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فکرکنیم و ایرانی زندگی کنیم
متن در صفحه پنجم

نیم نگاهی به اولین حضور بانوان در ورزشگاه آزادی؛    
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گل باران شد

متن در صفحه هشتم
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روایت »کرمان امروز« از یک کالهبرداری تلفنی که از سادگی مردم و سکوت و عدم شفاف سازی دولت سواستفاده می کند:

  وزارت ارتباطات 
و  شرکت مخابرات 

 به رسم اعالم برائت
 از این کالهبرداران تلفنی
باید به صورت گسترده 

شفاف سازی کنند!

کالهبرداری در سایه  909

اعزام نخستین قطار 
به کربال  از استان کرمان 

عادات مخرب مغز چیست؟
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»فرزندخواندگی«
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از سوی دادستان کرمان 
تشریح شد؛

جزئیات طرح ترور 

سرلشکر حاج قاسم سلیمانی

گزارش »کرمان امروز« از تخلفات حادثه ساز موتوسیکلت سواران و نقش این رخدادها در تصادفات درون شهری؛

متن کامل در صفحه سوم

مرکب مرگ و لزوم سخت گیری ترافیکی
   آمارها نشان می دهد که در سال گذشته در تصادفات درون و برون شهری استان کرمان هزار و 130 نفر جان باختند که 252 نفر از راکبان موتوسیکلت بودند. به حداقل رساندن قیمت این مرکب بی حفاظ 
و خطرناک توسط سازندگان از سویی و ضد فرهنگ »عدم کسب گواهی نامه« برای موتورسواری از سویی دیگر به یک مجموعه مرگ آور در خیابان های شهر کرمان مبدل شده است. شاید بهتر باشد که امروز 

پس از حدود 60 سال از ورود این مرکب پر حاشیه به ایران، فرهنگ استفاده از آن در جامعه تکمیل شود و در این باره سخت گیری های ترافیکی بیش از پیش شود و....

WWW.KERMANEMROOZ.COM روزان هم 

فلسفه پیاده روی اربعین چیست؟

صفحات ششم و هفتم 

  خبری از رفع فیلتر تلگرام نیست

 جنایت جوان دانشجو با وسوسه های زن خیانتکار

  دستگیری شرور سابقه دار رودبار جنوب

 ماجرای عجیب زنده شدن یک پسر بچه  دو ساعت بعد از مرگ

 وحشتناکترین دفاع از ناموس مادرزن در برابر داماد پلید

اخبار ایران، جهان و حوادث:

استاندار کرمان :

توســــعه نیافتگی ها 

به دلیل تاخیر در اجرای

ح هاست   طر
 صفحه  دوم

 تشکر و قدردانی

نهایــت تشــکر و قدردانــی را از آقای دکتر کرامت ا... یوســفی جراح فوق 
تخصص ترمیمی، ریاست بیمارستان مهرگان و خانم دکتر الدن زینلی متخصص 
بیماری های عفونی، پزشــک معالج پدرمان که با علم و دانش و دقت بســیار بیماری 

اندوکاردیت را به موقع تشخیص دادند و به خوبی درمان کردند ابراز می داریم.
وجود شما برای مردمان کرمان نعمتی است از سوی پروردگار.

فرزندان آقای حسین ستاره سهیلی)پدر شهید(

آگهی شناسایی پیمانکارآگهی مزایده
شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد جهت تهیه، ساخت و رنگ آمیزی اسکلت پروژه پهنه ی ورودی مجتمع مس سرچشمه به تناژ 
تقریبی 180 تن اقدام به شناسایی پیمانکاران توانمند و دارای صالحیت نماید. لذا از شرکت هایی که در زمینه ی فوق دارای سابقه 
کاری مفید می باشند، دعوت به عمل می آید رزومه کاری خود را به صورت فایل الکترونیکی به شرح ذیل و حداکثر سه روز از تاریخ 
درج آگهی به آدرس رفسنجان، شهر مس سرچشمه، جنب میدان شهداء، شرکت ارفع سازان کرمان، واحد دفتر فنی ارسال فرمایند. در 

صورت داشتن هر گونه سوال و یا ابهام با شماره های 34310286 - 034 و 34310599 واحد دفتر فنی تماس حاصل نمایند.
مدارک مورد نیاز: 1 - گواهی صالحیت پیمانکاری و ایمنی 2 - اساس نامه شرکت 3 -مستندات آگهی تاسیس و آخرین تغییرات 

شرکت 4 ـ نمونه قراردادهای منعقده قبلی مرتبط با زمینه های کاری فوق 5 ـ رضایت نامه از کارفرمایان قبلی 
بدیهی است ارائه و تحویل مدارک فوق اولویت و یا حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه 

می باشد.
روابط عمومی شرکت ارفع سازان کرمان 

مردم کرمان   23 سال است 
که واقعیت را در 

»کرمان امروز« می خوانند

شرکت کرمان الکتروتابان جهت تکمیل کادر فنی خود نیازمند استخدام 
نیرو به شرح ذیل می باشد.

 1- حسابدار مسلط به امور مالی و دارایی
 2- مسئول دفتر مسلط به امور اداری و دفتری

ساعات تماس 8 الی 13    تلفن تماس : 32818776

آگهی استخدام 
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اخبار استان

خبر
از سامانه ملی 

»امانت دیجیتال«رونمایی شد
 

در  شده  سعی  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  کشور  نور  پیام  دانشگاه  رییس 
اختیار قرار دادن محتوا برای دانشجویان تسهیل شود، بیان کرد: از سامانه 
ملی)امانت دیجیتال( رونمایی شد که کل کتاب ها و محتوای تولید شده 
دانشگاه با بیش از 2500 محتوا به صورت آنالین در اختیار دانشجویان به 
عنوان امانت قرار می گیرد و می توانیم این محتوا را در اختیار دانشجویان 

دانشگاه های دیگر قرار بدهیم.
به گزارش ایسنا، »محمدرضا زمانی« در نشست خبری در کرمان اظهار کرد: 
پیام نور بزرگ ترین دانشگاه دولتی کشور با 4 هزار عضو هیات علمی تمام 

وقت و حدود 20 هزار استاد مدعو در هر ترم است.
وی افزود: بیش از 400 هزار دانشجو در سراسر کشور در نزیک به 500 مرکز 
و واحد دانشگاه پیام نور مشغول به تحصیل در مقاطع مختلف کارشناسی، 
مجموعه  این  پشتیبان  کارمند  هزار  به 10  قریب  و  دکترا هستند  و  ارشد 

علمی در سراسر کشور است.
زمانی تصریح کرد: در بیش از 40 کشور نمایندگی و مرکز داریم و حدود 
7 هزار دانشجوی بین المللی در این واحدها و نمایندگی ها در کشورهای 

مختلف تحصیل می کنند.
وی بیان کرد: ویژگی دانشگاه پیام نور، آموزش است که محتوامحور است که 
بیشتر محتوای کاغذی بوده و از سال گذشته تولید محتوای الکترونیکی در 
دستور کار قرار گرفته و اکنون حدود 350 عنوان محتوا و کتاب الکترونیکی 

»موبایل بوک« داریم.
رییس دانشگاه پیام نور کشور با اشاره به اینکه در مقطع کارشناسی بحث 
نیمه حضوری و الکترونیکی و در ارشد و دکترا سیستم آموزشی تمام وقت 
است، گفت: باید دانشجو تمام محتوای تدوین شده برای یک موضوع را در 

تمام کشور فرا بگیرد و در آزمون نیز متمرکز عمل می کنیم.
وی افزود: در پایان هر ترم حدود 3 میلیون نفر آزمون برگزار می کنیم که 
نزدیک به 2 و نیم میلیون از این تعداد قابلیت الکترونیکی شدن دارد و در 
سال قبل قریب به 550 هزار آزمون نفر به صورت الکترونیکی برگزار شد که 

از 7 درصد به 23 درصد رسیده ایم.
زمانی اظهار کرد: با توجه به مسال اقتصادی و تحریم، در افزایش سیستم 
ها خیلی موفق نبوده ایم و صرفا با برنامه ریزی و جابه جایی امتحانات و 

هوشمندسازی برنامه امتحانی این افزایش صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: با الکترونیکی شدن آزمون ها صرفه جویی عظیمی در رابطه 
با مصرف کاغذ، زمان و همچنین افزایش دقت صورت می گیرد و با اتمام 

آزمون دانشجو نمره خود را دریافت می کند.
رییس دانشگاه پیام نور کشور در ادامه با اشاره به اینکه سعی شده در اختیار 
از  گذشته  روز  کرد:  بیان  تسهیل شود،  دانشجویان  برای  محتوا  دادن  قرار 
سامانه ملی)امانت دیجیتال( رونمایی شد که کل کتاب ها و محتوای تولید 
شده دانشگاه با بیش از 2500 محتوا به صورت آنالین در اختیار دانشجویان 
به عنوان امانت قرار می گیرد و می توانیم این محتوا را در اختیار دانشجویان 

دانشگاه های دیگر قرار بدهیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: قبال وام شهریه دانشجویی درصد 
کمی از دانشجویان پیام نور را فرا می گرفت که با توجه به مسائل اقتصادی 
به شرایط خودش می  بسته  دانشجو  فراهم شده که هر  کشور، تسهیالتی 

تواند انتخاب و تسهیالت دریافت کند.
بانک  به  مراجعه  و  دانشگاه  معرفی  با  تواند  می  دانشجو  کرد:  بیان  زمانی 
تسهیالت با 1.4 درصد کارمزد دریافت کند و شرایط بازپرداخت کامال متنوع 
یا در طول سال پرداخت  انتخاب کند درازمدت  تواند دانشجو  است و می 

نماید.
در  دانشجویان  شهریه  پرداخت  برای  علوی  بنیاد  با  همچنین  افزود:  وی 
مناطق محروم و دانشجویی که این شرایط را داشته باشد قراردادی منعقد 
کرده ایم که یا تسهیالت با صفر درصد کارمزد و یا بالعوض به آنها پرداخت 

می شود و خودمان در دانشگاه نیز بار شهریه را قسط بندی می کنیم.
رییس دانشگاه پیام نور کشور بیان کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری 
در حفظ قرآن کریم، با همکاری بانک ها به حافظان کل قرآن که دانشگاه 
کارمزد  با همان شرایط 1.4 درصد  وام  تومان  میلیون  تا 20  معرفی کند، 

پرداخت می شود.
وی در ادامه اظهار کرد: یکی از برنامه های اصلی وزیر علوم مهارت آموزی 
دانشجویان است که در این راستا با کانون عالی کارفرمایان ایران قراردادی 
منعقد کرده ایم و دفتر کانون در دانشگاه های پیام نور مراکز همه استان ها 
فعال است و هر دانشجو بسته به تخصص و عالقه خاصی که دارد می تواند 
از طریق این دفاتر در اوقات فراغت در هر صنف و کارگاهی کارآموزی کند و 

مهارت بیاموزد که شاید زمینه اشتغال آینده را نیز فراهم کند.
زمانی بیان کرد: همچنین براساس تفاهمنامه با معاونت توسعه روستایی و 
مناطق محروم ریاست جمهوری برای اشتغال پایدار برای فارغ التحصیالن 
دانشگاه ها، دوره های تخصصی کوتاه مدت برای داوطلبان شغل شناسایی 
شده در هر منطقه برگزار می کنیم و تا 100 میلیون تومان وام با 6 درصد 
کارمزد و بازپرداخت درازمدت پرداخت می شود تا در راستای تخصصی که 
فراگرفته و نیاز منطقه کار کند. وی تصریح کرد: این طرح در هفت استان 
و  لرستان  بلوچستان، همدان،  و  فارس، مرکزی، سیستان  خراسان رضوی، 
کرمان آغاز شده است. رییس دانشگاه پیام نور کشور در بخش دیگری از 
سخنانش اظهار کرد: امروز نسل دانشگاه های سوم، چهارم و کارآفرین در 
دنیا مطرح است و از یک سال قبل تالش کردیم پیام نور را به سمت دانشگاه 
نسل سوم و چهارم ببریم و با هماهنگی کاملی که بین ما و معاونت علمی 
فناوری ریاست جمهوری و حوزه پژوهش و فناوری وزارت علوم و امکانات 
کشور وجود دارد، مراکز نوآوری را شکل داده ایم و امروز نخستین مرکز رشد 
دانشگاه پیام نور کرمان افتتاح شد.وی با اشاره به اینکه در 10 استان مرکز 
پیام  دانشگاه  با  مراکز خالقیت  مسئولیت  افزود:  ایم،  داده  تشکیل  نوآوری 
نور است و طبق برنامه ششم، هاب بین المللی آموزش های مجازی ایران 
نیز هستیم. زمانی در ادامه گفت: باید امسال 85 درصد پذیرش دانشگاه ها 
از طریق سوابق تحصیلی و 15 درصد از طریق آزمون باشد که حدود 90 
درصد رشته ها و پذیرش امسال پیام نور سوابق تحصیلی بود و از 240 هزار 
 60 معادل  نفر  هزار   140 تحصیلی،  سوابق  طریق  از  ها  دانشگاه  داوطلب 

درصد تمایل برای ادامه تحصیل در پیام نور داشته اند.
وی تصریح کرد: بیش از 50 درصد از این افراد تا روز گذشته ثبت نام قطعی 

کرده اند و مهلت ثبت نام که امروز بود تا 21 مهرماه تمدید شده است.
و  واقعیت  با  ها  ظرفیت  باید  اینکه  بیان  با  کشور  نور  پیام  دانشگاه  رییس 
تعداد دانشجویان متناسب شود، افزود: چالش اصلی دانشگاه پیام نور تعداد 
دانشجویان نیست. زیرا کاهش در مقطعی نیاز بود صندلی دانشگاه ها افزایش 

یابد که انجام شد و اما در مقطعی کاهش دانشجویان مشکل ایجاد کرد.
وی گفت: برای برخی رشته ها ظرفیت در کشور وجود ندارد و باید کاهش 
داده شود و سعی می کنیم چالش کاهش دانشجو را تبدیل به فرصت کنیم و 
امکانات را به سمت حل مشکالت کشور سوق بدهیم و مراکز رشد و خالقیت 

ایجاد شود تا از ظرفیت خالی اساتید و مراکز استفاده شود.
زمانی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: مطالعه تجمیع و ساماندهی 
مراکز در راستای آمایش سرزمینی دانشگاه های مختلف در حال انجام است 
و در دانشگاه پیام نور شورای مرکزی ساماندهی از دو ماه قبل تشکیل شده 
و قرار است ساختار، مراکز، رشته ها و گروه های آموزشی را ساماندهی کنیم 
و براساس نیاز و پتانسیل مناطق توجه خواهیم کرد که در این مسیر باید 
برخی مراکز تقویت شوند. وی با اشاره به اینکه تالش می کنیم دانشگاه را به 
شان خود برگردانیم، گفت: دانشگاه زمانی مهم است که تاثیرگذار در مسائل 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه باشد و سعی می کنیم تاثیر دانشگاه 

در هر منطقه را تقویت کنیم.

استاندار کرمان گفت: توسعه نیافتگی ها به دلیل تاخیر 
مشکالت  تمام  توان  نمی  و  هاست  طرح  اجرای  در 

موجود جامع را از چشم بیگانگان دید.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی استانداری 
ستاد  مشترک  نشست  در  فدایی  محمدجواد  کرمان، 
شهرستان  تولید  موانع  رفع  و  اقتصادی  فرماندهی 
نحو  بهترین  به  آب  از  باید  اینکه  بر  تاکید  با  ارزوئیه 
تصریح کرد: در صورتی که می  استفاده شود،  ممکن 
توان از آب در بخش های مختلف کشاورزی یا صنعت 
با درآمد بیشتر بهره برد باید با برنامه ریزی اصولی از 

آب در همان بخش استفاده کرد.
جنوب  های  نخل  از  بسیاری  اینکه  به  اشاره  با  وی 
منطقه  این  آبی  منابع  کمبود  دلیل  به  کرمان  استان 
خشک شده اند تاکید کرد: اگر می توان در صنعت بهره 
برداری بیشتری از آب داشت باید آب به جای بخش 

کشاورزی در صنعت مورد استفاده قرار گیرد.
گلخانه  احداث  سمت  به  را  کشاورزی  اگر  افزود:  وی 
ببریم  پیش  درصد   9 تسهیالت  با  هیدروپونیک  های 

می توان از آب استفاده بهینه کرد.
تسهیالت  دریافت  با  کشاورزان  گفت:  کرمان  استاندار 
کشاورزی می توانند در احداث گلخانه در این استان 

مشارکت کنند.
نیم  و  هفت  با  »صوغان«  دشت  شد:  یادآور  وی 
این  مترمکعب بیالن منفی اضافه برداشت آب دارد و 
منجر به خشک شدن تدریجی منابع آبی این منطقه 

می شود.
اجرای  شدن  طوالنی  از  انتقاد  با  همچنین  فدایی 
تصمیمی  مورد  در  ندارد  معنی  کرد:  تصریح  مصوبات 
برنامه  و  اکنون صحبت  گرفته شده  قبل  سال  دو  که 

ریزی شود.
وی گفت: توسعه نیافتگی ها به دلیل تاخیر در اجرای 
طرح هاست و نمی توان تمام مشکالت موجود جامع را 

از چشم بیگانگان دید.

در  زمین  رانش  احتمال  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
روستاهای باغان و موتورپمپ ساالری ها افزود: این 2 
دیگر  ای  منطقه  به  رایگان  زمین  واگذاری  با  روستاها 

نقل مکان می کنند.
وی گفت: در زمینه خارج شدن بخشی از روستاهایی 
که با توجه به شرایط موجود، الزم است بخشی از آنها 
از محدوده مناطق حفاظت شده خارج شود، اقدام شود.
عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان کرمان افزود: 
برای توسعه شهرستان و مشکل تولید و اشتغال الزمه 
دولت  های  برنامه  در  این  و  است  گذاری  سرمایه  آن 
نیز وجود دارد، لذا باید متقاضی سرمایه گذاری وجود 

داشته باشد.
فدایی تاکید کرد: تصمیمات باید با جدیت دنبال شود 
تا تاثیر خوبی در رونق تولید و توسعه شهرستان ارزوئیه 

داشته باشد.

