آرزوهای خود و گذشته خود را 
با عکس ها و هشتگ های صفحه مختص به فرزندشان 
کودک  این  های  عکس  انبوه  میان  در  اند.  زده  گره 
بابت  که  ببینید  تبلیغاتی  هایی  پست  توانید  می  هم 
بارگذاری آنها قطعا پولی رد و بدل شده است. به همین 
راحتی یک پدر و یا یک مادر ایرانی چوب حراج بر سر 

جگر گوشه خود می زنند و تا می توانند از او استفاده 
ابزاری می کنند. هم برای جلب توجه و هم برای کسب 
درآمدی که قطعا دائمی نخواهد بود. کار والدینی از این 
دست به هیچ عنوان قانونی نیست. اینکه یک فرد کم 
سن و سال است و اختیاری از خود ندارد دلیل بر این 
نمی شود که همه گونه تصمیم برای او بگیرند از جمله 

اینکه مدام عکسش در فضای مجازی بارگذاری شود.
دنبال کننده های خطرناک

در  او  بیوی  اطالعات  در  دارد.  سال   6 دخترک 
اینستاگرام نوشته:  »حرفه: مدل«!

او  برای  دخترک  کم  سن  همین  از  مادرش  و  پدر 
یک حرفه تعریف کرده اند و در واقع باری بر دوش او 
گذاشته اند. تعداد دنبال کننده های این مدل 6 ساله 
بیش از 300 هزار نفر است. او در ویترینی قرار دارد که 
از هر قشر و هر فرهنگی دیده می شود. از میان خیل 
او درست  برای  مادرش  ای که  دنبال کنندگان صفحه 
کرده قطعا چند نفری هم پیدا می شوند که ذهنی بیمار 
دارند و یا اینکه خالفکار هستند. بدیهی ترین سوال این 
است، پدر و مادر این کودک یک لحظه هم به این فکر 
نمی کنند که ممکن است کودکشان هدف یک آدم ربا 
رعایت حقوق کودکان  بیمار شود؟  با ذهن  فردی  یا  و 
این مورد را هم قطعا در برمی گیرد. اگر شما پدر و مادر 

او  ندارید  یک بچه هستید به صرف والدین بودن حق 
را در دسترس عموم قرار بدهید. همین االن هم بزرگ 
ترین سلبریتی های دنیای هنر، سیاست و ورزش هرگز 
اجازه نمی دهند عکس فرزندشان به راحتی در رسانه 
ها منتشر شود. جرج کلونی یکی از بزرگ ترین بازیگران 
هالیوود محسوب می شود اما چه کسی تا به حال تصویر 
کلونی  امل  و همسرش  او  دوقلوی  فرزندان  از  واضحی 
در سایت  بیشتری  است جستجوی  کافی  است؟  دیده 
های  سلبریتی  از  بسیاری  بدهید.  انجام  خبری  های 
با فرزندشان در رسانه  مشهور دنیا در حالی عکسشان 
ها منتشر می شود که بنا بر قوانین، عکس آن کودک و 
یا حتی نوجوان شطرنجی می شود. چون مشهور بودن 
والدین این کودک باعث نمی شود تا او در معرض دید 
عموم قرار بگیرد و از همان سن کم فضایی متشنج را 
آنجلینا  مثل  هایی  سلبریتی  البته حساب  کند.  تجربه 
که  بکام  دیوید  یا  و  انگلیس  سلطنتی  خاندان  جولی، 
اما  جداست  هستند  ها  رسانه  سوژه  فرزندانشان  مدام 
واقعیت این است که اکثر چهره های مشهور هرگز این 
اجازه را به رسانه ها نمی دهند که عکس فرزندان آنها 
را منتشر کنند. حاال این وضعیت را مقایسه کنید با پدر 
و مادرانی که به راحتی از کودکان خود در اینستاگرام به 
عنوان وسیله ای برای تجارت استفاده می کنند. هر روز 

در حاالت مختلف عکس های آنها را منتشر می کنند و 
آنقدر سواد و اطالعات ندارند که بدانند کودکان هم باید 
حریم خصوصی داشته باشند. شاید اصال همان کودک 
بزرگ شد و به والدینش خرده گرفت که به چه حقی 
تا این اندازه عکس های آنها را  به راحتی در دسترس 
ایران  به  این شرایط مختص  البته  اند.  قرار داده  عموم 
نیست. در دنیا نیز بسیاری اقدام به راه اندازی صفحه 
مخصوص برای کودک خود می کنند اما آنچه که اینجا 
کاربران  میان  در  موج  این  که  است  این  دارد  اهمیت 

ایرانی اینستاگرام بسیار زیاد شده است.
آموزش فرهنگ به اینستاگرامی ها

کافی  بگیرید  یاد  را  اینستاگرام  با  کردن  کار  اینکه 
نیست. یک فرد مطلع باید بداند راه اندازی هر صفحه 
ای مجاز نیست، از جمله صفحه ای که سوژه آن یک 
کودک است. اگر هم واقعا قصد راه اندازی یک صفحه 
را برای فرزندتان دارید بهتر است آن صفحه به صورت 
از  جمعی  و  خودتان  فقط  که  طوری  باشد،  خصوصی 
آشنایان آن را ببینند. اینستاگرام هم فرهنگ مخصوص 
خودش را باید داشته باشد که البته بسیاری از آن بی 
هر  به  تن  اطالعی  بی  این  اساس  بر  و  هستند  اطالع 
کاری می دهند حتی اگر برای پرداخت بهای آن مجبور 

باشند امنیت کودک خود را به مخاطره بیندازند.

گزارش »کرمان امروز« از کمبود دستگاه دیالیز برای درمان بیماران مناطق کم برخوردار جنوب استان:

درد بر درد بیماران دیالیزی 

اشاره:
انگار دردهای جنوب استان تمامی ندارد. محرومیت 
در این بخش از استان کار دست بیماران دیالیزی داده 
است. بر اساس آمار صدها نفر در جنوب استان مبتال 
به بیماری کلیوی هستند که نیاز به دیالیز شدن دارند 
دیالیز  های  دستگاه  تعداد  که  است  حالی  در  این  و 
جوابگوی بیماران این منطقه نیست. در همین زمینه 

گزارشی تهیه شده که در ادامه  قابل مطالعه است.
داستان ادامه دار کمبود دستگاه دیالیز

بیماری رنج و درد است فرق هم نمی کند به کدام 
باشیم همینکه درد به سراغ  از بیماری ها مبتال  یک 
آدمی آمد پایش به مراکز درمانی باز می شود و آمد 
اما  اتالف وقت و هزینه شروع می شود.  و رفت ها و 
خدا نکند در این میان به علت کمبود یک شی یا یک 
باشد  قرار  داروی خاص  نوع  یک  یا  و  ابزار  و  دستگاه 
در انتظار و نوبت درمان بنشینیم که به ناچار هم درد 
در  ناکرده  خدای  هم  و  کنیم  می  تحمل  را  بیشتری 
این میان ممکن است به خاطر کمبود امکانات پزشکی 

جان خود را از دست بدهیم.
دستگاه های دیالیز به عنوان یکی از ابزارهای حیاتی 
بیماران بدون کلیه است که  باید سه  بار در هفته با 
این دستگاه خونشان تصفیه شود اما کمبود امکانات در 
این زمینه مراکز درمانی و پزشکی را دچار مشکل می 
سازد و بایدهای وزارت بهداشت  را به چالش می کشد.

به گزارش پایگاه خبری "کرمان نو" سال گذشته در 
جنوب کرمان تعداد بیماران دیالیزی  به 112 نفر می 
رسیدند و این آماری است که سال گذشته از طریق 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت اعالم شده است و این 
فضای  و  تخت  کمبود  با  کرمان  جنوب  در  بیماران 

سه  گزارش  این  اساس  بر  هستند.  رو  روبه  مناسب 
و منوجان  بخش در شهرستان های جیرفت، کهنوج 
در حال خدمت رسانی به بیماران اند، اما دو شهرستان 
از وجود مرکز  قلعه گنج و رودبار جنوب  پر جمعیت 

دیالیز محروم  بودند.

دوری از شهرهای بزرگ و دوری از درمان
کمبود امکانات درمانی برای بیماران دیالیزی جنوب 
استان و توزیع نامناسب دستگاه های دیالیز باعث شده 
درد دیگری به درد بیماران افزوده شود و آن هم هزینه 
های باالی رفت و آمدی است که بر بیماران و خانواده 
بعضی  که  طوری  به  شود.  می  تحمیل  ایشان  های 
صدها  مسافت  ماه،  در  جلسه   12 مجبورند  بیماران 
کیلومتری را تا رسیدن به یک مرکز دیالیز طی کنند. 
استان  نمایندگان  و  مسئوالن  که  طلبد  می  بنابراین 
کاری کنند که پیوند این بیماران در اولویت های نوبت 

دهی مراکز درمانی قرار گیرد.
"کرمان نو" در ادامه وضعیت بیماران دیالیزی جنوب 
استان آورده است:" از وعده مسئوالن نسبت  به تجهیر 
مراکز درمانی این مناطق یک سال گذشته اما ظاهرا 
اوضاع برای بیماران دیالیزی جنوب خیلی هم تغییری 

نکرده است.
این طور که نماینده مردم پنج شهرستان جنوبی گفته 
شهرستان های  مجموع  برای  دیالیز  دستگاه   ۹ است: 
کهنوج،  از  غیر  به  اما  است،  شده  خریداری  جنوبی 
دستگاه  این  نصب  برای  فضایی  دیگر  شهرستان های 

ها ندارند."
بخش خصوصی به میدان آید

نشده  عمل  های  وعده  و  ها  صحبت  از  که  آنگونه 
مسئوالن بر می آید دولت  به تنهایی نمی تواند برای 
هزینه  دیالیز  های  دستگاه  به  محروم  مناطق  تجهیز 
عنوان  به  خصوصی  بخش  رو  این  از  بپردازد.  زیادی 
یک  بال قدرتمند در این زمینه می تواند به مدد دولت 
آید. به ویژه که در استان کرمان منابع بسیاری داریم 
و می توان از محل درآمد این منابع به بخش بهداشت 
و درمان کمک کرد تا دیگر هیچ بیماری در این استان 

در صف انتظار درمان ننشیند.  

    انگار دردهای جنوب استان تمامی ندارد. محرومیت در این بخش از استان کار دست 
بیماران دیالیزی داده است. بر اساس آمار مستند، تعداد دستگاه های دیالیز جوابگوی 
بیماران این منطقه نیست. آنگونه که از صحبت ها و وعده های عمل نشده مسئوالن 
بر می آید دولت به تنهایی نمی تواند برای تجهیز مناطق محروم به دستگاه های دیالیز 
هزینه کند. از این رو همچون همیشه بخش خصوصی به عنوان یک بال قدرتمند می تواند 
به مدد دولت آید. اما اینکه چرا با این همه منابع مالی ارزشمند که استان دارد باید چنین 

کمبودی تحمل شود، سئوالی بی پاسخ است!

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی
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دریغ ...
جوانی ...!

جوانیم، 
پشت دروازه ی بی خیالیم

جا مانده و 
شور و اشتیاقش 

در پیچ و خم رعشه ی پیری!

مونس زندگیم 
گفتی که پیر گشتم و از ریخت افتاده ام 

گفتم زالل آیینه ی چشم من ترا جوان بیند 
گفتی گذشت ایام جوانی که مرگ نزدیک است 

گفتم که مرگ که باشد، ترا زمن گیرد

به قلم سیدرضا 
مجدزاده 

فرهنگ و ادب

سرویس ادبی کرمان امروز

کرمانی  مرشدی  محمود  بن  علی  محمودبن  ابوالعطا  کمال الدین 
نسبت  است.  هجری  هشتم  قرن  در  ایران  استاد  شاعر  و  بزرگ  عارف 
مرشدی به سبب انتساب او به فرقهٔ مرشدیه یعنی پیروان شیخ ابواسحق 
کازرونی است. بعضی از تذکره نویسان به او عنوان های 'نخلبند  شعرا' و 
'خالق المعاني' و 'ملک الفضال' نیز داده اند. تخلص او در همهٔ شعرهایش 
'خواجو' است که خود مصغر خواجه و این تصغیر از باب تحبیب است. 