کرمان  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان   
سلیمانی،  سرلشکر  ترور  طرح  جزئیات  تشریح  در 
اشراف  به  باتوجه  گفت:  سپاه  قدس  نیروی  فرمانده 
با احکام و  و  کامل اطالعاتی سازمان اطالعات سپاه 
تیم  محوری  و  اصلی  عناصر  کلیه  قضائی  دستورات 
ظرف  حسینی  عاشورای  و  تاسوعا  با  همزمان  ترور، 
مورد  مختلف  نقطه  چندین  در  10ساعت  از  کمتر 

ضربه قرار گرفتند و دستگیر شده اند.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دادگستری، 
صرفا  پروژه  این  اینکه  به  اشاره  با  ساالری  دادخدا 
در مرحله طراحی باقی نمانده بود، اعالم کرد: کلیه 
قبیل جذب جاسوس،  از  پروژه  این  اجرایی  عملیات 
آموزش آنان، تهیه سالح و مهمات و مواد منفجره و 
وسایل و تجهیزات ارتباطی و نظامی در سطح وسیع 
و گسترده تهیه و از سوی پشتیبانان طرح از طریق 
بهره  آماده  و  منتقل   به داخل کشور  مرزها  از  یکی 

برداری بود.
کرد:  اعالم  کرمان  استان  در  قضائی  ارشد  مقام  این 
سازمان اطالعات سپاه از شش ماه قبل از دستگیری 
جاری،  سال  ماه  شهریور  در  ترور  تیم  این  اعضای 
اقدامات و فعالیت های این تیم را در خارج و داخل 

کشور به صورت شبانه روزی مورد رصد اطالعاتی قرار 
می داده است.

اتهام  به  ترور  پروژه  تیم  اعضای  داد:  ادامه  ساالری 
خارجی  و  داخلی  امنیت  علیه  اقدام  در  مشارکت 
اطالعاتی  های  سرویس  به  کمک  و  محاربه  کشور، 
کشورهای بیگانه و متخاصم تحت تعقیب قضایی قرار 

گرفته اند.
های  ناکامی  پی  در  کرد:  اعالم  کرمان  دادستان 
مکرر مثلث شوم عبری، عربی و آمریکایی در منطقه 
مقدس  نظام  به  زدن  ضربه  جهت  در  خاورمیانه 
در  نفاق  و  کفر  جبهه  ایران،  اسالمی  جمهوری 
با  پروژه جدیدی  به سراغ  فکر مشترکشان  اتاق های 
جوامع  بین  ما  فی  اتحاد  گسستن  هم  از  شوم  نیت 
جهان اسالم رفته و طرح ترور سردار سلیمانی را  به 
عنوان روشن نمودن فتیله انفجار بزرگ آن هم در ایام 
فاطمیه و یا عاشورای حسینی در دستور کار سرویس 

های مشترک استکبار قرار گرفته بود.
ایجاد  قصد  ترور  این  انجام  با  معاندان  افزود:  وی 
اختالف و شروع جنگ داخلی بین جامعه متحد اهل 
تسنن و شیعه را داشتند و از سوی دیگر با این اقدام 
می خواستند جنگ خانمان سوز عرب و عجم را بر 

افروخته  و با این ترور در جهان اسالم بین برادران 
شیعه و سنی اختالف بزرگ و تاریخی بوجود آورند.

خاطرنشان  کرمان  استان  در  قضائی  ارشد  مقام  این 
کرد: یکی دیگر از اهداف این عملیات این بود تا جبهه 
شکست  دچار  و  زمین گیر  را  اسالم  جهان  مقاومت 

نمایند.
دادستان کرمان ضمن تقدیر و تشکر از مجاهدت های 
خاموش و چندین ماهه و شبانه روزی سازمان اطالعات 
سپاه در کشف و خنثی سازی  این طرح پیچیده ضد 
امنیتی گفت: اجرای این پروژه می توانست ضربه ای 
بزرگ و جبران ناپذیری را نه  تنها بر ارکان ساختاری 
و امنیتی کشور بلکه بر جهان اسالم وارد نماید که با 
عنایت حضرت ولی عصر )عجل اهلل تعالی شریف( این 

پروژه با شکست مواجه گردید.
مقدس  نظام  کرد:  بیان  پایان  در  کرمان  دادستان 
جمهوری اسالمی و تمدن بزرگ اسالمی تحت زعامت 
امام  اسالمی،  انقالب  معظم  رهبر  حکیمانه  تدابیر  و 
خامنه ای)مدظله العالی( و در ظل توجهات و عنایات 
و  گردنه های سخت  از  االمر  خاصه حضرت صاحب 
موانع سرراه به خوبی عبورنموده و اکنون مقتدرانه بر 

قلعه  فتح و نصرت ایستاده است.

نخستین قطار اعزامی به کربال استان کرمان از مسیر 
خرمشهر  به  زاهدان  حدفاصل  و  کشور  شرق  جنوب 

شامگاه چهارشنبه 16 مهر ماه اعزام شد.
اداره  سرپرست  ارجونی«  »مجید  ایسنا،  گزارش  به 
با  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  کرمان  آهن  راه  کل 
با  و  درصد   40 از  بیش  گرفته  صورت  پیگیری های 
ظرفیت 260 مسافر این قطار از استان کرمان به کربال 
اعزام شدند. وی با اشاره اینکه قیمت بلیت این قطار از 

استان کرمان تا خرمشهر به صورت شناور و در حدود 
استان کرمان در  زائران  افزود:  تومان است  158 هزار 

ایستگاه های کرمان و زرند سوار قطار شدند.
به  ساعت   30 از  پس  قطار  این  اینکه  بیان  با  وی 
خرمشهر می رسد تصریح کرد: در راستای ارایه خدمت 
رسانی به زائران، مسافران این قطار مسیر خرمشهر به 
اتوبوسی و به صورت رایگان  شلمچه را به وسیله قطار 

سفر می کنند.

استاندار کرمان :
توسعه نیافتگی ها به دلیل تاخیر در اجرای طرح هاست  

از سوی دادستان کرمان تشریح شد؛
جزئیات طرح ترور سرلشکر حاج قاسم سلیمانی

اعزام نخستین قطار به کربال  از استان کرمان 

حذف قبوض کاغذی گاز 

از اول آذرماه در کرمان
مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان از اجرای فرآیند 
حذف قبض کاغذی گاز از اول آذرماه سالجاری در این 

استان خبر داد.
به گزارش ایسنا، »منوچهر فالح« در تشریح جزییات 
این خبر اظهار کرد: با توجه به رویکرد دولت در حذف 
قبوض کاغذی آب، برق، گاز و تلفن و با توجه به وجود 
هدف  با  طرح  این  منظور  بدین  الزم،  زیرساختهای 
ارایه  و دقت خدمات  بهبود کیفیت  کاهش هزینه ها، 
شده همزمان با سایر شرکت های گاز استانی در سطح 

استان کرمان آغاز شده است.
وی این طرح را در زمینه ارایه هر چه بهتر خدمات در 
ارزنده دولت برشمرد و  اقدامات  از  سطح استان یکی 
گفت: در این طرح با جمع آوری شماره تلفن همراه، 
مبالغ گاز بها مشترکین از طریق پیامک اطالع رسانی 

خواهد شد.
کلیه  همکاری  از  تشکر  و  تقدیر  ادامه ضمن  در  وی 
مشترکین  کرد:  اظهار  استان  طبیعی  گاز  مشترکین 
ارسال شماره اشتراک به صورت شماره  با  توانند  می 
به  راست(  به  چپ  سمت  از  ترتیب  )به  اشتراک*1 
به  اشتراک  ارسال شماره  یا  پیامک 100019  شماره 
قبوض  حذف  جهت   1000341194 پیامک  شماره 

کاغذی اقدام کنند.
این مقام مسئول با بیان اینکه از طریق وبسایت شرکت 
همراه  تلفن  ثبت  لینک  به  مراجعه  و  ایران  گاز  ملی 
مشترکین جهت حذف قبوض کاغذی واقع در صفحه 
اصلی سایت می توانند نسبت به اجرای این موضوع 
اقدام کنند افزود: کلیه مشترکین در سطح استان می 
توانند با ارسال عدد 0 به سامانه پیامک 1000341194 
از خدمات گسترده سامانه پیامکی این شرکت مطلع 

شوند.

آگهي مناقصه عمومي 
سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداري کرمان در نظر دارد جهت خرید رنگ ترافیکی و تابلوهای راهنمای مسیر به شرح 
جدول ذیل با مبلغ کل برآورد اولیه 30/742/000/000 ریال از طریق مناقصه اقدام نماید. لذا از کلیه فروشندگان حقیقی و حقوقی واجد 
شرایط دعوت بعمل مي آید برای خرید اسناد مناقصه از تاریخ 98/7/20 لغایت 98/8/9  وجهت تسلیم پیشنهادات تا تاریخ 98/8/12  به 
مدیریت امور قراردادهای شهرداری مرکز به آدرس کرمان ، خیابان سپه مراجعه نمایند. شرکت کنندگان باید مبلغ  1/540/000/000 ریال 
را به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه  به یکی از صورتهای ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد واریزی ، به همراه سایر مدارک تحویل نمایند. 
بازگشایي پاکات در تاریخ 98/8/13 انجام می شود و در صورتیکه برندگان مناقصه حاضر به انجام معامله نشوند ضمانت نامه آنها به ترتیب به 
نفع شهرداری ضبط خواهد شد. بدیهي است که هزینه چاپ آگهي بعهده برنده مناقصه میباشد و سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه 
مندرج است. الزم به ذکر است پرداخت مبلغ معامله  در قالب تهاتر با زمین  صورت می گیرد و هیچ گونه پرداخت نقدی صورت نمی پذیرد. 
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  عمومي آگهي مناقصه                                                          
به رنگ ترافیکی و تابلوهاي راهنماي مسیر شهرداري كرمان در نظر دارد جهت خرید سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل 

اقدام نماید. لذا از كلیه فروشندگان حقیقی و اقصه ریال از طریق من 000/000/742/30برآورد اولیه  كل با مبلغشرح جدول ذیل 
وجهت تسلیم پیشنهادات تا   9/8/98لغایت  20/7/98دعوت بعمل می آید براي خرید اسناد مناقصه از تاریخ واجد شرایط  حقوقی
 شركت كنندگان باید مبلغ به مدیریت امور قراردادهاي شهرداري مركز به آدرس كرمان ، خیابان سپه مراجعه نمایند.   12/8/98تاریخ 

ریال را به عنوان ضمانت شركت در مناقصه  به یکی از صورتهاي ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد واریزي ، به  000/000/540/1
انجام می شود و در صورتیکه برندگان مناقصه حاضر به انجام  13/8/98بازگشایی پاكات در تاریخ  .همراه سایر مدارک تحویل نمایند

عامله نشوند ضمانت نامه آنها به ترتیب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد. بدیهی است كه هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه م
 تهاتر با زمین در قالب  معامله میباشد و سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. الزم به ذكر است پرداخت مبلغ 

 صورت می گیرد و هیچ گونه پرداخت نقدي صورت نمی پذیرد. 
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 واحد متراژ/مقدار موضوع ردیف
ساله  10میلیمتر با شبرنگ  25/1تابلو اطالعاتی ریلی با ورق گالوانیزه  به ضخامت   1

 النه زنبوري با كالف حائل و سایر متعلقات نصب
 متر مربع 774

 متر طول 250 ا كلیه متعلقات نصب ستون و عرشه ذوزنقه اي دروازه اي ب 2
 كیلوگرم 31625 رنگ ترافیکی محوري 3
 كیلوگرم 5000 رنگ دوجزئی 4
 كیلوگرم 5000 گالسبید 5



شنبه 20 مهرماه 13/1398 صفر  1441/ 12 اکتبر 2019/سال بیست و چهارم شماره 3079سه جامعه 

در چرخه ی غمبار 

زمین می رقصی 

گرچه عنوان شده که در جوامع غربی 
تعارف جایگاهی ندارد اما تعارفاتی که ما در رفتارهای 
اجتماعی خود با دیگران داریم بسیار ارزشمند بوده و 
گونه ای از معرفت و لطف را نشان می دهد. هر چند 
امروزه به خاطر سرعت زیاد زندگی این تعارفات کم 
نیاموخته  خود  فرزندان  به  را  آن  اگر  اما  است  شده 
خود  حدی  تا  و  ایم  شده  بزرگی  اشتباه  دچار  باشیم 
ایم. همچنین فرزندانی  انداخته  از چشم اجتماع  را 
که تعارف را نیاموخته اند وجهه ی اجتماعی چندان 
این  آموزش  در  غفلت  داشت.  نخواهند  دلچسبی 
ماندن  عقب  حتی  و  تنهایی  سبب  اجتماعی  مسائل 
از سر عادی زندگی در کودکان می شود وچه بسا در 
فرزندانمان  به  ببرند.  رنج  عارضه  این  از  بزرگسالی 
پرداختن  بدون  هستند  مخاطب  که  وقتی  بیاموزیم 
گوش  غرق  و  کرده  نگاه  همصحبت  به  دیگر  کاری  به 
انتظار  به جای  اوقات  برخی  باشند. همچنین  دادن 
در برقرار شدن رابطه از سوی شخص مقابل خودش 
چه  کند  برقرار  را  نظر  مورد  ی  رابطه  که  کند  تالش 
یک  در  گرفتن  قرار  برای  فرصتی  دیگر  شاید  که  بسا 
مسیر مشترک پیدا نشود. به جای پاسخ های کوتاهی 
مانند نه و بله درصدد توضیحاتی طوالنی تر باشد تا 
دهد.  انجام  ذهنی  ورزش  یک  و  بوده  پویاتر  ذهنش 
همچنین مخاطب درک کند که او دلسوزانه به سئوال 
مطرح شده پاسخ می دهد تا محبت مابین آنها شدت 
بیشتری پیدا کند. قدردانی خود را از دیگران به جا 
آورد هر چند که کوتاه و به اندازه ی یک نگاه تحسین 
آمیز باشد اما کلماتی مانند ممنونم و خواهش می کنم 
را هرگز فراموش نکند این رفتارها اصولی ترین رفتار 
اجتماعی است که والدین حتی به کودکان دوساله می 
آموزند تا در سنین باالتر رفتار عاقالنه تری با اجتماع 
دوسالگی  در  را  اصول  این  ما  اگر  باشند.  داشته 
نیاموخته ایم اینک باید در خود یک انقالب اجتماعی 
ایجاد کرده تا راحت تر با آدم های اطرافمان در تعامل 
باشیم و گاهی حتی کمبودهای خود را به فراموشی 

بسپاریم.
در دامن دنیا دل من مال شما 

عشق ست که افتاده به دنبال شما 
در چرخه ی غمبار زمین می رقصی 

هر لحظه ی ما پر شود از سال شما

به قلم 
مهناز سعید 

یادداشت های 

گاه و بی گاه

معما 
جمعی دور هم نشسته بودیم  و هر کس برای گذراندن 
وقت طرحی پیشنهاد می داد تا سرانجام بر سر گفتن 
معما به توافق رسیدیم و بعد از آن هر نفر معمایی گفت 
و جواب خواست. نوبت به من که رسید گفتم چند روز 
دمش  روی  هم  سگی  پرید  می  گنجشکی  دیدم  پیش 
نشسته بود. نوبت به جواب رسید همهمه ای در جمع 
من  و  بگویی  دروغ  نبود  قرار  دیگر  گفت  اولی  و  افتاد 
مصرانه بر حرفم ایستادم. دومی گفت فتوشاپ بوده و 
ای  دیده  خواب  گفت  سومی  کردم  نفی  را  حرفش  من 
بازار مشورت گرم  نه دادم. دیگر  با  او را هم  که جواب 
شد و هر نفر جوابی داد که پاسخ معما نبود تا باالخره 
همه را ساکت کردم و از آنها پرسیدم تا حاال ندیده اید 
هم  سگ  گفتم  بعد  و  گفتند  بله  همگی  بپرد  گنجشک 

روی دم خودش نشسته بود.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

سرویس علم و زندگی کرمان امروز
 

تغییرات  با  را  انسان  زندگی  می تواند  مغز  آسیب دیدن 
بزرگی مواجه کند. در شرایطی که برخی عادات می توانند 
به تقویت و بهبود سالمت مغز انسان کمک کنند، برخی 

عادات دیگر می توانند به آسیب برسانند.
آو  »پاور  از  نقل  به  ایران  عصر  ایسنا،  گزارش  به 
پازیتیویتی« نوشت: »مغز، اندامی در بدن انسان که تفکر 
اغلب  که  است  هایی  اندام  جمله  از  می کند،  ممکن  را 
کمتر به آن فکر می کنیم. این در شرایطی است که مغز 
اندام بدن ما محسوب می شود و هر آن چه  مهم ترین 
را انجام می دهیم، از تنفس و راه رفتن تا غذا خوردن، 
خوابیدن و غیره را کنترل می کند. مغز مرکز پردازش 
تمام عملکردهای بدن است و آن چه را  می بینیم، می 
شنویم، استشمام می کنیم، مزه می کنیم و لمس می 

کنیم، تفسیر می کند.
آسیب دیدن این اندام کلیدی می تواند زندگی انسان را با 
تغییرات بزرگی مواجه کند. در شرایطی که برخی عادات 
می توانند به تقویت و بهبود سالمت مغز انسان کمک 

کنند، برخی عادات دیگر می توانند به آسیب برسانند.
از نظر ظاهری، شاید نکته ای استثنایی درباره مغز انسان 
وجود نداشته باشد. اگر می توانستیم این اندام را از سر 
خود خارج کرده و نگاهی به آن بیندازیم با چیز زیبایی 
مواجه نمی شدیم. اما ظاهر آن چیزی نیست که این اندام 
انگیز می کند. حدود ۱۰۰  و شگفت  فرد  به  منحصر  را 
میلیارد سلول عصبی یا نورون به طور دائم در مغز مشغول 
فعالیت هستند. هر یک از این نورون ها مجموعه ای فوق 
العاده پیچیده هستند. نورون ها که به عنوان واحد پایه 
مغز نیز شناخته می شوند، سلول هایی تخصصی هستند 

که با دیگر سلول های مغز و بدن در ارتباط هستند.
بیشتر موارد آسیب مغزی در نتیجه رویدادهایی جدی 
مانند سکته مغزی، ضربه های شدید، یا رشد تومور شکل 
می گیرند. آسیب مغزی ساالنه جان افراد بسیاری را می 
گیرد و همچنین افراد بسیاری را ناتوان و محتاج دریافت 

کمک از دیگران می کند.
دارند:  وجود  مغزی  آسیب  برای  اصلی  بندی  طبقه  دو 
آسیب مغزی تروماتیک )TBI( و آسیب مغزی اکتسابی 

.)ABI(
آسیب مغزی تروماتیک در نتیجه یک نیروی خارجی که 
به جمجمه آسیب می رساند، شکل می گیرد. این آسیب 
دیدگی جمجمه آسیب مغزی را به دنبال دارد. از سوی 
می  رخ  سلولی  در سطح  اکتسابی  مغزی  آسیب  دیگر، 

دهد. تومور مغزی و سکته مغزی از جمله کاتالیزورهای 
این نوع آسیب مغزی هستند.