والدت شاعر به تصریح خودش به سال ۶۸۹ هـ اتفاق افتاده است.
وی که از خانواده ای سرشناس در کرمان بود دوران کودکی را در آن 
شهر گذرانید و سپس سفرهای طوالنی به حجاز و شام و بیت المقدس 
و عراق عجم و عراق عرب و مصر و بعضی از بندرهای خلیج فارس کرد 
و در این سفرها توشه ها از دانش و تحقیق اندوخت. خواجو چندگاهی 
را  همایون  و  همای  مثنوی  هـ   ۷۳۲ سال  در  و  گزید  اقامت  بغداد  در 
به نام سلطان ابوسعید و وزیرش غیاث الدین محمد در آن شهر به انجام 
رسانید و در سال ۷۳۶ به ایران بازگشت اما چون ابوسعید بهادرخان را 
مقتول یافت و غیاث الدین محمد هم مدتي، پس از ورود خواجو به دست 
مخالفانش به قتل رسید و خواجو به قول خود سلطانیهٔ بی سلطان را الیق 
اقامت ندید و به اصفهان رفت و پس از چندی اقامت، از آنجا به کرمان 
اینجو به ویژه در ظل عنایت شاه  و فارس سفر کرد و در پناه خاندان 
شیخ ابواسحق درآمد و در حالی که رقیب او امیر مبارزالدین را نیز مدح 

می گفت مدتی به رفاه گذرانید تا بدرود حیات گفت.
از آن خواجو ازین منزل سفر کرد     که سلطانیه بی سلطان نخواهد

 خواجو پسری داشته است به نام مجیرالدین ابوعلی سعید که از او در 
منظومهٔ کمال نامه که به سال ۷۴۴ سروده است نام می برد. وی غیر از 
پیران گذشته )شیخ ابواسحق کازرونی م ۴۲۶ و سیف الدین باخرزی م 
۶۵۸( عدهٔ بسیاری از بزرگان و معروفان عهد خود را مدح کرده است که 
از آن جمله امین الدین بلیانی و شیخ عالءالدولهٔ سمنانی و از پادشاهان 
سلطان ابوسعید بهادر )م ۷۳۶(، اَرپاگاون )م ۷۲۶(، شیخ حسن ایلکانی 
تاج الدین  خواجه   ،)۷۳۶ )م  اینجو  مسعود  شاه  جال ل الدین   )۷۵۷ )م 
محمود  بهاءالدین  خواجه  مبارزالدین،  امیر  وزیر  عراقی  علی  احمدبن 
یزدی و خواجه شمس الدین محمد صاین از همه معروف تر هستند از این 
میان خواجو نسبت به شیخ االسالم امین الدین بلیانی و شیخ عالءالدولهٔ 
سمنانی ارادت بسیار می ورزید و ظاهراً مدتی در خانقاه شیخ  عالءالدوله 
فرقهٔ  به  چون  و  گماشت  همت  او  دیوان  گرد آوری  به  و  گزید  اقامت 
مرشدیه اختصاص داشت و از پیروان شیخ امین الدین بلیانی بود نسبت 

به این شاعر عارف که ذکرش گذشت عشق می ورزید.
از میان معاصران خواجو، حافظ از همه مشهورتر است. خواجو، که به 
سال و تجربت شاعری بر خواجه تقدم داشت، در مدتی که مقیم شیراز 
بود مانند دوستی که سمت رهبر داشته باشد بر اندیشهٔ حافظ پرتو تعلیم 
افگنده بود و به همین سبب است که در دیوان خواجهٔ شیراز بیت های 
بسیاری را می بینیم که به تقلید یا به استقبال از غزل های خواجو ساخته 
و یا گاه معنی و لفظی از او اقتباس کرده است )رجوع شود به مقدمهٔ 

دیوان خواجو به قلم آقای احمد سهیلی خوانساري، ص ۴۷ تا ۵۴.(.
مرگ خواجو در حدود سال ۷۵۲ هـ و گویا در شیراز اتفاق افتاد و گور 

او در تنگ اهلل اکبر شیراز نزدیک دروازهٔ قرآن واقع است.
 آثار خواجو

و  دقت  سزاوار  حیث  هر  از  و  مفصل  او  کلیات  و  متعدد  خواجو  آثار 
شایان اهمیت است. وی که سرودن شعر را از اوان جوانی آغاز کرد تا 
پایان حیات به آفرینش آثار منظوم و منثور خود سرگرم بود. مجموعهٔ 
شعرهایش متجاوز از چهل هزار بیت است. وی در دوران زندگانیش به 

اشارهٔ تاج الدین احمد وزیر و به دستیاری جمعی از محرران به جمع آوری 
و تدوین شعرهای خود پرداخت.

 دیوان خواجو که به دو بخش 'صنایع الکمال' و 'بدایع الجمال' تقسیم 
شده است مشتمل بر انواع قصیده، غزل، قطعه، ترجیع، ترکیب، مثنوی 
و رباعی است. قصیده های خواجو در مدح و گاه در وعظ و بخشی از آنها 

در منقبت بزرگان دین است.
 مثنوی های شش گانهٔ او که خواجو در سرودن آنها به نظامی و فردوسی 

نظر داشته عبارتست از:
۱. سام نامه که منظومه ای است حماسی و عشقی به بحر متقارب مثمن 
مقصور یا محذوف و به تقلید از شاهنامهٔ فردوسی ساخته شده و راجع 
است به سرگذشت سام نریمان. این منظومه در حدود ۱۴۵۰۰ بیت دارد 

و شاعر آن را به نام ابوالفتح مجدالدین محمود وزیر ساخته است.
۲. همای و همایون و آن مثنوی ای است عاشقانه در داستان عشق 
همایون با همای دختر فغفور چین به بحر متقارب که خواجو آن را به 
سال ۷۳۲ هجری در ۴۴۰۷ بیت به پایان رسانید و به نام شمس الدین 

صاین و فرزندش عمیدالملک رکن الدین کرد.
یا  به بحر هزج مسدس محذوف  نوروز که منظومه ای است  ۳. گل و 
مقصور در عشق شاهزاده ای نوروز نام با 'گل' دختر پادشاه روم که خواجو 
آن را به سال ۷۴۲ در ۵۳۰۲ بیت و برای نظیره سازی در برابر خسرو و 

شیرین نظامی سروده است.
بحر  به  متفرعات  از  یکی  به  است  منظومه ای  که  روضةاالنوار   .۴
به پیروی  را  یا: فاعالن( و خواجو آن  فاعلن -  سریع )مفتعلن مفتعلن 
خواجو  به نام  بیت  هزار  دو  از  بیش  اندکی  در  نظامی  مخزن االسرار  از 
این  موضوع  آورد.  اتمام  به   ۷۴۳ به سال  و  ساخت  صاین  شمس الدین 

منظومه اخالق و عرفان و وصف حالی رسا از خود شاعر است.
وزن  بر  باب  دوازده  در  عرفانی  است  منظومه ای  آن  و  کمال نامه   .۵
مرشد  یاد شیخ  به  را  آن  خواجو  که  بیت  در ۱۸۴۹  سنائی  سیرالعباد 
ابواسحق کازرونی آغاز و به نام شاه شیخ ابواسحق اینجو به سال ۷۴۴ هـ 

ختم کرده است.
۶. گوهرنامه و آن منظومه ای است در ۱۰۲۲ بیت به بحر هزج مسدس 
مقصور یا محذوف که به سال ۷۴۶ هـ به اتمام رسیده است و شاعر آن را 
به نام امیر مبارزالدین محمد و وزیر او بهاءالدین محمود و در منقبت او 

و پدر و نیاکانش ساخته است.
از  است  منتخبی  که  مفاتیح القلوب  از  عبارتست  خواجو  دیگر  آثار 
شعرهای او، رسالةالبادیه به نثر در سوانح سفر مکه، رسالهٔ سبع المثانی 

در مناظرهٔ شمشیر و قلم، رسالهٔ مناظرهٔ شمس و سحاب به نثر.
 سبک و روش خواجو

بهره  خود  عصر  دانش های  بیشتر  از  زمان  ادیبان  روش  بنابر  خواجو 
داشت و در بعضی مانند نجوم و هیئت ذیفن بود. علّو سخنش در قصیده 
با  می دهد.  نشان  سخنوری  در  را  او  قدرت  شعر  انواع  دیگر  و  غزل  و 
این حال به اقتفاء استادان پیشین نیز می پرداخت چنانکه در قصیده از 
سنائی و خاقانی و ظهیر و در مثنوی از شیوهٔ نظامی و مثنوی گویان قرن 
هفتم و در غزل از سعدی پیروی کرده است و از این بابت  جزو آن دسته 
آنان در سیر تحول غزل میان سعدی و  از شاعران است که غزل های 
حافظ قرار داشته یعنی مضمون های عرفانی و اندرزی و حکمی را همراه 

با مضمون های عاشقانه دارد.
با   وی در غزل قافیه ها و ردیف های دشوار بسیار به کار برده است و 
این همه سخن او در آنها روان و دلپذیر است و همین روانی و دلپذیری 
سبب شده است تا برخی از ناقدان سخن، او را متتبع غزل های سعدی 
و حتی دزد آنها بنامند. قسمتی از قصیده های خواجو در زهد و وعظ و 
قسمتی در توحید و نعت و بعضی در منقبت بزرگان دین و برخی از آنها 
شامل مطلب های انتقادی و مطایبه است. وی به شیوهٔ نظامی به نظم 

ساقی نامه نیز مبادرت جست.

سرویس هنری کرمان امروز
 

 
فیلم های ابرقهرمانی مارول سینما نیستند

برجسته ترین  از  یکی  اسکورسیزی،  مارتین  گاردین: 
کارگردانان سینمای جهان، فیلم های ابرقهرمانی مازول 
را  سینما  صنعت  که  می داند  بی ارزش  فیلم هایی  را 
راننده  چون  فیلم هایی  کارگردان  کرده اند.  تسخیر 
به  مسیح  وسوسه  آخرین  و  خشمگین  گاو  تاکسی، 
اطالعاتم  کردم  تالش  »بارها  گفت:  »امپایر«  مجله 
اما شکست  کنم  به روز  ابرقهرمانی  فیلم های  درباره  را 
خوردم. سعی کردم حداقل یکی از فیلم های استودیو 
اما نتوانستم، چون هیچ  تا پایان تماشا کنم  مارول را 
ابرقهرمانی  فیلم های  ندارند.  سینما  دنیای  با  ارتباطی 
ارائه  خوبی  بازی  بازیگران  و  هستند  خوش ساخت 
حسی  دریافت  به جای  دیدن شان  با  اما  می کنند 
سینمایی به یاد پارک های موضوعی می افتم. این فیلم ها 
رابطه ای با زندگی بشر ندارند و هیچ تجربه احساسی و 
روان شناختی دربر ندارند.« اوایل امسال، انتقام جویان: 
سراسر  در  دالری  میلیارد   ۸/۲ فروش  با  بازی  پایان 
سینما  تاریخ  در  اثر  پرفروش ترین  به  تبدیل  جهان 
شد. هشت فیلم دیگر این استودیو در میان ۳۰ فیلم 
پرفروش قرار دارند. کوین فیج، رئیس استودیو مارول، 
انتقادهای  دربرابر  استودیو  این  ساخت  فیلم های  از 
اسکورسیزی دفاع کرد و گفت: »اگر مجموعه فیلم های 
این  نکردند  کسب  مهمی  جوایز  ما  استودیو  ساخت 
بدان معنا نیست که آثار ما کیفیت ندارند و جاه طلبی 
وقتی  نمی کنم  فکر  نیست.  کارگردانان مان  وجود  در 
معنا  این  به  برنده جایزه ای معتبر می شود  کارگردانی 
شده.  برنده  زمینه ها  همه  در  کارگردان  آن  که  باشد 
آلفرد هیچکاک هیچ وقت برنده جایزه بهترین کارگردان 
نشد اما هنوز فیلم هایش دیده می شود و عالقه مندان 
ترجیح  جایزه  شدن  برنده  به جای  من  دارد.  بسیاری 
هفته  باشم.«  پرشور  هوادار  از  پر  سالنی  در  می دهم 
پیش، آخرین فیلم اسکورسیزی به نام مرد ایرلندی در 
نیویورک  فیلم  پنجاه وهفتمین جشنواره  افتتاحیه  روز 

به نمایش درآمد و به دلیل استفاده مناسب از تکنولوژی 
قرار  منتقدان  تحسین  و  تقدیر  مورد   de-aging
الهام  اوصاف، مارتین اسکورسیزی  این  با تمام  گرفت. 
برای  فیلیپس  تاد  است؛  کارگردانان  از  خیلی  بخش 
شرور  شخصیت  داستان  از  اقتباسی  جوکر،  ساختن 
کمیک های دی سی، از فیلم های اسکورسیزی به ویژه از 

فیلم سلطان کمدی )۱۹۸۳( الهام گرفته است.
رکورد شکنی »جوکر«

فیلیپس  تاد  فیلِم  پیش بینی شده  ریپورتر:  هالیوود   
که تماشای آن دارای محدودیت سنی است، در اولین 
آغاز  دالر  میلیون   ۹۰ با  را  کارش  هفته  آخِر  فروِش 
واکین  که  وارنر  برادران  محصول  می شود  تصور  کند. 
به  می تواند  می کند،  نقش آفرینی  آن  در  فینیکس 
 ۲۰۱۹ اکتبر  ماه  برای  جدیدی  فروش  رکورد  راحتی 
رقم بزند؛ اکتبر ۲۰۱۸، ونوم با ۸۰ میلیون دالر بهترین 
فروش را در گیشه سینماها داشت. جوکر جمعه حدود 
۳۸ میلیون و در پیش نمایش روز پنجشنبه ۱۳ میلیون 
دالر فروش داشته. در رسانه ها اعالم شده جوکر فیلمی 
نهیلیستی و خشن است و سینماها سطح امنیتی خود 
 FBI و  به کاربران هشدار داده  برده اند؛ پلیس  باال  را 
فضای  در  کاربران  پست های  روی  فیلم  اکران  هنگام 
مجازی نظارت  دارد. به پدران و مادران نیز اعالم شده 
بچه های  که  نیست  معمولی  ابرقهرمانی  فیلم  این  که 
کم سن و سال بتوانند تماشا کنند. با این حال عالقه به 
جوکر مخصوصا در میان مردان روبه افزایش است و روز 
پنجشنبه به طور تقریبی ۷۰ درصد تماشاگران را مردان 
تشکیل می دادند. سن بیش تر خریداران بلیت تاکنون 
اکران در  با  اعالم شده. همزمان  تا ۳۴ سال  بین ۱۸ 
هم  دیگر  کشورهای  در  مشتاقان  برای  جوکر  آمریکا، 
اکران  شد. چهارشنبه در چهار کشور مختلف به نمایش 
درآمد و فروش خوب ۴/۵ میلیون دالری داشت و روز 
پنجشنبه با اضافه شدن ۴۷ سالن دیگر مجموع فروش 
میلیون دالر  به ۲  نزدیک  میلیون رسید که  به ۶/۲۴ 
آن تنها در روسیه به دست آمد. جوکر در ۴۳۷۴ سالن 
بیش ترین  این  اکران شد.  آمریکای شمالی  در  سینما 
در  فیلمی  اکران  برای  تاکنون  که  است  سالنی  تعداد 
تمام  چهارشنبه  است.  شده  داده  اختصاص  اکتبر  ماه 

سینماها در ایاالت متحده کارت شناسایی تماشاگران 
را کنترل می کردند و هرکس سنش کم تر از ۱۷ سال 
بود باید با پدر و مادرش یا با شخص بزرگ تری وارد 
سینما می شد؛ در ایلینوی روی درهای ورودی سینما 
تو  عالقه  مورد  ابرقهرمانِی  فیلم  »این  بودند:  نوشته 
نیست و تنها برای تماشاگران بزرگ سال ساخته شده.« 
با  ندارد  حق  کسی  شد  اعالم  فیلم  این  اکران  برای 
وارد سینما  اسباب بازی  اسلحه  و  ماسک، گریم جوکر 

شود.
بازگشت به خویشتن

 ژاپن تایمز: در سی ودومین دوره جشنواره بین المللی 
جهان  سراسر  از  فیلم   )TIFF(، ۱۷۰ »توکیو«  فیلم 
چون  فیلم هایی  می رسد  به نظر  درمی آید؛  به نمایش 
جوجو ربیت ساخته تایکا وایتیتی و مرد ایرلندی ساخته 
اسکارشان  دریافت  احتمال  که  اسکورسیزی  مارتین 
جایی  جشنواره  مسابقه ی  بخش  فهرست  در  باالست 
به جای  و  است(  اختتامیه  فیلم  ایرلندی  )مرد  ندارند 
و  تمرکز  است  برقرار  جشنواره  که  روزی   ۹ در  آن ها 
سال  است.  ژاپنی  فیلم های  به سمت  بیش تر  توجه ها 
فیلم  نمایش  با  توکیو  فیلم  جهانی  جشنواره  گذشته، 
می رفت  انتظار  و  شد  آغاز  می شود  متولد  ستاره¬ای 
را  هالیوود  بردلی کوپر زرق و برق  و  گاگا  لیدی  حضور 
کارگردان  نه  و  ستارگان  نه  اما  بیاورد  آسیا  شرق  به 
فیلم در مراسم فرش قرمز حاضر نشدند. امسال خوش 
برگشتی، تورا-سان  در شب اول جشنواره به نمایش 
درمی آید؛ این فیلم پنجاهمین قسمت از مجموعه فیلم 
مرد خوب بودن سخت است به کارگردانی یوجی یامادا 
آن  قسمت  اولین  ساخت  که   ۱۹۶۹ سال  از  و  است 
آغاز شده به عنوان ستون فقرات سینمای ژاپن شناخته 
دیگری  ژاپنی  کارگردان  اوبایاشی  نوبوهیکو  می شود. 
تقدیر  مورد  توکیو  فیلم  در جشنواره  امسال  که  است 
مهم ترین  به عنوان  را  او  نام  جشنواره  می گیرد؛  قرار 
و  کرده  اعالم  ژاپن  سینمای  بخش  در  کارگردان 
مرور  بخش  در  او  فیلم های  از  برگزیده ای  است  قرار 
 ۲۰۱۷ سال  این که  با  درآیند.  به نمایش  آثارش  بر 
فیلم سازی  از  دست  شد،  ریه  سرطان  دچار  اوبایاشی 
برنداشت و هزارتوی سینما را ساخت؛ هزارتوی سینما 

نیز در جشنواره توکیو به نمایش درمی آید. اوبایاشی 
متفاوت  سبک  دارای  و  تجربه گرا  کارگردانی  به عنوان 
شناخته می شود و برای مثال من شما هستیم ، شما 
را مغلوب کرد  من )۱۹۸۲(، دختر کوچکی که زمان 
به یاد  و  زیبا  فیلم  سه   )۱۹۸۵( تنها  دل  و   )۱۹۸۳(
ماندنی او هستند که با نام سه گانه اونومیچی شناخته 

می شود.
در سی ودومین دوره جشنواره فیلم توکیو که از ۶ تا 
۱۴ آبان برگزار می شود، سه فیلم از ایران نمایش داده 
می شود؛ متری شیش ونیم ساخته سعید روستایی در 
بخش مسابقه، قسم ساخته محسن تنابنده و پیرمردها 
»سینمای  بخش  در  جمالی  رضا  ساخته  نمی میرند 

آسیا«.
مصر نامزد دریافت اسکار می شود؟

فیلم  جشنواره  دوره  دومین  پیش  هفته  ورایتی:   
سینویل در مراکش پایان یافت. فیلم هایی از کشورهای 
مختلف در این جشنواره نمایش داده شدند و رزهای 
را  فیلم  بهترین  جایزه  مصر  کشور  نماینده  مسموم 
به همین  )انتشار، ۱۹۹۰(  براساس رمانی  فیلم  گرفت. 
به نام صقر و تحیه است  برادری  و   نام داستان خواهر 
که با مادرشان در محله ای فقیرنشین در قاهره زندگی 
می کنند و برای گذران زندگی با سختی ها می جنگند. 
ال نجاریو  ابراهیم  مجدی،  ماریهان  حمیدا،  محمود 
این  هستند.  مسموم  رزهای  بازیگران  ال توخی  صفا 
صالح  فوزی  احمد  که  سینمایی ست  بلند  فیلم  اولین 
کنون  تا  و  داده  انجام  را  آن  کارگردانی  و  نویسندگی 
جوایز متعددی از جشنواره ها دریافت کرده است. یک 
رزهای  »مصر  کرد:  اعالم  ریپورتر  هالیوود  پیش  ماه 
بلند  فیلم  بهترین  بخش  در  رقابت  برای  را  مسموم 
خارجی زبان در اسکار ۲۰۲۰ انتخاب کرد.« فیلم های 
رییس  گفته  به  و  بودند  انتخابی  لیست  در  متعددی 
از  مسموم  رزهای  انتخاب  مصر  سینمای  سندیکای 
میان آن همه فیلم کار بسیار دشواری بود. مصر بارها 
فیلم های مختلفی برای حضور در آکادمی اسکار ارسال 
کرده اما تاکنون هیچکدام از آن ها نامزد دریافت اسکار 
نشدند و به نظر مصری ها آن ها امسال شانس نامزدی و 

حتی دریافت جایزه دارند.

نگاهی به زندگی  و آثار خواجوی کرمانی؛
نخلبند شعرا

نگاهی به رویدادهای سینمای جهان
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در  شمسی   1352 سال  در  که  هنگامی 
پذیرفته  تهران  عالی  دانشسرای  کنکور 
شدم در مهر ماه همان سال در کالس های 
درس دانشسرای عالی شرکت کردم. محیط 
دانشسرا را چنان زیبا و تمیز و عالی و برخورد 
بزرگوارانه  چنان  دانشجویان  با  را  استادان 
یافتم که بر عمر تلف کرده خود افسوس می 
دیپلم   1345 سال  در  من  که  چرا  خوردم 
همان  بودم  گرفته  باالیی  معدل  با  را  خود 
سال اول نتوانستم در کنکور دانشگاه موفق 
خدمت  به  را  سال   2 شدم  مجبور  و  باشم 
وظیفه  و 4 سال را هم به خدمت آموزگاری 
در دهات بگذرانم و بعد از گذراندن 6 سال 
بگذارم  دانشگاه  به  قدم  بتوانم  اّول  بار  برای 
این قبول نشدن من در  از طرفی هم  البته 
دانشگاه در دراز مدت به نفع من تمام شد 
به من درس  اجتماع  6 سال  که مدت  چرا 
بزرگی داد و آبدیده شدم و در دانشگاه کمتر 
آن  که  گوناگون  سیاسی  عقاید  تاثیر  تحت 
روزها در دانشگاه فراوان تبلیغ می شد قرار 
آهن  در  مروجان سیاسی  گرم  دم  و  گرفتم 
داشت  تاثیر  کمتر  روزگار  آن  در  من  سرد 
را  زودتر درس خود  داشتم هر چه  و سعی 
وارد  باالتری  مدرک  با  و  برسانم  اتمام  به 
اجتماع شوم. نشان به آن نشان کسانی که 
صفر کیلومتر از دبیرستان به دانشگاه در جو 
سیاسی آن زمان وارد می شدند اکثراً تحت 
تاثیر تبلیغات گروه های سیاسی، احساسات 
صادقانه و پاک خود جذب گروه های موجود 
در دانشگاه ها می شدند. رهبران این گروه 
در  که  کاری  سابقه  و  تجربه  علت  به  ها 
سیاسی کاری داشتند چنان استادانه کارها 
تله  به  ُدمی  که  کردند  می  فتق  و  رتق  را 
نمی دادند و اکثراً این تازه واردین گروه ها 
بودندکه بی محابا در تمام  تظاهرات شرکت 
می کردند و بیشترین تلفات هم متوجه این 
گروه های جدید بود که حداقل یکی دو ترم 
محروم از  تحصیل می شدند. در حالیکه اگر 
فرهنگی خود  کارهای  به  دانشجویان  همان 
حاکم  فرهنگی  جو  از  و  شدند  می  مشغول 
بر دانشگاه ها که باالترین مقام تحصیلی را 
و  کردند  می  استفاده  داشتند  زمان  آن  در 
واگذار  سیاستمداران  به  را  سیاسی  کارهای 
می کردند که مسالمت آمیز هر گره کوری 
را استادانه باز کنند هر دو گروه به سر منزل 
دانشجو  هم   . رسیدند  می  خود  مقصود 
خودش به عنوان یک فرد معمولی ترقی می 
اوج  نقطه  باالترین  به  ما  جامعه  هم  و  کرد 

خود می رسید.
دانشسرای  از  فرهنگی  خاطره  چند  بگذریم 
عالی دارم که جزء بهترین خاطرات من است 

آنها در آن زمان  یاد آوردن  به  از  و همیشه 
خاص لذت می برم و ساعاتی از عمر خود را 
با این خاطرات خوش سرگرم می کنم که به 
طور خالصه چند مورد آن را شرح می دهم.

خاطره اول : روزی در تابلو اعالنات دانشگاه 
روزهای  ایران  قلم  انجمن  که  شدم  متوجه 
خیابان  بلوار  سینما  باال  طبقه  در  دوشنبه 
بلوار الیزابت )بلوار کشاورز فعلی( جلسه دارد 
و برای عموم هم آزاد است. خود را در اولین 
دوشنبه به انجمن قلم ایران رساندم و عضو 
مستمع آزاد آن جلسه شدم. در همان جلسه 
متوجه شدم که آقای دکتر محمد استعالمی 
که همان سال دکتری ادبیات خود را گرفته 
بود و در دانشسرای عالی تهران هم تدریس 
می کرد. او هم از اعضای آن جلسه است و 
چون از نظر سنی فقط ما دو نفر بودیم که 
کنار هم  در  همیشه  بودیم  سال  و  کم سن 
بردیم.  می  لذت  جلسات  از  و  نشستیم  می 
و  علم  بزرگان  از  قلم  انجمن  اعضای  اکثر 
ادب ایران بودند به طوریکه  چندین وزیر و 
نخست وزیر بازنشسته هم در بین آنها بود. 
عده ای از آنها با ویلچر و راننده اختصاصی 
آن  قلم  انجمن  رئیس  آمدند.  می  جلسه  به 
همان  در  که  بود  رهنما  العابدین  زین  سال 
موقع دو نفر از پسرهایش یکی حمید رهنما 
وزیر اطالعات و جهانگردی و دیگری مجید 
رهنما وزیر علوم و آموزش  عالی بود. یادم 
العابدین  زین  ها  از جلسه  یکی  در  آید  می 
رهنما یکی از دندانهای خود را کشیده بود. 
در ضمن همان روز هم نوبت سخنرانی او بود 
او متورم بود چند دقیقه  لثه  با وجودی که 
ای را به عنوان معذرت خواهی پشت تریبون 
آمد و عذر خواست از اینکه این مساله باعث 
شده که او نتواند وظیفۀ خود را انجام دهد. 
با وجودی که تمام حرفهایی که می زد فی 
دارد  او  که  کردم  می  فکر  من  بود  البداهه 
معمولی  های  حرف  خواند  می  گلستان 
از  انسان  که  بود  منظم  و  آهنگین  آنقدر  او 
العابدین  از دهان زین  شنیدن آن حرف ها 

رهنما لذت می برد.
العابدین رهنما  بعدها که بیشتر درباره زین 
مطالعه کردم فهمیدم که او صاحب امتیاز و 
مدیر مسئول روزنامه ایران بوده که یکی از 
فرهنگی  و  سیاسی  و  تیراژ  پر  های  روزنامه 
نماینده  دوره  چندین  و  بوده  خود  زمان 
مجلس شورای ملی در مجلس آن زمان بوده 
است و نیز سفیر ایران در لندن و پاریس و 

بیروت هم بوده است.
موقعی که در سال 1316 شمسی به عنوان 
سفیر ایران در بیروت خدمت می کرده است 

 3 در  پیامبر )ص(  زندگانی  به  راجع  کتابی 
جلد نوشته است که :

جلد اّول =  پیش از تولد حضرت محمد )ص( 
تا بعثت

جلد دوم = از بعثت تا هجرت
جلد سوم = از هجرت تا رحلت پیامبر اکرم 

)ص(
که در همان زمان توسط بهترین مترجمان 
دنیا به سه زبان عربی و انگلیسی و فرانسوی 
ترجمه شده است و بارها به زبان فارسی در 

تیراژهای باال به چاپ رسیده است.
کتاب  مقدمه  در  رهنما  العابدین  زین  خود 

پیامبر )ص( چنین نوشته است: 
 1316 ماه  تیر  دوم  تاریخ  در  که  موقعی 
شمسی از تهران بطرف بیروت حرکت کردم 
روحاً و جسماً خسته بودم 15 سال نگارش 
بدی  و  ها  خوبی  با  نگاری  روزنامه  و  روزانه 
های آن و مشاغل دیگر البته خسته کننده 
بود. بدین جهت از روزنامه ایران که آن همه 
برای تعالی و ترقی آن کوشیده و آن را مانند 
بهترین روزنامه تقدیم جامعه کرده بودم، به 
نظر  صرف  وقت  حکومت  تجاوزات  واسطه 
کردم و ترجیح دادم ایامی چند برای افکار و 
احساسات خود دور از کشور و میهن زیست 
کنم. از جمله وقتی از تهران حرکت کردم، 
خواستم موضوعی را مورد نگارش قرار دهم 
حیات  باشم  دور  سیاستی  گونه  هر  از  که 
حضرت محمد )ص( را دوست داشتم و بدان 

مشغول شدم.
دو  و  رهنما  العابدین  زین  انقالب  از  بعد 
دو  بودند.  ایران  در  مجید  و  حمید  پسرش 
پسر او را به جرم اینکه در کابینه امیر عباس 
اوائل  کردند.  دستگیر  اند  بوده  وزیر  هویدا 
انقالب بود و هنوز آن شدت و تندی و تیزی 
در احکام دادگاه انقالب آن زمان دیده نمی 
شد. هر دو پسر او در دادگاه تبرئه شدند و از 
زندان آزاد شدند. هر دوی آنها بالفاصله بعد 
از آزادی به خارج از کشور رفته ولی پدر آنها 
زین العابدین رهنما در ایران ماند و در 12 
تیر ماه 1368 در تهران در سن 96 سالگی 