عالئم آسیب مغزی متفاوت هستند. شدت عالئم به نوع 
آسیب مغزی بستگی دارد. آسیب مغزی موقتی که نباید 
به  اغلب  اشتباه گرفته شود،  تروماتیک  با آسیب مغزی 
از عالئم آسیب  بروز عالئم کوتاه مدت منجر می شود. 
مغزی موقتی می توان به سردرگمی، سردرد، مشکالت 

حافظه و حالت تهوع اشاره کرد.
ناتوانی یا مرگ منجر می شود.  آسیب مغزی شدید به 
از عالئم آسیب مغزی شدید می توان به تاری دید، بروز 
دادن  از دست  و  تکلم، خونریزی  یا  در شنوایی  مشکل 
های  ناتوانی  اغلب  مورد،  این  در  کرد.  اشاره  هوشیاری 
از  شناختی، رفتاری و جسمانی رخ می دهند. بسیاری 
افرادی که از موارد شدید آسیب مغزی جان به در می 
برند، ممکن است وارد حالت کماتوز )بی واکنشی( شوند.
در شرایطی که تمام موارد آسیب مغزی قابل پیشگیری 
به عنوان  اجتناب پذیر هستند.  آنها  از  بسیاری  نیستند، 
مثال، هنگام استفاده از وسایل نقلیه ای مانند دوچرخه 
و موتور سیکلت و یا انجام ورزش پر برخورد مانند هاکی 
با  کنید. همچنین،  استفاده  ایمنی  کاله  از  باید  همواره 
دنبال کردن یک رژیم غذایی سالم و متعادل و کاهش 
وزن اضافه می توانید خطر سکته مغزی را کاهش دهید. 
در واقع، اقدامات پیشگیرانه ساده می توانند تفاوت های 

بزرگی را ایجاد کنند.
۵ عادت که به مغز آسیب وارد می کنند

برخی عادات می توانند تاثیر قابل توجهی بر سالمت مغز 
داشته باشند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره 

کرد:
سیگار کشیدن

سیگار  مضرات  درباره  توجهات  بیشتر  که  شرایطی  در 
کشیدن به سوی قلب و ریه ها معطوف می شود اما این 
عادت مضر می تواند به مغز نیز آسیب جدی وارد کند. 
 Drug and در مطالعه ای که در سال ۲۰۱۷ در نشریه
Alcohol Dependence منتشر شد، پژوهشگران 
این گونه نتیجه گیری کردند که سیگار کشیدن موجب 

کوچک شدن بخش های مختلف مغز می شود.
از جمله این بخش ها می توان به قشر مخچه، کورپوس 
کاالسوم )جسم پینه ای(، و تاالموس اشاره کرد. همچنین، 
سیگار کشیدن می تواند با کوچک شدن آمیگداال، هسته 

آکومبنس، و بخش های زیرقشری مرتبط بوده است.
خواب کم یا زیاد

خواب کافی برای سالمت جسمانی و روانی انسان ضروری 
طول  در  ای  دقیقه   ۳۰ تا   ۲۰ کوتاه  زدن  چرت  است. 
روز می تواند به افزایش سطوح انرژی بدن انسان کمک 

کند. اما چرت های طوالنی و بیشتر از نیم ساعت می 
توانند احساس سستی و بی حالی را در انسان ایجاد کنند. 
مراحل عمیق تر خواب  به  ورود  واسطه  به  احساس  این 
پس از گذشت ۳۰ تا ۶۰ دقیقه شکل می گیرد. نتایج 
 Current Opinion in نشریه  پژوهش که در  یک 
Pulmonary Medicine منتشر شد، نشان داد که 
چرت های بیش از نیم ساعت با رخوت خواب و از دست 

دادن بهره وری مرتبط بوده اند.
از سوی دیگر، کمبود خواب نیز می تواند تاثیر منفی بر 
سالمت مغز داشته باشد. مشخص شده است که مغز طی 
چرخه خواب عمیق خود را از سموم پاکسازی می کند. 
کمبود خواب مرگ سلول های مغز را نیز تسریع می کند 
که می تواند به اختالل در حافظه و افت نیروی ذهنی 
منجر شود. هفت تا هشت ساعت خواب شبانه برای افراد 

بزرگسال توصیه شده است.
صبحانه نخوردن

قند  سطوح  کاهش  موجب  تواند  می  نخوردن  صبحانه 
این  بدون  از شبی طوالنی  انسان شود. پس  بدن  خون 
که بدن غذایی دریافت کرده باشد، صبحانه نخوردن می 
تواند کمبود مواد مغذی مورد نیاز مغز و دیگر اندام های 
بدن را به همراه داشته باشد. تکرار پیوسته این کار می 
تواند انحطاط شناختی را موجب شود. پژوهش ها نشان 
داده اند که خوردن صبحانه به واسطه تامین انرژی و مواد 
مغذی مورد نیاز مغز به تقویت عملکرد شناختی کمک 
و  سالم  صبحانه  یک  که  است  شده  مشخص  کند.  می 
مغذی کارایی یادگیری و کاری افراد را افزایش می دهد.

کم آبی بدن
آب یکی از اجزا سازنده اصلی بدن انسان است که ۶۰ 
تا ۷۰ درصد از وزن بدن را شکل می دهد، پس، جای 

تواند  این مایع می  ناکافی  شگفتی نیست که مصرف 
آب  مصرف  باشد.  داشته  همراه  به  نامطلوبی  پیامدهای 
ناکافی می تواند بر جسم و روان انسان تاثیر منفی داشته 

باشد.
بدن انسان برای ارائه عملکرد درست خود به آب نیاز دارد. 
این مایع به تحویل اکسیژن و مواد مغذی مورد نیاز مغز 
کمک می کند. همچنین، پژوهش ها نشان داده اند که 
آب در روانسازی باف مغز نقش دارد. توصیه شده است که 

یک بزرگسال سالم روزانه هشت لیوان آب بنوشد.
آلودگی

 Proceeding of the در مطالعه ای که در نشریه
منتشر   National Academy of Sciences
بین  مستقیم  پیوندی  متوجه  چینی  پژوهشگران  شد، 
سطوح آلودگی هوا و زوال شناختی شدند. چگونگی یا 
چرایی این مساله همچنان به طور دقیق مشخص نشده 
است، اما کمبود اکسیژن و وجود ذرات و سموم مضر در 
هوای آلوده می توانند از دالیل احتمالی باشند. مغز برای 

ارائه عملکرد درست خود به اکسیژن نیاز دارد.  
همچنین، طی پژوهشی دیگر در دانشگاه تگزاس، آمریکا، 
پژوهشگران دریافتند که آلودگی صوتی می تواند موجب 
تغییرات فیزیکی در بخشی از مغز شود که بر پردازش 
گفتار تاثیرگذار است. در این مطالعه، مشخص شد قرار 
گرفتن در معرض صداهای بسیار بلند می تواند به آسیب 
دائمی سلول های مویی گوش منجر شود. سلول های 
مویی وظیفه دریافت امواج صوتی را بر عهده دارند که 

پس از آن، مغز این امواج را تفسیر می کند.
سخن پایانی

و  روانشناسی  استاد  دیویدسون،  ریچارد  گفته  به 
روانپزشکی در دانشگاه ویسکانسین-مدیسن، »مغز ما در 
واکنش به کسب تجربه و آموزش تغییر می کند. تغییرات 
مغز به صورت خواسته یا ناخواسته رخ می دهند. بیشتر 

مواقع، مغز ما ناخواسته تغییر می کند.«
توانیم مغز خود را در  با دنبال کردن عاداتی سالم می 
جهت مثبت تغییر دهیم. مغز قابلیت شکل پذیری دارد. 
)ترمیم پذیری مغز(  نوروپالستیسیتی  نام  به  این مفهوم 
توانایی  معنای  به  نوروپالستیسیتی  شود.  می  شناخته 
مغز در تشکیل و سازماندهی اتصاالت سیناپسی، به ویژه 
در واکنش به یادگیری یا کسب تجربه یا در پی آسیب 

دیدگی است.
و   - بودند  باور  این  بر  مردم  از  بسیاری  ها،  سال  برای 
توانایی  دیگر  و  هوش  که   - هستند  برخی  همچنان 
نیستند.  تغییر  قابل  یعنی  ثابت هستند،  های شناختی 
خوشبختانه، پژوهش های علمی در زمینه مغز و اعصاب 

خط قرمزی بر این مفهوم نادرست کشیده اند.«

عادات مخرب مغز چیست؟

گزارش »کرمان امروز« از تخلفات حادثه ساز موتوسیکلت سواران و نقش این رخدادها در تصادفات درون شهری؛

مرکب مرگ و لزوم سخت گیری ترافیکی

اشاره:
تر  ارزان  به لحاظ  نقلیه ای است که   موتوسیکلت وسیله 
بودن نسبت  به خودرو و جابجایی سریع  به هنگام ساعات 
ترافیک و شلوغ بسیار مورد استقبال جوانان قرار می گیرد. 
خود  به  نیز  را  تولیدکنندگان  نظر  که  است  ای  مساله  این 
با قیمت  جلب کرده و همه روزه تعداد زیادی موتوسیکلت 
ارزان و بدون در نظر گرفتن نکات ایمنی روانه بازار می کنند. 
بدون  که  هستند  هایی  خانواده  نیز  میان  این  در  متاسفانه 
موتوسیکلت  با  رانندگی  مجاز  گواهینامه  فرزندشان  آنکه 
می  اقدام  نقلیه  دستگاه  این  تهیه  به  نسبت   باشد  داشته 
تصادفات  در  نشان می دهد در سال گذشته،  آمارها  کنند. 
جان  نفر   ۱۳۰ و  هزار  کرمان  استان  شهری  برون  و  درون 
باختند که ۲5۲ نفر راکبان موتوسیکلت بوده اند. در همین 

زمینه گزارشی تهیه شده که در ادامه  قابل مطالعه است.
موتوسیکلت و تصادفات

از سویی دیگر عدم نظارت کافی در رعایت استانداردهای 
و  آگاهی  عدم  موتوسیکلت،  سازندگان  طرف  از  ترافیکی 
اصول  رعایت  در  فرهنگی  فقر  ترافیکی،  قوانین  به  آشنایی 
ها  خیابان  بودن  قدیمی  ترافیکی،  مقررات  رعایت  و  ایمنی 
و معابر از جمله عواملی هستند که رشد روزافزون تصادفات 
موتوسیکلت ها را موجب می شوند.البته باید به این عوامل، 
انجام حرکات نمایشی و آکروباتیک در معابر شهری بعضی 
از راکبان موتوسیکلت را نیز اضافه کرد که باعث اخالل در 
نظم عبور و مرور در سطح شهرها شده و عالوه بر به خطر 
انداختن جان خود، آسیب های جدی مادی و معنوی به دگر 

افراد جامعه وارد می کنند.  
مهم ترین تخلفات موتوسیکلت سواران

به گزارش پلیس، نداشتن گواهینامه، نداشتن کاله ایمنی، 
ایجاد  پالک،  نداشتن  ثالث،  شخص  نامه  بیمه  نداشتن 
مزاحمت های خیابانی و صداهای ناهنجار، عبور از پیاده رو 
از مهم ترین و عمده ترین تخلفات موتوسیکلت سواران است.

آمار باالی مرگ و میر راکبان موتوسیکلت
آنگونه که رییس پلیس راهور استان می گوید؛ طبق آمار 
سال9۷ در تصادفات درون و برون شهری استان کرمان هزار 

و ۱۳۰ نفر جان باختند که۲5۲ نفر راکبان موتوسیکلت بوده 
اند. سرهنگ یوسف نجفی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: 
درون شهرها از سال 9۰ تا 9۸ هزار و ۸9۷ نفر جان خود را 
در اثر تصادف از دست داده اند که ۶۷۴ نفر از این آمار معادل 

۳5.5 درصد موتوسیکلت سواران بوده اند.
با  برخورد  اثر  در  که  پیاده ای  عابران  تعداد  وی،  گفته  به 
موتور سواران جان باخته اند ۶۳ نفر است. همچنین طی این 
چند سال تعداد دانش آموزان راکب جان باخته 99 نفر بوده 

است.
رئیس راهور استان در ادامه تصریح کرد: در سال گذشته 
تعداد موتوسیکلت سوارانی که با خودروی دیگر برخورد کرده 
و جان باخته اند 5۸ نفر بوده اند و کسانی که بر اثر برخورد 

همچنین  بودند  نفر   59 باخته اند  جان  سیکلت  موتور  دو 
موتورسوارانی که با موانع برخورد کردند 9۸ نفر هستند.

نجفی همچنین افزود: طبق آمار 9۷ در تصادفات درون و 
برون شهری هزار و ۱۳۰ نفر جان باختند که ۲5۲ نفر راکبان 
موتوسیکلت بوده اند و قریب ۷۰ درصد در اثر ضربه سر بوده 
که نشان دهنده این است راکب فاقد کاله ایمنی بوده است.

هستند  شهرستانی  سه  بم  و  سیرجان  کرمان،  افزود:  وی 
داشتند همچنین 5۸ درصد  را  تصادفات  آمار  بیشترین  که 
را  تا 5۰ سال سن  بین سنین ۲۱  افراد   باختگان  جان  از 

تشکیل می دهند.
می افتد  اتفاق  تصادفات  که  زمان هایی  بیشترین  به  نجفی 
تا هشت شب  از ظهر  بعد  و گفت: ساعت چهار  اشاره کرد 

و  هوا  تاریکی  که  است  تصادفات  وقوع  ساعات  بیشترین 
ترافیک عامل آن است که ۲۷ درصد جان خود را از دست 
دادند و ۶5 درصد از این آمار در جاهای پر تردد جان خود 
استان  ادامه داد: مجروحان در کل  از دست داده اند. وی  را 
در سال ۱۳9۷ بیش از ۱۶ هزار نفر بوده اند که ۱۷.5 درصد 

موتور سواران تشکیل داده اند.
برخورد جدی با حرکات مخاطره آمیزراکبان موتوسیکلت

فرمانده انتظامی استان کرمان از برخورد جدی با حرکات 
غیراخالقی و مخاطره آمیز راکبان موتوسیکلت در این استان 

خبر داد.
همایش  در  ناظری  عبدالرضا  سردار  مهر،  گزارش   به 
انقالب  تاریخ  در  کرد:  بیان  هوشمند  سواران  موتورسیکلت 
اسالمی هنوز برخی نقاط تاریک را مشاهده می کنیم خصوصا 

در آمار تصادفات موتورسواران که باید به آن توجه کرد.
وی به جان باختگان دانش آموز اشاره کرد و گفت: این افراد 
شاید در آینده می توانستند شخصی مهم در جامعه باشد که 

در اثر بی احتیاطی جان خود را از دست داده اند.
فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: عزیزی که در خانواده 
ای در اثر تصادف جان خود را از دست می دهد درد بسیار 

زیاد و دردناکی برای خانواده ها به جا می گذارد.
این  افزود:  و  کرد  اشاره  موتورسواران  تصادفات  به  ناظری 
یکی از مشکالت بزرگی است که در استان باید حل شود و 
شاید یکی از علت هایی که دوربین های نظارت تصویری را در 

سطح شهرها گذاشته ایم همین باشد.
مشاهده  را  موتورسوارانی  وقت ها  خیلی  شد:  یادآور  وی 
می کنیم که طوری رانندگی می کند که مایه تاسف است لذا 

این افراد قانون گریزی را در جامعه ترویج می دهند.
برخی  کرد:  تصریح  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
انجام  مخاطره آمیز  و  غیراخالقی  حرکات  موتورسواران 
می دهند که در فرهنگ موتورسواری مایه تاسف است لذا باید 
همه پای کار بیایند تا این مشکل را با فرهنگ سازی مرتفع 

کنیم و یکی از برنامه های کاری پیش روی ما این است.
امانت  ما  دست  به  مردم  فرزندان  که  این  به  اشاره  با  وی 
وجود  موتورسوار  یک  شاید  خانه ای  هر  در  افزود:  هستند، 
آنها صحبت کنیم موتورسواران متخلف که  با  باید  دارد که 
از  آنها  برای  و  بیاوریم  می کنند  عبور  دوربین ها  جلوی  از 

مخاطرات صحبت کنیم.
ناظری گفت: ان شااهلل با همکاری و همراهی همه جوانان 
از  الگویی  کرمان  در  موتورسیکلت سواران  در حوزه  بتوانیم 
دنیا  و سطح  در کل کشور  پذیری  قانون  و  پذیری  فرهنگ 

باشیم.

    آمارها نشان می دهد که در سال گذشته در تصادفات درون و برون شهری استان 
کرمان هزار و 130 نفر جان باختند که 252 نفر از راکبان موتوسیکلت بودند. به حداقل 
رساندن قیمت این مرکب بی حفاظ و خطرناک توسط سازندگان از سویی و ضد فرهنگ 
»عدم کسب گواهی نامه« برای موتورسواری از سویی دیگر به یک مجموعه مرگ آور 
در خیابان های شهر کرمان مبدل شده است. شاید بهتر باشد که امروز پس از حدود 60 
سال از ورود این مرکب پر حاشیه به ایران، فرهنگ استفاده از آن در جامعه تکمیل شود 

و در این باره سخت گیری های ترافیکی بیش از پیش شود و....

گزارش: مهدیه السادات 
میرمهدی حسینی
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سرویس ادبی کرمان امروز
 

برخی از بزرگترین بی اعتنایی های آکادمی سوئدی به غول های دنیای ادبیات 
را بخوانید.