در ایران آرام گرفت. خدایش او را بیامرزد.
خاطره دوم : مربوط به جلسات ماهانه ای بود 
که در خانه علی دشتی برگزار می شد ورود 
به آن جلسه برای همه آزاد بود. در یکی از 
عالی  دانشسرای  اعالنات  تابلو  در  روزها 
تهران متوجه شدم که جلسه ماهانه ای در 
خانه علی دشتی در میدان بهارستان تهران 
برگزار می گردد و از دانشجویان خواسته بود 
شرکت  جلسه  آن  در  تمایل  صورت  در  که 
به خانه علی دشتی رفتم حوض  کنند. من 

هایی  صندلی  و  بود  خانه  حیاط  در  بزرگی 
ای  عده  و  بودند  گذاشته  حوض  اطراف  در 
از بزرگان فرهنگی و ادبی سیاسی ایران در 
من  جلسه  آن  در  بودند.  حاضر  جلسه  آن 
که  وجودی  با  دشتی  علی  که  متوجه شدم 
یکی از سیاستمداران بزرگ فرهنگی و ادبی 
و سیاسی ایران است و سنی هم از او گذشته 
است هنوز مجرد است و کارهای خانه او را 
ننه علی  و  بابا علی  آنها  به  زن و مردی که 
می گفتند انجام می دادند و علی هم به پدر 
و مادرش در خدمت به شرکت کنندگان در 
البداهه  فی  طور  به  کرد.  می  کمک  جلسه 
گرفتند  می  وقت  جلسه  آن  در  حضار  هم 
پر  جلسه  خیلی  که  کردند  می  سخنرانی  و 
باری بود. در بعد از انقالب هم علی دشتی به 
جرم اینکه سناتور و نماینده مجلس و از افراد 
مدتی  شد.  دستگیر  بوده  زمان  آن  سیاسی 
در زندان  بود پس از گذراندن مدت زندانی 
او  و  نکرد  عمر چندانی  زندان  از  و خالصی 
را  او  هم  خدایش  گرفت.  آرام  ایران  در  هم 

بیامرزد.

فخرالدین حجازی  به  مربوط   : سوم  خاطره 
ایران  مذهبی  معروف  سخنرانان  از  یکی 
تابلو  در  هفته  روزهای  از  یکی  در  است. 
نوشته شده  تهران  عالی  دانشسرای  اعالنات 
بود که فخرالدین حجازی واعظ معروف در دو 
جلسه در دانشسرا عالی تهران درباره اینکه » 
خواهد  سخنرانی  است«  استعمار  دین  اسالم 
کرد.  باورم نمیشد که فخرالدین حجازی که 
از گویندگان مذهبی مخالف رژیم است  یکی 
انقالب  از  قبل  در  تهران  عالی  دانشسرای  در 
درباره چنین عنوانی سخنرانی کند. لذا سعی 
کردم که این دو سخنرانی ایشان را حتماً بروم.

هر دو سخنرانی فخرالدین حجازی در سالن 
برگزار  تهران  عالی  دانشسرای  سینمای 
رفتم  به سالن سخنرانی  اول که  شد جلسه 
همه دانشجویان دختر و پسر در صندلی ها 
بود  زیاد  هم  خالی  و صندلی  بودند  نشسته 
به همین خاطر خیلی به راحتی در یکی از 
صندلی ها قرار گرفتم و به سخنان فخرالدین 

حجازی گوش دادم.
خالصه سخنرانی ایشان معنی کلمه استعمار 

هر  جلو  در  – ت(  – س  )ا  گفتند  که  بود 
کلمه ای بیاید معنی طلب می هد و عمارت 
یعنی  استعمار  گفت  می  آبادانی.  یعنی  هم 
طلب آبادانی کردن و اینکه عنوان سخنرانی 
او ) اسالم دین استعمار است« یعنی اسالم 
معنی  ما  موقع  آن  و  آبادانی می کند  طلب 
کشورهای  گفت  می  فهمیدیم.  را  استعمار 
یاد  غلط  ما  به  را  استعمار  کلمه  خارجی 
حجازی  فخرالدین  جلسه   آن  در  اند.  داده 
هر  در  مذهبی  بحث  وقتی  گفت  ضمن  در 
حالت  مکان  آن  بیاید  پیش  مکانی  و  نقطه 
تقدس  پیدا می کند و اینجا که سینما است 
مومنان  نزد  در  را  عبادتگاه  و  مسجد  حالت 
پیدا می کند. سخنرانی آن هفته ایشان در 
حول این دو محور می چرخید. جلسه دّوم 
که در هفته بعد بود و به سخنرانی فخرالدین 
رسیدم.  جلسه  به  دیر  کمی  رفتم  حجازی 
نداشتند  دانشجو که روسری  دیدم دختران 
دانشجویان  از  و  آمدند  می  بیرون  جلسه  از 
پسر درخواست دستمال تو جیبی آنها را می 
دانشجویان  دستمال  اینکه  از  بعد  و  کردند 
آب  زیر شیر  در  را  آنها  گرفتند  را می  پسر 
می شستند و دو سه مرتبه تکان می دادند و 
همان طور خشک نشده به عنوان روسری از 
آن استفاده می کردند و به جلسه سخنرانی 
که  را  صحنه  این  اینکه  از  بعد  رفتند.  می 
مرتب تکرار می شد و دخترها از جلسه خارج 
می شدند و دستمال دانشجویان پسر را می 
که  دیدم  رفتم  به جلسه سخنرانی  گرفتند. 
فرق  درجه   360 پیش  هفته  با  جلسه  این 
تمام یک ردیف صندلی ها را  می کند. اوالً 
دانشجویان پسر و ردیف دیگر را دانشجویان  
دختر با روسری کامل نشسته اند و کسانی 
که روسری نداشتند خودشان دلبخواه بیرون 
می رفتند و اگر دستمالی گیرشان می آمد 
به جلسه می آمدند و اگر موفق نمی شدند 
به جلسه نمی آمدند. در ثانی تمام صندلی 
های سالن اجتماعات دانشسرای عالی توسط 
و  بود  اشغال شده  و دختر  پسر  دانشجویان 
بقیه که صندلی نداشتند روی زمین نشسته 
به  و  نشستم  زمین  روی  هم  من  بودند. 
سخنرانی آن جلسه فخرالدین حجازی گوش 
دانشجویان  در  را  واعظ  سخنان  اثر  و  دادم 
چه  بعد  جلسه  در  که  دیدم  خود  چشم  به 
گفته بود و این جلسه بدون اینکه گرفت و 
گیری در کار باشد خود دانشجویان دختر با 
میل و عالقه حجاب دلخواه خود را انتخاب 
کرده بودند و کسانی هم که روسری گیر آنها 
نظر  صرف  سخنرانی  شنیدن  از  بود  نیامده 

می کردند. 

یاد ایام 
به قلم 

محمدتقی راهپیما

به اطالع کلیه سهامداران محترم می رساند با توجه به اینکه جلسه نوبت اول مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای بررسی عملکرد سال مالی منتهی 
به 1398/3/31 در مورخه 1398/07/16 به حد نصاب قانونی نرسید. لذا جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم، صاحبان سهام راس ساعت 
14:30 روز دوشنبه مورخ 1398/08/13 در کرمان، ابتدای بلوار جمهوری اسالمی، اتاق بازرگانی صنایع و معادن کرمان، طبقه دوم، سالن کنفرانس شماره 2 
تشکیل خواهد شد. بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می نماید به منظور اخذ برگه ورود و حضور در جلسه مجمع مذکور از روز شنبه مورخ 
1398/08/11 لغایت یکشنبه مورخ 1398/08/12 از ساعت 8 الی 12 با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام یا مستندات نمایندگی/ وکالت/ والیت/ قیمومیت 
و کارت شناسایی معتبر به اداره امور سهامداران شرکت به نشانی دفتر کرمان واقع در خیابان حافظ کوچه شماره 11 مراجعه نمایند. همچنین سهامداران محترم 

می توانند در روز مجمع نیز در محل برگزاری مجمع و با ارائه مدرک فوق الذکر نسبت به اخذ برگه ورود و حضور در جلسه اقدام نمایند.
ضروری است که سهامداران حقوقی در معرفی نامه نماینده، شناسه ملی شرکت خود را درج نمایند.

دستور جلسه:
1- استماع گزارشات هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1398/03/31

2- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1398/03/31 شرکت و تقسیم سود.
3- انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت 4- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت و تعیین حق الزحمه آنان 

5- انتخاب روزنامه های کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت 
6- تعیین پاداش هیات مدیره و حق حضور ماهانه اعضای غیرموظف

7- سایر مواردی که رسیدگی به آنها در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
هیات مدیره 
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان )سهامی عام(

به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان )سهامی عام( می رساند، از آنجایی انتخاب 
اعضای هیات مدیره شرکت در دستور کار مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  قرار دارد، لذا از کلیه سهامداران محترم که 
داوطلب عضویت در هیات مدیره این شرکت می باشند دعوت می نماید حداکثر 15 روز قبل از برگزاری مجمع نامزدی خود 
جهت عضویت در هیات مدیره این شرکت را به صورت مکتوب به همراه خالصه ای از مشخصات و سوابق مدیریتی خود به اداره 
امور سهامداران شرکت به نشانی کرمان ـ خیابان حافظ ـ کوچه شماره 11 ارائه  ویا به شماره های فکس 33737302- 034 و 

26705563-021 ارسال نمایند. 
هیات مدیره 
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان )سهامی عام(

آگهی دعوت سهامداران شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استا ن کرمان )سهامی عام(
 به شماره ثبت 3395 و شناسه ملی 10860555136 برای شرکت در مجمع عمومی عادی 

به طور فوق العاده مورخ 1398/08/13 )نوبت دوم(

دعوت از متقاضیان عضویت در هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان 
)سهامی عام(

به شماره ثبت 3395 و شناسه ملی 10860555136

آگهی تحدید حدود اختصاصی
اصلی  از 2841  فرعی   161 زیرزمین پالک  بر  مشتمل  خانه  یکباب  چون ششدانگ 
تهران  به آدرس کرمان جاده  مترمربع  مساحت 291/59  به  3 کرمان  در بخش  واقع 
ابتدای جاده باقرآباد مورد تقاضای خانم عصمت مرتضی زاده می باشد. تاکنون تحدید حدود 
نیاز به تحدید حدود دارد و اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمی باشد  نشده و 
لذا حسب درخواست مالک به شماره 98/1102/17866- 98/07/15 بدین وسیله آگهی تحدید 
حدود اختصاصی منتشر و عملیات تحدیدی از ساعت 8 صبح روز  98/08/08 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 
تنظیم صورتمجلس  از  ثبت حداکثر ظرف مدت 30 روز پس  قانون  ماده 20  باشد طبق  داشته 
تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم نماید و ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعالم 
نموده و رسید  تقدیم دادخواست  به  اقدام  و  به دادگاه صالحه مراجعه  تا  اعتراض مهلت دارند 
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: 98/07/17
1019 م/الف

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

آگهی تحدید حدود اختصاصی
از 2841 اصلی واقع در بخش 3  چون ششدانگ یکباب کارگاه پالک 158 فرعی 
مورد  باقرآباد  جاده  ابتدای  تهران  جاده  کرمان  آدرس  به  مترمربع   287/88 مساحت  به  کرمان 
به  نیاز  و  نشده  حدود  تحدید  تاکنون  باشد.  می  باداموییه  محمدی  دوست  اکبر  آقای  تقاضای 
حسب  لذا  باشد  نمی  میسر  هم  ثبت  قانون   15 ماده  ذیل  تبصره  اعمال  و  دارد  حدود  تحدید 
حدود  تحدید  آگهی  وسیله  بدین   98/07/15  -98/1102/17866 شماره  به  مالک  درخواست 
اختصاصی منتشر و عملیات تحدیدی از ساعت 8 صبح روز  98/08/08 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 
داشته  اعتراضی  آن  ارتقاقی  حقوق  و  حدود  به  نسبت  کسی  چنانچه  و  انجام  مالک  معرفی  با 
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: 98/07/17
1017 م/الف

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

آگهی تحدید حدود اختصاصی
از 2841 اصلی واقع در بخش 3  چون ششدانگ یکباب کارگاه پالک 157 فرعی 
مورد  باقرآباد  جاده  ابتدای  تهران  جاده  کرمان  آدرس  به  مترمربع   288/53 مساحت  به  کرمان 
به  نیاز  و  نشده  حدود  تحدید  تاکنون  باشد.  می  باداموییه  محمدی  دوست  اکبر  آقای  تقاضای 
حسب  لذا  باشد  نمی  میسر  هم  ثبت  قانون   15 ماده  ذیل  تبصره  اعمال  و  دارد  حدود  تحدید 
حدود  تحدید  آگهی  وسیله  بدین   98/07/15  -98/1102/17866 شماره  به  مالک  درخواست 
اختصاصی منتشر و عملیات تحدیدی از ساعت 8 صبح روز  98/08/08 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 
داشته  اعتراضی  آن  ارتقاقی  حقوق  و  حدود  به  نسبت  کسی  چنانچه  و  انجام  مالک  معرفی  با 

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: 98/07/17
1018 م/الف

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

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یکباب کارگاه پالک 159 فرعی از 2841 اصلی واقع در بخش 
3 کرمان به مساحت 291/65 مترمربع به آدرس کرمان جاده تهران ابتدای جاده باقرآباد مورد 
به  نیاز  و  نشده  حدود  تحدید  تاکنون  باشد.  می  باداموییه  محمدی  دوست  اکبر  آقای  تقاضای 
حسب  لذا  باشد  نمی  میسر  هم  ثبت  قانون   15 ماده  ذیل  تبصره  اعمال  و  دارد  حدود  تحدید 
حدود  تحدید  آگهی  وسیله  بدین   98/07/15  -98/1102/17866 شماره  به  مالک  درخواست 
اختصاصی منتشر و عملیات تحدیدی از ساعت 8 صبح روز  98/08/08 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 
داشته  اعتراضی  آن  ارتقاقی  حقوق  و  حدود  به  نسبت  کسی  چنانچه  و  انجام  مالک  معرفی  با 
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: 98/07/17
1016 م/الف

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

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یکباب خانه پالک 160 فرعی از 2841 اصلی واقع در بخش 3 کرمان به مساحت 
389 مترمربع به آدرس کرمان جاده تهران ابتدای جاده باقرآباد مورد تقاضای آقای میثم دوست 
محمدی می باشد. تاکنون تحدید 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 98/1102/17866- 
98/07/15 بدین وسیله آگهی تحدید حدود اختصاصی منتشر و عملیات تحدیدی از ساعت 8 
صبح روز  98/08/08 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 
نماید و  اداره اعالم  این  به  اعتراض خود را کتبا  تنظیم صورتمجلس تحدیدی  از  30 روز پس 
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: 98/07/17
1015 م/الف

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان
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قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !

مردی در فسا زنش را 
آتش زد

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی فارس از دستگیری فردی در 
فسا خبر داد که به علت اختالف خانوادگی با بنزین همسر 
پایین  به  را  از ساختمان خود  نیز  فرزندش  و  را کشت  خود 

پرتاب کرد.
مرکز  اعالم  پی  در  کرد:  بیان  محمدی  کاووس  سرهنگ 
در  فوت  به  منجر  حادثه  بر  مبنی  پلیسی ۱۱۰  فوریت های 
دیگر  همراه  به  انتظامی  ماموران  بالفاصله  فسا،  شهرستان 

نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
اولیه مطلع شدند  اینکه ماموران در بررسی های  با بیان  وی 
که قاتل به دلیل اختالف با همسر خود با بنزین وی را آتش 
فرزند  متواری شده، گفت:  به سمت شهرستان شیراز  و  زده 
۱۳ ساله قاتل به دلیل خطر آتش سوزی خود را از ساختمان 

پرتاب کرده که در حال حاضر در بیمارستان بستری است.
ماموران  گفت:  استان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
تحقیقات  از  پس  شیراز  قصرالدشت   ۱۵ کالنتری  انتظامی 
فنی و تخصصی موفق شدند در کمتر از ۲۴ ساعت قاتل را 

در این شهرستان شناسایی و دستگیر کنند.
فنی  بازجویی  در  قاتل  اینکه  به  اشاره  با  انتظامی  مقام  این 
و تخصصی، اقرار کرد که به دلیل اختالف خانوادگی دست 
به چنین اقدامی زده است، گفت: متهم پس از سیر مراحل 

قانونی تحویل مراجع قضائی و از آن طریق روانه زندان شد.

اعتراف عجیب قاتل سنگدل
مردی جوان که در قتل زنی تنها، گناهکار شناخته شده است 

در دادگاه ادعای عجیبی کرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ این مرد می گوید، 
هنگامی که در زندان بوده همدستش پسر او را به گروگان 

گرفته است تا وی قتل را گردن بگیرد.
تابستان سال ۹۷ ؛ یک زن ۳۰ ساله به نام ظریفه داخل 
نشان  شواهد  شد.  کشته  تهران  مجیدیه  در  اش  خانه 
می داد این زن که با پسر نوجوانش در خانه اش به تنهایی 

زندگی می کرد قربانی جنایت خاموش شده است.
تماس  بررسی  به  ها  تحقیق  از  گام  نخستین  در  پلیس 
نام  به  جوان  مرد  یک  رد  و  پرداخت  ظریفه  تلفنی  های 

بصیر را یافت .
بصیر که اهل افغانستان است، خیلی زود بازداشت شد و 

قتل را به گردن گرفت .
بصیر گفت :همراه دوستم مراد به خانه ظریفه رفته بودیم 
تا با او رابطه برقرار کنیم. من وقتی دیدم ظریفه در کیفش 
پنج میلیون تومان پول دارد وسوسه شدم و در غیاب مراد 
را  جوان  زن  موبایل  گوشی  و  پول  من  کردم.  خفه  را  او 

دزدیدم و فرار کردم.
به دنبال اعتراف های این مرد، وی در شعبه دوم دادگاه 
کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی زالی و با حضور 

یک قاضی مستشار پای میز محاکمه ایستاد.
ایستاد  ویژه  جایگاه  در  قربانی  پسر  جلسه  ابتدای  در 
واگذار  من  به  را  نظرشان  مادربزرگم  و  پدربزرگ  گفت:  و 
از  من  دلیل  همین  به  هستند.  من  نظر  تابع  و  کرده اند 
طرف خودم و آن ها درخواست دیه دارم . اما اگر قاتل مادرم 

نتواند دیه را بپردازد ، برایش قصاص می خواهم .
را  عجیبی  ادعای  و  ایستاد  ویژه  جایگاه  در  بصیر  سپس 
مطرح کرد. وی گفت: من قاتل نیستم . آن روز مراد سراغم 
و  برویم  تنها  زن  یک  خانه  به  تا  خواست  من  از  و  آمد 
یخچال خانه اش را جابه جا کنیم و در عوض پول بگیریم. 
من قبول کردم و همراه مراد به آن جا رفتم . من با زن 
تنها رابطه برقرار کردم و از اتاق بیرون آمدم. مراد و ظریفه 
در اتاق تنها بودند. وقتی بار دیگر به اتاق رفتم با جنازه 
زن جوان روبه رو شدم. مراد می گفت ظریفه بیش از صد 
هزار تومان از او پول خواسته و به همین دلیل او را خفه 
کرده است . من که با دیدن جسد ترسیده بودم آن جا را 

ترک کردم.
وی در پاسخ به سوال قاضی درباره این که چطور از طریق 
از گوشی  گوشی موبایل قربانی ردیابی شدی گفت: مراد 
موبایل من با ظریفه تماس گرفته بود و به همین خاطر 
من بازداشت شدم. من هشت فرزند دارم. بعد از دستگیری 
مراد پسرم را گروگان گرفته بود تا مجبور شوم قتل را گردن 
بگیرم. همسرم چند بار سراغ مراد رفته و از او خواسته بود 
تا پسرم را رها کند اما مراد پسرم را تهدید به مرگ کرده 
بود. جان پسرم در خطر بود و به همین خاطر من قتل 
را گردن گرفتم. اما حاال می گویم بی گناهم و مراد قاتل 
ظریفه است . ولی حاال هیچ نشانی از مراد ندارم و نمی 
پایان  گزارش؛در  این  بنابه  است.  گریخته  کجا  به  او  دانم 

جلسه قضات وارد شور شدند تا رای صادر کنند.

 رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت  هشدارداد:

روند افزایشی استعمال سیگار در زنان
دخانیات  کنترل  کشوری  ستاد  دبیرخانه  رییس 
وزارت بهداشت با بیان اینکه اخیرا برخی از نمایندگان 
اماکن  را در مجلس عنوان کردند که  مجلس طرحی 
تبدیل شوند،  اماکن خصوصی  به  قلیان  عرضه کننده 
بر  بدی  تاثیر  و  است  کننده  نگران  این مصوبه  گفت: 
افزایش مصرف داشته و اجازه نمی دهد به هدف خود 
که کاهش ۳۰ درصدی مصرف دخانیات تا سال ۱۴۰۴ 

است، دست یابیم.
کارگروه  برگزاری  حاشیه  در  ولی زاده  بهزاد  مهندس 
مشورتی کنترل دخانیات که در ستاد وزارت بهداشت 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  کرد:  اظهار  شد،  برگزار 
سازمان  دخانیات  کنترل  کنوانسیون  به   ۱۳۸۴ سال 
قانون   ۱۳۸۵ سال  در  و  شد  ملحق  بهداشت  جهانی 
جامع کنترل دخانیات توسط مجلس شورای اسالمی 
به تصویب رسید و یک سال بعد، آیین نامه اجرایی این 

قانون توسط هیات دولت تصویب شد.
ایران  در  کنوانسیون  قوانین  زمانیکه  از  افزود:  وی 
تصویب و در جهت کاهش عرضه و تقاضای دخانیات 
بین  معاهده  این  طبق  است؛  شده  انجام  اقداماتی 
المللی، گزارشاتی در مورد روند پیشرفت برنامه ها و 
به  با جزییات مربوط  را  اجرای مفاد کنوانسیون  روند 
هر ماده، به سازمان جهانی بهداشت ارسال می کنیم. 
کنوانسیون  اجرای  در  موفق  کشورهای  از  یکی  ایران 
گزارشات  در  و  شده  بندی  طبقه  دخانیات  کنترل 
سازمان جهانی بهداشت از ایران به عنوان کشور موفق 
در اجرای این کنوانسیون یاد شده است که مستندات 

آن نیز موجود است.
ولی زاده با اشاره به برگزاری کارگروه مشورتی کنترل 
دخانیات، تصریح کرد: برگزاری این جلسه نیز با هدف 
تشریح گزارشات منتشر شده جمهوری اسالمی ایران 
در سازمان جهانی بهداشت در موضوع کنترل دخانیات 
است. این گزارشات در حضور اعضای کارگروه مشورتی 
کنترل دخانیات که نمایندگانی از دستگاه های مختلف 
هستند، ارائه شد تا بتوانیم نقطه نظرات دستگاه های 

مختلف را نسبت به این گزارشات و با توجه به وضعیت 
موجود، جمع آوری کنیم و از این نظرات و راهکارها، 

در پیشبرد و تقویت برنامه هایمان بهره بگیریم.
رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت 
درصد   ۱۴ حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  بهداشت 
جمعیت باالی ۱۸ سال مصرف کننده انواع محصوالت 
دخانی هستند، خاطرنشان کرد: ۲۵ درصد این آمار را 

مردان و ۴ درصد را زنان تشکیل می دهند.
روزانه دخانیات گفت: حدود  وی در خصوص مصرف 
۱۰.۱ درصد گروه سنی ۱۸ سال به باال، مصرف کننده 
سیگار به صورت روزانه هستند که ۲۰ درصد را مردان 

و یک درصد زنان را شامل می شوند.
در  سیگار  مصرف  آمار،  طبق  کرد:  عنوان  ولی زاده 
طی  مردان  در  را  ثابتی  تقریبا  روند  اخیر،  سال های 
کرده است، اما  در زنان این آمار در حال افزایش است.

مصرف  اینکه  مورد  در  غلط  باورهای  درخصوص  وی 
یکی  قلیان  امروزه  داد:  توضیح  ندارد،  ضرری  قلیان 
دخانیات  کنترل  عرصه  در  ما  معضالت  مهم ترین  از 
محسوب می شود، متأسفانه خانواده ها  تصور می کنند 
که  شیرینی  عطر  و  میوه ای  اسامی  دلیل  به  قلیان ها 
از  دارند، ضرری نداشته و در دورهمی های خانوادگی 

این وسیله به راحتی استفاده می کنند.
رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت 
اینکه  مثل  غلط  باورهایی  همچنین  گفت:  بهداشت 
دود از آب عبور می کند و ضرر ندارد )اتفاقا آب باعث 
می شود دود راحت تر و بیشتر وارد حلق و ریه ها شود( 
هستند،  مفید  بدن  برای  میوه ای  تنباکوهای  اینکه  یا 
باعث شده مصرف قلیان در بین مردم ما افزایش یابد. 
غافل از اینکه عطر و طعم توتون و تنباکوها، نه تنها 

طبیعی نبوده، بلکه شیمیایی است.
وی اظهار کرد: وزارت بهداشت در سال ۹۳ در ستاد 
کرد  تدوین  را  مصوبه ای  دخانیات  کنترل  کشوری 
دخانی  مواد  به  طعم  و  عطر  افزودن  آن  براساس  که 
تعریف  تبلیغ  مصداق  را  آن  و  کرده  اعالم  ممنوع  را 

به  را  این مسأله  وزارت صنعت  لذا در سال ۹۵  کرد، 
تولیدکننده ها ابالغ کرد و این تولیدکننده ها به دیوان 
طرح  توقف  دستور  و  کردند  شکایت  اداری  عدالت 
 ۹۶ سال  در  بهداشت  وزارت  آن،  بعداز  و  گرفتند  را 
کاربرد  که  کند  قانع  را  اداری  عدالت  دیوان  توانست 
این  و  داشته  و طعم در محصوالت دخانی ضرر  عطر 
بخشنامه کامال درست است که در نهایت دیوان به نفع 
این  تاکنون  از سال ۹۶  اما  داد.  رأی  بهداشت  وزارت 
مصوبه اجرا نشده است و عمال دست هایی در کار است 
که اجازه نمی دهند سیاست های وضع شده در جهت 
کنترل مصرف دخانیات تاثیر خود را بر کاهش مصرف 
بگذارند. وزارت بهداشت در این عرصه به تنهایی عمل 
می کند و ضرورت دارد که سایر ارگان ها و دستگاه ها 
در کنار وزارت بهداشت دغدغه کاهش مصرف دخانیات 
در کشور را دنبال کنند؛ چراکه ساالنه ۶۰ هزار نفر در 
اثر مصرف دخانیات جان خود را از دست می دهند و 
تعداد زیادی نیز در اثر مواجهه با دود دخانیات، دچار 

بیماری و مرگ می شوند.
اینکه  برای  ما  کرد:  عنوان  ولی زاده  وبدا،  اعالم  بنابر 
بهداشت  جهانی  سازمان  به  خود  تعهدات  به  بتوانیم 
مبنی بر کاهش ۳۰ درصدی مصرف دخانیات تا سال 
قانون  اجرای  به  باید نسبت  پیدا کنیم  ۱۴۰۴، دست 

نیز متعهد شویم؛ چراکه مصرف دخانیات عاملی برای 
مصرف سایر مواد دخانی بوده و فرد را مستعد مصرف 

سایر مواد دخانی می کند.
نرمی  باعث  وی خاطرنشان کرد: کاربرد عطر و طعم 
تنباکو می شود، اما این نرمی به معنی بی خطر شدن 
آن نیست. ضمن اینکه دود بیشتری تولید می کند و 

خطرات و مضرات آن هم بیشتر می شود.
قهوه خانه ها  خروج  استفساریه  درخصوص  ولی زاده 
از  برخی  اخیرا  گفت:  عمومی،  اماکن  فهرست  از 
عنوان  مجلس  در  را  طرحی  نیز  مجلس  نمایندگان 
اماکن  به  قلیان  کننده  عرضه  اماکن  که  کردند 
شدن  خصوصی  حالیکه  در  شود،  تبدیل  خصوصی 
این اماکن باعث می شود دیگر وزارت بهداشت نتواند 
افزایش  قلیان  از  استفاده  اتفاقا  و  نظارت کند  آنها  بر 
می یابد. این اقدام منجر شد که تعداد دانشگاه هایی که 
را در حوزه تحت پوشش خود  منع مصرف دخانیات 
پیدا  کاهش  دانشگاه   ۱۱ به  دانشگاه   ۳۲ از  داشتند، 
بر  بدی  تاثیر  و  است  کننده  نگران  مصوبه  این  کند. 
افزایش مصرف داشته و اجازه نمی دهد به هدف خود 
که کاهش ۳۰ درصدی مصرف دخانیات تا سال ۱۴۰۴ 
است، دست یابیم. این استفساریه درحال حاضر منتظر 

رای شورای نگهبان است.

  جلسه رسیدگی به پرونده محسن لرستانی در 
شعبه ۲۸ دادگاه انقالب اسالمی تهران برگزار شد.
سید کاظم حسینی وکیل مدافع محسن لرستانی 
 ۱۲ موکلم  گفت:   موکلش  پرونده  باره  در 
اسفندماه سال ۹۷ در منزل مادرش در سعادت 
آباد بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان 

است.
وی افزود: پرونده موکلم با شکایت مدعی العموم و 
با صدور کیفرخواست به اتهام »افساد فی االرض« 

به شعبه ۲۸ دادگاه انقالب اسالمی تهران ارسال 
شده است.

موکلم  اتهامی  موضوع  کرد:  تصریح  حسینی 
که  بود  خصوصی  و  اخالقی  مسائل  با  رابطه  در 
شاکی  او   و  بود  کرده  منتشر  مجازی  فضای  در 
خصوصی ندارد.، ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسالمی 
در رابطه با افساد فی االرض و مجازات آن مقرر 

داشته است:
علیه  جنایت  مرتکب  گسترده،  به طور  هرکس 

تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی 
نظام  در  اخالل  اکاذیب،  نشر  کشور،  خارجی  یا 
مواد  پخش  تخریب،  و  احراق  کشور،  اقتصادی 
سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز 
فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای 
عمومی کشور،  نظم  در  اخالل شدید  موجب  که 
ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی 
افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه 
فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی االرض 

محسوب و به اعدام محکوم می گردد.
شواهد  و  ادله  مجموع  از  دادگاه  هرگاه  تبصره- 
ایجاد  عمومی،  نظم  در  گسترده  اخالل  قصد 
یا  فساد  اشاعه  یا  و  عمده  خسارت  ایراد  ناامنی، 
فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات 
انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول 
با توجه به میزان  مجازات قانونی دیگری نباشد، 
نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه 

پنج یا شش محکوم می شود.

سرپرست اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی 
اجرایی شدن الیحه  با  خراسان رضوی گفت: 
شناسنامه دار شدن فرزندان حاصل از ازدواج 
مادران ایرانی با اتباع خارجی ۵۰ هزار نفر از 
فرزندان این مادران در استان شناسنامه ایرانی 

می گیرند.
محمدتقی هاشمی افزود: بیشتر این تعداد از 
از  استان  در  شناسنامه  فاقد  افراد  و  کودکان 
پدران خارجی با ملیت افغانستانی متولد شده 
این ۵۰  از  را  بیشترین سهم  نیز  اند و مشهد 
هزار نفر در استان به خود اختصاص داده است.

 وی ادامه داد: شورای نگهبان پس از تصویب 
قرار  تایید  مورد  را  آن  این الیحه در مجلس، 
به  را  باید آن  اکنون مجلس  داده است و هم 
هیات دولت ابالغ کرده و دولت نیز باید آئین 
نامه اجرایی آن را به دستگاه ها ابالغ کند که 
اجرایی شدن الیحه  فرایندها  این  به  توجه  با 
مذکور زمان بر خواهد بود. او افزود: به واسطه 
در  نفر  هزار   ۸۰۰ جدید  قانون  این  تصویب 

کشور شناسنامه دار می شوند.
 عالوه بر اتباع فاقد هویت خارجی و یا فرزندان 
تبعه  هزار   ۳۲۰ اکنون  هم  آنان  هویت  فاقد 

استان  در  قانونی  صورت  به  افغانستان  کشور 
خراسان رضوی سکونت دارند و ۶۰ هزار نفر از 
این تعداد به عنوان دانش آموز در مدارس این 

استان در حال تحصیل هستند.
حاصل  فرزندان  تابعیت  قانون  اصالح  الیحه   
 ۲۳ خارجی  مردان  با  ایرانی  زنان  ازدواج  از 
شورای  مجلس  در  امسال  ماه  اردیبهشت 
برخی  رفع  برای  اما  شد  تصویب  اسالمی 
ایرادات قانونی شورای نگهبان دوباره در دستور 

کار مجلس قرار گرفت.
نمایندگان در نشست علنی روز سه شنبه دوم 
مهرماه مجلس شورای اسالمی به منظور تامین 
نظر شورای نگهبان، الیحه اصالح قانون تعیین 
از ازدواج زنان  تکلیف تابعیت فرزندان حاصل 
ایرانی و مردان خارجی را با ۱۳۳ رأی موافق، 
اصالح  ممتنع  رأی   ۱۴ و  مخالف  رأی   ۳۵

کردند.
 براساس این الیحه فرزندان حاصل از ازدواج 
شرعی زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که قبل 
یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می 
تمام  سال   ۱۸ سن  به  رسیدن  از  قبل  شوند 
صورت  در  ایرانی  مادر  درخواست  به  شمسی 

وزارت  تشخیص  )به  امنیتی  مشکل  نداشتن 
پاسداران  سپاه  اطالعات  سازمان  و  اطالعات 

انقالب اسالمی( به تابعیت ایران در می آیند.
 ۱۸ سن  به  رسیدن  از  پس  مذکور  فرزندان   
تقاضای  عدم  صورت  در  شمسی  تمام  سال 
ایرانی را تقاضا  تابعیت  توانند  ایرانی می  مادر 
کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی )به 
اطالعات  سازمان  و  اطالعات  وزارت  تشخیص 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی( به تابعیت ایران 
پذیرفته می شوند.  پاسخ به استعالم امنیتی 
و  شود  انجام  ماه   ۳ مدت  ظرف  حداکثر  باید 
نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور 
صورت  در  غیرایرانی  پدر  برای  اقامت  پروانه 
وزارت  تشخیص  )به  امنیتی  مشکل  نداشتن 
پاسداران  سپاه  اطالعات  سازمان  و  اطالعات 

انقالب اسالمی( اقدام کند.

دادگاه محسن لرستانی برگزار شد ؛

 چه سرنوشتی در انتظار این خواننده خواهد بود؟

۸۰۰ هزار نفر که مادر ایرانی دارند، شناسنامه دار می شوند

خبر

قاتل پلیس در پارک دانشجوی رشت اعدام شد 
جوانی که ۱۱ ماه قبل در درگیری با مامور پلیس 
در پارک دانشجوی رشت مرتکب جنایت شده بود در 

مالء عام به دار مجازات آویخته شد.
جمعه  شامگاه  داشت،  نام  م. س  که  اعدامی  جوان   
چهارم آبان سال گذشته هنگامی که با تذکر سروان 

در  عمومی  نظم  رعایت  لزوم  بر  مبنی  پاینده  حسن 
روبه  کشی  عربده  از  پرهیز  و  رشت  دانشجوی  پارک 
او را مضروب  افسر پلیس حمله و  به  با چاقو  رو شد 
کرد که به شهادت این افسر پلیس منجر شد. او در 
ادامه با رای دادگاه به قصاص محکوم و این حکم در 

محل وقوع جرم اجرا شد. قاتل پیش از به دار آویخته 
شدن با ابراز پشیمانی از قتل شهید پاینده گفت: خود 
تمامی  از  و  دانم  می  شهید  این  خانواده  شرمنده  را 
نوجوانان و جوانان تقاضا می کنم از چاقو دوری کنند.
اینکه هدف  به  اشاره  با  هم  رشت  دادستان  جانشین 

از اعدام در مال عام انتقام نبود گفت: با درخواست 
حکم  این  قضا  دستگاه  رئیس  تایید  با  و  دم  اولیای 
در پارک دانشجوی رشت اجرا شد. حیدرنژاد افزود : 
اوباش بدانند دستگاه قضایی کشور در برخورد با آنها 

و حفظ امنیت جامعه کامال جدی است.
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افزایش ۹۵ درصدی جرایم 

اینترنتی در سال جاری
رئیس پلیس فتا استان کرمان گفت: از ابتدای سال تا کنون شاهد 
تعداد ۶۹  این  از  ایم که  بوده  اینترنتی  افزایش ۹۵ درصدی جرایم 

درصد آن ها مربوط به جرایم حوزه مالی و اقتصادی است.
جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار   گزارش  به 
گفت:  کرمان  استان  فتا  پلیس  رئیس  یادگارنژاد  امین  سرهنگ   ،
تا  سال  ابتدای  از  ما  که  بود  گونه ای  به  اینترتی  مجرمان  فعالیت 
کنون شاهد افزایش ۹۵ درصدی جرایم اینترنتی بوده ایم که از این 
تعداد ۶۹ درصد آن ها مربوط به جرایم حوزه مالی و اقتصادی شامل 

کالهبرداری های اینترنتی و برداشت های غیر مجاز است.
یادگار نژاد گفت: در کنار همه فرصت هایی که در فضای مجازی وجود 
دارد، بحث پرداخت ها و نقل و انتقاالت شاید استفاده بیشتری برای 
عموم مردم داشته باشد و هر جا که بحث پرداخت و انتقال وجه وجود 

داشته باشد شاید افرادی در کمین باشند.
اوبیان کرد: امکان کالهبرداری و برداشت های غیر مجاز توسط این 
و  بانکی  حساب  کارت  اطالعات  به  اینکه  مگر  ندارد  وجود  سارقان 

اطالعات شخصی افراد دسترسی پیدا کنند.
ارتقا سواد  و  افزایش  آگاهسازی،  با  این است که  ما  تاکید  او گفت: 
این  از فرصت های فضای مجازی به خوبی استفاد کنیم و  رسانه ای 
دام  و در  نشود  کاربران  آن ها متوجه  تهدیدات  باشد که  به گونه ای 

کالهبرداران و سوء استفاده کنندگان از این فضا قرار نگیرند.

کشف ۶۰ کیلوگرم تریاک توسط 

تیم گشت پاسگاه جوشان
ماموران تیم گشت پاسگاه انتظامی جوشان بخش گلباف پس از رصد 
توقیف آن ۶۰ کیلوگرم  با  و  پارس  پژو  تردد یک دستگاه خودروی 

تریاک کشف و راننده این خودرو را دستگیر کردند.
قصد  بودند  زن  یک  و  مرد  یک  که  خودرو  این  سرنشین  و  راننده 

داشتند این مواد را به تهران منتقل کنند.

دستگیری سارق زورگیر یک تن 

پسته کمتر از دو ساعت
از دستگیری سارق زورگیر یک تن  انار  انتظامی شهرستان  فرمانده 
پسته کمتر از دو ساعت در عملیات مشترک پلیس انار و رفسنجان 

خبر داد.
سرهنگ رضا خلیلی نژاد در تشریح این خبر بیان کرد: در پی وقوع 
یک فقره سرقت به عنف که سارقان اقدام به سرقت بیش از یک 
تن پسته با بستن دست و پای صاحب اموال کرده بودند، ماموران 
به  اقدام  با  پلیس رفسنجان  اقدامات اطالعاتی و همکاری  ضمن 
موقع موفق شدند کمتر از دو ساعت در منطقه کبوترخان اموال 
و  کشف  خودرو  دستگاه  یک  و  متهم  یک  همراه  به  را  سرقتی 

پسته های سرقتی را به مالباخته بازگردانند.
سرهنگ خلیلی نژاد با تاکید بر اخذ کارت شناسایی از کارگران 
نیروی  هفته  مناسبت  به  کرد:  توصیه  شده  بکارگیری  فصلی 
انتظامی شهروندان می توانند ضمن مراجعه به پلیس اطالعات و 
پاسگاه های مربوطه نسبت به تکمیل فرم مربوطه و نصب رایگان 

سامانه مها اقدام کنند.

افزايش ساعت كاری واحدهاي 

خدماتي پليس راهنمايي و رانندگی

ترخیص  و  فنی  مراکز  کار  افزایش ساعت  از  راهور  پلیس  رئیس 
وسائط نقلیه به مناسبت هفته ناجا خبر داد.

هم  به  خدمات  ارائه  و  تسهیل  منظور  به  گفت:  نجفی  سرهنگ 
استانی های عزیز در هفته نیروی انتظامی، ارائه خدمات شماره گذاری 
تعویض  و  نقلیه  وسائط  ترخیص  و همچنین  راهور  اجرائیات  امور  و 

پالک خودرو ها تا ساعت ۱۶۰۰ هر روز انجام خواهد شد.
ساعات  در  خدمات  این  از  مندی  بهره  جهت  توانند  می  شهروندان 
اسالمی،  بلوار جمهوری  در  واقع  استان  راهور  پلیس  به  اشاره  مورد 
پلیس  ترخیص  واحد  و  هوانیروز  بلوار  در  واقع  پالک  تعویض  مرکز 
راهور واقع در میدان خواجوی کرمانی و در شهرستان ها نیز به مراکز 

راهنمایی و رانندگی و دفاتر خدمات خودرویی مراجعه کنند.