به گزارش ایسنا، »جایزه نوبل ادبیات در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب 
به »اولگا توکارچوک« و »پیتر هاندکه« رسید. چرا برندگان؟ چون پارسال 
پس از رسوایی بزرگ آکادمی سوئدی جایزه نوبل اهدا نشد. امسال هم به 
جبران یک سال غیبت دو جایزه اهدا شد. آکادمی برای بازسازی وجهه و 

جبران مافات تصمیم های زیادی دارد.
در دنیای ادبیات، نوبل مشهورترین جایزه است که اعتبار برنده را چند برابر 
می کند. البته همیشه بوده اند برندگانی که نامشان به نوبل اعتبار بخشیده 
بوده  وارد  آکادمی سوئدی  به  زیادی  انتقادات  هم  از طرفی همیشه  است. 
است. از انتخاب های سیاسی گرفته تا نادیده گرفتن زنان و توجه بیش از حد 
به اروپا و نادیده گرفتن ادبیات دیگر ملل و صد البته جایزه دادن به افرادی 
که در حد و اندازه این جایزه نبودند. در این میان عجیب ترین انتخاب های 

آکادمی هم به اندازه آنها که نادیده گرفته شدند مایه تعجب نیست.
در بیش از یک قرنی که از اهدای نوبل ادبیات می گذرد، چهره های باربط و 
بی ربط زیادی جایزه گرفته اند، اما تعجب آنجا است که می شنویم آکادمی 
سوئدی مثال لئو تولستوی را جلوی چشم داشته و جایزه نوبل ادبیات را به 

دیگری داده است.
تحلیل ها  از  خیلی  و  است  پررنگ شده  بیشتر  امسال  گرفتن ها  نادیده  این 
درباره برندگان نوبل امسال با این جمله کنایه آمیز به آکادمی سوئدی شروع 
می شود: »قطعا امسال فیلیپ راث برنده نوبل نیست.« او که در چند دوره 
گذشته همیشه در میان گزینه های پرشانس برای دریافت نوبل ادبیات بود، 

آن قدر نادیده گرفته شد تا در نهایت از دنیا رفت.
فیلیپ راث

فیلیپ راث در چند دوره از شانس های اصلی دریافت اسکار بود. شگفت این 
که باب دیلن ترانه سرای آمریکایی در عین ناباوری نوبل گرفت اما جایزه به 

این نویسنده نرسید.
یکی از اعضای آکادمی سوئدی در سال ۲۰۰۸ درباره ادبیات آمریکا گفته 
آن   است.  کم  زبان ها  دیگر  به  آثارشان  ترجمه   است.  ایزوله  »زیادی  بود: 
طور که باید و شاید در دیالوگ جهانی ادبیات مشارکت ندارند.« شاید در 
بزرگ  نویسندگان  از  برخی  گرفتن  نادیده  برای  دلیلی  بتوان  این جمالت 

آمریکایی را از نظر هیات داوری نوبل پیدا کرد.
راث که چندی پیش درگذشت،  برنده جوایز معتبری مثل بوکر و پولیتزر 
بود. از رمان های او که به فارسی ترجمه شده می توان به »یکی مثل همه« 

و »حقارت« اشاره کرد.

مارسل پروست
این نویسنده فرانسوی خالق یکی از برترین آثار ادبی جهان در قرن بیستم 
با عنوان »در جستجوی زمان از دست رفته« بود اما در عین ناباوری آکادمی 
ادبی  کارشناسان  باور  به  نداد.  تشخیصش  نوبل  دریافت  شایسته  سوئدی 

تم های جنجالی آثار پروست  سبب بی اعتنایی آکادمی سوئدی شد.
جیمز جویس

که  بود  معاصر  نویسندگان  بزرگترین  از  یکی  شک  بدون  جویس  جیمز 
جایزه نوبل نگرفت. این نویسنده ایرلندی بر بزرگانی چون ساموئل بکت و 
سال بلو اثرگذار بود که هر دو جایزه نوبل گرفتند. او از پیشگامان جنبش 

مدرنیست در ادبیات قرن بیستم و خالق آثار ماندگاری چون »اولیس« و 
»دوبلینی ها« بود.

آنتون چخوف
هر چه پیش می رویم شگفتی بیشتر می شود. مگر امکان دارد به آنتون چخوف 
پدر داستان کوتاه مدرن جایزه نوبل نداده باشند. اما متاسفانه آکادمی سوئدی 
در برهه ای چندان با بزرگان ادبیات روسیه میانه خوبی نداشت. البته با توجه 

به دشمنی تاریخی سوئد و روسیه می توان این مساله را درک کرد.
خورخه لوئیس بورخس

یکی از آشکارترین نمونه های سیاسی عمل کردن آکادمی سوئدی در مورد 
این نویسنده  جایزه ندادن به خورخه لوئیس بورخس قابل مشاهده است. 
حامی  است،  التین  آمریکای  نویسندگان  برجسته ترین  از  که  آرژانتینی 
دیکتاتورهای نظامی مثل پینوشه بود و همین کافی بود تا از نوبل محروم 

شود. از بورخس هم کتاب های زیادی به فارسی ترجمه شده است.
لئو تولستوی

باز هم یکی دیگر از غول های ادبیات روسیه که نوبل نگرفت. تولستوی البته 
از نوبل نگرفتن خوشحال هم بود و به باور بسیاری دالیل جایزه نگرفتنش را 
باید در عقاید ویژه و دیدگاه های رادیکالش در پیری جستجو کرد. البته او 
را هم مانند چخوف می توان قربانی اختالفات دیرین سوئد و روسیه دانست.

ازرا پاوند
شاعر و منتقد ادبی نوآور آمریکایی که بر بسیاری از شاعران هم عصر خود 
مثل تی اس الیوت، ویلیام باتلر ییتس و رابرت فراست تاثیر عمیق داشت. 
اروپایی حمایت  فاشیست های  از سیاست های  و  یهود داشت  او عقاید ضد 

می کرد پس عجیب نیست که آکادمی نخواهد جایزه نوبل را به او بدهد.
مارک تواین

مثل  مشهوری  آثار  خالق  و  آمریکایی  طنزپرداز  و  نویسنده  تواین  مارک 
تام سایر«، »شاهزاده و گدا« و »ماجراهای هاکلبری فین« را  »ماجراهای 
همه می شناسیم. او هم از نمونه های مشهور بی اعتنایی آکادمی سوئدی به 
ادبیات آمریکا است. مشهور است که آکادمی سوئدی در آن دوران آثاری با 
محوریت خانواده، کلیسا و کشور را دوست داشت و شاید محتوای آثار تواین 

را درخور جایزه نمی دانست.«

سرویس هنری کرمان امروز
 

آلفرد هیچكاک
 برای این که به شکل کاملی بتوان عملکرد های یک فیلم 
تا  گونه ی  به  که  بخواهیم  باید  کنیم  درک  را  سینمایی 
حدی متفاوت فیلم ها را تماشا کنیم و نه تنها روی آن چه 
که دیده می شود متمرکز شویم بلکه بر روی چگونگی و 
چرایی آن چه نشان داده می شود نیز تمرکز داشته باشیم. 
برای این که ادراک ما از یک فیلم افزایش پیدا کند باید با 
انواع مختلف روش هایی آشنا بشویم که دوربین با استفاده 
از آن ها به یک کنش یا یک صحنه می نگرد که این خودش 

نقطه ی دید سینمایی محسوب می  شود.
را  فیلم ها  بتوانیم  که  است  آن  برای  نخست  گام  این 
بخواهیم  که  وقت  هر  بنابراین  کنیم؛  تماشا  هوشیارانه 
بخشی از فیلمی را که تماشا می کنیم، تجزیه و تحلیل 

کنیم باید دائماً پرسش  های زیر را از خودمان بپرسیم:
دوربین از چه موقعیت و دریچه ی چشم چه کسانی یک 

کنش را به تصویر می کشد؟
آیا جایگاه دوربین و شیوه  های خاصی که برای نگریستن 
به یک کنش از آن  ها استفاده می شود بر واکنش ما نسبت 

به آن کنش تأثیر می گذارد؟
در  تغییری  چه  دید،  زاویه ی  یا  دید  نقطه ی  تعییر  با 

واکنش   های ما ایجاد می شود؟
پرسش آخر بسیار اهمیت دارد زیرا به ما نشان می دهد 
که زاویه دید یا نقطه ی دید سینمایی الزم نیست )مثاًل بر 
خالف زاویه دید در ادبیات( ثابت باشد. درواقع ثابت بودن 
زاویه دید در یک فیلم می تواند کسل کننده بوده و مانع 
داریم یک  انتظار  بشود. پس،  با آن  مؤثر  ارتباطی  ایجاد 
فیلم  ساز از یک موقعیت به موقعیتی دیگر مانع دلزدگی و 
خستگی ما بشود اما ما به عنوان مخاطب وانمود می کنیم 
که تداوم بصری و پیوستگی و تداوم کنش  ها به شکلی 
ایجاد شده که به شکل حسی می توانیم فیلم و داستانش 

را دنبال کنیم.
در سینما چهار نوع نقطه ی دید یا زاویه دید به کار برده 

می شود:
زاویه دید عینی )دوربین به عنوان ناظری بیرون از کنش(
در  شرکت کننده  عنوان  به  )دوربین  ذهنی  دید  نقطه ی 

کنش(
نقطه ی دید ذهنی غیرمستقیم

نقطه ی دید تفسیری مستقیم
اساس  بر  دید،  زاویه  چهار  این  از  یک  هر  کلی  طور  به 
الزامات یک موقعیت دراماتیک و دیدگاه خالقانه و سبک 
هر کارگردانی؛ به اشکال مختلفی ممکن است در یک فیلم 

به کار گرفته شوند.
زاویه دید عینی

 این نوع زاویه دید را جان فورد کارگردان بزرگ سینما 
را  دوربین  فورد  است.  کرده  تشریح  سینما«  »فلسفه ی 
پنجره  در نظر می گیرد و مخاطبان را بیرون از این پنجره 
تصور می کند که مشغول تماشای مردمان و رخداد  هایی از 
درون این پنجره اند. از ما خواسته شده که کنش  ها را به 
گونه  ای تماشا کنیم که انگار در دور دست رخ می دهند و 
از ما نخواسته اند در آن ها سهیم بشویم. زاویه دید عینی 
این »اثر  تا  ایستا یاری می گیرد  از دوربین  امکان  تا حد 
پنجره ای« را ایجاد کند و بر بازیگران و کنش ها متمرکز 
است و توجهی به خود دوربین ندارد. نقطه ی دید عینی 
پیشنهاد  موضوع  و  دوربین  میان  حسی  فاصله ی  یک 
می کند و دوربین صرفاً نگاه می کند و قرار است تا جایی 
بیواسطه  را  کنش   ها  و  شخصیت ها  هست،  امکانش  که 
ضبط کند. یک دوربین عینی کنش ها را تفسیر نمی کند 
یا توضیحشان نمی دهد بلکه صرفاً آن ها را ضبط می کند 
از  ترتیب  این  به  را  ما کنش  ها  بشوند.  ما آشکار  برای  تا 

نقطه ی دید یک ناظر غیرشخصی و منفعل می بینیم. در 
چنین موقعیت هایی اگر دوربین حرکتی بکند آن چنان 
حساب شده است که تا حد امکان کم ترین توجهی نسبت 
به خودش را ایجاد کند. کافی است آثاری مانند جویندگان 
یا  لیبرتی واالنس را کشت )۱۹۶۲(  )۱۹۵۶(، چه کسی 
خوشه  های خشم )۱۹۴۰( تماشا کنیم تا بدانیم فورد چه 

معنایی از سینما به مثابه پنجره در ذهن داشته است.
یک  در  ارتباط  برقراری  و  تداوم  فیلم  ها  از  بسیاری  در 
صحنه ی دراماتیک نیاز به نقطه ی  دید عینی دارد. نقطه ی 
دید عینی ما را وا می دارد تا خودمان جزییات بصری نافذ 
استفاده ی  کنیم. هرچند  دنبال  دقت  به  را  مهم  و شاید 
 بیش از حد از چنین ترفندی ممکن است باعث شود تا ما 

عالقه مان را به این  چیزها از دست بدهیم.
زاویه دید ذهنی

با  را  ما  عاطفی  و  بصری  نقطه نظر  از  ذهنی  دید  زاویه   
کنش هایی درگیر می کند که از شخصیت یا شخصیت  ها 
از  استفاده  فلسفه ی  که  هیچکاک  آلفرد  می زند.  سر 
فورد  جان  دیدگاه  مخالف  نقطه ی  در  او  نزد  در  دوربین 
قدرتمند  احساس  یک  خلق  متخصص  می گیرد،  قرار 
شخصیت های  کنش  با  او  کردن  درگیر  و  تماشاگر  در 
پرتلعیق   برای خلق بخش های بصری  او  بود.  فیلم هایش 
و  می کرد  استفاده  دوربین  استادانه ی  حرکات  از  آثارش 

عماًل ما را وادار می کرد تا به خود شخصیت بدل شده و 
عواطف و احساسات او را تجربه کنیم. به نظر هیچکاک،  
ایجاد چنین درگیری ذهنی، تدوین ماهرانه و  ابزار مهم 
مقاله ی  در  او  کنش هاست.  به  نزدیک  دیدی  نقطه ی 
از  پس  یکی  که  این  برای  »پس،  می نویسد:  کارگردانی 
دیگری بر روی یک جزء از صحنه و سپس جزیی دیگر 
تأکید کنیم از دوربین استفاده می کنیم تا یک موقعیت 
روانی ایجاد بشود. نکته این جاست که توجه تماشاگر دقیقاً 
به موقعیت جلب شود؛ به جای این که رهایش کنیم تا 
یک صحنه را از بیرون و از فاصله ی دور تماشا کند... اگر 
و  باشد  داشته  قرار  ثابت  موقعیت  یک  در  دائماً  دوربین 
صرفاً کار ضبط کردن تصویری را انجام دهد، احتماالً توان 
اثرگذاری بر تماشاگر را از دست خواهید داد. در نتیجه، 
جزییات بصری از دست می روند و تماشاگر همان چیزی 
را حس نخواهد کرد که شخصیت در یک صحنه احساس 

کرده است.«
هیچکاک این روش را بارها و بارها در آثارش به کار گرفت 
و نتیجه ی به دست آمده همواره به این شکل بوده که ما 
در مقام تماشاگر گویی که در صحنه حاضریم و همراه با 
شخصیت   های او زجر می کشیم، می ترسیم یا می  خندیم. از 
همان دوران ابتدایی کارش هیچکاک این تمهیدات بصری 
را به شکل خالقانه ای به  کار گرفت. از حرکت طوالنی 
در نمایی دور تا رسیدن به کلیدی که در دست آلیشیا 
هوبرمن )اینگرید برگمن( دیده می شود در بدنام )۱۹۴۶( 
تا نمایی مشابه در مارنی )۱۹۶۴( که در نمای دور مهمانان 
لحظه به لحظه وارد خانه ی مارک راتلند )شون کانری( 
می شوند تا این سرانجام در نمایی درشت، سیدنی استرات 
یا  می شود.  پیدایش  مارنی  سابق  رییس  گابل(  )مارتین 
نماهای متحرکی که درواقع نقطه ی دید شخصیت هایی 
است که مشغول راه رفتن هستند و حتی نمای نقطه ی 
به  است  قرار  که  پرندگانی  از   )۱۹۶۳( پرندگان  در  دید 
پمپ بنزین شهر حمله کنند و از نقطه  ای بسیار مرتفع به 
قربانی های خود می نگرند، همه و همه نشان می دهند که 
هیچکاک به درگیر شدن تماشاگر در داستان، موقعیت ها 
اندازه  چه  آثارش  شخصیت های  کردن حس  احساس  و 
اهمیت می دهد. در حقیقت اگر به دقت به وجه فلسفی 
این دو دیدگاه عینی و ذهنی در سینما توجه کنیم متوجه 
می شویم که تمامی مباحث فنی، زیبایی شناسی، فرمال و 

محتوایی در سینما حول همین دو محور می چرخند.

مشهورترین نویسندگانی که به نوبل ادبیات نرسیدند

طنز مرکب!نقطه ی دید سینمایی چیست؟
می خواستم بدانم 
دانستنم نمی آمد!
وقتی جهل مرکب 

دوران  مشق  مرکب  دوات  و  بانی 
مدرسه ام را 
گم می کردم!

به قلم 
سیدرضا 
مجدزاده 
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حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب در دیدار دو هزار نفر از نخبگان 
جوان و استعدادهای برتر علمی، ادامه پیشرفت علمی کشور را در کوران حرکت 
پرشتاب علمی جهان، کاماًل ضروری و حیاتی خواندند و با اشاره به شوق سرشار، 
انگیزه تحسین برانگیز و اعتماد به نفس جوانان نخبه تأکید کردند: هر جوان 
نخبه پاره تن ایران عزیز ماست و برای رفع مشکالت نخبگان باید سند راهبردی 

امور نخبگان را کاماًل جدی اجرا و پیگیری کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای مطالبی را که ۱۲نفر از نخبگان در این دیدار بیان 
کردند و تأمل جوانان نخبه در باره مسائل مهم کشور بسیار خوب و لذتبخش 
و  دنبال کردن مطالبات  برای  به مسئوالن مربوطه  تأکید  با  و  ارزیابی کردند 
پیشنهادهای نخبگان گفتند: حرکت علمی آغاز شده در کشور نیازمند استمرار 
و  نانو  مانند  نوپا  رشته های  برخی  در  علمی ایران  باالی  رتبه های  البته  است، 
زیست فناوری بسیار افتخارآمیز است، اما به هیچ وجه کافی نیست و نباید ما را 

قانع کند، بلکه باید پیشرفت علمی با شتاب ادامه یابد.
جوانان  عمل  و  حرف  در  خودباوری  و  به نفس  اعتماد  انگیزه،  وجود  ایشان 
برشمردند  استمرار جریان علمی در کشور  از  نشانه ای شوق انگیز  را  متخصص 
و خاطرنشان کردند: این جوانان فقط نخبگان ۳۰شرکت از چهار هزار شرکت 
دانش بنیان کشور بودند که این عدد باید در طول یک مدت محدود و مشخص، 

چندین برابر شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای الزمه تحقق این هدف را ایجاد زیرساخت های قانونی 
در زمینه شرکت های دانش بنیان و رفع موانع پیِش روی آنها برشمردند و گفتند: 
مکرراً تأکید کرده ایم که محیط کسب و کار باید اصالح شود؛ مثاًل مجوزی که 
نبرد، موازی کاری های غلط  زمان  ماه  باید ظرف یک هفته صادر شود، شش 

حذف و انحصار برداشته شود.
جوان  نخبگان  به  خطاب  نکته  چند  بیان  به  اسالمی سپس  انقالب  رهبر 

پرداختند.
اولین نکته مورد تأکید  امور نخبگان«  »اجرا و تحقق جدی سند راهبردی 
رفع  موجب  را  سند  این  کامل  اجرای  ایشان  بود.  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
بسیاری از مشکالت در زمینه پیشرفت علمی، تجاری سازی محصوالت علمی و 
فناوری و حل سایر مشکالت بخش علمی خواندند و گفتند: بنیاد نخبگان موظف 
است به این سند بپردازد و شورای عالی انقالب فرهنگی نیز باید با به روزرسانی 
القائات منفی  از  را مطالبه و دنبال کند.»مأیوس نشدن  این سند، تحقق آن 
جریانی بددل که جنبش علمی کشور را انکار می کند«، توصیه بعدی حضرت 

آیت اهلل خامنه ای به جوانان نخبه بود.
ایشان افزودند: یک جریان بددل و بدخواه که متأسفانه در داخل دانشگاه ها 
نیز حضور دارد، اصل جهش علمی کشور را که یک واقعیت عیان است، انکار و 
تالش می کند با القاء این که هیچ اتفاق علمی مهمی رخ نداده است، مردم را دچار 
تردید و نخبگان را ناامید کند، اما شما در مقابل این جریان هرگز مأیوس نشوید.

رهبر انقالب اسالمی یکی دیگر از کارهای زشت این جریان بددل را داللی و 
انتقال نخبگان مستعد به خارج از کشور دانستند و گفتند: جوان نخبه به ایران 
تعلق دارد و پاره تن کشور است، اما آنها به دنبال دلسرد کردن و یا فریفتن او با 
وعده های پولی یا غیر پولی و موهوم هستند که مسئوالن وزارتخانه های بهداشت 

و علوم موظفند از دانشگاه ها در مقابل این جریان مراقبت کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: برخالف القائات این جریان، مقامات عالی 
کشور از مشکالت و اخبار منفی هم با خبر هستند، اما یقیناً جنبه های مثبت 

جریان علمی کشور بر جنبه های منفی آن غلبه دارد.
ایشان هنر انقالب اسالمی را جرأت دادن به مرد و زن و پیر و جوان برای ورود 
به میادین دشوار از جمله ورود در میادین علمی که حتی تحسین دشمنان را 

هم به دنبال داشته است، خواندند و با یادآوری مواردی از افتخارات علمی کشور 
بردن  »باال  به  کشور  مختلف  بخش های  علمی در  ظرفیت  از  استفاده  گفتند: 
قدرت دفاعی«، »درمان و پزشکی پیشرفته و کنترل بیماری ها«، »مسائل فنی 
مهندسی«، »زیست فناوری و تولید محصوالت با دوام با فناوری نانو« و »فناوری 
صلح آمیز هسته ای«، منجر شده است. حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان 
را  علمی کشور  حرکت  افراد  برخی  واضح،  دستاوردهای  این  وجود  با  کردند: 

تخریب و انکار و اگر بتوانند برسر راه آن مانع تراشی می کنند.
ایشان افزودند: البته این موانع باید برداشته شود و مسئولیت به عهده مسئوالن 
مراکز مربوط است، اما شما جوانان عزیز به حرکت پر شوق، مضاعف و بدون وقفه 

خود در مقابل این جریان انحرافی ادامه دهید.
رهبر انقالب اسالمی، توجه به علوم انسانی را در همه نهادهای نخبگانی از 
جمله بنیاد نخبگان ضروری خواندند و گفتند: وقتی جوان نخبه ایرانی، در زمینه 
مهندسی در تراز جهانی عمل می کند و در ساخت دستگاه های بسیار پیچیده، 
کارهای بسیار مهمی انجام می دهد، طبعاً حضور او در عرصه هایی مانند اقتصاد، 
حقوق و مدیریت و ارائه راه حل برای مشکالت اقتصادی و آسیب های اجتماعی، 

مؤثر و راهگشا خواهد بود.
ایشان برخی مشکالت اقتصادی موجود را ناشی از کمبود تحقیق علمی دانستند 

و افزودند: با دانش نخبگانی می توان راه حل های خوبی برای این مسائل یافت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اجرای کامل سند بسیار ارزشمند نقشه 
علمی کشور افزودند: حضور نخبگان جوان در عرصه علوم انسانی موجب می شود 
پرورش اندام علمی کشور به صورت متناسب صورت گیرد، نه این که یک بخش 

فوق العاده قوی باشد و بخشی دیگر ضعیف و کم جان.
را زمینه ساز  انساندوستی  با فرهنگ صحیح  بودن علم  انقالب همراه  رهبر 
استفاده بشر از منافع حقیقی علم و دانش خواندند و یادآوری کردند: علم بسیار 
مهم و بسیار نافع هسته ای وقتی با فرهنگ غلط قدرت طلبی همراه شد، به 

تولید بمب هسته ای انجامید و به تهدید بزرگ دنیا و بشریت تبدیل شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به موضع قاطعانه و شجاعانه جمهوری 
اسالمی درباره حرمت شرعی استفاده از بمب هسته ای تأکید کردند: ما با وجود 
این که می توانستیم در این راه قدم برداریم، براساس حکم اسالم عزیز کاربرد 
این سالح را حرام قطعی شرعی اعالم کردیم، بنابراین هیچ دلیلی ندارد که برای 

تولید و نگهداشت سالحی که استفاده از آن مطلقاً حرام است، هزینه کنیم.
ایشان پایبندی جدی به مبانی دینی و شرف ملی را دو الزام مجموعه های 
نخبگانی برشمردند و افزودند: دانشمند ایرانی وقتی با فرهنگ اسالمی و ایرانی 
آمیخته می شود، عنصر راهبردِی حیات ملت می شود و به کشور روح و توان 

می بخشد.
ایشان در زمینه ضرورت همراهی علم با فرهنگ صحیح افزودند: ما از شاگردی 
و یادگیری هیچ ابایی و ننگی نداریم، اما نمی خواهیم دانشگاه های ما باز تولید 
»دانشگاه های آمریکایی با همان فرهنگ غلط غربی« باشند.رهبر انقالب با ابراز 
خرسندی از فضای ایرانی- اسالمِی مجموعه های فعال در عرصه های سلول های 
بنیادی، نانو، زیست فناوری و هسته ای گفتند: نخبگان فعال در این زمینه ها، کار 
علمی را نوعی جهاد می دانند و این تفکر و نگرش در همه محیط های دانشگاهی 
مورد نیاز است.حضرت آیت اهلل خامنه ای در جمع بندی این بخش از سخنانشان 
تأکید کردند: شرایط ما با شرایط دیگران متفاوت است. ما باید ایرانی بیندیشیم، 
پیشرفت  الگوی  اجرای  و  رعایت  که  کنیم  زندگی  ایرانی  و  کنیم  فکر  ایرانی 

اسالمی- ایرانی می تواند به این هدف کمک شایانی کند.
و  نوآوری  رفتن  بین  از  باعث  را  دانشگاه های غربی  فرهنگ  از  تقلید  ایشان 
ابتکارات علمی خواندند و گفتند: تقلید از دیگران، نوزایی و نشاط حقیقی علمی را 

هم از بین می برد.
رهبر انقالب اسالمی در ششمین نکته سخنان خود، جامعه نخبگانی را به ایفای 

نقش در زمینه دیپلماسی عمومی فراخواندند.

ایشان گردآوردن »نخبگان ایراِن فرهنگِی بزرگ« یعنی نخبگان قلمرو وسیع 
فرهنگ ایرانی در قرن های گذشته را نمونه ای از ظرفیت بالقوه جامعه نخبگانی 
خواندند و افزودند: ارتباط گیری و گردآوری نخبگان منطقه غرب آسیا، جهان 
اسالم، محور مقاومت و حتی گردآوری نخبگان حق جوی عالم در همه کشورها 
از جمله امریکا و اروپا می تواند با نوعی نهادسازی به ارائه و ترویج »دانش پاک و 

با شرافت« و »اندیشه درست« منجر شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، با نقد برخی کم کاری ها در ارائه راه سوم برخاسته 
از انقالب اسالمی به جهانیان گفتند: راه ما نه سوسیالیستی است نه متکی بر 
لیبرال دمکراسی. ما به برکت اسالم راه سومی را به ملت ها ارائه کرده ایم که باید 
بیش از پیش با سخن منطقی و عمل خود، دل ها را به این راه سودمند برای 
بشریت جذب کنیم و ملت ها را از نفوذ روزافزون فرهنگ منحط غرب نجات 

دهیم.
رهبر انقالب در آخرین فراز سخنانشان در جمع دو هزار نخبه جوان بر ایجاد 
حرکت  پیشروان  و  اساتید  نخبگان،  گفتند:  و  کردند  تأکید  امید  گسترش  و 
علمی نگذارند امید به وجود آمده برای پیشرفت علمی کشور دچار اختالل شود.
ایشان در همین زمینه افزودند: در کشور البته مشکالت مختلفی وجود دارد، اما 
نباید این مشکالت را یکطرفه و بدون توجه به موفقیت ها مدام مطرح و بر سر آن 
مرثیه خوانی کرد، چرا که در این صورت امید در دل جوانان کم فروغ می شود.

رهبر انقالب اسالمی توجه و تبیین موفقیت های بزرگ را از وظایف نخبگان 
در قبال نسل جوان دانستند و افزودند: استعداد ایرانی بعد از انقالب به وجود 
نیامده بلکه موهبتی همیشگی و خدادادی است، اما انقالب با میدان دادن به 
این استعدادها، ایران را از حالت راکد و عقب افتاده و وابسته، به کشوری مستقل، 
در حال پیشرفت و برخوردار از موفقیت های فراوان تبدیل کرد که باید به این 

واقعیات توجه کامل داشت.
ایشان نتایج »مقایسه پیشرفت های علمی دانشگاه ها در چهل سال اخیر را با 
قبل از انقالب« حیرت آور خواندند و افزودند: این حرکت عظیم البته در اول راه 
است، اما به فضل الهی و همت نخبگان و جوانان به اوج خواهد رسید و جوان 

ایرانی باید با این نگاه به آینده بنگرد.
و  حقیقی  امید  مایه  را  معنویت  و  تقوا  توکل،  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
روزافزون خواندند و به نخبگان جوان توصیه کردند: هرچه می توانید دل های 
پاکتان را پاکتر کنید و در حرف و عمل خداوند کریم را همواره مدنظر داشته 
را در پیشرفت مداوم احساس و درک  یاری خدا  باشید، آن وقت همراهی و 

خواهید کرد.
رهبر انقالب در پایان سخنانشان با تکرار سخنان چند سال قبل خود یادآوری 
کردند: گفته ایم که باید به گونه ای پیشرفت کنیم که ۵۰ سال بعد هر نخبه ای 
و هر کسی که در جهان خواست تازه های علم را فرا بگیرد، ناچار به دانستن 
زبان فارسی باشد و تحقق این هدف، حتماً در دایره هوش و استعداد و همت 

ایرانی امکانپذیر است.
در این دیدار همچنین آقای ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، 
بومی،  فرهنگ  و  آموزش  انسانی،  نیروی  براساس  علمی را  درونزای  پیشرفت 
رویکرد بنیاد ملی نخبگان اعالم کرد و گفت: از نظر ما نخبه کسی است که برای 
کشور خود ارزش افزوده و اشتغال ایجاد کند و بر این اساس حمایت های بنیاد 

ملی نخبگان منوط به انجام کار و تالش و نوآوری است.
وی طرح سرآمدان علمی و برگزاری جوایز مصطفی و شهید احمدی روشن را از 
جمله برنامه های در حال اجرای بنیاد علمی نخبگان خواند و افزود: اقتصاد دانش 
بنیان در نقطه مقابل اقتصاد نفتی و وابسته است و در آن، کیفیت نیروی انسانی 

و وارد کردن بخش خصوصی به سرمایه گذاری اصل است.

پیاده روی و زیارت حرم مطهر امام حسین )ع( در روز اربعین ریشه تاریخی 
دارد چرا که جابر بن عبداهلل انصاری و عطیه عوفی در سال ۱۲۸۱ قمری با 
از شهادت  که  اربعینی  اولین  و در صبح  مدینه حرکت کردند  از  پیاده  پای 

حضرت سیدالشهدا )ع( می گذشت، به کربال رسیدند.
پیاده روی و زیارت حرم مطهر امام حسین )ع( در روز اربعین ریشه تاریخی 
دارد چرا که جابر بن عبداهلل انصاری و عطیه عوفی در سال ۱۲۸۱ قمری با 
از شهادت  که  اربعینی  اولین  و در صبح  مدینه حرکت کردند  از  پیاده  پای 
در  که  آنچه  طبق  و  رسیدند  کربال  به  می گذشت،  )ع(  سیدالشهدا  حضرت 
)س(  کبری  زینب  اربعین حضرت  روز  در  است  مشهود  معتبر  شیعه  منابع 
از گفتگو  نفر وارد کربال شدند و پس  با هشتاد و چهار  امام سجاد همراه  و 
با جابر عبداهلل انصاری، قبر مطهر امام )ع( را زیارت کردند و از آنجا زیارت 

اربعین آغاز شد.
انصاری  عبداهلل  بن  جابر  رسیدند،  کربال  به  چون  علیهم السالم،  بیت  اهل 
را دیدند که با تنی چند از بنی هاشم و خاندان پیامبر برای زیارت حسین 
علیه السالم آمده بودند، هم زمان با آنان به کربال وارد شدند و سخت گریستند 
و ناله و زاری کردند و بر صورت خود سیلی زده و ناله های جانسوز سر دادند و 
زنان روستاهای مجاور نیز به آنان پیوستند، زینب علیها السالم در میان جمع 
زنان آمد و گریبان چاک زد و با صوتی حزین که دل ها را جریحه دار می کرد 
می گفت: »وا اخاه! واحسیناه! واحبیب رسول اهلل و ابن مکة و منی! و ابن فاطمة 

الزهراء! و ابن علی المرتضی! آه ثم آه!« پس بی هوش شد.
آن گاه ام کلثوم لطمه به صورت زد و با صدایی بلند می گفت: امروز محمد 
مصطفی و علی مرتضی و فاطمه زهرا از دنیا رفته اند و دیگر زنان نیز سیلی به 

صورت زده و گریه و شیون می کردند.
است  چه سخت  جداه!  وا  محمداه!  وا  زد:  فریاد  دید،  چنین  چون  سکینه 
بر تو تحمل آنچه با اهل بیت تو کرده اند، آنان را از دم تیغ گذراندند و بعد 

عریانشان کردند!
عطیه عوفی می گوید: با جابر بن عبداهلل به عزم زیارت قبر حسین علیه السالم 
بیرون آمدم و چون به کربال رسیدیم، جابر نزدیک شط فرات رفته و غسل کرد 
و ردایی همانند شخص محرم بر تن کرد و همیانی را گشود که در آن بوی 
خوش بود و خود را معطر کرد و هر گامی که بر می داشت ذکر خدا می گفت 

تا نزدیک قبر مقدس رسید و به من گفت: دستم را بر روی قبر بگذار! چون 
چنین کردم، بر روی قبر از هوش رفت.

یا  مرتبه گفت:  آن گاه سه  آمد،  به هوش  تا  پاشیدم  جابر  روی  بر  آب  من 
حسین!

سپس گفت: »حبیب ال یجیب حبیبه!« و بعد اضافه کرد: چه تمنای جواب 
داری که حسین در خون خود آغشته و بین سر و بدنش جدایی افتاده است! 
بزرگ  فرزند  و  پیامبران  بهترین  فرزند  تو  که  می دهم  گواهی  »من  گفت:  و 
از اصحاب  نفر  و پنجمین  تقوایی  و  فرزند سالله هدایت  تو  مؤمنین هستی، 
کساء و عبایی، تو فرزند بزرگ نقیبان و فرزند فاطمه سیده بانوانی و چرا چنین 
نباشد که دست سید المرسلین تو را غذا داد و در دامن پرهیزگاران پرورش 
یافتی و از پستان ایمان شیر خوردی و پاک زیستی و پاک از دنیا رفتی و 
اندوهگین کردی، پس سالم و رضوان خدا  از فراق خود  را  دل های مؤمنان 
بر تو باد، تو بر   همان طریقه رفتی که برادرت یحیی بن زکریا شهید گشت.«

آن گاه چشمش را به اطراف قبر گردانید و گفت: »سالم بر شما ای ارواحی 
که در کنار حسین نزول کرده و آرمیدید، گواهی می دهم که شما نماز را بپا 
داشته و زکات را ادا کرده و به معروف امر و از منکر نهی کردید و با ملحدین 
و کفار مبارزه و جهاد کرده، و خدا را تا هنگام مردن عبادت کردید.« و اضافه 
کرد: به آن خدایی که پیامبر را به حق مبعوث کرد ما در آنچه شما شهدا در 

آن وارد شده اید شریک هستیم.
عطیه می گوید: به جابر گفتم: ما کاری نکردیم! اینان شهید شده اند، گفت:  
ای عطیه! از حبیبم رسول خدا صلی اهلل علیه وآله شنیدم که می فرمود: »من 
احب قوما حشر معهم و من احب عمل قوم اشرک فی عملهم« هر که گروهی 
را دوست داشته باشد با همانان محشور شود و هر که عمل جماعتی را دوست 

داشته باشد در عمل آن ها شریک خواهد بود.«
احیای مجدد پیاده روی اربعین توسط »شیخ میرزا حسین نوری«

پیاده روی اربعین پس از این در برهه ای از زمان به ورطه فراموشی سپرده 
می شود و در   نهایت توسط »شیخ میرزا حسین نوری« دوباره احیا می شود.

این عالم بزرگوار اولین بار در عید قربان به پیاده روی از نجف تا کربال اقدام 
را  اطرافیانش وی  و  از دوستان  نفر  و حدود ۳۰  بود  راه  در  روز  کرد که ۳ 
همراهی می کردند، نیز با وی بودند، »محدث نوری« از آن پس تصمیم گرفت، 
هر سال این کار را تکرار کند، ایشان آخرین بار در سال ۱۳۱۹ هجری با پای 

پیاده به زیارت حرم أباعبداهلل حسین )علیه السالم( رفت.
نشانه های مومن چیست؟

آری! از آن پس بسیاری از عاشقان اهل بیت و امام حسین )علیه السالم( و 
نیز برخی علما و حتی مراجع تقلید با پای پیاده به کربال سفر کرده اند، میرزا 
جواد آقا ملکی تبریزی یکی از مراجع عالیقدر جهان تشیع که خود بار ها با 
پای پیاده از عتبه علویه، رهسپار عتبه حسینی شده است، درباره مراقبه و 

بزرگداشت روز اربعین حسینی چنین می گوید: »به هر روی بر مراقبه کننده 
الزم است که بیستم صفر )اربعین( را برای خود روز حزن و ماتم قرار داده 
بکوشد که امام شهید را در مزار حضرتش )علیه السالم( زیارت کند، هر چند 
تنها یک  بار در تمام عمرش باشد، چنانکه حدیث شریف، عالمت های مۆمن را 
پنج امر ذکر کرده است: ۵۱ رکعت نماز در شبانه روز، زیارت اربعین،  انگش تر 
ْحمِن  الَرّ اهللِ  بِْسِم  بلند  و  گذاشتن  خاک  بر  پیشانی  کردن،  راست  دست  در 

ِحیمِ  گفتن در نماز ها« )ترجمه المراقبات، کریم فیضی، صفحه ۸۵( الَرّ
همچنین علی بن میمون صائغ، از حضرت امام صادق علیه الّسالم نقل کرده 
که آن حضرت فرمودند: ای علی! قبر حسین علیه الّسالم را زیارت کن و ترک 
مکن. عرض کردم: ثواب کسی که آن حضرت را زیارت کند چیست؟ حضرت 
فرمودند: کسی که پیاده زیارت کند آن حضرت را، خداوند به هر قدمی که 
برمی  دارد یک حسنه برایش نوشته، و یک گناه از او محو می  فرماید، و یک 
درجه مرتبه اش را باال می  برد و وقتی به زیارت رفت، حق تعالی دو فرشته را 
موّکل او می  فرماید که آنچه خیر از دهان او خارج می شود را نوشته و آنچه 
شر و بد می  باشد را ننویسند. و وقتی برگشت با او وداع کرده و به وی می  
گویند: ای ولّی خدا! گناهانت آمرزیده شد. و تو از افراد حزب خدا و حزب 
رسول او و حزب اهل بیت رسولش می  باشی، به خدا قسم! هرگر تو آتش را 
به چشم نخواهی دید و آتش نیز هرگز تو را نخواهد دید و تو را طعمه خود 

نخواهد نمود. )کامل الزیارت ص ۱۳۴(
رهبر  نگاه  در  اربعین حسینی  روز  بزرگداشت  و  پاسداشت  اهمیت 

انقالب
نیز  انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای  علی  سید  آیت اهلل  که حضرت  همچنین 
فرودین  اول  در  اربعین حسینی  روز  بزرگداشت  و  پاسداشت  اهمیت  درباره 
روز  در  حسینی  مغناطیسی  جاذبه  »شروع  کردند:  بیان  چنین   ۱۳۸۵ سال 
به کربال می کشند،  بلند می کند و  از مدینه  را  اربعین است، جابربن عبداهلل 
این   همان مغناطیسی است که امروز هم با گذشت قرن های متمادی در دل 

من و شما هست«.
پیاده روی اربعین در کالم آیت اهلل بهجت

مرحوم آیت اهلل العظمی بهجت )ره( را بهتر درک می کنیم که فرمود: »امام 
زمان )عج( پس از ظهور، خود را به واسطه امام حسین )ع( به همه عالم معرفی 
را شناخته  )ع(  عالم، حسین  مردم  باید همه  زمان  آن  در  بنابراین  می کند، 

باشند و پیاده روی اربعین بهترین فرصت برای این کار است.«
گفتنی است این اجتماع بزرگ مانور و رژه عظیمی در راستای تبری جستن 
از اقدامات ضد بشری تکفیری ها و دشمنان اهل بیت )ع( به شمار می رود، 
ضمن آنکه از سویی اعالم صریح وفاداری و عالقه شدید محبان و ارادتمندان 

به ساحت مقدس سیدالشهدا )ع( است.

رهبر معظم انقالب در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی :

ایرانی بیندیشیم ایرانی فکرکنیم و ایرانی زندگی کنیم

فلسفه پیاده روی اربعین چیست؟
به کوشش محمود 

جعفری کوهبنانی
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سرنخ جدید پلیس آگاهی در 

پرونده مفقود شدن دختر ۲۱ ماهه
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: کارگروهی در این پلیس برای 
یافتن دختربچه مفقود شده در شهرری در حال فعالیت است و سرنخ های 

جدیدی در این پرونده پیدا کردیم.
سردار علیرضا لطفی درباره آخرین وضعیت دختر ۲۱ ماهه که در منطقه 
قلعه نو شهرری مفقود شده است، اظهار کرد: کارگروهی در پلیس آگاهی 
تهران بزرگ در این پرونده در حال فعالیت است و سرنخ های جدیدی در 

این پرونده پیدا کردیم.
دختربچه  این  خانواده  اینکه  بیان  با  بزرگ  تهران  آگاهی  پلیس  رئیس 
اطالعات خاصی را درباره مظنونان احتمالی در اختیار پلیس قرار نداده اند، 

گفت: هنوز هیچ ردی مبنی بر ربایش این دختربچه پیدا نشده است.
کودک  این  یافتن  برای  آگاهی  پلیس  مأموران  کار  کرد:  تصریح  وی 

بی وقفه ادامه دارد.
گفتنی است دختری ۲۱ ماهه به نام زهرا در اواخر شهریور ۹۸، از مقابل 
منزلشان در منطقه قلعه نو شهرری مفقود شده و بررسی ها برای یافتن 

وی ادامه دارد.

نزاع وحشتناک در ورامین؛

 چهار کشته و چهار مجروح
آنها  سوی  به  قاتل  تیراندازی  و  همسر  خانوده  با  داماد  نزاع  پی  در 
پدرهمسر و دو باجناقش را کشت و سه زن و یک کودک مجروح شدند 

و قاتل اقدام به خودکشی کرد.
بر پایه این گزارش، در پی وقوع یک فقره درگیری خانوادگی در یکی از 
مناطق مسکونی شهرستان ورامین و کسب خبر توسط مرکز فوریتهای 

پلیسی ۱۱0، بالفاصله عوامل گشت انتظامی در محل حاضر شدند.
مأموران پس از حضور در محل و با بررسی میدانی، پرده از یک  قتل 
برداشتند که بر اثر آن چهار مرد کشته و سه زن به همراه یک کودک 

خردسال به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.
با تحقیقات کارآگاهان پلیس در محل وقوع جرم مشخص شد بر اثر 
با  با یک قبضه اسلحه کمری  با خانواده همسر خود، قاتل  نزاع داماد 
حضور در منزل پدر همسرش اقدام به تیراندازی کرده که در پی آن پدر 
همسر و دو باجناقش به قتل رسیده، چهار نفر دیگر مجروح شده و در 

نهایت قاتل  اقدام به خودکشی کرده است.
اختالف خانوادگی عنوان  پلیس،   اولیه  این جنایت در تحقیقات  علت 

شده است.
تحقیقات تکمیلی پلیس در این رابطه ادامه دارد.

وحشتناکترین دفاع از ناموس مادرزن 

در برابر داماد پلید 
با  داشت  را  او  به  درازی  وقتی قصد دست  زن  داماد یک  رکنا:  حوادث 

ضربه ساطور عقیم شد.
گزارش رسانه های افغانستانی حاکی از آن است که زن 4۸ ساله زمانی 
که متوجه نیت پلید داماد 3۲ ساله اش نسبت به خود شد در یک عمل 

ناگهانی با ساطور او را عقیم کرد.
پس از شکایت خانواده داماد به اداره پلیس و دستگیری منیره به جرم 
سوقصد به جان پسرشان مشخص شد که عبداهلل پس از ازدواج با دختر 
خانواده به مادر زن خود سوءقصد داشته و چندین بار قصد دست درازی 

به مادر زن خود را داشته که تاکنون ناکام مانده است.
پس از دستگیری عبداهلل و بازجویی های اولیه در بیمارستان مشخص 
شد که وی از آنجاییکه پدر همسرش مدت طوالنی است  فوت شده و 
مادر زن جوانش بدون همسر مانده است تصمیم گرفت تا با او ارتباط 
برقرار کند. به همین خاطر چندین بار به سراغ او رفت اما هر بار با ضرب 
و شتم از سوی مادر زنش رو به روشد که این بار مورد حمله با ساطور 

قرار گرفت و از مردانگی ساقط شد.
بیمارستان بستری  تا زمان بهبودی اوضاعش در  در حال حاضر متهم 

است تا مجازاتی برایش در نظر گرفته شود

ماجرای عجیب زنده شدن یک پسر بچه  

دو ساعت بعد از مرگ

پسر بچه پنج ساله که قلبش از کار افتاده بود، به طور بسیار عجیب و 
باورنکردنی زنده ماند.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، پسر پنج ساله ای که 
در حال غرق شدن بود، با این که به مدت دوساعت قلبش از کار افتاده 
بود، زنده ماند. این پسر که اهل زانگ چانگ یکی از شهر های چین 
است، لیز خورد و درون یک حوضچه افتاد، اما مقاومت کرد و جان سالم 
به در برد؛ قلب او حدود دو ساعت از کار افتاده بود، ولی در نهایت زنده 

ماند.
بیرون کشید و سعی کرد آب هایی  را  او  این حادثه، رهگذری  پی  در   
را که بلعیده از بدن او خارج کند. در این گزارش آمده است: زمانی که 
رهگذر او را بی جان دیده، به مدت 40 دقیقه هیچ گونه تنفس مصنوعی 
به وی نداده است. پدر و مادر او زمانی که از این ماجرا خبر دار شدند، 
از پزشکان درخواست کردند او را احیا کنند و با تالش آن ها حدود ۱۱0 

دقیقه بعد دوباره نفس کشید.

جهانگیری:  بگذاریم کاندیدای همه جریان ها در انتخابات حضور داشته باشند

خبری از رفع فیلتر تلگرام نیست

دولت های  کارنامه  مقایسه  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
یازدهم و دوازدهم با دوره های گذشته ریاست جمهوری 
با  مقایسه  در  چه  امید  و  تدبیر  دولت  گفت:کارنامه 
با  مشابه  کشورهای  با  مقایسه  در  و چه  قبل  دولت های 

سرافرازی و افتخار قابل دفاع است.
رئیس  اول  معاون  جهانگیری  اسحاق  ایسنا؛  گزارش  به 
جمهوری در همایش سراسری و سومین مجمع عمومی 
برگزاری  به  اشاره  با  رسانه های کشور  و  مطبوعات  خانه 
پایان  به  نزدیک  روزهای  در  یازدهم  مجلس  انتخابات 
سال جاری، گفت:  تا اینجای کار با آمریکایی ها در جنگ 
اقتصادی که آن ها آغاز کرده اند اگر نگوییم ما پیروز اصلی 
آن چه  در  و  نخورده ایم  شکست  که  می گوییم  هستیم، 
بیاورند موفق  ایران  که آمریکایی ها بر سر ملت و کشور 
نشدند. در این شرایط ما یک فرصت داریم که از خود یک 
اقتدار ملی به نمایش بگذاریم و به نظر من بهترین فرصت 

نمایش این اقتدار انتخابات پیش رو است.
وی ادامه داد: می شود انتخابات پیش رو به جشن پیروزی 
ملت ایران و جشن مشارکت آن ها تبدیل شود و می توان 
کاری کرد که همه گروه ها و جریان های مختلف سیاسی 
احساس کنند که در سرنوشت کشور خود سهیم هستند 
موضوع  این  می کنند.  مشارکت  آن  در  و  دارند  حضور 
بستگی به آن دارد که ما مسئولین با چه روش، ذهنیت 
و دیدگاهی با انتخابات برخورد کنیم؛ اگر روش مان بسته 
و محدود و تنگ باشد و فکر کنیم که ما تصمیم گیرنده 
تصمیم  که  شما  بگویند  مردم  است  ممکن  هستیم، 
می گیرید، خودتان هم رای دهید. اگر زمینه را باز کردیم 
تا همه مردم احساس کردند در بین کاندیداها فرد مورد 
مورد  درصد  فرد ۱۰۰  اگر  یا حتی  دارد  وجود  نظرشان 
افرادی  کمتری  درصد  با  بلکه  ندارد  وجود  نیز  نظرشان 
حضور دارند که نظرشان را نمایندگی کند، در انتخابات 

مشارکت می کنند و رای می دهند.
و  حداکثری  »مشارکت  این که  بر  تاکید  با  جهانگیری 

است«،  ایران  اسالمی  جمهوری  اصلی  هدف  گسترده 
خاطرنشان کرد: در انتخابات گذشته مقام معظم رهبری 
فرمودند که اگر کسی نظام جمهوری اسالمی ایران را هم 
قبول ندارد به خاطر ایران در انتخابات شرکت کند؛ این 
تعبیر از نظر من یکی از شاهکارهای رهبری بود. ایشان 
در نقطه حساسی که فکر می کردند مردم باید مشارکت 
کنند، چنین جمله ای را مطرح کردند. امسال نیز چنین 

مشارکتی را در انتخابات نیاز داریم.
معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: باید با سعه صدر 
بسیار باال و سینه ای بسیار فراخ با مسائل کشور برخورد 
رقابتی  و  آبرومند  انتخابات  واقعی  معنای  به  باید  کنیم؛ 
برگزار شود و باید بگذاریم همه کاندیداها در این انتخابات 
حضور داشته باشند. همچنین رسانه ها و نخبگان جامعه 
باید به سمتی بروند که باید یک انتخابات پرشور برگزار 
شود؛ اگر چنین انتخاباتی برگزار شد به نظر من آن زمان 
نقطه پایانی است که آمریکایی ها از این که در منطقه به 

ما آسیبی بزنند مایوس می شوند.
است«  منطقه ای متالطم  ما  این که »منطقه  بیان  با  وی 
به وضعیت یمن، عربستان سعودی، عراق و سوریه اشاره 
کرد و گفت: متاسفانه ممکن است ترکیه دغدغه ای درباره 
مرزهایش داشته باشد، اما راه حل آن جنگ نیست؛ هیچ 
راه حل  بلکه  است  نشده  نظامی حل  با حرکت  مساله ای 
تعامل است؛ در جنگ خون عده ای  گفت وگو، مذاکره و 
در  نمی شود.  حاصل  نتیجه ای  و  می شود  ریخته  بیگناه 
و  کنیم  محافظت  ایران  از  باید  حساسی،  منطقه  چنین 
من فکر می کنم انتخابات در این زمینه بسیار تاثیرگذار 

و مهم است.
جهانگیری با اشاره به برخی انتقادات از رییس جمهوری 
کرد:  اظهار  انتخابات،  درباره  ایشان  اظهارات  درباره  
رییس  آقای  از صحبت های  بد  تفسیرهای  بیخود  برخی 
یک  که  نگفتند  رییس جمهوری  آقای  نکنند؛  جمهوری 
نکردند،  ایجاد  اساسی  قانون  در  شبهه ای  و  نباشد  نهاد 

به  ما  که  کنند  منتقل  را  مطلب  این  می خواستند  بلکه 
انتخابات  پیروز  ایران  ملت  که  مشارکت گسترده ای  یک 
باشد، نیاز داریم و راهش این است که فضا را بازتر کنیم 
و فیلترها را سخت نکنیم و بگذاریم همه جریان ها حضور 

داشته باشند.
صحبت های  از  دیگری  بخش  در  وی  ایسنا،  گزارش  به 
خود با تاکید بر لزوم کاهش دغدغه های مطبوعات، اظهار 
کرد: شرایط زندگی روزنامه نگاری که با ۵۰۰ تومان درآمد 
فعالیت می کند برای دولت روشن است لکن باید در این 

زمینه راه کارهای اساسی از سوی مطبوعات مطرح شود.
از  کاغذ  درباره   خوبی  »راه حل های  این که  بیان  با  وی 
سوی مطبوعات ارائه شد«، خاطر نشان کرد: انجمن های 
حل  راه کارهای  دولت  به  باید  رسانه ای  و  مطبوعاتی 

مشکالت را بدهند.
دولت  موافقت  به  اشاره  با  جمهور  رییس  اول  معاون 
برای تاسیس یک سازمان نظام رسانه ای، اظهار کرد: هر 
به تشکیل سازمان  بررسی الیحه مربوط  زمان که قصد 
سوی  از  مخالفت هایی  داشتیم  دولت  در  را  رسانه ای 
می خواهیم  نیز  امروز  می شد؛  اعالم  مطبوعاتی ها  برخی 
از  راستا  همین  در  کنیم  تکلیف  تعیین  را  موضوع  این 
در  که  می کنم  درخواست  رسانه ها  و  مطبوعات  فعاالن 
این خصوص وقت بگذارند و اصالحات مورد نظرشان را 
اعالم نمایند تا بعد از بررسی الیحه ای جامع تدوین شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر دولت و وزارت ارشاد طرفدار 
ایجاد سازمان نظام رسانه ای هستند، اما هر زمان که خود 

مطبوعات طرفدار آن باشند این کار انجام می شود.

 مرکز ملی فضای مجازی خبر احتمال رفع فیلتر 
شده  منتشر  مجازی  شبکه های  در  که  را  تلگرام 

بود، تکذیب کرد.
اردیبهشت  از  تلگرام  پیام رسان  ایسنا،  گزارش  به 
سال ۱۳۹۷ با دستور قوه قضاییه فیلتر شد؛ پس از 
فیلترینگ تلگرام چندین بار شایعاتی مبنی بر رفع 
فیلتر این پیام رسان مطرح شد، اما این شایعات 

ادامه  امروز هم  تا  تلگرام  فیلتر  و  نداشت  مبنایی 
داشته است.

سید  به  منتسب  اخباری  نیز  این،  وجود  با 
فضای  عالی  شواری  -دبیر  فیروزآبادی  ابوالحسن 
مجازی کشور- مبنی بر رفع فیلتر تلگرام در برخی 
شبکه های اجتماعی منتشر شد، با این مضمون که 
فیلتر  رفع  با  مجازی  فضای  عالی  شورای  اعضای 

تلگرام موافق هستند و به همین دلیل تا پایان ماه 
صفر فیلترینگ تلگرام برداشته می شود.

پی  در  کرد:  اعالم  مجازی  فضای  ملی  مرکز  اما 
انتشار خبری با عنوان »احتمال رفع فیلتر تلگرام« 
به نقل از دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور 
و انعکاس آن در شبکه های اجتماعی و رسانه ها به 
اطالع می رساند، این خبر جعلی و ساختگی بوده و 

هیچ گونه مکاتبه ای با رئیس قوه قضائیه صورت 
نگرفته بنابراین صحت ندارد.

در این اطالعیه همچنین آمده است که این خبر 
شده  منتشر  عمومی  اذهان  تشویش  راستای  در 
افکار عمومی متعاقبا پیگیری های  تنویر  و جهت 
خواهد  انجام  صالح  ذی  مراجع  طریق  از  الزم 

گرفت.

معاون وزیر صمت از طرح ۱۰ میلیارد دالری وزارت 
صنعت برای رونق تولید داخلی کاالهایی خبر داد که تا 
پیش از این برای تامین آنها واردات صورت می گرفت.

سهامی  شرکت  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
ایران، بهمن حسین زاده در  المللی  بین  نمایشگاههای 
ریزی  برنامه  بر  تمرکز  بر  تاکید  با  خبرنگاران،  جمع 
صنعت  ای  توسعه  موانع  از  گشایی  گره  برای  صحیح 
و نیز توجه جدی به شکل گیری و حمایت از صنایع 
نوپا گفت: رشد صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته از 

اولویت های کشور است، ضمن اینکه صنعت در ایجاد 
اشتغال و رفع نیازهای کشور اهمیت ویژه ای دارد، از 
واحد صنعتی  هزار  هم ۸۵  تا  کرد  تالش  باید  رو  این 
فعال کشور با حداکثر ظرفیت تولید کنند و از آنجایی 
از این واحدها به بخش خصوصی  که بخش عمده ای 
تعلق دارند؛ پس برگزاری رویدادهای صنعتی از جمله 
نمایشگاه می تواند بستری برای عرضه طرح های نوین 

صنعتی آنها باشد.
در  گرا  صادرات  تولید  از  حمایت  اینکه  بیان  با  وی 

بستر همگرایی قابل تحقق است، تصریح کرد: در حال 
حاضر حرکت واحدهای تولیدی برای نفوذ در بازارهای 
به  زیرا  دارد  قرار  دولت  حمایت  مورد  جدید  صادراتی 
اشتغال کشور کمک می کنند، پیش تر در فرمایشات 
رهبری و رییس جمهور نیز بر ایجاد و حفظ اشتغال به 
عنوان یکی از اولویت های اصلی کشور تاکید شده بود.

وزارتخانه طرح ۱۰  که  این خبر  اعالم  با  زاده  حسین 
دارد،  تولید  رونق  برای  کشور  در  کاال  دالری  میلیارد 
صنعت،  وزارت  سیاستگذاری  براساس  کرد:  تصریح 

معدن و تجارت در دو سال آینده باید ۱۰ میلیارد دالر 
از کاالهای وارداتی در داخل کشور تولید شود که نیاز 

به دانش فنی و تکنولوژی دارد.
های  پیشرفت  مقایسه  با  ادامه  در  وزیر صنعت  معاون 
صنعتی و تجاری ایران از ابتدای انقالب اسالمی تاکنون 
گفت: در سال ۵۷ حدود ۱۵۰۰ واحد صنعتی در داخل 
در کشور  واحد  هزار  اکنون ۸۵  و  داشت  کشور وجود 
وجود دارد که بخش عمده ای از نیاز داخلی کشور را 

تامین می کنند.

زنی  با  پنهانی  دوستی  خاطر  به  دانشجو  پسر 
جوان، شوهر وی را کشت.

خبرنگاران  باشگاه  وبگردی  گروه  گزارش  به 
جوان، شامگاه سوم شهریور سال ۹۷، ماموران 
مرد  یک  خونین  جسد  اندیشه،   ۱۱۶ کالنتری 
را زیر پل صیاد شیرازی در فاز ۳ شهریار پیدا 
ضربه های  با  می داد  نشان  شواهد  که  کردند 

جسم سخت به سرش از پا درآمده است.
تهران  بازپرس جنایی  با دستور   جسد خونین 
افشای  برای  قانونی منتقل و تالش  به پزشکی 

هویت وی آغاز شد.
در این میان روشن شد جسد متعلق به یک مرد 

۴۳ ساله به نام جالل است.
نخستین  در  پلیس  قربانی،  هویت  شناسایی  با 
وی  همسر  از  جو  و  پرس  به  تحقیق ها  از  گام 

پرداخت.
به  بازجویی ها  در  رضوان  نام  به  ساله  زن۳۱ 
قبل  سال   ۱۷ همسرم  و  من  گفت:  ماموران 
فرزند  دو  صاحب  حاال  و  کردیم  ازدواج  هم  با 
هستیم. دخترم ۱۲ سال و پسرم ۱۴ سال دارد. 
ما زندگی خوبی داشتیم، اما از سال ۸۸ متوجه 
شدم همسرم به دام اعتیاد افتاده است. او سرکار 
نمی رفت و به ما خرجی نمی داد. من به عنوان 
حسابدار در یک شرکت خصوصی کار می کردم 

کسی  چه  نمی دانم  می دادم.  را  زندگی  خرج  و 
همسرم را کشته است.

خیانت
پلیس وقتی به اختالف های دنباله دار رضوان و 
همسرش پی برد، ریز مکالمات تلفنی زن جوان 
را بررسی کرد که رابطه پنهانی وی با یک پسر 

دانشجو به نام امیرحسین فاش شد.
اعتراف قاتل

و  ردیابی  ساله   ۲۲ امیرحسین  ترتیب  بدین 
بازداشت شد و به قتل اعتراف کرد.

سوار  قبل  سال  یک  گفت: حدود  دانشجو  پسر 
ماشین در حال عبور از منطقه قلعه حسن خان 
زن جوان خراب  ماشین  متوجه شدم  که  بودم 
به  من  و  خواست  کمک  من  از  او  است.  شده 
خاطر رضای خدا به او کمک کردم. سعی کردم 
ماشین را برایش تعمیر کنم، اما چون نتوانستم، 
ماشین او را به تعمیرگاه دوستانم بردم. رضوان 
می گفت پولی همراه ندارد، به همین دلیل پول 
عابر  کارت  شماره  و  پرداختم  را  ماشین  تعمیر 
بانکم را به رضوان دادم. عصر همان روز او پولم 

را واریز کرد.
وی ادامه داد: حدود دو هفته بعد زن جوان بار 
دیگر برایم پیامک ارسال کرد و از من خواست 
مارک تسمه ماشینی را که دوستم برای ماشین 

اش استفاده کرده بود، به او بگویم و این شروع 
مجرد  می گفت  رضوان  بود.  هم  با  ما  آشنایی 
می کند.  کار  خصوصی  شرکت  یک  در  و  است 
با  و  شدم  عالقه مند  او  به  من  مدتی  از  پس 
پیشنهاد  او  به  سنی  اختالف  سال   ۱۰ وجود 
ازدواج دادم. من هرگز فکر نمی کردم او صاحب 
گذشته  ماجرا  این  از  ماه  چند  باشد.  فرزند  دو 
بود که شناسنامه رضوان را در ماشین دیدم و 
متوجه شدم همسر و دو فرزند دارد. من تصمیم 
او دست  اما  او تمام کنم،  با  ام را  گرفتم رابطه 
بردار نبود. رضوان می گفت با شوهرش اختالف 

دارد و می خواهد هر طور شده از او جدا شود.
پسر جوان ادامه داد: من به او قول دادم تا زمان 
او بمانم.  از همسرش منتظر  جدا شدن رضوان 
اما چند روز بعد رضوان پیشنهاد قتل شوهرش 
نفر  بهتر است چند  او می گفت؛  را مطرح کرد. 
را اجیر کنیم تا با ماشین به شوهرش بزنند و او 
را در تصادف صوری بکشند، اما نتوانستیم چند 

نفر را برای اجرای نقشه مان پیدا کنیم.
رضوان  همسر  با  مالقات  درباره  حسین  امیر 
همسرش  سراغ  رضوان  اصرار  به  داد:  توضیح 
با  من  کردم.  معرفی  او  وکیل  را  و خودم  رفتم 
جالل صحبت کردم و از او خواستم تا همسرش 
را طالق دهد. جالل گفت: در ازای دریافت پنج 

میلیون تومان حاضر به طالق است.
جالل  به  را  تومان  میلیون  پنج  ما  شد  قرار 
بدهیم، اما آخرین بار وقتی برای پرداخت پول 
به سراغ او رفتم از من ۲۰ میلیون تومان پول 
خواست. او را سوار پراید نوک مدادی کردم تا با 
هم صحبت کنیم، اما جالل می گفت با دریافت 
طالق  به  حاضر  تومان  میلیون   ۲۰ از  کمتر 
با  بودم  نیست. من که عصبانی شده  همسرش 
چکشی که در ماشین داشتم چند ضربه به سر 
واقعا  من  کردم.  رها  پل  زیر  را  و جسد  زدم  او 
عصبانی  لحظه  یک  در  نداشتم،  کشتن  قصد 
به  رضوان دست  تاثیر حرف های  تحت  و  شدم 

چنین کاری زدم.
با اعتراف های این پسر، رضوان نیز بازداشت شد، 
اما ادعا کرد از نقشه قتل بی خبر بوده است و 

امیر حسین به تنهایی شوهرش را کشته است.
پرونده در دادگاه

به دنبال بازسازی صحنه جرم برای پسر دانشجو 
به اتهام قتل و برای رضوان به اتهام معاونت در 
دادگاه  به  پرونده  و  صادر  کیفرخواست  جنایت 
کیفری یک استان تهران فرستاده شد. قرار است 
در  این  کنند.  دفاع  خود  از  زودی  به  متهمان 
حالی است که دو فرزند قربانی برای عامالن این 

جنایت حکم قصاص خواسته اند.

یک مقام مسئول خبر داد؛ 
طرح ۱۰ میلیارد دالری برای رونق تولید کاال

جنایت جوان دانشجو با وسوسه های زن خیانتکار

خبر
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دستگیری شرور سابقه دار 

رودبار جنوب

سپاه  زمینی  نیروی  میثم  شهید  تاکتیکی  قرارگاه  فرمانده 
پاسداران انقالب اسالمی از دستگیری شرور سابقه دار رودبار 

جنوب خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
از کرمان،  سرهنگ پاسدار عباس خاوری مقدم فرمانده قرارگاه 
انقالب  پاسداران  سپاه  زمینی  نیروی  میثم  شهید  تاکتیکی 
اسالمی گفت: با رصد عوامل اطالعاتی قرارگاه تاکتیکی شهید 
میثم، جنوب استان کرمان، شرور سابقه دار منطقه ی رودبار 

جنوب دستگیر شد.
سپاه  زمینی  نیروی  میثم  شهید  تاکتیکی  قرارگاه  فرمانده 
پاسداران انقالب اسالمی گفت: با تالش های مستمر اطالعاتی 
مخفیگاه شرور )ی- ذ( در حوزه ی استان هرمزگان شناسایی 
فرد  غافلگیرانه  عملیاتی  طی  قضایی،  مراجع  هماهنگی  با  و 

مذکور دستگیر شد.
او با دعوت از سران طوایف، معتمدین و متنفذین بیان کرد: 
انجام جرائم  از  تاثیر بسزایی در پیشگیری  بزرگان هر قومی 
خصوصا جرایم خشن دارند لذا همکاری ومشارکت فعال سران 
در حوزه ی سرزمینی  پایدار  امنیت  ارتقا  و  ایجاد  در  طوایف 

جنوب استان خواستاریم.
خاوری مقدم ضمن تقدیر و تشکر از پیگیری مستمر دادستان 
در  کرد:  تصریح  فوق  عملیات  در  جنوب  رودبار  شهرستان 
عملیات مورد نظر تعداد دو قبضه سالح، سه عدد تیغه خشاب 
و  همراه  تلفن  دستگاه  چندین  جنگی؛  مهمات  مقادیری  و 

سالح سرد کشف و ضبط شد.
فرمانده قرارگاه تاکتیکی شهید میثم ضمن هشدار به مخلین 
نظم وامنیت در جنوب استان کرمان بیان کرد: سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی با قاطعیت تمام هرنوع برخورد با گروهک های 

شرور را در دستور کار دارد.
نخستین بانوی مدال آور مسابقات جهانی ٢٠١٩ساواته 
نا  رفتار های  کنترل  ورزشگاه  در  زنان  حضور  گفت: 
بهنجار و تعدیل خشونت های کالمی را به دنبال دارد.

مسابقات  آور  مدال  بانوی  نخستین  حقدوستی،  آرزو 
جهانی ٢٠١٩ساواته )بوکس فرانسوی( با مجوز شورای 
ورزشی  مدیریت  دکترای  دانشجوی  و  المپیک  ملی 
در زمینه ی حضور زنان در ورزشگاه در گفت و گو با 
از  باشگاه خبرنگاران جوان  استان های  خبرنگار گروه 
کرمان، با اشاره به اینکه توجه زنان به ورزش می توان 
و  شود  ورزشکاران  بیشتر  جنبش  و  بالندگی  سبب 
جامعه را به خودسازی فرهنگی مثبت تری سوق دهد، 
گفت: به دنبال الگوبرداری از رفتار مردان ورزشی، زنان 
ورزشکار نیز به ورزش حرفه ای تر خواهند پرداخت و 
بین  در  را  قدرتمندی  و  منسجم تر  تیم  آن  بر  عالوه 

بانوان شاهد خواهیم بود.
فردا  افسرده  مادران  امروز،  افسرده ی  دختران  افزود:  او 
ورزشکار  که  مادرانی  مقابلش،  در  ولی  بود،  خواهند 
باشند فرزاندانشان را نیز به سوی ورزش سوق می دهند.

سازی  سالم  اصل  مهم ترین  را  ورزش  حقدوستی، 
دانست و تصریح کرد: فرزنداِن مادران ورزشکار با اخالق 
ترند در نتیجه موتور محرکه ی جامعه قوی تر خواهد 
دارای  که  جامعه ای  گفت،  می توان  مجموع  در  و  بود 

فرهنگ ورزشی پرقدرتی باشد، افراد آن جامعه به سوی 
مواد مخدر و اعتیاد روی نمی آورند.

او با بیان اینکه جامعه ای که سالم تر باشد، دانشمندان، 
داشت،  خواهد  نیز  بیشتری  نخبگان  و  هنرمندان 
بیان داشت: پس دولت می تواند برای ترویج و توسعه 
فرهنگ ورزشی در میان اقشار جامعه عمل و جایگاه 

مناسب و در خور شخصیت زنان را مهیا کند.
حقدوستی با اعالم اینکه حضور بانوان در همه ی سطوح 
و بخش ها سبب جامعه ای پویا خواهد شد، گفت: عالوه 
بر آن، حضور خانواده های بازیکنان و آشنایان ورزشکار 
آنان  بهتر  عملکرد  نتیجه ی  در  و  خرسندی  موجب 

خواهد شد.
او با اشاره به اینکه جو مردانه ی استادیوم ها و رفتار نا 
بهنجار طرفداران تیم ها سبب شده است که افرادی از 
طبقات پایین سو استفاده کرده و رفتار های بر خالف 
هنجار جامعه از خود بروز دهند، تأکید کرد: این افراد 

باید کنترل شوند.
نخستین بانوی مدال آور مسابقات جهانی ٢٠١٩ساواته 
افزود: همانطور که زنان ورزشکار پا به پای ورزشکاران 
مرد در صحنه های ورزشی به رقابت می پردازند و برای 
حضور  می کنند،  آفرینی  افتخار  ایران  عزیزمان  کشور 
شهروندی  یک حق  عنوان  به  هم  ورزشگاه ها  در  زنان 
این خصوص به صورت  باید در  محسوب می شود که 

به  را  همه  خشنودی  موجبات  تا  شود  رفتار  عادالنه 
دنبال داشته باشد.

بانوان  هرجا  است،  داده  نشان  تجربه  کرد:  تصریح  او 
و  شور  از  جوی  و  احترام  شاهد  آن  دنبال  به  باشند، 

شعور باشیم.

در  زنان  حضور  من،  عقیده  به  کرد:  بیان  حقدوستی 
فضا های ورزشی به ویژه ورزشگاه ها کنترل رفتار های نا 
بهنجار و تعدیل خشونت های کالمی را به دنبال دارد 
که البته تاثیرات مثبت آن ملزم به صبر و شکیبایی 

است.

حضور زنان در ورزشگاه تعدیل خشونت های کالمی را به دنبال دارد 

خبر

پنجشنبه هفته گذشته تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی 
کامال متفاوت، نتیجه ای متفاوت را رقم زد. تیم  ملی ایران 
بر صفر  نتیجه چهارده  با  را  کامبوج  ملی  تیم  در شرایطی 
شکست داد که بانوان نیز در  ورزشگاه بزرگ آزادی حضور 
داشتند. حضوری که به قول رسانه های پایتخت نه تنها بد 
نبود بلکه موجب مراعات گفتاری و رفتاری مردان حاضر در 
با بازی بسیار خوب  ورزشگاه شد و بازیکنان تیم ملی نیز 

خود مقدم خواهران هموطن خویش را گلباران کردند.
تیم ملی فوتبال ایران توانست کامبوج را با ۱۴ گل در هم 

بکوبد.
به گزارش ایسنا، تیم های فوتبال ایران و کامبوج از ساعت 
۱۷ روز پنج شنبه گذشته در مرحله انتخابی جام جهانی به 
ایران  بر صفر  پیروزی ۱۴  با  دیدار  این  رفتند.  مصاف هم 
بار(،   ۴( انصاری فرد  کریم  بازی   این  در  رسید.  پایان  به 
سردار آزمون )۳ بار(، محمد محبی )2 بار(، مهدی طارمی 
محمدحسین  و  نوراللهی  احمد  محمدی،  مهرداد  بار(،   2(

کنعانی زادگان برای ایران گل زنی کردند.
نیمه نخست:

دیدار با یک دقیقه سکوت به احترام زنده یاد جعفر کاشانی 
آغاز شد.

دقیقه ۴، شاگردان ویلموتس که بازی را تهاجمی آغاز کرده 
بودند، در پشت محوطه جریمه کامبوج توسط محمد محبی 
صاحب توپ شد که مدافعان حریف توپ او را با خطا زدند 
اما داور آوانتاژ داد تا توپ سرگردان پشت محوطه جریمه 
به احمد نوراللهی برسد. این مدافع تیم ملی هم با ضربه ای 

محکم و زیبا توپ را به زیر طاق دروازه کامبوج زد.
تیم ملی پس از گل به بازی تهاجمی اش ادامه داد و چندین 
موقعیت خوب گل زنی داشت اما موفق به باز کردن دروازه 
اتفاق   ۷ دقیقه  در  موقعیت ها که  از  یکی  در  نشد.  کامبوج 
با  را  کامبوج  خالی  دروازه  می توانست  محبی  محمد  افتاد، 

مدافع  توسط  خط  روی  از  او  ضربه  اما  کند  باز  سر  ضربه 
کامبوج برگردانده شد.

بار از جناح راست  ایران در ادامه حمالتش، این  دقیقه ۱۰، 
حمله کرد که ارسال رامین رضاییان در داخل محوطه جریمه 
برای  ضرب  سر  را  توپ  او  که  رسید  انصاری فرد  کریم  به 
محبی کاشت اما ضربه محبی به مدافع کامبوج برخورد کرد. 
البته این پایان کار نبود و سردار آزمون از پشت سر رسید و 

با ضربه ای خوب، توپ را به گوشه دروازه کامبوج فرستاد.
کامبوجی ها در دقیقه ۱۵ پشت محوطه جریمه ایران صاحب 
باالی  از  که ضربه سوکفنگ  ایستگاهی شدند  یک ضربه 

دروازه بیرانوند به بیرون رفت.
روی  کامبوج  موقعیت  نخستین  ایجاد  از  پس  دقیقه  دو 
دروازه  ایران، شاگردان ویلموتس به گل سوم رسیدند. رامین 
رضاییان در دقیقه ۱۷ ارسال خوبی به روی دروازه کامبوج 
داشت که کنعانی زادگان با یک ضربه سر محکم و دقیق، 

دروازه کامبوج را باز کرد.
در دقیقه 2۰ ضربه ایستگاهی رامین رضاییان بعد از واکنش 
دروازه بان و برخورد به تیر دروازه در شلوغی محوطه جریمه 
به طارمی رسید و ضربه او با برخورد به مدافع حریف وارد 

دروازه کامبوج شد.
تا دقیقه ۳۰ بازیکنان ایران توپ و میدان را کامال در اختیار 
کامبوج  دروازه  سمت  به  متعدد  پاسکاری های  با  و  داشتند 
حمله می کردند و موقعیت های خطرناکی هم به دست آوردند.
حمالت ایران باز هم ادامه پیدا کرد تا این که در دقیقه ۳۵ 
به گل پنجم رسید. مهدی طارمی از گوشه محوطه جریمه 
شوتش را راهی دروازه کامبوج کرد که شوت محکمی هم 
نبود اما با اشتباه فاحش دروازه بان حریف، توپ مقابل دروازه 

خالی به سردار آزمون رسید که او هم دروازه  را باز کرد.
شاگردان هوندا در تیم کامبوج در دقیقه ۳۷ اشتباه فاحش 
با دادن پاس به عقب به دروازه بان  انجام دادند و  دیگری 

و برداشتن این توپ توسط این دروازه بان، مرتکب خطای 
شاگردان  جریمه شان شدند.  داخل محوطه  در  غیرمستقیم 
ویلموتس هم از این ضربه ایستگاهی غیرمستقیم استفاده 

کردند و توسط کریم انصاری فرد به گل ششم رسیدند.
سردار آزمون در دقیقه ۴۴ روی توپ ریباند ضربه طارمی 
توانست دروازه کامبوج را برای بار هفتم باز کند و هتریک 

کند.
صفر  بر   ۷ پیروزی  با  کامبوج  و  ایران  دیدار  نخست  نیمه 

شاگردان ویلموتس به پایان رسید.
گزارش نیمه دوم:

در همان ابتدای نیمه علیرضا بیرانوند روی بازیکن حریف 
مرتکب خطای پنالتی شد اما خود او ضربه پنالتی را مهار 

کرد تا نتیجه تغییری نکند.
در دقیقه ۴۸، ارسال میالد محمدی به روی دروازه کامبوج 
به کریم انصاری فرد رسید که او هم پس از سر توپ زدن 
و برداشتن مدافع حریف، توپ را به گوشه دروازه کامبوج 

فرستاد و بازی را ۸ بر صفر کرد.
 ۵۴ دقیقه  در  آزمون  سردار  و  طارمی  مهدی  همکاری 
منجر به گل نهم شد. روی صحنه این گل، مهدی طارمی 
توانست پاس تو در سردار آزمون را با ضربه ای چیپ وارد 

دروازه کامبوج بکند.
مسعود  به  را  خودش  جای   ۵۶ دقیقه  در  آزمون  سردار 
شجاعی داد. آزمون دقایقی قبل از تعویض شدنش، احساس 

مصدومیت کرده بود.
ضربه  یک  روی  توانست   ۶۰ دقیقه  در  انصاری فرد  کریم 
باز  بار  دهمین  برای  را  کامبوج  دروازه  شده،  تمرین  کرنر 
کند و خودش هم هتریک کند. البته او قبل از ضربه کرنر 
فرصت باز کردن دروازه کامبوج را داشت اما ضربه  سرش با 

واکنش عالی دروازه بان به کرنر رفت.
در دقیقه ۶۴، محمد محبی روی یک کار ترکیبی در داخل 

با چرخش و  و  محوطه جریمه کامبوج صاحب توپ شد 
ضربه ای فنی، دروازه حریف را برای یازدهمین بار باز کرد 
را  ملی اش  بازی  نخستین  در  بازی خوبش  مزد  باالخره  تا 

بگیرد.
محمد محبی دو دقیقه بعد در دقیقه ۶۶ توانست ارسال خوب 

میالد محمدی را با یک ضربه سر وارد دروازه کامبوج بکند.
روی  بدی  خطای   ۷۷ دقیقه  در  پورعلی گنجی  مرتضی 
دروازه بان کامبوج انجام داد که باعث شد با کارت زرد داور 

جریمه شود.
شوت سنگین محمد حسین کنعانی زادگان از فاصله حدودا 
۴۰ متری با واکنش خوب دروازه بان کامبوج راهی کرنر شد.

را خراب کرده  ویلموتس که چند موقعیت  خوب  شاگردان 
بودند در دقیقه ۸۴ توسط مهرداد محمدی به گل سیزدهم 
که  در عمق خوبی  پاس  این صحنه  در  رسیدند. محمدی 

برایش ارسال شده بود را توانست به گل تبدیل کند.
نیمه  در  پاس  چند  توانستند  کامبوجی ها   ،۸۸ دقیقه  در 
زمین ایران به یکدیگر بدهند اما بالفاصله پس از این که 
توپ را از دست دادند، ایران صاحب یک ضدحمله شد که 
مهدی طارمی و کریم انصاری فرد در موقعیت دو به تک با 
طارمی  مهدی  این صحنه  در  گرفتند.  قرار  کامبوج  مدافع 
کریم  به  شد  کامبوج  جریمه  محوطه  وارد  که  این  از  پس 
انصاری فرد پاس داد و او هم دروازه حریف را باز کرد. این 
گل، چهاردهمین گل ایران و چهارمین گل انصاری فرد در 

این بازی بود.
)امید  حاج صفی  احسان  بیرانوند،  علیرضا  ایران:  ترکیب 
نوراللهی،  احمد  محمدی،  میالد   ،)۶۴ دقیقه  ابراهیمی، 
محمدحسین  انصاری فرد،  کریم  پورعلی گنجی،  مرتضی 
کنعانی زادگان، مهدی طارمی، محمد محبی )مهرداد محبی، 
دقیقه ۷2(، رامین رضاییان، سردار آزمون )مسعود شجاعی، 

دقیقه ۵۶(

نیم نگاهی به اولین حضور بانوان در ورزشگاه آزادی؛     مقدم بانوان گل باران شد
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روایت »کرمان امروز« از یک کالهبرداری تلفنی که از سادگی مردم و سکوت و عدم شفاف سازی دولت سواستفاده می کند:

شاید تا به حال شنیده باشید که برخی از مراکز مشاوره به 
شما پیشنهاد می کنند که به جای پرداخت ویزیت های 
ی  هزینه  تا  بگیرید  تماس   909 های  شماره  با  سنگین 
مشاوره روی قبض تلفن شما بیاید و به این ترتیب بتوانید 
پروسه پرداخت انالین و یا واریز پول را از پیش رو بردارید 
به  نزدیک  رفتار  این  برسید.  هدف  به  بیشتر  سرعت  با  و 
50 سال است که در آمریکا و دیگر کشورهای تکنولوژیک 
آغاز  از ده سال است که  نیز بیش  ایران  فعال است و در 
به کار کرده است. ظاهر این اتفاق مثبت و تسهیلگر است 
اما متاسفانه بسیار زود پای کالهبرداران به این حیطه نیز 
باز شد و امروز دیگر می توان این سامانه را تنها بستری 
برای کالهبرداری دانست. زیرا مراتب واریز نقدی برای حق 
زمان  حداقل  به  همراه  های  اپلیکیشن  با  امروزه  مشاوره 
ممکن رسیده است و این تکنولوژی که برای 50 سال پیش 
و دور از اپلیکیشن ها بوده ، امروز به زمینه ای مناسب و 

خلوت برای کالهبرداری مبدل شده است.
اعالم  شما  به  تبلیغات  در  که  است  قرار  این  از  داستان 
می کنند با تماس گرفتن به شماره هایی که آغاز آنها با 
این در حالی  »909« است مشاوره رایگان دریافت کنید. 
است که هزینه تماس با این شماره ها به حساب خط تلفن 
شما نوشته می شود و کلمه رایگان یک دروغ پلید است. 
البته بعضی از تبلیغگر ها تعرفه را مطرح می کنند که آن 
هم متاسفانه مملو از عدم شفافیت و فریب است. در این 
تبلیغات به شما می گویند که هزینه تماس با تعرفه 250 

تومان بر دقیقه است. یعنی به زعم شما ده دقیقه می شود 
هزار  می شود 25  دقیقه  و 100  تومان  پانصد  و  هزار  دو 
این  هزینه  است.  اشتباه  محاسبه  این  متاسفانه  که  تومان 
تماس ها به صورت تصاعدی با گذر زمان افزایش می یابد و 
به عنوان مثال در دقیقه دهم رقم دو هزار تومان در دقیقه 
است و در دقیقه سی ام به دقیقه ای چهار هزار تومان هم 
می رسد و به این ترتیب 30 دقیقه مکالمه عددی حدود 
به تصور شما هفت  بود که  تومان خواهد  تا 80 هزار   70
هزار و پانصد تومان می شد! اینجاست که فریب کاری برای 
سکوت  در  دولتی  امکان  یک  از  استفاده  با  درآمد  کسب 

دستگاه های نظارتی ممکن می شود.
اما شیوه های سوءاستفاده از این سرویس مخابراتی به روش 

مذکور محدود نمی شود و گونه ای دیگر از کالهبرداری از 
از جرائم سایبری  زبان رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری 
پلیس فتا کشور در خصوص کالهبرداری از طریق تماس های 
ناموفق )miss call( این گونه اطالع رسانی شده است؛ 
در این نوع کالهبرداری از کنجکاوی شهروندان سواستفاده 
می شود و فرد مجرم با استفاده از سامانه تماس خودکار، 
شماره هایی را انتخاب می کند و سپس به صورت اتوماتیک 
با آنها تماس گرفته می شود. پس از آن که زنگ تلفن قربانی 
متوقف شده  کار  از  درآمد، سامانه مذکور  به صدا  بار  یک 
 )missed call( پاسخی  بی  تماس   قربانیان،  گوشی  و 
کالهبرداری صورت  عمل  اینجا  تا  البته  می دهد؛  نشان  را 
نگرفته است و همه چیز به خود فرد بستگی دارد که آیا 

کنجکاوی وی باعث می شود تا با شماره مورد نظر تماس 
با شماره  یا خیر؟  زیرا به محض تماس شهروندان  بگیرد 
تماس »missed call« به یک سرویس پرداخت نقدی 
تلفنی وصل شده و مبالغی را در قبوض ماهانه تلفن خود 
متضرر می شوند. در این روش نیز از پیش شماره های 909 
خطوط پولی استفاده می شود که در صورت تماس با آنها 

برای کاربر هزینه اعمال می شود.
اما شیوه دیگری هم وجود دارد که بیشتر به عنوان مشاوره 
مرکز  یک  با  شما  که  گونه  این  به  افتد.  می  اتفاق  امالک 
مشاورامالک تماس می گیرید و ایشان از شما می خواهند 
تا بعدا تماس بگیرند. در  که شماره تلفن خود را بگذارید 
تماسی که پس از مکالمه شما گرفته می شود از خط 909 

استفاده می کنند که هزینه ی آن به حساب تلفن شما 
خوانندگان  توسط  که  ها  تماس  این  در  شود.  می  نوشته 
نهایت  با  اپراتورها  است،  شده  گزارش  ما  به  امروز  کرمان 
وقت کشی صحبت می کنند و حتی به مواردی اشاره می 
کنند که اصال در لیست امالک ایشان نیست و تنها برای 

ادامه مکالمه مطرح می شود.
بر مشاور و روانشناسی  باید بگویم؛ شرم  از هر چیز  پیش 
که پس از تحصیل در دانشگاه به واسطه چنین روش های 
کثیفی کسب درآمد می کند و سپس ننگ بر آن هموطنی 
که با استفاده از سادگی یک پیرزن شهرستانی جیب کثیف 
خود را کثیف تر می سازند. همچنین باید یاد آور شوم که 
المال  بیت  با  که  مخابرات  شرکت  و  ارتباطات  وزارت  اگر 
فعالیت می کنند اندکی به آموزه های دینی و به خصوص 
نهج البالغه رجوع کنند متوجه می شوند که به واسطه عدم 
شفاف سازی در این زمینه همدست کالهبرداران به شمار 
اولیه  باعثین  از جمله  کاری  فریب  این  در  و  آمد  خواهند 
خواهند بود. اینکه ایشان در عصر کامپیوتر و تلفن همراه 
-که اپلیکیشن ها در کسری از ثانیه کارهای زمانبر قدیمی 
را انجام می دهند- هنوز اصرار به برقراری این سامانه های 
تاسف  اما  باشد،  داشته  تامل  جای  شاید  دارند  ارزش  بی 
و  اند  باز گذاشته  را  اینجاست که چرا دست کالهبرداران 
این سامانه  این دلیل که  به  برخورد نمی کنند؟  ایشان  با 
برای  مردمی  مالیات  از  استفاده  با  یعنی  است؟  درآمدزا 
نه  شیوه  این  کنند.  می  ایجاد  اقتصادی  مردم ضرر  همان 
تنها غیراسالمی است، بلکه در هر مکتبی نیز غیر انسانی 
به شمار می آید. وزیر جوان و مقتدر ارتباطات که در طول 
ساخته  مسدود  را  ها  کالهبرداری  از  بسیاری  راه  وزارتش 
است شاید بهتر باشد که به این نکته نیز به صورت شفاف 
بپردازد و مانع مال باختگی مردم شود. به امید فردایی بهتر 

که در آن بهتر باشیم.

کالهبرداری در سایه 909

سرویس اجتماعی کرمان امروز
 

کودکان  از  نگهداری  متولی  کشور  بهزیستی  سازمان 
بدسرپرست و بی سرپرست است و خانواده های متقاضی 
سرپرستی  به  را  کودکان  این  می توانند  فرزندخواندگی 
بپذیرند. سرپرستی این کودکان شرایط و ضوابط خاصی 

دارد که این خانواده ها باید از آن ها برخوردار باشند.
به گزارش ایسنا، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
نوجوانان بی سرپرست  و  از کودکان  در »قانون حمایت 
و بد سرپرست« مصوب سال 1392 »آیین نامه اجرایی 
نوجوانان  و  کودکان  حقوق  از  حمایت  قانون   22 ماده 
اجرایی  نامه  آیین  و   139۴ سال  مصوب  سرپرست  بی 
نوجوانان  و  کودکان  حقوق  از  حمایت  »قانون   3۶ ماده 
بی سرپرست و بدسرپرست مصوب سال 139۴ از جمله 
قوانینی هستند که مقررات مربوط به فرزندخواندگی را 
تشریح کرده اند که برخی از این قوانین در زیر آمده است:
بدون  زنان  و  دختران  فرزند،  بدون  شوهر  و  زن   -  1
شوهر و زن و شوهر دارای فرزند گروه هایی هستند که 
می توانند متقاضی سرپرستی کودکان بی سرپرست و بد 

سرپرست تحت پوشش سازمان بهزیستی باشند.
انجام  به  مقید  مانند  باید شرایطی  متقاضی  افراد   -  2
دائم  عقد  اخالقی،  صالحیت  محرمات،  ترک  و  واجبات 

بین زوجین و تابعیت ایرانی را دارا باشند.
3 - حداقل یکی از زوجین باید بیش از 30 سال سن 
 30 حداقل  باید  نیز  متقاضی  مجرد  دختر  باشد.  داشته 
سال سن داشته باشد. متقاضیان کمتر از 50 سال برای 

فرزند خواندگی در اولویت هستند.
۴ - فرد متقاضی نباید محکومیت کیفری داشته باشد.

است  فرزندخواندگی  شرایط  از  نیز  مالی  تمکن   5-
خانه  مکفی،  درآمد  با  پایدار  شغل  مانند  ابزارهایی  با  و 
مسکونی اعم از ملکی یا استیجاری و ... توسط بهزیستی 
سنجیده می شود. فرد متقاضی همچنین باید دارای بیمه 
پایه اجتماعی و درمان باشد، چراکه باید بعدا کودک را 
بیمه تکمیلی کند. تمکن مالی یکی از زوجین در زمان 
اما  می کند  کفایت  شرایط  احراز  برای  تقاضانامه  ارائه 
تملیک اموال یا حقوق یا تعهد به تملیک اموال یا حقوق 
باید  نیز بیمه عمر  یا نوجوان و  در آینده به نفع کودک 

توسط زن و شوهر ) هر دو( انجام شود.
توانایی  باید سالمت جسم و روان و  ۶ - فرد متقاضی 
عملی نگهداری از کودکی را دارا باشد به بیماری سفیه 
یا جنون نیز مبتال نباشد. نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، 
روانگردان و الکل نیز از دیگر شرایط نگهداری از کودک 
به  مبتال  نباید  فرزندخواندگی  متقاضی  همچنین  است. 

بیماری واگیر یا صعب العالج باشد.
متقاضی  که  فرزندی  بدون  شوهر  و  زن  برای   -  7
آنها  ازدواج  تاریخ  از  باید 5 سال  فرزندخواندگی هستند 

گذشته باشد و از ازدواج فعلی خود فرزند نداشته باشند. 
از زوجین بنا به تشخیص پزشکی قانونی بچه دار نشوند 
ازدواج  از  اگر  همچنین  نیست.  سال   5 گذشته  به  نیاز 
متقاضیان 5 سال گذشته باشد و آنها بچه نداشته باشند 

نیز  زایمان  و  زنان  اخذ گواهی پزشک متخصص  به  نیاز 
نخواهند داشت.

8 - برای زنان و دختران بدون همسر نیز  این افراد نباید 
فرزند داشته باشند اما اگر خانم مجرد بخواهد سرپرستی 

ها،  خواهرزاده  و  ها  برادرزاده  یا  برادران  و  خواهران 
نوه های خود را به عهده بگیرد داشتن فرزند بالمانع است.
9 - قانون به خانم های مجرد اجازه داده است که فقط 
کودک دختر را به سرپرستی بپذیرند اما اگر خانم مجرد 
واجد شرایط بخواهد سرپرستی برادر، پسر برادر یا پسر 
خواهر یا نوه خود را بپذیرد بهزیستی موضوع را به دادگاه 
منعکس می کند. اگر دادگاه این امر را بپذیرد بهزیستی 

فرایند انجام کار را ادامه خواهد داد.
منزل  دارای  باید  شوهر  بدون  زنان  و  دختران   -  10
یا  ملکی  البته  باشند  مستقل  صورت  به  مسکونی 
در  متقاضی  اگر  ندارد.  تفاوتی  منزل  بودن  استیجاری 
منزلی به همراه اعضا خانواده خود زندگی می کند منزل 
باشد.  کودک  برای  رفاهی  امکانات  دارای  باید  مذکور 

همچنین اعضای خانواده وی نیز باید بررسی شوند.
فرزند  دارای  زوجین  درخواست  پذیرش  برای   -  11
رعایت تناسب سنی کودکان زیستی )بیولوژیک( متقاضی 
الزامی است. واگذاری کودک  و کودک تحت سرپرستی 

غیرهمجنس با کودکان زیستی متقاضیان بالمانع است.
12 - درصورتی که متقاضیان سه کودک زیستی داشته 
می  آنها  صرفا  می کنند  زندگی  متقاضیان  با  که  باشند 
توانند یک کودک دیگر را به سرپرستی بگیرند مگر آن 
اگر  باشند.  برادر  یا  که کودکان تحت سرپرستی خواهر 
نمی  زندگی  با خانواده  ازدواج  دلیل  به  زیستی  کودکان 

کنند شرط مزبور الزم نیست رعایت شود.

نکاتی درباره »فرزندخواندگی«

   وزارت ارتباطات 

و  شركت مخابرات به 

رسم اعالم برائت از این 

كالهبرداران تلفنی باید

 به صورت گسترده

 شفاف سازی كنند!

به قلم 
محمد فتح نجات