کشته شدن شهردار چاه دادخدا 

بر اثر اصابت گلوله
عیسی دادخدایی شهردار چاه دادخدا شهرستان قلعه گنج در جنوب 

استان کرمان  مورد اصابت گلوله قرار گرفت .
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
کرمان،  عیسی دادخدائی شهردار چاه دادخدا پس ازجلسه شورای 
ورزش شهرستان قلعه گنج پس از خروج در مسیر منزل مورد اصابت 
و  شهید  بنیاد  رییس  طاهری  رضا  محمد  است.  گرفته  قرار  گلوله 
این خبر گفت: عیسی  تایید  با  گنج  قلعه  ایثارگران شهرستان  امور 
دادخدایی شهردار چاه دادخدا جلو منزلش در شهر قلعه گنج مورد 

حمله قرار گرفت و بر اثر اصابت گلوله کشته شد.
  او افزود: دادخدایی از اسرا و جانبازان جنگ تحمیلی عراق بود.

علی پرنگ فرمانده انتظامی شهرستان قلعه گنج نیز با بیان اینکه در 
گیری های طایفه ای در این شهرستان همچنان ادامه دارد و هنوز 
مشخص نیست  این اتفاق به دلیل درگیری طایفه ای باشد ،گفت: 
ضارب متواری است و برای شناسایی و دستگیری وی اقدامات الزم 
در حال انجام است. عیسی دادخدایی شهردار چاه دادخدا ، پیش از 

این بخشدار این بخش نیز بوده است .
بود که کوچکترین آن ها در  او دارای ۴ فرزند ،دو دختر و دو پسر 

مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل است.

باید  گفت:  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
و  ورزشی  اماکن  از  مردم  استفاده  سازی  فرهنگ 

فرهنگ نگهداری از آن ها نهادینه شود.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان از کرمان، محمدرضا پارسا مسئول 
و  جوانان  و  ورزش  وزارت  فنی  دفتر  برنامه  و  طرح 
مدیرکل  پاریزی  میثم  پروژه های شرق کشور،  مدیر 
و مسئوالن محلی  و هیات همراه  و جوانان  ورزش 
مصنوعی  چمن های  پروژه های  پیشرفت  روند  از 
ورزش  کل  اداره  پروژه های  و  گنج  قلعه  روستا های 

بازدید کردند.
در پایان این بازدید ها جلسه شورای ورزش شهرستان 

قلعه گنج با حضور اعضا برگزار شد.
میثم پاریزی، مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان 
من  به  که  شاکرم  را  خدا  گفت:  جلسه  این  در 
توفیق داد تا امروز در قلعه گنج و در جمع مردم و 

مسئوالن این شهرستان باشم.
او از مسئوالن این شهرستان که مقدمات این جلسه 

را فراهم کردند، تشکر کرد.
قلعه  شهرستان  در  علوی  بنیاد  خدمات  از  پاریزی 
می توان  اغراق  بدون  افزود:  و  کرد  قدردانی  گنج 
گفت، بنیاد علوی چهره ی قلعه گنج را تغییر داد و 

امروز زیرساخت های خوبی در این شهرستان نهادینه 
شده است.

پاریزی با اعالم اینکه استان کرمان پهناورترین استان 
به  کرمان  از  اینکه  برای  کرد:  تصریح  است،  کشور 
قلعه گنج برسیم، چهار، پنج ساعت مسافت داریم 
که این برای ورزش خیلی مشکل بزرگی است، چرا 
که وقتی بخواهند از قلعه گنج یک تیم به شمال 
یک  بخواهیم  ما  است  این  مانند  بفرستند  کرمان 

تیم از شمال کرمان به تهران بفرستیم.
به  که  استان  در  مسافت  بُعد  این  کرد:  بیان  او 
واسطه ی پهناور بودن آن رخ می دهد، یک مسئله ی 
بزرگ است و ما امیدواریم اتفاقات خوب بیفتد که 
در  اما  کند،  تجربه  را  بهتری  شرایط  بتواند  استان 
کنار این نگرانی که وجود دارد، ما باید این مسئله را 

به عنوان یک فرصت هم ببینیم.
 مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: مناطق 
جنوب و شهر های جنوبی به لحاظ اقلیمی در برخی 
که  هستند  خوبی  بسیار  ظرفیت  سال  ماه های 
می تواند محل اردو ها حتی ملی باشد و این ظرفیت 

می تواند به رشد و پیشرفت استان کمک کند.
برخی  افزود:  و  کرد  اشاره  امروز  سفرشان  به  او 
اقدامات انجام شده در روستا را دیدیم، ولی با توجه 

چاه  منطقه ی  پروژه های  از  بازدید  امکان  اینکه  به 
دادخدا فراهم نشد، به آن ها قول می دهم یک سفر 
اختصاصاً برای بازدید و افتتاح طرح های این منطقه 

داشته باشم.
پاریزی با اعالم اینکه فرهنگ سازی استفاده مردم از 
اماکن ورزشی و نگهداری از آن ها باید نهادینه شود، 
تأکید کرد: نگهداری باید به نحو مطلوب انجام شود.
از مسئوالن ذی ربط خواست: نگهداری را جدی  او 
بگیرند، اماکن را به شیوه های خوب نگهداری کنند 
و با گذاشتن عوامل انگیزشی و برنامه به اجرای این 

امر کمک کنند.
پاریزی تصریح کرد: بهرحال ما مجبوریم با ارتباطی 
که با سازمان مدیریت می گیریم، بخش عمده ای از 

اعتبار را در تعمیرات بیاوریم.
او بیان داشت: درست است که توسعه برای ما مهم 
است، ولی اماکن باید خوب نگهداری شوند چرا که 
مراقبت از فضای ورزشی ما را بیشتر راغب می کند 

تا خدمات بیاوریم.
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان به پروژه های 
حوزه ورزش و جوانان بخش چاه دادخدا و رمشک 
به صورت  باید  پروژه ها  این  و گفت:  اشاره کرد  کار 
مشارکت دستگاه ها یک  زیرا  انجام شود،  مشارکتی 
هم افزایی خوب ایجاد می کند، تا نهایتاً ما بتوانیم 

به اهداف خود در این حوزه دست پیدا کنیم.
بود که مدیران  برای من خیلی مهم  افزود:  پاریزی 
شهرستان قلعه گنج به ورزش اعتقاد دارند، چرا که 
بزرگترین  امروز  که  اجتماعی  آسیب  نگران  ما  اگر 
ورزش  می دانیم  باشیم،  است،  جامعه  معضل 
این  کردن  برطرف  در  قوی  ابزار  عنوان  به  می تواند 

نگرانی موثر باشد.
به  کرد:  تصریح  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  او 
جرأت می توان گفت، اتفاقاتی که در این چند سال 
در شهرستان قلعه گنج افتاد، نتیجه آن را در ۵ تا 

۱۰ سال آینده می توان دید.
کند  تالش  خواست:  فرماندار  معاون  از  پاریزی 
تا  گرفته  پرورش  و  آموزش  از  دولتی  دستگاه های 
دانشگاه و شهرداری ها در کنار ورزش و جوانان باشند 

و در این حوزه خدمات ارائه دهند.
باشگاه  مجموعه  کرد:  بیان  شهردار  به  خطاب  او 
هم  ما  کنید،  فعال  را  شهرداری  ورزشی  فرهنگی 
کمک می کنیم و این سبب می شود، چتر حمایتی 

روی سر ورزشکاران باشد.
پاریزی گفت: بدانید ارزش این کار کمتر از جدول 
گذاری، آسفالت خیابان و کوچه ها نیست و در واقع 
باشگاه دست شما را برای فعالیت های فرهنگی باز 
شما  حوزه  در  خوبی  اتفاقات  بتواند  که  می گذارد 

بیفتد.
و  افزود: شما می توانید جشن های خیلی خوب  او 
باشگاه  در حوزه  مردم  برای  را  ورزشی  فعالیت های 

تان برگزار کنید.
شد  بانوان  بخش  به  ویژه  توجه  خواستار  پاریزی 
و  ورزش  مجموعه  باید  دارم  اعتقاد  کرد:  تصریح  و 
جوانان، ۵۰ درصد حوزه هدفشان ورزش بانوان باشد، 
این حوزه هست که  نابی در  استعداد های  چرا که 
باید فرهنگ سازی کنید، به ویژه در رده های سنی 

پایه تا شاهد حضورشان در میادین ورزشی باشیم.
و  نکنید،  رها  نیز  را  همگانی  بخش  کرد:  بیان  او 
روی  پیاده  یک  به  محدود  را  خانوادگی  ورزش 
صورت  به  بخش  این  باید  بلکه  ندانید،  خانوادگی 

برنامه های مستمر نهادینه شود.
تأکید کرد:  استان کرمان  و جوانان  مدیرکل ورزش 
به بخش جانبازان و معلولین شهر هم توجه داشته 
باشید و با هماهنگی بهزیستی، این قشر جامعه را 

تشویق و ترغیب کنید به سمت ورزش بروند.
سالم  انسان  داریم  اعتقاد  اینکه  اعالم  با  پاریزی 
محور توسعه پایدار است، گفت: اگر شما یک فرد 
آن  کنید،  تربیت  شهرستان  این  دل  از  را  مستعد 
فرد می تواند سرنوشت یک کشور را تغییر دهد و 
دچار  که  فردی  دارد،  وجود  هم  آن  مقابل  نقطه ی 
یک  می تواند  باشد  شده  اجتماعی  آسیب  یک 

خانواده، یک طایفه و یک شهرستان را بهم بریزد.
باید  شهرستان ها  در  حضورمان  اینکه  بیان  با  او 
همه ی  برای  را  وقت  این  افزود:  باشد،  کاربردی 

شهرستان ها نیز خواهیم داشت.
کرد:  تصریح  ورزش  ادارات  کارکنان  به  خطاب  وی 
انتظارمان این است وقت بیشتر بگذارید و کارتان را 

محدود به ساعت اداری نکنید.
نیز  جوانان  حوزه  کارکنان  از  داشت:  بیان  پاریزی 
فعال  را  بیشتری  سمن های  تعداد  داریم،  انتظار 
کنند و ارتباط خود را با استان حفظ کنند و تالش 
کنند، با ارتباطی که با مسئوالن واحد ها می گیرند 
به خوبی پاسخگوی مسائل شهرستان خود باشند.

ایمان فرحبخش یکی از مربیان باشگاه مس کرمان 
به همراه تیم ملی نابینایان کشورمان موفق شد جواز 
صعود به رقابت های پارالمپیک 2۰2۰ توکیو را کسب 

کند.
مرحله  مس؛  باشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به   
قهرمانی  نفره  پنج  فوتبال  رقابت های  نیمه نهایی 

آسیا در تایلند با برگزاری یک دیدار پیگیری شد.
رفت  تایلند  مصاف  به  ایران  ملی  تیم  بازی  این  در 

و میزبان را با نتیجه 3 بر 2 شکست داد و گام به 
فینال گذاشت.

گل های تیم ایران در این بازی را حسین رجب پور و 
صادق رحیمی )2 گل( به ثمر رساندند.

کسب  به  موفق  فینال  به  صعود  با  کشورمان  تیم 
سهمیه حضور در پارالمپیک 2۰2۰ توکیو نیز شد.

با   2۰2۰ پارالمپیک  در  نفره  پنج  فوتبال  رقابت های 
تاکنون حضور  که  برگزار خواهد شد  تیم   8 حضور 

از  آرژانتین  جهان(،   2۰۱8 )قهرمانی  برزیل  تیم های 
از  ایران  اروپا،  قاره  از  اسپانیا  و  فرانسه  آمریکا،  قاره 
قاره آسیا و ژاپن به عنوان میزبان قطعی شده است. 
یک  و  آسیا  قاره  از  دیگر  سهمیه  یک  همچنین 
سهمیه هم از قاره آفریقا در پارالمپیک توکیو حضور 

خواهند داشت.
تیم فوتبال پنج نفره ایران در پارالمپیک 2۰۱۶ ریو با 
شکست مقابل میزبان به مقام نایب قهرمانی رسیده 

عملکرد  برای  شده  انجام  پیش بینی های  در  بود. 
در  برنز  مدال  توکیو،   2۰2۰ پارالمپیک  در  تیم  این 
با بهبود  این مدال می تواند  البته  نظر گرفته شده، 
عملکرد تیم ملی در ماه های پیش رو ارتقا پیدا کند.

فرحبخش که از مربیان تیم های پایه باشگاه مس 
محسوب می شود در بازی های پارالمپیک دوره قبل 
این  در  نابینایان  فوتبال  تیم  همراه  به  نیز  ریو  در 

رقابت ها حاضر بود.

تأکید مدیرکل ورزش کرمان بر فرهنگ سازی استفاده و نگهداری اماکن ورزشی

مربی باشگاه مس به همراه تیم فوتبال نابینایان به پارالمپیک صعود کرد

با اعالم برنامه دقیق رقابت های مرحله یک 
هشتم نهایی جام حذفی فوتبال کشور، تیم 
فوتبال مس روز چهارشنبه 28 مهر ماه در 

اصفهان به مصاف ذوب آهن خواهد رفت.
 به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ تیم 
فوتبال مس در این مرحله از ساعت ۱۶ و 
اصفهان  شهر  فوال  ورزشگاه  در  دقیقه   ۵۰
میهمان ذوب آهن خواهد بود. تیم فوتبال 
مس کرمان در مرحله قبل با پیروزی برابر 

بادران به این مرحله رسیده بود.
در  حذفی  جام  های  رقابت  کامل  برنامه 

مرحله یک هشتم نهایی به شرح زیر است:
چهارشنبه 2۴ مهر ۹8

شهر خودرو - نفت مسجدسلیمان - ساعت 
۱۶:2۰ - ورزشگاه امام رضا )ع( مشهد

ذوب آهن اصفهان - مس کرمان - ساعت 
۱۶:۵۰ - ورزشگاه فوالدشهر اصفهان

 - تهران  سایپا   - بوشهر  شهرداری  شاهین 

ساعت -۱7 ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر
پنجشنبه 2۵ مهر ۹8

 - ماهشهر  استقالل   - ماهشهر  شهرداری 
ساعت -۱۶ ورزشگاه شهدا ماهشهر

فوالدمبارکه سپاهان - پیکان تهران - ساعت 
-۱۶:۵۰ ورزشگاه نقش جهان اصفهان

استقالل تهران - فجرسپاسی شیراز ساعت 
-۱۶:۵۰ ورزشگاه آزادی تهران

سه شنبه ۵ آذر ۹8

آبادان  نفت  صنعت   - تهران  پرسپولیس 
ساعت ۱۶:۱۵ ورزشگاه آزادی تهران

و  ساعت  تبریز  تراکتورسازی   - ارومیه  نود 
می  اعالم  متعاقبا  مسابقه  برگزاری  محل 

شود.
و  پرسپولیس  تیم  دو  اینکه  دلیل  به 
تراکتورسازی تبریز بیش از سه بازیکن ملی 
تیم ها در ۵  این  بازی  پوش داشتند زمان 

آذر تعیین شده است.

تیم فوتبال جوانان مس کرمان در ادامه رقابت های لیگ 
اصفهان  در  و  زد  بزرگی  کار  به  دست  کشور  جوانان  برتر 
میزبان خود تیم ذوب آهن را با نتیجه دو بر یک شکست 

داد.
حسین  حمید  مس؛  باشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به   
خود  تیم  بازی  این  در  مس  جوانان  تیم  سرمربی  خانی 
را با ترکیب طاها دیدگاه، طاهر بلوچ، مهدی گرجی، علی 
پور،  قاسم  حسین  امیر  تورانیان،  سامان  رضایی،  حسین 
حسین  امیر  بهزادی،  حسین  امیر  خانی،  حسین  پرهام 
جعفری، ابولفضل نظری و عباس زراعتکار به میدان فرستاد.

و  منطقی  بازی  یک  ارائه  با  کرمان  مس  شایسته  جوانان 
در  و  کردند  تمام  را  کار  اول  نیمه  همان  در  هوشمندانه 
دقیقه ۱2 با شوت حسین خانی از پشت محوطه جریمه 
و در دقیقه 3۵ با ضربه ابولفضل نظری برروی ریباند شوت 
زراعتکار دو گل خود را در این بازی به ثمر رساندند و سه 

امتیاز مهم این مسابقه را به حساب خود واریز کردند.
جوانان مس با این پیروزی از شش مسابقه خود ده امتیازی 
قرار گرفت. جوانان  بندی  شد و در رده پنجم جدول رده 
ماه در  را روز جمعه ۱۹ مهر  آینده خود  بازی هفته  مس 
کرمان برابر تیم مدعی فوالد خوزستان برگزار خواهند کرد.

تيم مس كرمان 24 مهر در جام حذفی ميهمان ذوب آهن اصفهان می شود

پيروزی بزرگ جوانان مس كرمان در اصفهان برابر ذوب آهن

خبر
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برپایی نمایشگاه خیابانی 

راهیان کربال ویژه اربعین حسینی 

در اداره کل منابع طبیعی استان

در آستانه فرا رسیدن اربعین حسینی و در پاسداشت مقام امام سوم 
عاشقان  از  خیابانی  نمایشگاهی  الحسین  عبدا..  ابا  حضرت  شیعیان 
طبیعی  منابع  کل  اداره  جنوبی  ضلع  در  بزرگوار  آن  حرم  زیارت 

استان برپا گردید.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان کرمان ، این نمایشگاه مشتمل بر بیست تصویر مختلف هر یک 
به مساحت دو متر مربع از پیاده روی زائرین است که برخی از آنان 
با وجود معلولیت های جسمی اما با عشق و ایمان به وصال حرم آن 

مظلوم کربال در این جمع میلیونی حضور دارند .
این نمایشگاه تا پایان ماه صفر در همین مکان برپا خواهد بود .

تحلیل »کرمان امروز« از تازه ترین خبر درباره خدمت مقدس سربازی و بررسی خوبی ها و بدی های آن:

در چهل سال گذشته اخبار درباره خدمت سربازی 
در کشور ایران بسیار بوده. از خرید به قید و شرط 
این خدمت تا معافیت های تحصیلی و جوانانی که 
ماندند.  محصل  سربازی  از  فرار  برای  کهنسالی  تا 
شاید  ایران  در  هایش  معافیت  و  سربازی  داستان 
بیشتر از کنکور در خانواده ها مورد بحث قرار می 
معافیت  برای گرفتن  و حیله  یافتن حقه  از  گیرد. 
اینها قصه  تا زمان عفو رهبری،  از سربازی  تا فرار 
در  واقع  به  گاه  و  دروغ  به  گاهی  که  است  هایی 
می  بسیار  چرخد.  می  دهان  به  دهان  مردم  بین 
این  از  شدن  معاف  برای  که  را  افرادی  شناسیم 
وظیفه مهم حتی به خود صدمه می زنند و بسیار 
به خدمت  رفتن  برای  را که  می شناسیم جوانانی 
مقدس  خدمت  کنند.  می  شماری  لحظه  سربازی 
سربازی در این چهل سال شرط و قید بسیاری از 
اتفاقات در زندگی جوانان بوده و هست. از ازدواج 
با دختر دلخواه تا اشتغال در مکان مورد نظر. اینها 
آن  بانی  سربازی  خدمت  که  است  شروطی  همه 
شده است و البته در بسیاری از موارد بسیار موثر 
و مفید بوده است. زیرا بازه سن و سال 18 تا 20 
شمار  به  آدمی  عمر  استراتژیک  سالهای  جمله  از 
می آید، به این صورت که ممکن است تصمیمات 
و انتخابات 18 سالگی در 20 سالگی به کلی عوض 

و  تشکیک  به  سربازی  خدمت  شود.  برعکس  یا  و 
بالتکلیفی فکری بسیار کمک می کند. اما از سویی 
دیگر برای کسانی که پیش از 18 سالگی شاغل می 

شوند اوضاع بسیار متفاوت است.
جوانی را در نظر بگیرید که قرار است حجره پدر 
80 ساله خود را در بازار اداره کند، اما ناگهان قید 
و شرط های سربازی که در همه ادارات و مجوزها 
وجود دارد، مانع کارش می شود. خود را مجبور به 
ایفای وظیفه ی سربازی می بیند از سویی دیگر می 
داند که دوسال تعطیلی این مغازه به فقر خانواده 
اش منجر می شود و تحمل این فکر برایش ناممکن 

است. در این وضعیت است که خدمت سربازی به 
دغدغه خانواده ها مبدل می شود و شاید در دید 
کند.  جلوه  ناممکن  و  اتفاقی سخت  چنین  منطق 
شاید به همین دلیل است که تقریبا هر 15 سال 
بساط خرید و فروش سربازی پهن می شود تا عده 
ای که ایفای این وظیفه را برای خود ناممکن می 

دانند بتوانند از آن گذر کنند.
چندی پیش اما خبری جدید که تا به حال مطرح 
نشده بود در رسانه ها منتشر شد که مربوط به سن 
و سال سربازان است. طرحی مطرح شده است که 
در آن قرار است سن اعزام به سربازی از 18 به 20 

ارتقا یابد. قصد داریم این طرح را بررسی کنیم. به 
مقدمه بگویم که این طرح نیاز به یک سری تبصره 
تحصیل  ادامه  قصد  که  جوانانی  زیرا  دارد،  ماده  و 
بالتکلیفی  و  حیرانی  سال  دو  این طرح  در  ندارند 
تواند  می  پیشنهاد  این  که  است  درست  دارند. 
موجب خرسندی پشت کنکوری ها شود و بسیار از 
استرس ایشان می کاهد اما باید به آن سوی قضیه 
که مربوط به جوانان کارگر می باشد نیز فکر کنیم. 
کلیات این طرح بسیار خوب است و بهتر است که 
اجرا شود، اما باید ثبت نام برای کسانی که 18 ساله 

هستند نیز آزاد باشد.
بسیار  را  تصمیم  این  توان  دیگر هم می  از سویی 
خوب و مثبت دانست و دلیل آن ابتال به اعتیاد و 
عادات اشتباه است. از دیدگاه روانشناسان سن 20 
سالگی بسیار با ثبات تر از 18 سالگی می باشد. در 
ایام 18 سالگی که هنوز فرزند، وقت الزم را برای 
در  حضور  است  نکرده  پیدا  خانواده  از  کندن  دل 
افراد  این  روان  در  تواند  می  بسیار  نظامی  محیط 
شکستگی  که  دانیم  می  و  کند  شکستگی  ایجاد 
باعث نفوذ آلودگی می شود و در پادگان ها و در 
بین سربازان همه گونه فردی با محاسن و معایب 
نفوذ بسیار  این  به  تواند  بسیار وجود دارد که می 
را  طرح  این  توان  می  درکل  بنابراین  کند.  کمک 
مثبت و ارزشمند دانست، زیرا خوبی هایش بسیار 
بیشتر از بدی هایش است. با کمی تبصره و ماده 
تاریخ  در  طرح  بهترین  را  پیشنهاد  این  توان  می 
این  اینکه  امید  به  دانست.  خدمت وظیفه عمومی 
دغدغه  از  و  برسد  انجام  مرحله  به  به خوبی  طرح 

های خانواده های ایرانی بکاهد.

افزایش سن سربازی، خوب یا بد؟

استان  اساتید  بسیج  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
با  نمادین  در حرکتی  استان کرمان  بسیجی  اساتید  کرمان، 
حضور دکتر مجتبی زارعی رییس سازمان بسیج اساتید کشور، 
به حذف نام مقدس شهید از روی نام کوچه ها و خیابان های 
شهرها اعتراض کردند. این اعتراض اساتید بسیجی در جوار 
قبور مطهر شهدای گمنام دانشگاه شهید باهنر کرمان همراه با 

غبارروبی و عطر افشانی قبور مطهر شهدا بود.
تربیت  دانشگاه  سیاسی  علوم  استاد  زارعی  مجتبی  دکتر 
مدرس و رئیس سازمان بسیج اساتید کشور در آئین تجدید 
میثاق اساتید دانشگاه های کرمان در محل یادمان شهدا در 
دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: چون شهیدان مظهر قدرت 
آنها کاری  نشانه های  و  نمادها  ایران هستند، حذف  ملّی در 
سهوی نبوده بلکه سازمان یافته و هوشمند است برای شناخت 
نام  با  باید به جریان شناسی مواجهه ها  یافتگی  این سازمان 
به  مصنوعی  تنفس  شهیدان  نام  حذف  پرداخت؛  شهیدان 

ناسیونالیسم و گروهک سلطنت ایرانشهری است.
منزوی  پروژۀ  در  یافته  سازمان  جریان  پنج  بررسی  با  وی 
کردن نام شهیدان به تشریح ویژگی های هریک به شرح زیر 

پرداخت:
رویکرد  )این  شهیدان  نام  به  تاریخی گری  رویکرد  یکم: 
شهیدان را متعلق به بخشی از گذشته می داند که باید آن را 

به فراموشی سپرد(
)گروهک  اسرائیل  سود  به  فداکارانه  برچسب  رویکرد  دوم: 
لیبرال داشت خود  ایرانی گری  ادعای  اینکه  با  آزادی  نهضت 
ُخلق  کرد  اعالم  درعوض  و  گرفت  کناره  ایران  از  دفاع  در 

استشهادی شهدا به سود اسرائیل بود(
سوم: رویکرد تراژیک و ضّد جنگ به شهیدان )این رویکرد 
تراژدی و غم و  با شهداست که روایت گر یک  آنجا  تا  فقط 
مصیبت باشد، رویکردی که رنج و غم پدران و مادران و تعداد 
شهیدان را سندی برای رویکرد ضّد جنگ _ ضّد جهاد و ضّد 

دفاع_ به جامعه معرفی می کند.
چهارم: رویکرد توریستی به شهیدان )این رویکرد برآن است 
که نام ها و نشانه های شهیدان را باید در جایی همانند موزه 
سازی  اجتماعی  و  پراکندگی  از  و  کرد  متمرکز  نمایشگاه  و 
آن ممانعت کرد، چون جامعه از شادی دور و قرین فرهنگ 

خشونت خواهد شد(
پنجم: رویکرد مناسبتی و مناسکی به شهیدان )این رویکرد 
برآن است تا نام، ُخلق و الگوی شهیدان باید از متن فرهنگ، 
بریده  مناسک های  در  و  برچیده  جامعه  در  آموزش  و  متون 
از روندهای اجتماعی خالصه شود. حذف نام شهیدان تنفس 
مصنوعی به ناسیونالیسم و گروهک سلطنت ایرانشهری است.

حذف  پروژۀ  با  هوشمندانه  مقابلۀ  ضرورت  طرح  با  زارعی 

و  آموزشی  متون  و  شهری  معابر  برخی  از  شهیدان  نام 
برشمردن برخی راه حل ها گفت: از حیث عقلی و وجدانی و 
نیز توصیه های دینی نام و یاد شهیدان را باید با محورهای زیر 

محور کنشگری قرارداد:
کارگاه  و  عملی  مظاهر  عنوان  به  شهیدان  محوریت  الف( 

آموزشی قدرت و مهارت ملّی
ب( محوریت شهیدان به عنوان الگوی حیات اجتماعی زنده 
و گذار از نگاه ظالمانۀ توریستی به شهیدان در برخی کارگزاران

ج( قرار دادن شهیدان به عنوان مالک و عیار نقِد ناسیونالیسِم 
سکوالر و ملّیِت اسالمگرا درباره نوع مواجهه برای میهن

تاریخی  میراث  عنوان  به  وصایای شهیدان  گرفتن  قرار  د( 
تجدیدپذیر و متبلور کنندۀ ظرفیت های وجودی ملّت و انقالب 
و اکتشاف سبک زندگی از گنج های دفاع مقدس با این وصف 
شهیدان شیء یا اشیائی در گذشتۀ ایرانیان نیستند، بلکه راوی 

امروز ما هستند.
گفتنی است در پایان آئین تجدید میثاق استادان کرمان با 
شهیدان، از تصویر نمادین نشانه شناسی شهیدان در شهرها 

رونمایی شد.
شایان ذکر است چندی است برخی شهرداری های شهرهای 
کشور اقدام به حذف نام شهدا از روی کوچه ها و خیابان های 

شهرها کرده اند.

اعتراض اساتید بسیجی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان کرمان 
به حذف نام شهید از روی کوچه ها و خیابان های شهر ها

به قلم 
محمد فتح نجات

قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !


