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یادداشت:

در هیاهوی دلت

صفحه  سوم 

استاندار کرمان:
به دنبال افــــزایش تعامـــــــالت اقتـــــصادی
فرهنگی و اجتماعی بین کشورها هستیم

متن در صفحه دوم

متن در صفحه هشتم

7

چگونه دچار »سکته مغزی« نشویم؟ 

روایت  َجنگ از زبان راویان

2

2

نوشتاری

 درباره جشن آبانگان؛  

روز نیایش فرشته آب

6

5

5

3
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دادستان کل کشور خبر داد:  

تحوالت در قوه قضاییه 

به مردم امید داده است

کرد؛ که نباید از آن غفلت  روایت »کرمان امروز« از خطر جدی و همیشگی سیل 

متن کامل در صفحه سوم

آمــــــــاده وقوع سیل نیستیـــــــــم!
    طبیعی است که در هر لحظه باید انتظار وقوع حوادث طبیعی را داشت، این روزها مردم جنوب کرمان باید از مسیر مسیل ها دور شوند.  بر اساس اخبار منتشر شده 
در آخرین روزهای هفته ای که گذشت یک فرد در رودخانه رمشک قلعه گنج گرفتار و یک خودرو غرق شد و چندین خودرو نیز در رودخانه گیر افتادند. در اوایل امسال 
با آن همه سیل و شایعه سیل تصور بر این بود که مسئوالن کرمانی دیگر آماده شده باشند، اما باران کم توان هفته گذشته نشان داد که برای مقابله  با سیل آماده نیستیم! 

به راستی چرا؟

WWW.KERMANEMROOZ.COM

صفحات ششم و هفتم 

 پرداخت وام ازدواج بدون نوبت  اجرایی می شود
  غرق شدن یک نفر در طغیان رودخانه فصلی رمشک

  قربانی دیگری از کاروان مرگ
  شرایط بازنشستگی با کمتر از 10 سال سابقه چیست؟

  قاتل همسر سابق محاکمه می شو د

اخبار ایران، جهان و حوادث:

رییس سازمان صمت استان کرمان خبر داد:

افتتاح کارخانه توسعه آهن

 جهان فوالد سیرجان 

با حضور رییس جمهوری

 تا سه هفته آینده
 صفحه  دوم

بررسی نقش مهم گل گهر
 در جشنواره گلیم و پسته 

سیرجان و لزوم توجه
 صنایع ُپردرآمد استان
 به چنین رخدادهایی؛

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان:

تا پایان دولت دوازدهم سرانه فضای 

ورزشی در کرمان افزایش پیدا می کند

رفتار 
گل گهر 

الگو شود

مدیرکل بیمه سالمت استان : 

کرمان جزو پنج استان گران نسخه های دارویی است

روزان هم 
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اخبار استان

استاندار کرمان بر لزوم معرفی ظرفیت های استان 
کرمان به سایر کشورها تاکید کرد.

در  فدایی  محمدجواد  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
جشنواره گلیم و پسته با حضور سفرا و رایزن های 

در  کرد:  بیان  دنیا  مختلف  کشورهای  اقتصادی 
شده  منظور  مختلفی  اهداف  سفر  این  راستای 
دوم  هدف  است،  گردشگری  بحث  آن  اولین  که 
به  کرمان  استان  با  خارجی  کشورهای  آشنایی 
عنوان بخشی از ایران و آشنایی با تاریخ، فرهنگ، 

اقتصاد و امکانات موجود در این منطقه است.
این است که در جریان  فدایی گفت: هدف سوم 
منجر  که  بیاوریم  دست  به  ایده هایی  بازدید  این 
به افزایش تعامالت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 

بین کشورها باشد.
وی با اشاره به این که سیرجان یکی از شهرستان 
دارای  شهرستان  این  افزود:  است،  کرمان  بزرگ 
پیشینه تاریخی کهنی است که به سه هزار سال 

پیش از میالد مسیح برمی گردد.
استاندار کرمان گفت: سیرجان یک منطقه معدنی 
است و ۲۱ درصد معادن کشور در این شهرستان 
قرار دارند که مهمترین آن معدن گل گهر است 
که ساالنه ۲۲ میلیون تن کنستانتره و ۲.۶ میلیون 

تن آهن اسفنجی تولید می کند.
آزاد  منطقه  دارای  شهرستان  این  گفت:  فدایی 
کشورهای  قانونی  لحاظ  به  که  است  اقتصادی 
خارجی می توانند بدون مشکلی با ایران مراودات 

تجاری داشته باشند.
وی تصریح کرد: در این منطقه بازرگانان می توانند 
بدون تشریفات گمرکی کاالی خود را به خارج از 

کشور صادر کنند.
از  شهرستان  این  در  شد:  یادآور  کرمان  استاندار 
اقتصاد  توسعه  راستای  در  متخصص  نیروهای 
منطقه و افزایش تعامالت با کشورهای دیگر دنیا 

استفاده می شود.
تاریخی  آثار  دارای  شهرستان  این  گفت:  فدایی 
از جمله پروژه  بسیار بزرگ و پروژه های عظیمی 
اجرا می باشد  فارس است که در حال  آب خلیج 
درصد   ۶ و  دانشجویان  از  درصد   ۱۰ همچنین 
این  در  کرمان  استان  علمی  هیئت  اعضای  از 

شهرستان وجود دارند.

استاندار کرمان:

به دنبال افزایش تعامالت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بین کشورها هستیم 

خبر
رئیس شورای حوزه های علمیه کرمان:

نسبت به وقف غفلت هایی 
صورت گرفته است

 

نماینده سابق ولی فقیه در استان کرمان نتیجه نهایی وقف را منفعت و سود 
برای جامعه و مردم دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت اهلل سید یحیی جعفری در دیدار دهه وقف 
مدیر کل و جمعی از کارکنان اداره اوقاف با وی ضمن تبریک دهه وقف 

اظهار کرد: وقف سنت حسنه و پسندیده برای حل مشکل جامعه است.
وی افزود: بسیاری از معصومین )ع( و بزرگان دین ما نسبت به احیاء این 
سنت حسنه پیش گام بودند و موقوفاتی را از خود بر جای گذاشتند که 
این نشان دهنده توجه و اهمیت به وقف است، اما امروز آن طور که باید به 

معنی کلمه نسبت به وقف غفلت هایی صورت گرفته است.
از  بسیاری  مالی  آمد  در  می شود  شنیده  کرد:  تصریح  اهلل جعفری  آیت   
دانشگاه ها و مراکز علمی کشورهای غربی از محل موقوفات اداره می شود 
از محل عواید وقف مدیریت  این مراکز  از طرح های علمی در  و بسیاری 
می شود اما متاسفانه در کشور ما هنوز تا رسیدن به این مقصود کارهای 

زیادی در پیش داریم.
 وی با بیان اینکه نتیجه نهایی وقف، منفعت و سود برای جامعه و مردم 
است، گفت: امروز مهمترین مساله در وقف فرهنگ سازی است و باید در 
این زمینه کار شود تا افراد متمکن بتوانند در حوزه مسائل اجتماعی و نیاز 

جامعه وقف کنند.
امام جمعه پیشین کرمان در پایان از زحمات اداره اوقاف در رسیدگی به 
و  تشکر  موقوفات حوزوی،  ساماندهی  به خصوص   استان  موقوفات  حوزه 

قدر دانی کرد.

فرمانده انتظامی استان : 

همه سازمان ها در حوزه نظم و امنیت 
مسئول و دارای نقش هستند

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: همه سازمان ها و نهاد ها در حوزه نظم 
و امنیت یک سری ماموریت ها و مسئولیت هایی دارند که باید در حیطه 

وظایف خود ایفای نقش کنند.
سردار   ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
عبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی استان کرمان در دیدار با مدیر و کارکنان 
سازمان هالل احمر با تبریک هفته پدافند غیرعامل گفت: اخیرا کارکنان 
انتظامی و سایر نهاد ها درگیر ماموریت عظیم اربعین بودند که تالش و هم 
افزائی همه افراد، اشخاص و سازمان ها در این حماسه بزرگ و جهانی جای 

قدردانی دارد.
او افزود: سازمان هالل احمر به سبب گستره خدمات رسانی که به عموم 
اقشار مردم فراتر از مرز های ملی و جغرافیائی دارد در حوزه های امدادرسانی 
با  خوبی  بسیار  همکاری  جاده ای  سوانح  حوزه  ویژه  به  دیدگان  حادثه  به 
پلیس داشته است که قطعا جای همکاری های بیشتری بین این دو نهاد 

وجود دارد.
امداد  ماموریت های  همزمان  اجرای  و  حضور  کرد:  تصریح  ناظری  سردار 
جاده ای در زمان وقوع حوادث رانندگی اوج تعامل و هم افزائی بین پلیس و 
هالل احمر است و جلساتی در حوزه هم افزایی فوریت های پلیسی ۱۱۰ و 

واحد های امدادی خواهیم داشت.
کورش احمد یوسفی معاون اجتماعی پلیس استان هم در جمع مسئوالن 
سازمان هالل احمر با تقدیر از خدمات حوزه اجتماعی این سازمان گفت: 
از همه سازمان ها می خواهیم در حوزه پیشگیری اجتماعی و ارتقاء سالمت 

روان بعنوان یکی از نیاز های امروز جامعه ایفای نقش کنند.
او گفت: سازمان خدمات رسان هالل احمر یار و همراه همیشگی مجموعه 
پلیس بوده است و طرح های مشترک و همچنین تفاهم نامه های زیادی را 

با یکدیگر داشته ایم.
احمد یوسفی با اشاره به در پیش بودن یک طرح اجتماعی در مناطق جنوب 
و شرق استان بیان کرد: هالل احمر در برنامه ریزی های این طرح همراهی 
و همکاری خوبی داشته و یک سری بسته های فرهنگی با مشارکت این نهاد 

در مناطق محروم مناطق جنوب و شرق استان توزیع خواهد شد.
معاون اجتماعی پلیس استان بیان  کرد: قطعا هرگونه تالش و اجرای طرح 
در این حوزه ها از سوی نهاد های مختلف نتایج مثبتی را برای افراد، اقشار 
مختلف اجتماعی و کل جامعه در پی خواهد داشت و به ارتقاء امنیت فردی 

و اجتماعی نیز منتهی می شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان خبرداد:

آبان ماه، مهلت ارسال فهرست معامالت 
فصل تابستان 98

  مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان با بیان اینکه مودیان محترم مالیاتی 
تا ۱5 آبان ماه فرصت دارند نسبت به ارسال فهرست معامالت فصل تابستان 
۱398 اقدام کنند، تاکیدکرد: انجام تکالیف قانونی خود را به روزهای پایانی 
موکول نکنید. به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان 
مالیات  قانون  ماده)۱۶9(  مودیان مشمول موضوع  ، محمد سلمانی گفت: 
های مستقیم مصوب ۱394/4/3۱ مکلفند اطالعات معامالت فصلی خود را 
تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل از طریق سامانه عملیات الکترونیکی 

سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir ارسال کنند.
وی با بیان اینکه مهلت ارسال فهرست معامالت فصل تابستان ۱398 تا ۱5 
آبان ماه است، افزود: از آنجایی که موکول کردن ارسال اطالعات به روزهای 
است  ممکن  واصله  اطالعات  زیاد  حجم  به  توجه  با  قانونی  مهلت  پایانی 
موجب بروز مشکالت شود، لذا بهتر است مودیان مالیاتی ارسال فهرست 
وقت  اسرع  در  و  نکرده  موکول  پایانی  روزهای  به  را  فصلی خود  معامالت 
اقدام کنند. سلمانی خاطرنشان کرد:  قانونی خود  تکالیف  انجام  به  نسبت 
معامالت  صورت  فهرست  ارسال  عدم  مستقیم  های  مالیات  قانون  مطابق 

فصلی در مهلت مقرر قانونی مشمول جرایم مالیاتی می شود.

مدیرکل بیمه سالمت استان : 

کرمان جزو پنج استان گران نسخه های دارویی است
 مدیرکل بیمه سالمت استان کرمان با اشاره به اینکه این استان 
هر  تجویز  گفت:  است  دارویی  های  نسخه  گران  استان  پنج  جزو 
نسخه دارویی در کرمان 53 هزار تومان هزینه دارد و این در حالی 
است که هزینه تجویز نسخه در میانگین کشوری 4۲ هزار تومان 

است.
محمد جعفری در همایش بیمه سالمت و آخرین روز از هفته بیمه 
سالمت افزود: میانگین هزینه هر بار مراجعه برای درمان در استان 
کرمان ۱۶۱ هزار تومان است اما متوسط کشور 89 هزار تومان بوده 
که این مساله کرمان را جزو سه استان پرهزینه درمانی قرار داده 
است. مدیرکل بیمه سالمت استان کرمان گفت: هزینه های جاری 

بیمه سالمت استان کرمان ۲ میلیارد تومان بوده است و همچنین 
۱۱ میلیارد تومان هزینه های سطح یک و حدود 4۰ میلیارد تومان 

هزینه های سطح دو می باشد.
وی با بیان اینکه متوسط مراجعه ماهانه مردم به مراکز درمانی 335 
هزار بار در استان کرمان است افزود: به ازای هر ۱۰ هزار نفر بیمه 

شده یک نفر نیروی پرسنلی در بیمه سالمت داریم.
جعفری با توجه به فعالیت های  انجام شده بین بخشی در راستای 
توانمندسازی و ترویج فرهنگ عمومی با همکاری سایر دستگاه ها 
گفت: دو کار بزرگ الکترونیکی کردن اسناد بستری و نسخه نویسی 
 ۲۰ کار   این  انجام  که  اجراست  حال  در  استان  درمانی  مراکز  در 

به  به دنبال دارد و همچنین  را  درصد صرفه جویی در هزینه ها 
به سمت  را  منابع  که  می کند  زیادی  ها کمک  داده  سازی  شفاف 

استفاده بهتر بیمه شدگان سوق دهیم.
وجود   به   اشاره  با  ادامه  در  کرمان  استان  سالمت  بیمه  مدیرکل 
۲۰3 مرکز بهداشتی درمانی دارای پزشک خانواده در سطح استان 
کرمان  و جایگزین شدن نظام ارجاع الکترونیک  گفت: ۷۰ درصد 
از جامعه تحت پوشش بیمه سالمت روستائیان هستند و ۶3 درصد 
از هزینه های بیمه سالمت در بخش بستری مراکز درمانی است که 
از سال 93 با اجرای طرح تحول سالمت این هزینه ها تقریبا پنج 

برابر شده است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با بیان اینکه در 
رییس  با حضور  فوالد  آهن جهان  توسعه  کارخانه  آینده  یا 3 هفته   ۲
جمهور افتتاح خواهد شد، گفت: خط سوم تولید و کارخانه 5 میلیون 
تنی گندله سازی گل گهر در اوایل سال آینده به بهره برداری خواهند 
رسید و همچنین ۲ کارخانه کنسانتره با ظرفیت ۲ میلیون تن و یک 
کارخانه گندله سازی با ظرفیت 5 میلیون تن گندله دیگر نیز در آینده 

در این منطقه احداث خواهد شد.
بازدید جمعی از سفرا و رایزن های  »مهدی حسینی نژاد« در حاشیه 
کشورهای مختلف دنیا در گفت و گو با خبرنگار ایسنا از صنایع معدنی 
گل گهر سیرجان گفت: منطقه عمومی گل گهر با ۶ آنومالی و با ذخیره 
معدنی یک میلیارد و یک صد تن یکی از مناطق بزرگ معدنی سنگ 

آهن کشور محسوب می شود.
وی ادامه داد: معدن شماره 3 منطقه گل گهر به شرکت سنک آهن گهر 
زمین واگذار شده است که این معدن ذخیره ای بالغ بر ۶۰۰ میلیون تن 
را دارد که یکی از بزرگترین ذخایر معدنی کشور و حتی خاورمیانه است. 

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان از دایر بودن زنجیره 
استخراخ، خردایش )فرآیندی است که طی آن مواد معدنی در مراحل 
نظر  مورد  ابعاد  با  به محصولی  آسیا  و  از جمله سنگ شکنی  مختلفی 
تبدیل می شوند(، فرآوری، گندله سازی آهن اسفنجی و تولید شمش در 
منطقه عمومی گل گهر خبر داد و بیان کرد: در حال حاضر در مجتمع 
گهر زمین ساالنه ۱۷ میلیون تن استخراج سنگ آهن، ۱5 میلیون تن 
خردایش و 4 میلیون تن کنسانتره انجام می شود. وی افزود: خط سوم 
تولید و کارخانه 5 میلیون تنی گندله سازی گل گهر در اوایل سال آینده 
به بهره برداری خواهند رسید و همچنین ۲ کارخانه کنسانتره با ظرفیت 
۲ میلیون تن و یک کارخانه گندله سازی با ظرفیت 5 میلیون تن گندله 

دیگر نیز در آینده در این منطقه احداث خواهد شد.
حسینی نژاد افزود: در منطقه عمومی گل گهر بالغ بر ۱9 هزار نفر به 
طور مستقیم و غیر مستقیم مشغول به کار هستند که ۶ هزار و 8۰۰ نفر 

آنان در شرکت گهرزمین مشغول به کار می باشند.
رییس سازمان صمت شمال استان کرمان از افق ۱4۰۰ صنایع معدنی 

تا سال  که  آن هستیم  دنبال  به  و گفت:  آورد  میان  به  استان سخن 
۱4۰۰ میزان تولید کنسانتره استان کرمان را به 3۲ میلیون تن، گندله 
۲8 میلیون تن، آهن اسفنجی ۱۱ میلیون تن و شمش را به ۱۱ میلیون 
تن برسانیم که به برخی از این اهداف تقریبا رسیده ایم. گفتنی است 
که از محل این طرح ها ۱9 هزار نفر به صورت مستقیم مشغول به کار 

می شوند.
وی خاطرنشان کرد: در ۲ یا 3 هفته آینده کارخانه توسعه آهن جهان 

فوالد با حضور رییس جمهوری افتتاح خواهد شد.
های  مسئولیت  راستای  در  کرد:  نشان  خاطر  پایان  در  نژاد  حسینی 
اجتماعی و حمایت از محیط زیست نیز 8۰ هکتار فضای سبز با ۱۱۲ 
گونه گیاهی سازگار با کویر طی ۲ سال گذشته در این منطقه کاشت 
شده است و برای اولین بار در خاورمیانه ۱۰ هکتار از این فضای سبز 
بر روی دامپ باطله کاشت شده و همچنین بازیافت پساب کارخانه و 
انتقال مجدد آن به کارخانه نیز هم اکنون در این منطقه در حال انجام 

شدن است.

رییس سازمان صمت استان کرمان خبر داد:

افتتاح کارخانه توسعه آهن جهان فوالد سیرجان با حضور رییس جمهوری
 تا سه هفته آینده

افتتاح نمایشگاه 
اولین جشنواره پسته انار

نخستین جشنواره پسته اکبری شهرستان انار افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از 
کرمان درحاشیه برگزاری جشنواره پسته انار، نمایشگاهی با 34 

غرفه  برپا شده است.
این نمایشگاه شامل عرضه محصوالت وادوات و تجهیزات بخش 
تولید  ویژه  عرضه  وهمچنین  وغذایی  دستی  صنایع  کشاورزی 
وعرضه محصول پسته ومحصوالت کشاورزی، عرقیجات خانگی، 

غرفه کودک ونوجوان، فرش ،گل وگیاه ،شیرینی جات است.
دراین افتتاحیه سامانه خرید وفروش پسته اکبری افتتاح شد .

این نمایشگاه تا ساعت ۲۰ با اجرای برنامه های شاد وفرهنگی 
وهنری برگزار می شود.

انار فردا صبح با پخش  همچنین برنامه جشنواره پسته اکبری 
سخنرانی  برنامه های  با   ۱۱ تا  تا   9 ساعت  از  تلویزیونی  زنده 
کشوری  هنرمندان  حضور  با  وپاپ  محلی  موسیقی  واجرای 
وهمچنین برنامه های شاد و فرهنگی وهنری و ورزش های بومی 
ومحلی وجنگ شادی با حضور مسئوالن کشوری واستانی برگزار 

می شود.
شهرستان انار با ۲۰ هزار هکتار باغات مثمر پسته از نوع اکبری. 
قطب های  از  یکی  فندقی  اوحدی.  قوچی.  کله  آقایی.  احمد 
پسته  تن  هزار   ۲۰ از  بیش  امسال  می باشد.  کشاورزی  مهم 

دراناربرداشت شده و صادر می شود.

آگهی دعوت
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت شهربازی کرمان

بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران شرکت شهربازی کرمان می رساند جلسه رأس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه 
98/8/۲۶ در محل شهرداری مرکز – دفتر معاونت خدمات شهری برگزار می گردد از کلیه سهامداران یا نمایندگان 

تام االختیار آنها دعوت می گردد تا در جلسه مذکور حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: تعیین تکلیف وضعیت سهام شرکت ۶44۲8۰

مدیریت ارتباطات و بین الملل شهرداری کرمان
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

مدرسه
سه چهار ساله بودم که با مدرسه آشنا شدم خانه ما روبه روی 
دبستانی پسرانه بود در خانه ما با در مدرسه در آن طرف کوچه 
به هم باز می شد. خانواده ما کوچک بود و من برای آنکه 
با شوق و ذوق  ببینم هر روز صبح زود  بچه های زیادی را 
جلوی در خانه می ایستادم و مدرسه رفتن بچه های دبستانی 
از کوچک و بزرگ را تماشا می کردم. مدیر مدرسه همیشه 
جلوی در ورودی مدرسه می  ایستاد و آمد و رفت بچه ها را 
زیرنظر داشت. اولین نفری که هر روز به او سالم می کرد من 
بودم. بچه ها هم به مدیر سالم می کردند و او با جواب سالم 
و لبخند به استقبالشان می آمد. آن همه بچه آن هم در  یک 
محیط مرا به وجد آورده بود و دلم می خواست زودتر پایم به 
مدرسه باز شود و بتوانم روی صندلی های هر کالس بنشینم 
و دوران جدیدی را آغاز کنم. تعطیالت تابستان دو سال بعد 
اول  لباس خرید و روز  برایم کیف و کفش و   بابا  بود که 
مدرسه را که من هم آماده و سرحال صبح زود پای از خانه به 
طرف مدرسه گذاشتم و سالم به مدیر و در نهایت پاگذاشتن 
به خانواده ای بزرگ و تصمیم جدی برای یادگیری را هرگز 

فراموش نمی کنم.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

در هیاهوی دلت
خواستن و واله شدن برابر با ساختن و 
سوختن است اما اویی که برایش پرپر 
داشتن  به  محکوم  همیشه  زنیم  می 
یک حس برابر نیست. حس خواستن 

ی  مایه  و  دارد  وجود  انسانها  ی  همه  در  شیفتگی  و 
پویایی و حرکت است اما بعضی افراد از بروز دادن آن 
رابطه  ایجاد  به  پرهیز کردن منجر  این  و  پرهیز کرده 
های سرد شده و در نهایت اگر رابطه ای باقی بگذارد 
یک طرفه خواهد بود که بسیار غم انگیز و بیچاره کننده 
می باشد. مهمترین ضربه ای که می زند این است که 
عاشق را از عشق ورزیدن پشیمان می کند چرا که فکر 
می کند احساس و عملکردی بیهوده داشته است. لذا 
رابطه به کلی بر باد فنا خواهد رفت می ترسد که باغ 
دلش محصولی نداشته باشد. ترس از اولین گریه های 
جان  لحظه ی  آخرین  تا  و  بوده  انسان  همراه  کودک 
دادن با او خواهد بود و گاهی منجر می شود که یک 
رابطه ی صمیمانه نابود شود چه برسد به اینکه رابطه 
ای یک طرفه باشد محبت و خواستن نیرو آفرین بوده 
و به انسان قدرت می دهد تا از زندگی محافظت کند 
اما وقتی مورد بی اعتنایی قرار گیرد و یک طرفه باشد 
به روح و جسم ضربه زده و به پوچی می رسد. بیهوده 
و  تاکید داشته  نیست که در اسالم روی جواب سالم 
آن را واجب دانسته اند زیرا دو جانبه بودن یک رابطه 
را نشان می دهد. انگیزه ها ما را به حرکت واداشته و 
زیبا  برای  رابطه ها  نهایت  ایجاد کرده در  را  رابطه ها 
شدن نیاز به محبت و صمیمت دارند البته محبتی که 
فقط در دل و بر زبان باشد هیچ باری را به منزل نمی 
رساند و آفرینشی نخواهد داشت. بهتر است که دروازه 
اراده را زین کرده  های دل را باز گذاشته، اسب های 
به  نشستن  از  که  شود  دمیده  ها  ناقوس  ها  نام  در  و 
طرف  تا  باشیم  رسیده  عمل  به  حرف  از  و  رقصیدن  
مقابل جرات داشته باشد که اوج محبت خویش را با ما 

به اشتراک بگذارد.
پاسخی نیست که از هیچ پراکنده شوم 

در هیاهوی دلت دلخوش آینده شوم 
ای سرآغاز من ای حادثه ی طوالنی 

ترس دارم که آشوب تو شرمنده شوم 

به قلم 
مهناز سعید 

روایت »کرمان امروز« از خطر جدی و همیشگی سیل که نباید از آن غفلت کرد؛

آمــــــــاده وقوع سیل نیستیـــــــــم!

اشاره:
همه کرمان را استانی کم آب و خشک می دانند، 
استانی که مردمانش در آرزوی بارش باران هستند و 
برای نزول این رحمت الهی حتی دست  به دعا باال 
می برند. اما اقلیم و تغییرات مربوط به آن مساله ای 
نه  و  گیرد  می  صورت  انسان  دست  به  نه  که  است 
انسان می تواند در آن دخل و تصرفی داشته باشد. بنا 
براین هر لحظه انتظار حوادث طبیعی وجود دارد. از 
جمله این حوادث که این روزها هشدار وقوع آن بسیار 

شنیده می شود خطر سیل است.
بر اساس اخبار و انتشار تصاویر و ویدیوهایی که این 
روزها در فضای مجازی منتشر شده است این روزها 
مردم جنوب کرمان باید از مسیر مسیل ها دور شوند.  
بر اساس اخبار منتشره، در آخرین روزهای هفته ای 
گنج  قلعه  رمشک  رودخانه  در  فرد  یک  گذشت  که 
گرفتار و یک ماشین غرق شد و چندین ماشین هم 

در رودخانه گیر افتادند.

16 استان کشور درگیر سیل و بارندگی
و  امداد  سازمان  رییس  که  بود  هفته  همین  در 
نجات از آبگرفتگی و سیل در 16 استان کشور خبر 
آذربایجان  استان های  به گفته مرتضی سلیمی  داد. 
و  محال  چهار  تهران،  بوشهر،  اصفهان،  البرز،  غربی، 
بختیاری، خراسان جنوبی، زنجان، سمنان، کردستان، 
کرمانشهر، قزوین، قم، لرستان، قم، مرکزی و همدان 
برای  هشدار  این  است.  آبگرفتگی  و  سیل  از  متاثر 

مناطق جنوبی استان کرمان نیز بوده است.
مردم هشدارها را جدی بگیرند

با توجه  به قرار گرفتن در فصل بارش ها و آبگرفتگی 
معابر عمومی و جاری شدن روان آب سطحی، سیالبی 
شدن  آلود  مه  و  صاعقه  احتمال  ها،   مسیل  شدن 
جاده، الزم است مردم هر گونه هشدار راجدی بگیرند. 
توصیه  به  حتما  جوی  نامساعد  شرایط  در  همچنین 
های ایمنی و احتیاطی توجه شود و از تردد، توقف، 
اسکان و برپایی کمپ و چادر و هر نوع فعالیت عمومی 
و یا چرا احشام در مسیل ها، مناطق کوهستانی، دره 
پر خطر و مستعد وقوع  سیالب،  ها و سایر مناطق 

صاعقه و سقوط اجسام ممانعت شود.
سخن آخر

در اوایل امسال با آن همه سیل و شایعه سیل تصور 
شده  آماده  دیگر  کرمانی  مسئوالن  که  بود  این  بر 
باشند، اما باران کم توان هفته گذشته نشان داد که 

برای مقابله  با سیل آماده نیستیم! به راستی چرا؟

   طبیعی است که در هر لحظه باید انتظار وقوع حوادث طبیعی را داشت، این روزها 
مردم جنوب کرمان باید از مسیر مسیل ها دور شوند.  بر اساس اخبار منتشر شده در 
آخرین روزهای هفته ای که گذشت یک فرد در رودخانه رمشک قلعه گنج گرفتار و یک 
خودرو غرق شد و چندین خودرو نیز در رودخانه گیر افتادند. در اوایل امسال با آن همه 
سیل و شایعه سیل تصور بر این بود که مسئوالن کرمانی دیگر آماده شده باشند، اما باران 

کم توان هفته گذشته نشان داد که برای مقابله  با سیل آماده نیستیم! به راستی چرا؟

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

چگونه دچار »سکته مغزی« نشویم؟ 
سرویس علم و زندگی کرمان امروز

 
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
رژیم غذایی مناسب، افزایش فعالیت های ورزشی، کاهش 
از مهمترین راه های کاهش  را  وزن و کنترل فشار خون 

احتمال بروز سکته مغزی عنوان کرد.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از فارس، فرزاد اشرافی، 
از  پیشگیری  هفته  آستانه  در  اعصاب   و  مغز  متخصص 
سکته مغزی، درباره این عارضه توضیح داد: هرگونه اختالل 

در خون رسانی به بافت مغز سکته مغزی تلقی می شود.
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه 
عوامل  و  دهنده  عامل خونریزی  دو  اثر  در  مغزی  سکته 
افزود:  می دهد،  رخ  لخته،  علت  به  رگ  ازانسداد  ناشی 
همچنین نوع دیگری از سکته، حمله گذرای سکته مغزی 

است که عالئم آن در کمتر از ۲۴ ساعت رفع می شود.
و  آموزشی  پزشکی،  مرکز  اعصاب  و  مغز  بخش  رئیس 
درمانی شهدای تجریش شایع ترین سکته مغزی را سکته 
درصد   ۲۵ گفت:  و  کرد  عنوان  رگ ها  انسداد  از  ناشی 
سکته های مغزی ناشی از پارگی رگ و خونریزی مغزی 

و ۸۵ درصد ناشی از ایجاد لخته در عروق مغزی است.
این متخصص مغز و اعصاب یادآور شد: سکته هایی که 
باعث  می دهند  رخ  رگ  پارگی  و  باال  فشارخون  اثر  در 
خونریزی داخل بافت مغز و خونریزی زیر پرده عنکبوتی 

مغز می شوند.
*عالئم سکته مغزی را بشناسید

وی درباره عالئم سکته مغزی توضیح داد: سکته مغزی 
بسته به اینکه کدام یک از قسمت های مغز را درگیر کرده 
است، عالئم مختلفی دارد؛ این عالئم می تواند شامل تاری 
دید، اختالل در میدان بینایی، اختالل در بلع، اختالل در 

صحبت کردن، ضعف اندام و فلجی، اختالل در حس اندام، 
عدم تعادل و اختالل ادراری شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
اضافه کرد: در مواردی که لخته ها عروق ساقه مغز را درگیر 
می کنند، می توانند افت هوشیاری و کما را برای بیمار به 

دنبال داشته باشند.
*در صورت بروز سکته مغزی از خود درمانی پرهیز کنید

 اشرافی درباره اقدامات الزم برای بیماری که دچار سکته 
مغزی شده است، گفت: اگر فرد و یا اطرافیان عالئم بارزی 
کردن،  صحبت  در  اختالل  صورت،  شدن  کج  همچون 
باید  را مشاهده کردند،  اندام  یا ضعف  اختالل حرکتی و 
درمانی  خود  از  و  دهند  اطالع   11۵ اورژانس  به  سریعا 

خودداری کنند.
اگر  حتی  کرد:  تاکید  اعصاب  و  مغز  متخصص  این 
فشارخون بیمار باالست نباید برای پایین آوردن فشار خون 

بیمار اقدام به خوددرمانی کنند.
وی با بیان اینکه بعد از رسیدن بیمار به بیمارستان سریعا 

اگر  یادآور شد:  می شود،  انجام  تصویربرداری  وی  مغز  از 
می توان  برسد،  بیمارستان  به  ساعت  سه  از  کمتر  بیمار 
با تزریق نوعی از داروی ضد لخته عالئم حیاتی بیمار را 
برگرداند؛ البته این دارو برای تمام سکته های مغزی کاربرد 
ندارد و برای سکته های ناشی از انسداد رگ در اثر لخته 

موثر است.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
افزود: تشخیص لزوم استفاده از این دارو بر عهده متخصص 

مغز و اعصاب اورژانس بیمارستان است.
اشرافی با بیان اینکه برخی از عواملی که باعث احتمال 
سکته مغزی می شود، مانند سن، جنس، نژاد و ژنتیک غیر 
قابل تغییر است، گفت: در میان افراد مسن، مردان و سیاه 

پوستان احتمال بروز سکته مغزی بیشتر است.
این متخصص مغز و اعصاب درباره عوامل قابل کنترل 
سکته مغزی، توضیح داد: باال بودن فشار و چربی خون، 
جمله  از  دخانیات  مصرف  تحرکی،  بی  چاقی،  دیابت، 
افزایش  عوامل  جمله  از  الکل  مصرف  قلیان،  و  دخانیات 

با  می توانند  افراد  که  است  مغزی  سکته  بروز  احتمال 
تغییر در سبک زندگی خود آنها را کنترل کنند.

عامل  محرک؛  و  گردان  روان  داروهای  *مصرف 
کاهش سن بروز سکته مغزی

وی مصرف داروهای روان گردان و برخی از مواد محرک 
از دیگر  را  و کوکائین  امفیتامین، شیشه  ترکیبات  مانند 
عوامل بروز سکته مغزی عنوان کرد و گفت: این عوامل 

باعث بروز سکته مغزی در سنین پایین می شود.
بروز  در  عروقی  و  قلبی  مشکالت  *ردپای 

سکته های مغزی
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
همچنین مشکالت قلبی و عروقی را از مهمترین عوامل 
بروز سکته مغزی عنوان کرد و توضیح داد: احتمال بروز 
یا  و  قلبی  ریتم  اختالالت  که  افرادی  در  مغزی  سکته 
مشکالت مربوط به دریچه قلب دارند، بیشتر از سایر افراد 

است.
اشرافی یادآور شد: یکی از دالیل پایین آمدن میانگین 
رژیم  رعایت  زندگی شهرنشینی، عدم  سن سکته مغزی 
غذایی سالم مانند مصرف فست فودها و مصرف داروهای 

روان گردان است.
این متخصص مغز و اعصاب درباره عوارض سکته مغزی 
هشدار داد: سکته مغزی یکی از مواردی است که باعث 
بهداشت و درمانی  بر دوش سیستم  بار مالی  ایجاد یک 
کشور و خانواده ها می شود؛ زیرا سکته مغزی باعث ناتوانی، 
بیمار  تعادل  عدم  و  بلع  و  در حرکت  اختالل  اندام،  فلج 

می شود.
وی با بیان اینکه درمان عارضه های ناشی از سکته مغزی 
به دارو درمانی و بازتوانی نیاز دارد، گفت: بیماری که دچار 
سکته مغزی می شود دچار ناتوانی حسی، حرکتی و ذهنی 
بار  بهداشتی کشور  و سیستم  خانواده  برای  که  می شود 

درمانی زیادی دارد.
*کاهش میانگین سن بروز سکته مغزی در کشور

سکته  دچار  که  افرادی  سنی  میانگین  درباره  اشرافی   
از  بعد  مغزی  سکته  شیوع  کرد:  اظهار  می شوند،  مغزی 
۵۵ سالگی افزایش می یابد و به ازای هر پنج سال افزایش 
سن، ریسک سکته مغزی بیشتر می شود و  ساالنه بیش از 
1۲ هزارنفر در کشور دچار سکته مغزی می شوند.در حال 
حاضر میانگین سن بروز سکته مغزی در افراد کاهش یافته 
است. وی درباره سکته های از نوع گذرا که عالئم آن زیر 
۲۴ ساعت است، تاکید کرد: ضروری است که این افراد 
نیز بعد از بروز سکته حتما به پزشک مراجعه کنند، زیرا 
احتمال تکرار سکته در افرادی که عالئم گذرا داشته اند 

باز هم وجود دارد.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  
با تاکید بر ضرورت افزایش آگاهی افراد جامعه نسبت به 
عوامل بروز سکته مغزی، گفت: کنترل عوامل خطر مانند 
رژیم غذایی مناسب، کاهش مصرف نمک و چربی های 
ورزشی  های  فعالیت  افزایش  همچنین  و  قند  و  اشباع 
افزایش  باعث  که  طوری  به  دقیقه(   ۳۰ حداقل  )روزانه 
در  خون  فشار  کنترل  و  وزن  کاهش  شود،  قلب  ضربان 
محدوده مناسب و درمان دارویی مبتالیان دیابت و چربی 

خون در کاهش بروز سکته مغزی نقش بسزایی دارد.

اداره کل فرودگاههای استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه بین المللی آیت ا... هاشمی رفسنجانی کرمان و فرودگاههای جیرفت، بم، سیرجان و 
رفسنجان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم وضعیت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت  شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ساعت ۸:۰۰ صبح روز یکشنبه تاریخ 1۲/ ۰۸/ 9۸

مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19:۰۰ روز یکشنبه تاریخ  19/ ۰۸/ 9۸
مهلت ارسال و بارگذاری ارائه پیشنهاد: ساعت 19:۰۰ روز جمعه تاریخ  ۰1/ ۰9/ 9۸

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 1۰:۳۰ روز شنبه تاریخ  ۰۲/ ۰9/ 9۸
تاریخ بازدید: روز سه شنبه تاریخ ۲۸/ ۰۸/ 9۸

سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار حدا قل ۳ ماه و قابل تمدید برای ۳ ماه دیگر به مبلغ  7۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ویا به صورت سپرده نقدی واریز به حساب 
شماره IR ۸7۰1۰۰۰۰۴۰۰1۰6۸۴۰6۳71۸96 به نام تمرکز وجوه سپرده نزد بانک مرکزی به شناسه واریز 9۲۵۲۸۰۵۲۰1۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳1۸۰۰11۸ تحویل اداره امور مالی گردد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس : کرمان – انتهای بلوار جمهوری اسالمی – فرودگاه بین المللی آیت 
ا... هاشمی رفسنجانی کرمان – اداره کل فرودگاههای استان کرمان- شماره تماس : ۳1۲1۲1۵۰ - ۳1۲1۲1۵۳ -  ۳1۲1۲1۲1-  ۰۳۴- ۰۳۴۳1۲1۲۰۸۴ - ۰۳۴۳1۲1۲۰۸۳ 

کلیه مناقصه گران موظف هستند اسناد مناقصه شامل مدارک ) پاکات الف – ب – ج ( را مهر و امضاء نموده و اسکن کرده و در سامانه بارگذاری نمایند و اصل ضمانت نامه را در مهلت مقرر 
تحویل اداره امور مالی فرودگاه نمایند.1۰۲۰م/الف

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران – اداره کل فرودگاههای استان کرمان

آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله ای نگهداری
)T -170 - 98( و راهبری تأسیسات فرودگاههای استان کرمان
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فرهنگ و ادب

سرویس فرهنگی کرمان امروز

به اعتقاد بسیاری از بزرگان تعلیم وتربیت و روانشناسان اولین عاملی که 
در ایجاد عادت به مطالعه تاثیرگذار است خانواده است .چنانچه می دانید 
عادت به مطالعه یک امر اکتسابی است در نتیجه این عادت مانند الگوهای 
رفتاری دیگر در روند اجتماعی شدن کودک در او ایجاد می شود .اگر پدر 
و مادرعادت به مطالعه داشته باشند و بخشی از شبانه روز را به مطالعه 
کتاب یا روزنامه اختصاص بدهند و کودک در طول روزها وشب هایی که 
با آنها می گذراند ببیند که پدر و مادرش کتاب می خوانند وببیند که در 
مورد کتاب ها و نکته های خاص از آنها بحث و اظهارنظر می کنند، کودک 
خیلی زود با کتاب آشنا می شود. اول تقلید و سپس با دیدن کتاب های 
تصویری که در آنها است اشیای پیرامون خود را پیدا می کند.بازشناسی 
به او کمک خواهد کرد که ناخودآگاه به سوی کتاب جلب شود واین امر 
بازی  از  آید.چنانچه کودک  به صورت یک عادت در می  او  به تدریج در 
کردن خوشش می آید بعد از این از تماشای کتاب لذت خواهد برد. این 
گونه کودکان که مراحل اولیه و در عین حال اسامی آشنایی با کتاب را در 
خانواده گذرانیده اند در محیط مدرسه خیلی زود وبدون مشکل به کتاب 
ومطالعه عادت می کنند و این عادت خیلی زود و بدون کمترین اصراری 

در وجودشان جایگزین می شود و پایدار می ماند.
در نتیجه بحث های فوق یادآور می شود. خانواده های ما به عنوان یکی از 

منابع اصلی جامعه پذیر کردن کودکان در عصر کنونی تا حدی خاصیت 
خود را از دست داده و نهاد هایی چون آموزش و پرورش و رسانه ها جای 
آن را گرفته اند.والدین به دلیل اشتغاالت کاری و فکری در بیرون از خانه 

کمتر از گذشته در تربیت فرزندان خود دخیل هستند .
اما با این حال والدین می توانند از کودکی فرزندان خود را با کتاب آشنا 
کنند و آن را به عنوان دوستی مهربان که می تواند از آن چیز های زیادی 
یاد بگیرند معرفی کنند و تصویری جذاب و دوست داشتنی از کتاب در 
ذهن آنان ایجاد کنند تا فرهنگ کتاب و کتابخوانی در آنان درونی شود.
زمینه  این  در  را  ها  خانواده  تربیتی  و  ای  مشاوره  های  نهاد  است  الزم 
راهنمایی کرده و راه کار های عالقمند کردن کودکان به کتاب را به آنان 
سرمایه  معنای  به  کنیم  هزینه  زمینه  این  در  ما  چند  دهند.هر  آموزش 
گذاری خواهد بود که برکات مادی و معنوی بسیاری را برای کشور ما به 
ارمغان خواهد آورد. بهترین تشویق برای ایجاد عادت به مطالعه درکودکان 

این است که خودوالدین اقدام به مطالعه کنند.
این کار باید به صورت عملی انجام شود زیرا با تشویق زبانی نمی توان در 
باشد  فرزندانشان  مواظب دوستان  باید  نمود. خانواده  ایجادانگیزه  کودک 
دوستی که اهل مطالعه وکتاب خواندن باشد حتما در گرایش کودک به 
مطالعه موثر خواهد بود.والدین به عنوان جایزه به فرزندان خود کتاب های 

مورد عالقه آنها و مخصوص سن کودک هدیه بدهند.
ساعات مشخصی از روز را به مطالعه اختصاص دهند، مخصوصا به مطالعه 
تواند  می  خانواده  کوچک  های  کتابخانه  ایجاد  غیردرسی.  های  کتاب 

درایجاد عالقه و انگیزه به مطالعه در کودک کمک نماید.

خانواده ها و فرهنگ کتابخوانی

سرویس هنری کرمان امروز
 

اساساً پاره ای از مراحل مورد نیاز برای تشخیص نقاط 
دید سینمایی در بخشی از یک فیلم، روند پیچیده ای 
را طی نمی کنند. مرحله ی بعدی در هنر تماشای فیلم، 
و  است  سینمایی  ترکیب بندی  متفاوت  وجوه  تحلیل 
این  که  است  فیلم بردار  یک  مهارت های  کامل  درک 

اندکی پیچیده تر است.
قواعد ترکیب بندی بصری از دیرباز به خوبی بنا نهاده 
شده اند. این قوانین به اصطالح طبیعی که در نقاشی و 
عکاسی به اثبات رسیده اند؛ بر روی سه مفهوم بصری 

واقعاً ساده متمرکز هستند:
-۱ خطوط عمودی نشانه ی قدرت، استحکام، اقتدار 

و مقام هستند.
-۲ خطوط مورب که قاب را قطع می کنند نشانه ی 
بر  غلبه  نیروی  یعنی  هستند؛  پویا  حرکت  و  کنش 

موانع.
-۳ خطوط منحنی به  معنای سیال بودن و نفسانیت 
اشاره  مدور  حرکت  به  که  ترکیب بندی هایی  است؛ 
خاطر  رضایت  بخشیدن،  تعالی  احساسات  می کنند،  

و سرخوشی به وجود می آورند.
این  باید  فیلم بردار  یک  آلمندروس،  نستور  نظر  به 
قواعد را بداند اما باید فراموششان کند یا دستکم هیچ 
وقت آگاهانه به آن ها فکر نکرده باشد. از آن جا که یک 
فیلم سینمایی رسانه ای منحصر به فرد است، معضالت 
فیلم بردار  و  کارگردان  برای  ترکیب بندی  به  مربوط 
باید در ذهن داشته  نیز منحصر به فرد هستند. هر دو 
دوربین  که  فیلم  از  )قطعه ای  نمایی  هر  که  باشند 
باشد(  یک جزء  را ضبط کرده  بدون قطع شدن آن 
و عنصری مختصر در جریان متداوم تصاویر است. هر 
سهمی  که  شود  فیلم برداری  نگاه  این  با  باید  نمایی 
واسطه ی  به  نما  یک  دارد. مشکل خلق  فیلم  در کل 
تصویر  می شود.  تشدید  که  است  تصویر  حرکت خود 
در حالتی دائمی از سیالن و جاری شدن قرار دارد و 
دوربین این حرکات را به اندازه ی ۲۴ تصویر در ثانیه 
ضبط می کند. هر قاب یک نما نباید بر اساس قواعد 
زیبایی شناسی ترکیب بندی مورد استفاده در عکاسی 
به  نمایی  هر  در  فیلم بردار  انتخاب های  شود.  ایجاد 

بر  باید  نما  هر  است.  وابسته  سینما  رسانه ی  ماهیت 
ذهن  در  که  سینمایی  ترکیب بندی  اهداف  اساس 
وجود دارند؛ طراحی شود.آن اهداف این ها هستند )۱( 
هدایت توجه به سوی موضوعی که بیش ترین اهمیت 
را دارد )۲( حفظ حرکت دائمی تصویر و  )۳( ایجاد 

توهمی از عمق میدان.
   تمركز بر مهم ترین موضوع

گونه ای  به  باید  دیگری  چیز  هر  از  بیش  نما  یک 
و  صحنه  سوی  به  را  توجه  که  شود  ترکیب بندی 
موضوعی معطوف کند که بیش ترین اهمیت دراماتیک 
ایده های  شود  محقق  چیزی  چنین  وقتی  دارد.  را 
دراماتیک یک فیلم به طرز مؤثری منتقل خواهند شد. 
فیلم ساز  راه  سر  بر  توجه  هدایت  برای  روش  چندین 

وجود دارد.
اندازه و نزدیک بودن موضوع: چشم ها به طور طبیعی 
هدایت  نزدیک تر  و  بزرگ تر  موضوع های  سوی  به 
فاصله ی  در  که  موضوع هایی  و  اشیاء  تا  می شوند 
دورتری قرار داشته یا کوچک تر هستند. مثاًل تصویری 
پیش زمینه ظاهر می شود  در  بازیگری که  از چهره ی 
)نزدیک تر به دوربین و در نتیجه بزرگ تر( محتمل تر 
است که به عنوان نقطه ی کانونی توجه ما به کار بیاید 
تا چهره ای که در پس زمینه قرار دارد. )نگاه کنید به 
ساخته ی   )۱۹۲۸( ژاندارک  مصایب  درشت  نماهای 
کارل تئودور درایر که این گونه اند( به این ترتیب، در 
دوربین  از  نسبی  فاصله ی  و  اندازه  طبیعی  موقعیتی 
و  توجه  حوزه ی  بیش ترین  تعیین  در  مهمی  عوامل 

عالقه ی مخاطبان هستند.

سوی  به  خود به خود  تقریباً  چشم  تصاویر:   وضوح 
چیزهایی کشیده می شود که به بهترین شکلی دیده 
شوند. اگر چهره ای در پیش زمینه اندکی مات باشد و 
چهره ای در پس زمینه، هرچند کوچک تر و با فاصله ای 
چهره ای  سوی  به  ما  چشمان  باشد،  واضح  بیش تر، 
به  قرار دارد چون  کشیده می شوند که در پس زمینه 
وضوحی  با  موضوعی  می شود.  دیده  وجهی  بهترین 
و  نزدیک تر  موضوعی  از  را  ما  توجه  می تواند  بیش تر 
کند،  منحرف  زیاد  چندان  نه  وضوحی  با  و  بزرگ تر 
حتی اگر موضوع های بزرگ تر نیمی از پرده ی سینما را 
گرفته باشند. نگاه کنیم به سکانس هایی از همشهری 
کین )۱۹۴۱( که کین در نمای درشت دیده می شود 
و با غرور همیشگی اش از استعفاء دادن سر باز می زند 
و جمعیت طرفدارانش بیش از سه چهارم پرده را اشغال 
کرده اند اما این نمای متوسط کین است که توجه ما را 

به خودش جلب می کند.
یا کلوزآپ  نمای درشت  نماهای بسیار درشت: یک 
نزدیک  فاصله ی  از  که  است  شیء  یا  فرد  از  نمایی 
ما  درشت  بسیار  یا  بسته  نمای   یک  می شود.  دیده 
)مثاًل  می کند  نزدیک  عالقه مان  مورد  شیء  به  را 
جایی  در  را  تصویری  که چنین  بازیگر(  یک  چهره ی 
به جز این نقطه نمی توانیم ببینیم. این چهره آن چنان 
چیز  دیدن  برای  جایی  دیگر  که  می کند  پر  را  پرده 
در  کین  لب های  از  نمایی  نمی گذارد.  باقی  دیگری 
یا  می آورد  زبان  به  را  رزباد  کلمه ی  که  احتضار  حال 
پرسونا  مثاًل در  بازیگرانش  از  برگمان  نماهای درشت 
)۱۹۶۶( و یا نماهای درشت و معروف سرجیولئونه در 

وسترن هایش، مثاًل روزی روزگاری در غرب )۱۹۶۸( 
در  فوندا-  هنری  فرانک-  کشته شدن  لحظه ی  در  و 
حالی که هارمونیکا- چارلز برانسون- ساز برادرش را 

در دهان او چپانده است.
حرکت: چشم ها، همچنین به سوی اشیای در حال 
حرکت و موضوعی متحرک در صحنه ای ایستا کشیده 
می شوند. عکس این نیز وجود دارد، یک موضوع ایستا 
حرکت  حال  در  آن  در  چیز  همه  که  صحنه ای  در 
پیدا  بیش تری  اهمیت  دراماتیک  نظر  از  هستند؛ 
رسالت  تاریخی  فیلم  جنگی  صحنه های  در  می کند. 
)۱۹۷۶( )در ایران محمد رسول اهلل )ص(( طرفین در 
حال جنگ هستند و سواران در گذر اند اما غالم هند 

نیزه در دست مترصد پرتاب آن است.
با  کارگردان  یک  اشیاء:   و  افراد  چیدمان  نحوه ی 
نحوه ی چیدن آدم ها و اشیاء در ارتباط شان با یکدیگر 
چیدمانی  نوع  هر  چون  می کند.  متمرکز  را  ما  توجه 
ارتباطات  و  دراماتیک  لحظه  های  ماهیت  اساس  بر 
باید  کارگردان  می شود؛  تعیین  چندگانه  میان فردی 
هرگونه  تا  باشد  متکی  شهودی اش  حس  بر  بیش  تر 

فرمول بندی مربوط به موقعیت های مختلف.
کارگردانی  است  ممکن  پیش زمینه:  قاب بندی 
که  کند  قاب بندی  را  موضوعی  تا  بگیرد  تصمیم 
در  حاضر  افراد  و  اشیاء  با  را  ارتباط  بیش ترین 
کند  یقین  که  این  برای  کارگردان  دارد.  پیش زمینه 
توجه ما به واسطه ی قاب بندی اشیاء و افراد گسیخته 
با نورپردازی بسیار روشن و وضوح  نمی شود؛ معموالً 
در  می کند.  تأکید  موضوع  مهم ترین  روی  بر  کامل 
فیلم  ابتدایی  سکانس  در   )۱۹۸۲( آلکساندر  و  فانی 
هستند  چیزهایی  با  شدن  سرگرم  درحال  بچه  ها  که 
که آلکساندر درباره ی  فانوس جادو می گوید؛ برگمان 
از نور پس زمینه می کاهد و از سویی اشیاء موجود در 
پس زمینه ی نمای آلکساندر نیز رنگ های تیره ای دارند 
و نمای درشت صورتش نیز روشن تر از پس زمینه است 
یا در سکانس ابتدایی استاکر )۱۹۷۹( که خود استاکر 
از خواب بیدار شده و دندان هایش را مسواک می زند 
پس زمینه ی  تارکوفسکی  می شود؛  رفتن  آماده ی  و 
سبک  به  نور ها  و  کرده  تاریک  را  طوالنی  نمای  این 
نورپردازی رامبراند بر روی استاکر، تختش و همسرش 

تمرکز یافته اند.

چگونه فیلم ببینیم؟
عناصر تركیب بندی سینمایی

خواب باران
باز هم یک هوای پاییزی

ُمشت ما را دوباره وا می کرد
باز من بودم و سکوِت یک شب سرد

باز هم اشک های پنهانی ۰۰۰
آسمان در میان بستر ابر

خواب می دید
خواب باران را

و من اینجا میان هق هق شهر
باز تعبیر خواِب آسمان بودم

به قلم مهدی 
ایرانمنش پور 
كرمانی
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10 آبان؛ روز جشن آبانگان

آبانگان یکی از جشن های ایرانی است که در ستایش و نیایش ایزدبانو 
زمان  است.  می شده  برگزار  است،  بوده  روان  آب های  ایزد  که  آناهید 

برگزاری این جشن در آبان روز از آبان برابر با روز دهم آبان بوده است.
 "جشن آبانگان« جشنی است در گرامیداشت سیاره درخشان »اَنَهیَته / 
آناهید )زهره(« و رود پهناور و خروشان »اردوی / آمو )آمودریا(«، و بعدها 

ایزدبانوی بزرگ »آب« ها در ایران )غیاث آبادی، 1382،ص77.(
"اَردوی سوره اَناهیتا« Ardavi – Sura Anāhita ایزد بانویی ایرانی 
و  دارد  ایرانی  های  آیین  در  مهمی  نقش  که  است  ای  برجسته   بسیار 
پیشینه  ی ستایش و بزرگداشت این ایزد بانو در فرهنگ ایرانی به دوره  

های پیش از زرتشتی در تاریخی ایران می رسد.
بخش بزرگی در کتاب اوستا به نام »آبان یشت«)یشت پنجم( که یکی 
از باستانی  ترینِ یشت ها می باشد به این ایزد بانو اختصاص دارد، در این 
یشت، او زنی است جوان،  بلند باال و زیبا چهره، کمربند تنگ بر میان 
بسته، به جواهر آراسته، با طوقی زرین بر گردن، گوشواری چهارگوش در 
گوش، تاجی با سد ستاره  ی هشت گوش بر سر، کفش هایی درخشان 
در پا، با باالپوشی زرین و پرچینی از پوست سگ آبی. اَناهید گردونه ای 

دارد با چهار اسب سفید، اسب های گردونه  ی او ابر، باران، برف و تگرگ 
هستند.

 او در بلندترین طبقه  ی آسمان جای گزیده است و بر کرانه  ی هر 
دریاچه  ای، خانه  ای آراسته، با سد پنجره  ی درخشان و هزار ستون 
خوش تراش دارد. او از فراز ابرهای آسمان، به فرمان اهورامزدا، باران و 
آناهیتا معموال در کنار  نیایشگاه  های  باراند.  را فرو می   برف و تگرگ 
رودها برپا می شده و زیارتگاه  هایی که امروزه با اسامی دختر و بی بی 
مشهور هستند و معموال در کنار آن ها آبی جاری است، می توانند بقایای 

آن نیایشگاه  ها باشند.
 برخی حتی سفره  های نذری با نام بی بی )همچون بی بی سه شنبه( 
را بازمانده  ی آیین های مربوط به آناهیتا می دانند. آناهیتا همتای ایرانی 
»آفرودیت«، الهه ی عشق و زیبایی در یونان و »ایشتر«، الهه  ی بابلی، 
به شمار می  رود. واژه  ی »آب« که جمع آن »آبان« است در اوستا و 
پهلوی »آپ« و در سانسکریت »آپه« Apa و در فارسی هخامنشی »آپی« 

می باشد.
و  آتش  چون  دیگر  اصلی  های  آخشیج  همانند  )عنصر(  آخشیج  این   
خاک و هوا در آیین های ایرانیان باستان مقدس است و آلودن آن گناهی 
بس بزرگ است. برای هریک از چهار آخشیج امشاسپندی )فرشته( ویژه 
نامگذاری شده است. به گواهی اوستا و نامه  های دینی پهلوی، ایرانیان 
آخشیج های چهارگانه را که پایه  ی نخستین زندگی است، می  ستودند.
 در جشن آبانگان، پارسیان به ویژه زنان در کنار دریا یا رودخانه  ها، 
فرشته  ی آب را نیایش می کنند. ایرانیان کهن آب را پاک )مقدس( می  

شمردند و هیچ گاه آن  را آلوده نمی کردند و آبی را که اوصاف سه  گانه  
اش )رنگ - بو - مزه( دگرگون می شد برای آشامیدن و شستشو به  کار 

نمی  بردند.
 در جشن آبانگان، پارسیان به ویژه زنان در کنار دریا یا رودخانه  ها، 

فرشته  ی آب را نیایش می کنند.
  "هرودوت« می آورد : ایرانیان در میان آب ادرار نمی کنند، آب دهان 

و بینی در آن نمی اندازند و در آن دست و روی نمی شویند 

 "استرابون« جغرافی دان یونانی نیز می  آورد :
ایرانیان در آب روان، خود را شستشو نمی  دهند و در آن الشه، مردار و 

آن چه که نا پاک است نمی  اندازند 
در برگردان فارسی آثارالباقیه ابوریحان بیرونی می  خوانیم :

 آبان روز دهم آبان ماه است و آن را عید می دانند که به جهت همراه 
بودن دو نام، آبانگان می گویند. در این روز زو Zoo پسر طهماسپ از 
سلسله  ی پیشدادیان به شاهی رسید، مردم را به کندن قنات ها و نهرها 
گانه خبر  به کشورهای هفت  روز  این  در  داد،  فرمان  ها  بازسازی آن  و 
رسید که فریدون، بیوراسب )ضحاک - آژی دهاک( را اسیر کرده، خود 
به پادشاهی رسیده و به مردم دستور داده است که خانه و زندگی خود 

را دارا شوند"
 در روایت دیگری آمده است که پس از هشت سال خشکسالی در ماه 

آبان باران آغاز به باریدن کرد و از آن زمان جشن آبانگان پدید آمد.
زرتشتیان نیز در این روز همانند سایر جشن ها به آدریان ها )آتشکده  
ها( می  روند و پس از آن برای گرامیداشت مقام فرشته  ی آب ها، به 
کنار جوی ها و نهرها و قنات ها رفته و با خواندن اوستای آبزور )بخشی 
از اوستا که به آب و آبان تعلق دارد( که توسط موبد خوانده می  شود، 
اهورامزدا را ستایش کرده و درخواست فراوانی آب و نگهداری آن را کرده 
و پس از آن به شادی می  پردازند. جالب این جاست که می  گویند اگر 
در این روز باران ببارد، آبانگان به مردان تعلق گرفته و مردان تن و جان 
خویش را به آب می سپارند و اگر بارانی نبارد، آبانگان زنان است و زنان 

آب تنی می  کنند.

نوشتاری درباره جشن آبانگان؛  روز نیایش فرشته آب
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روایت جنگ، کاری سهل و ممتنع است، شاید ظاهر آن ساده به نظر 
بیاید اما متنی که در نهایت میخواهد به عنوان ادبیات و اثر آن شناخته 
شود، باید چنان واقعی و پخته باشد که حقیقت را مخدوش نکند. با این 
احوال وقتی پای دفاع مقدس در میان باشد، روایت سخت تر هم خواهد 
شد. این هفته با آثار  برخی از نویسندگان جنگ و دفاع مقدس که توانسته 
اند روایتی واقعی را با بیانی دلنشین به مخاطبان کتاب ارائه کنند، آشنا 

می شویم.
راوی عشق و جنگ و رنج

ابراهیم حسن بیگی، متولد 133۶ در بندر ترکمن است، او فارغ التحصیل 
رشته زبان و ادبیات فارسی  است و نویسندگی را از سال های ابتدای جنگ 
آغاز کرده و نخستین اثرش را در سال 13۶7 به چاپ رسانده است. حسن 
بیگی بیش از 1۰۰ عنوان رمان، داستان کوتاه، داستان کودکان و نوجوانان 
منتشر شده در کارنامه خود دارد و ۴۰ جایزه از جشنواره های مختلف، 

دریافت کرده است.
اشکانه، رمانی از حسن بیگی است که عشق در سال های جنگ و پس 
از آن را روایت می کند، دلدادگی سیدحسین به اشکانه در روزگار پیش 
از جنگ و جبهه رفتن سید حسین، روایتی کم نظیر را ساخته که می 
گوید چگونه جنگ می تواند آرزوها را بر باد دهد اما آرمان دیگری بسازد.
وقتی سیدحسین، مجروح و جانباز، از خط مقدم برمی گردد و بیماری 
است که  اشکانه  نوبت  بار  این  آورده  به سوغات  با خود  را  ای  ناشناخته 
انتظارش را کشیده است،  پیش برود و عشقی را طلب کند که سال ها 
صبوری اشکانه، در کنار معشوقی که در رنج است و همراهی اش در این 

درد، روایتی شده که حسن بیگی آن را به بهترین شکل بازگو می کند.

رمان اشکانه در 2۶3 صفحه توسط نشر قدیانی منتشر شده است.
 راوی شجاعت و شور نوجوانی

ابتدا در رشته  نویسنده  این  احمد دهقان متولد 13۴۵ در کرج است، 
مهندسی برق تحصیل کرده و در مقطع ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش 
مردم شناسی را برگزیده است. دهقان از سال 137۵ نویسندگی را آغاز 

کرده و بر اساس داستان های چند فیلم سینمایی ساخته شده است.
داشته،  حضور  مقدس  دفاع  های  جبهه  در  سالگی   1۵ از  که  دهقان 

بازگو  را  ایم  شنیده  شهادت  و  از جنگ  آنچه  با  متفاوت  روایتی  معموال 
می کند، دهقان جوایز بسیاری برای آثارش دریافت کرده و از محبوبترین 

نویسندگان دفاع مقدس به شمار می آید.
سفر به گرای 27۰ درجه اولین کار منتشر شده از احمد دهقان است 
که قصه ناصر را بازگو می کند، دانش آموز دبیرستانی که درس را رها می 
کند و به جبهه می رود و پس از مدتی با مجروحیت برمی گردد اما پس 

از گذراندن روزهای امتحان باز هم عزم رفتن به خط مقدم دارد.

گرای 27۰ درجه، اشاره به موقعیت جنگی شهر آبادان دارد که در مدار 
27۰ درجه محاصره شده بود و از همین عنوان مشخص است که روایتی از 
جنگ در آبادان و شکست حصر آن در عملیات ثامن االئمه )ع(، را خواهیم 
خواند، ناصر تلگرافی را چون دعوت نامه از یکی از دوستانش در خط مقدم 
دریافت می کند و به راه می افتد، او به عنوان نوجوانی 1۵ ساله سرشار از 
عشق به وطن است و وقتی شهادت دوستانش را به چشم می بیند، عقب 

نمی کشد و شجاعانه می جنگد.
برای سفر دوباره به گرای 27۰ درجه  باید  ناصر است که  این  در آخر 
تصمیم بگیرد، نتیجه تصمیم او می تواند همراهی اش در یکی از بزرگترین 

و موفقترین عملیات های ایران در جنگ تحمیلی باشد.
سفر به گرای 27۰ درجه، توسط انتشارات سوره مهر در 2۴8 صفحه به 

چاپ رسیده است.
 راوی رهایی اهواز و فتح خرمشهر

او کارشناس رشته  زبان و  مریم هاشم پور متولد 13۵7 در کرج است، 
ادبیات فارسی است و فعالیت خود را در حوزه ی ادبیات کودک و نوجوان 
از سال 138۴ شروع کرده است. هاشم پور، شاعر کودک و نوجوان است و 

بیش از ده اثر در این حوزه دارد.
تا پل  رنگین کمان مجموعه ای از اشعار هاشم پور با موضوع دفاع مقدس 
است که برای گروه سنی دبستان سروده شده و علی نامور، تصویرگری آن 

را بر عهده داشته است.
این اشعار پیرامون فتح خرمشهر است و روایت هایی از فرزندان و خانواده 
های شهدا و جانبازان را بازگو می  کند. میهمان آسمان، شاپرک، عروسک 
زخمی، رزمنده کوچولو، بابای زهرا، داداش احمد، مثل یک کرد، سرفه های 
دایی و به یاد دوستانم، اشعاری هستند که در این مجموعه حضور دارند.

تا پل رنگین کمان، که نامش هم به پل مشهور اهواز اشاره دارد، در 3۶ 
صفحه توسط انتشارات صریر )وابسته به بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس( به چاپ رسیده است.

روایت  َجنگ از زبان راویان

آگهی مزایده مال منقول نوبت اول 
دایره مزایده اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 980663  اجرای احکام 
شعبه چهارم حقوقی کرمان اموال به شرح لیست پیوست متعلق به آقای مهران هرندی زاده که توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به ارزش 583/650/000 ریال ارزیابی شده است را از طریق مزایده بفروش برساند جلسه مزایده برای روز چهارشنبه مورخ 
98/08/29 ساعت 11 صبح با حضور نماینده دادسرا در محل اتاق مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان برگزار می 
گردد. لذا کسانیکه تمایل به شرکت در جلسه مزایده دارند می توانند تا 5 روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از مذکور واقع در کرمان 
ـ چهارراه طهماسب آباد - نمایندگی سایپا بازدید نمایند و پیشنهاد خود را به انضمام 10 درصد مبلغ کارشناسی به مبلغ 58/365/000 
ریال با شناسه واریز 98387020042001206 حساب سپرده دادگستری کرمان به شماره 2171293951000 نزد بانک ملی واریز و 
در پاکت درب بسته تا قبل از برگزاری جلسه مزایده به اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان تحویل نمایند و برنده مزایده کسی 
خواهد بود که باالترین قیمت را پیشنهاد داده باشد و در صورت انصراف برنده مزایده 10 درصد مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط 
خواهد شد. برنده مزایده بایستی نسبت به واریز مابه التفاوت مبلغ کارشناسی تا مبلغ پیشنهادی در روز مزایده اقدام نمایند.512م/الف

دادورز برگزار کننده مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان ـ شیروانی 
ریاست محترم اجرای احکام شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان 

باسالم؛ 
بایگانی  احتراما عطف به ابالغیه شماره 9810103463400756 مورخ 98/6/23 به شماره پرونده 9809983870200420 به شماره 
شعبه 980663 دعوی آقای مهدی امامی زاده به طرفیت آقای مهران هرندی زاده براساس صورتجلسه مورخ 98/6/30 بازدید و پس 
از بررسی های الزم و در نظر گرفتن جمیع جهات لوازم و قطعات یدکی موجود و مشاهده واقع در خیابان شریعتی مقابل سینما مهتاب 

تعمیرگاه سایپا ارزیابی انجام شده به شرح ذیل به استحضار اعالم می گردد.
ردیف/ شرح کاال/ تعداد/ فی ارزیابی )ریال(/ مبلغ ارزیابی )ریال(

1/ لنت ترمز عقب کامل کد 500544 کره ای / 54 دست/ 400/000 ریال / 21/600/000  ریال 
2/ لنت ترمز عقب سکو / 29 دست / 450/000 ریال / 13/050/000 ریال 

3/ لنت ترمز جلو ریو طرح بوش / 20 دست / 550/000 ریال / 11/000/000 ریال 
4/ لنت ترمز عقب ایرانی / 24 دست / 650/000 ریال / 15/600/000 ریال 

5/ کمک فنر عقب صبا اصلی / 8 عدد/ 1/650/000 ریال / 13/200/000 ریال 
6/ کمک فنر جلو صبا / 20 عدد/ 1/850/000 ریال / 37/000/000 ریال 

7/ صفحه کالچ سایپا ایرانی / 36 عدد/ 1/300/000 ریال / 46/800/000 ریال 
8/ ته پلوس پراید/ 10 عدد/ 1/500/000 ریال / 15/000/000 ریال 

9/ فنر لول عقب سایپا / 10 عدد/ 500/000 ریال / 5/000/000 ریال 
10/ فنر لول جلو سایپا / 5 عدد/ 500/000 ریال / 2/500/000 ریال 

11/ لنت ترمز جلو ال 90 / 10 دست / 750/000 ریال / 7/500/000 ریال 
12/ دیسک کالچ سایپا / 21 عدد/ 2/000/000 ریال / 42/000/000 ریال 

13/ موتور فن 2 دور شرکتی / 4 عدد/ 2/000/000 ریال / 8/000/000 ریال 
14/ موتور فن تک دور شرکتی / 3 عدد/ 1/900/000 ریال / 5/700/000 ریال 

15/ تیغ برف پاک کن تیبا شرکتی / 40 عدد/ 200/000 ریال /8/000/000 ریال 
16/ شیشه باالبر جلو سمت راست شرکتی / 6 عدد / 1/600/000 ریال / 9/600/000 ریال 

17/ مجموعه پمپ بنزین شرکتی تیپا / 9 عدد/ 2/700/000 ریال / 24/300/000 ریال 
18/ تلسکوپی فرمان میله فرمان عمودی شرکتی / 5 عدد/ 700/000 ریال / 500/000/ 3 ریال 

19/ سیلندر ترمز چرخ جلو تیبا شرکتی / 6 عدد/ 2/700/000 ریال / 16/200/000 ریال 
20/ چراغ جلو سمت چپ تیبا شرکتی / 2 عدد/ 2/200/000 ریال / 4/400/000 ریال 

21/ کمک جلو چپ اصلی کره ای / 16 عدد/ 1/900/000 ریال / 30/400/000 ریال 
22/ کمک فنر جلو اصلی کره ای راست/ 12 عدد/ 1/900/000 ریال / 22/800/000 ریال 

23/ لنت ترمز عقب پراید ایرانی / 20 دست / 600/000 ریال / 12/000/000 ریال 
24/ لنت ترمز جلو مارک HSP / 40 دست/ 550/000 ریال / 22/000/000 ریال 

25/ میله فرمان افقی شرکتی / 10 عدد/ 400/000 ریال / 4/000/000 ریال 
26/ طبق شرکتی / 8 عدد/ 750/000 ریال / 6/000/0000 ریال 

27/ اهرم ترمز دستی شرکتی/ 10 عدد/ 500/000 ریال / 5/000/000 ریال 
28/ سیلندر ترمز چرخ جلو پراید چپ/ 5 عدد/ 1/700/000 ریال / 8/500/000 ریال 

29/ سیلندر ترمز چرخ جلو پراید سمت راست/ 5 عدد/ 1/700/000 ریال / 8/500/000 ریال 
30/ لنت ترمز عقب پراید اصلی کره ای / 60 دست/ 700/000 ریال / 42/000/000 ریال 
31/ دیسک ترمز چرخ جلو پراید شرکتی / 10 عدد/ 730/000 ریال / 7/300/000 ریال 
32/ دیسک ترمز چرخ جلو تیبا شرکتی/ 3 عدد/ 1/050/000 ریال / 31/500/000 ریال 

33/ پلوس تیبا کامل شرکتی/ 2 عدد/ 4/300/000 ریال / 8/600/000 ریال 
34/ پلوس چپ تیبا شرکتی/ 2 عدد/ 4/300/000 ریال / 8/600/000 ریال 

35/ لنت ترمز جلو HSP ایرانی/ 90 دست / 550/000 ریال / 49/500/000 ریال 
36/ پلوس جلو کامل پراید سمت راست / 6 عدد/ 2/500/000 ریال/ 15/000/000 ریال 

جمع کل / 583/650/000 ریال 
جمع ارزش اقالم ردیفهای 36 گانه فوق الذکر مبلغ )پانصد و هشتاد و سه میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال تمام(

با احترام - حمیدرضا حکاک زاده 

آگهی مزایده مال غیرمنقول )نوبت اول(

دایره مزایده اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 980379 شعبه سوم اجرای احکام 
حقوقی کرمان ششدانگ ملک به شماره پالک ثبتی 1012 اصلی واقع در بخش دو کرمان و فاقد طول و متراژ متعلق به مرحومه کبری 

کالنتری با مشخصات زیر را از طریق مزایده بفروش برساند: 
1- آدرس ملک : کرمان - خیابان امام خمینی )ره( - کوچه شماره 19 - کدپستی 7613967163

2- مشخصات ثبتی ملک:پالک ثبتی 1012 اصلی واقع در بخش دو کرمان 
3- وضعیت ملک بدین شرح است: ملک دارای عرصه به مساحت 530/26 مترمربع و دارای اعیانی مخروبه با سقف تیرآهنی به 
مساحت 280 مترمربع و دارای امتیازات برق و آب می باشد ارزیابی ملک مذکور با کاربری مسکونی و براساس مستندات ابرازی 
و با فرض بالمعارض و طلق بودن عرصه آن و بدون در نظر گرفتن تعهدات و دیون و بدهیهایی که ممکن است در خصوص ملک 
وجود داشته باشد صورت گرفته  فرض براین است که ملک مذکور در مسیر هیچ یک از طرحهای مصوب شهرداری واقع نمی باشد.

با توجه به توضیحات فوق جمع ارزش ریالی ششدانگ ملک بمبلغ  7/763/640/000 ریال )هفت میلیارد و هفتصد و شصت و سه 
میلیون و ششصد و چهل هزار ریال( که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است. جلسه مزایده در روز سه شنبه 
اتاق مزایده های دادگستری کرمان و باحضور نماینده محترم دادسرا برگزار  مورخ 1398/08/28 راس ساعت 10 صبح در محل 
می گردد. طالبین شرکت در مزایده می توانند تا 5 روز قبل از مزایده از ملک مذکور بازدید و در صورت تمایل به شرکت در 
به حساب شماره  واریز 86341020080901238  با شناسه  ریال  مبلغ 776/364/000  به  قیمت کارشناسی  ده درصد  بایستی  مزایده 
2171293951000 سپرده دادگستری نزد بانک ملی واریز و به همراه درخواست کتبی خود در پاکت دربسته و تا قبل از ساعت 
برگزاری مزایده تحویل نمایند. بدیهی است شخصی به عنوان برنده مزایده شناخته می شود که قیمت باالتری داده باشد. در صورت 
انصراف برنده مزایده 10 درصد مبلغ پیشنهادی  به نفع دولت ضبط خواهد شد. در ضمن دایره اجرا هیچ گونه مسئولیتی در قبال 

معامالت معارض نخواهد داشت. برنده مزایده بایستی نسبت به واریز مابه التفاوت مبلغ کارشناسی تا مبلغ پیشنهادی در روز مزایده 
اقدام نمایند. 515 م/الف

دادورز برگزار کننده مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان - شیروانی 

آگهی مزایده مال غیرمنقول )نوبت اول(
دایره مزایده اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 980379 شعبه سوم 
اجرای احکام حقوقی کرمان ششدانگ ملک به شماره پالک ثبتی 3558 اصلی واقع در بخش یک کرمان و فاقد طول و متراژ متعلق 

به مرحومه کبری کالنتری با مشخصات زیر را از طریق مزایده بفروش برساند: 
1- آدرس ملک : کرمان - خیابان شهداء - خیابان ایرانمنش - کوچه شماره 4 پالک 73 - کدپستی 7615615533

2- مشخصات ثبتی ملک: پالک ثبتی 3558 اصلی واقع در بخش یک کرمان 
3- وضعیت ملک بدین شرح است: دارای عرصه به مساحت 135/72 مترمربع و دارای اعیانی با سقف تیرآهنی به مساحت 80 مترمربع 
و دارای امتیازات برق و آب می باشد. ارزیابی ملک مذکور با کاربری مسکونی و براساس مستندات ابرازی و با فرض بالمعارض 
و طلق بودن عرصه آن و بدون در نظر گرفتن تعهدات و دیون و بدهی هایی که ممکن است در خصوص ملک وجود داشته باشد 

صورت گرفته و فرض بر این است که ملک مذکور در مسیر هیچ یک از طرحهای مصوب شهرداری واقع نمی باشد.
با توجه به توضیحات فوق جمع ارزش ریالی ششدانگ ملک بمبلغ  2/205/000/000 ریال )دو میلیارد و دویست و پنج میلیون ریال( 
که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است. جلسه مزایده در روز سه شنبه مورخ 1398/08/28 راس ساعت 9 صبح 
در محل اتاق مزایده های دادگستری کرمان و باحضور نماینده محترم دادسرا برگزار می گردد. طالبین شرکت در مزایده می توانند 
تا 5 روز قبل از مزایده از ملک مذکور بازدید و در صورت تمایل به شرکت در مزایده بایستی ده درصد قیمت کارشناسی به مبلغ 
220/500/000 ریال با شناسه واریز 86341020080901243 به حساب شماره 2171293951000 سپرده دادگستری نزد بانک ملی 
واریز و به همراه درخواست کتبی خود در پاکت دربسته و تا قبل از ساعت برگزاری مزایده تحویل نمایند. بدیهی است شخصی به 
عنوان برنده مزایده شناخته می شود که قیمت باالتری داده باشد. در صورت انصراف برنده مزایده 10 درصد مبلغ پیشنهادی  به نفع 
دولت ضبط خواهد شد. در ضمن دایره اجرا هیچ گونه مسئولیتی در قبال معامالت معارض نخواهد داشت. برنده مزایده بایستی نسبت 

به واریز مابه التفاوت مبلغ کارشناسی تا مبلغ پیشنهادی در روز مزایده اقدام نمایند. 514 م/الف
دادورز برگزار کننده مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان - شیروانی 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یکباب خانه پالک 15950 فرعی از 3968 اصلی واقع در بخش 2 کرمان به مساحت 278/04 مترمربع 
واقع در کرمان خیابان شهیدان ماهانی کوچه 31 مورد تقاضای علی زهره کرمانی می باشد تاکنون تحدید حدود نشده 
و نیاز به تحدید حدود دارد و اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب درخواست مالک 
به شماره 98/1102/19719- 98/08/08 بدین وسیله آگهی تحدید حدود اختصاصی منتشر و عملیات تحدیدی از ساعت 8 صبح 
روز  98/09/02 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد 
مقرر در این اعالن در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه 
کسی نسبت به حدود و حقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشته باشد طبق ماده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم نماید و ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعالم اعتراض مهلت دارند تا 
به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواست نموده و رسید تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند 
بدیهی است پس از مضی مهلت یاد شده و ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی ثبت عملیات ثبتی به نام وی ادامه 

خواهد یافت و هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. تاریخ انتشار: 98/08/11
1111 م/الف
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باتالشپژوهشگرانآمریکاییصورتمیگیرد:

کشف داروی جدیدی که 

تومورهای سرطانی را از بین می برد

 پژوهشگرانآمریکایی،دارویجدیدیبرایدرمانسرطانارائهدادهاند
کهمیتواندبهکوچکشدنوازبینرفتنتومورهایسرطانیکمک

کند.
باور آمریکایی پژوهشگران نیوساینتیست، از نقل به و ایسنا بهگزارش
دارندکهیکدارویآزمایشیمیتواندتومورهایناشیازجهشژنتیکی
ارائه به و کند کوچک هستند، سرطان انواع از بسیاری عامل که را

روشهایجدیدیبرایدرمانشخصیسازیشدهسرطانمنجرشود.
)KRAS("ازهرچهارنفر،معموالیکنفربهجهشدرژن"کیرس
مبتالمیشوند.اینژن،درتولیدپروتئینینقشداردکهرشدسلولها
راکنترلمیکند.جهشدرژنکیرس،موجبرشدغیرقابلکنترل

سلولهایمعمولیونهایتابروزسرطانمنجرمیشود.
"جودکانون")JudeCanon(،ازپژوهشگرانشرکتبیوتکنولوژیو
داروسازی"امژن")Amgen(گفت:بیمارانمبتالبهتومورهایجهش
کارآمدی درمان و بهسختیشناساییمیشوند معموال یافتهکیرس،

دریافتنمیکنند.
یافتنروشیبرایهدفقراردادناینپروتئین،ازهنگامکشفآنتاکنون

هنوزموضوعیدشواروچالشبرانگیزاست.
میانجهشکیرس ارتباطی بررسیهایخود، در وهمکارانش کانون
این کشف یافتند. "G12C" جهش به موسوم متداول جهش یک با
موضوع،بهآنهاامکاندادتاداروییارائهدهندکهبهپروتئینجهشیافته

متصلمیشودوازعملکردآنپیشگیریمیکند.
جهشG12C،تقریبادر13درصدبیمارانمبتالبهآدنوکارسینومریه
کهنوعی"سرطانریهسلولغیرکوچک")NSCLC(است،سهدرصد
سرطانهایمربوطبهرودهبزرگودودرصدازدیگرتومورهایجامدبه

چشممیخورد.
هنگامیکهپژوهشگران،دارویجدیدخودموسومبه"AMG510"را
آزمایشکردند،دریافتندکههشتموشاز10موشموردبررسیآنها

توانستندباکمکیکدوزباالازایندارو،ازسرطاننجاتپیداکنند.
اثردارویخودرابرچهاربیمارمبتالبهرشدبدخیمریه پژوهشگران،
سلولغیرکوچکنیزآزمایشکردند.پسازششهفته،توموریکیاز
بیمارانکه180میلیگرمازدارورادریافتکردهبود،تا34درصدکوچک
ازدارورادریافتکردهبود،67درصد شدوبیماریکه360میلیگرم
کاهشتومورداشت.دوبیماردیگرکه180میلیگرمازدارورادریافت

کردهبودند،کاهشیاافزایشیدراندازهتومورخودنداشتند.
ایمنی کانونوهمکارانشدریافتندکهAMG510میتواندسیستم
بدنرادرمقابلسرطانآمادهکند.پسازاینکهداروتوانستتومورهای
تومور سلولهای تا کردند تالش پژوهشگران ببرد، بین از را موشها
جدیدیرابهآنهاتزریقکنندامابدنموشها،بهپرورشسلولهایتومور

کمکنکردونشاندادکهسیستمایمنیبدنآنهابهبودیافتهاست.
درمانهایشخصیسازی بهبود برای خوبی روش به میتواند دارو این
خصوص به سرطان نادر و متداول انواع درمان به و شود تبدیل شده
مجله در پژوهش، این کند. کمک کوچک غیر سلول ریه سرطان

"Nature"بهچاپرسید.

قاتل همسر سابق محاکمه می شو د

مردپولداریکههمسرسابقشرامقابلچشماندخترنوجوانشبهقتل
رساندهبودبهزودیدردادگاهکیفرییکاستانتهرانمحاکمهمیشود.
بهگزارشجوان،ساعت16روزیکشنبه27آبانسالقبلبودکهدختر
جوانیتلفنیمأمورانپلیسراازقتلمادرشباخبرکرد.بااعالماین
خبرتیمیازمأمورانکالنتری105سناییبهمحلحادثهکهساختمان
در مأموران اعزامشدند. بود، مطهری خیابان در مسکونی طبقه چهار
زیرزمینخانهباجسدزن55سالهایبهنامسمیراکهباضرباتجسم
سختیبهسروضرباتمتعددچاقوبهبدنشبهقتلرسیدهبود،روبهرو

شدند.
تیمی تهرانهمراه امورجنایی دادسرای قتل ویژه بازپرس این از پس
تیم پرداختند. تحقیق به پلیسآگاهیدرمحل ادارهدهم کارآگاهان از
بود مادرش قتل شاهد که مقتول دختر از گام نخستین در جنایی

تحقیقکردند.
ویگفت:اینساختمانچهارطبقهمتعلقبهپدرماست،امامدتیقبل
پدرومادرمبهخاطراختالفیکهباهمداشتندازهمجداشدندوبه
همینخاطرپدرمدرزیرزمینومادرمدریکیازطبقاتزندگیمیکرد.
از میکردم. زندگی مادرم خانه هم وگاهی بودم پدرم خانه گاهی من
آنجاییکهمدتیاستمعتادبهموادمخدرشیشهشدهامبیشتربیرون
ازخانهزندگیمیکنمتااینکهشبقبلبهخانهپدرمرفتمکهمادرم
و کرد مخالفت پدرم اما ببرد، روانپزشکی پیش مرا تا آمد سراغم به
گفتبهمادرماعتمادندارد.پدرومادرمباهمدرگیرشدندکهدقایقی
بعدپدرمابتداباچکشبهمادرمحملهکردوبعدباچاقواورابهقتل
رساندودرادامههمازخانهفرارودررارویماقفلکرد.منشیشه
مصرفکردهبودموحالخوبینداشتمبههمینخاطر15ساعتباجسد
مادرمزندگیکردمتااینکهحالمبهترشدودرخانهراتخریبکردمو
تلفنیموضوعرابهپلیسخبردادم.همزمانباانتقالجسدبهپزشکی
قانونیمأمورانتحقیقاتگستردهایرابرایدستگیریمردهمسرکش
اعتیادیحوالی رادرکمپترک او بعدرد ماه اینکهدو تا آغازکردند
تهرانزدندواورادستگیرکردند.متهمپسازانتقالبهادارهپلیسبه

جرمخوداقرارکرد.
مالی وضع و پیمانکارهستم من گفت: قتلهمسرسابقش درباره وی
خوبیدارم.حدود20سالقبلهمسراولمفوتکردوپسازمدتیبا
مقتولکهازبستگانیکیازکارگرانمبود،آشناشدم.اوقبلازازدواجبا
منبامرددیگریازدواجکردهبودودوپسرهمداشتکهبامنازدواج
کرد.ابتدازندگیخوبیداشتیمتااینکهدخترمبدنیاآمد.پسازبدنیا
آمدندخترمفکرمیکردمزندگیمابهترمیشود،اماچندسالبعدکه
دخترممعتادشدزندگیماهمبهتلخیکشیدبهطوریکهازهمجدا
شدیمواودرطبقهباالساختمانزندگیمیکردومنهمدرزیرزمین
اذیت را دخترم همیشه او داد: ادامه وی میکردم. زندگی ساختمانم
میکردوهمینموضوعباعثشدکهازاوکینهبهدلبگیرم.روزحادثه
اوقصدداشتدخترمراازخانهمنبیرونببردکهباهمدرگیرشدیمواو
رابهقتلرساندم.پسازقتلفرارکردموچندروزیدرپارکهایسطح
تهرانسرگردانبودموبعدتصمیمگرفتمبرایفرارازدستپلیسدر
کمپترکاعتیادیمخفیشوم.ویادامهداد:چندماهیدرکمپبودم،

امادرنهایتمأمورانپلیسمراپیداکردند.
درحالیکهتحقیقاتازمتهمادامهداشت،دخترمقتولباحضوردر
دادسراپدرشرابخشید،امادوپسرمقتولبرایقاتلدرخواستقصاص
دادند.پسازاینقاضیغالمی،بازپرسشعبهسومدادسرایامورجنایی
تهرانکیفرخواستمتهمراصادرکردوپروندهرابرایرسیدگیبهدادگاه
کیفرییکاستانتهرانفرستاد.بنابراینمتهمبهزودیازسویهیئت
قضایییکیازشعبههایدادگاهکیفرییکاستانتهرانبهاتهامقتل

همسرسابقشمحاکمهمیشود.

دادستانکلکشورخبرداد:  تحوالت در قوه قضاییه به مردم امید داده است

دادستانکلکشورباتاکیدبراینکهدستگاههای
کنند، برخورد فاسد مدیران با اجرایی و دولتی
گفت:درهمینیکیدوهفتهاخیرپرونده5یا6
قاضیفاسدرادرمحکمهعالیرسیدگیوآنها

راازدستگاهقضاییمنفصلکردیم.
بهگزارشایسنا،حجتاالسالممنتظریدادستان
به رئیسی اهلل آیت سفر جریان در کشور کل

نمایندهرئیس بهعنوان آذربایجانشرقی استان
قوهقضاییهدرجمعقضاتوکارکناندادگستری
شهرستانمراغهحاضرشدوسیاستقوهقضاییه
مسئوالن نظرات نقطه شنیدن را سفرها این در

دانست.
ویبااشارهبهانتظارمقاممعظمرهبریدرزمینه
در کرد: خاطرنشان قضایی، دستگاه در تحول

باحضوررئیسقوهقضاییه،تحولدر اینراستا
تاکنون و قرارگرفت کار دردستور ایندستگاه

اقداماتیهمصورتگرفتهاست.
منتظریاقداماتقضاتوکارکناندادگستریرا
یکیازجلوههایبروزوظهورتحولدردستگاه
قضاییعنوانکردوبیانداشت:اگرتحولدربدنه
قوهقضاییهصورتنگیردطبیعتاًتحولواقعیدر

قوهقضاییهراشاهدنخواهیمبود.
انتظاردارندفرآینددادرسی ویادامهداد:مردم
ورسیدگیبهحکمخیلیطوالنینباشدومهمتر

اینکهاحکامیکهصادرمیشوداجراشود.
دادستانکلکشوریادآورشد:تحولیکهموردنظر
ودستورمقاممعظمرهبریورییسقوهقضاییه
استدرحقیقتامیدیدرمردمایجادکردهاست.
فساد، با قاطع برخورد به اشاره با ادامه در وی
که است قضا دستگاه وظیفه طبیعتاً داد: ادامه
دیگر سوی از و کند برخورد فسادی هرنوع با
سالمت به نسبت است مصمم قضایی دستگاه

خوداقداماتالزمراموردتوجهقراردهد.
ارادهوتصمیم اینکه بیان با دادستانکلکشور
درون مفاسد با جدی برخورد قضایی دستگاه
دستگاهقضااست،گفت:درهمینیکیدوهفته

رادرمحکمه فاسد قاضی یا6 پرونده5 اخیر
عالیرسیدگیوآنهاراازدستگاهقضاییمنفصل
کردیم.همینامروزکهبادادستانانتظامیقضات
کهدبیرکمیسیونکارشناسیهمهستصحبت
میکردمگفتکهحدودهفتالیدهپروندهدیگر

آمادهرسیدگیدردادگاهعالیاست.
ویتاکیدکرد:افتخارمیکنیمکهباصدایبلند
خواهیم برخورد فاسد قاضی با که نماییم اعالم

کردوبرخوردمیکنیم.
منتظریازدستگاههایدولتیواجراییخواست
کهبامدیرانفاسدبرخوردکنندوگفت:وظیفه
تطهیر آلودگی نوع هر از را خودمان که داریم

کنیمتابتوانیمبافساددرجامعهمبارزهکنیم.
دادگستری در گرفته صورت اقدامات وی
گفت: و کرد ارزیابی خوب را مراغه شهرستان
قوهقضاییه بدنه از انتظارهمهمسئوالنقضایی
به و رامراقبتکنند ایناستکهسالمتخود
فسادی نوع هر با مبارزه پای در جدی صورت

بایستند.
به کشور کل دادستان جلسه این ادامه در
استماعنقطهنظراتقضاتوکارکناندادگستری

شهرستانمراغهپرداخت.

معاونرئیسجمهوریدرامورزنانوخانواده
بااشارهبهاجراییشدنسندخانوادهگفت:وام
برایهمه نوبت بدون بار اولین برای ازدواج

جوانانارائهمیشود.
سؤاالت به پاسخ در ابتکار معصومه
زنان کرد: اظهار مردمنهاد سازمانهای
خانواری سرپرست یعنی خانوار سرپرست
و توانافزایی یادگیری، آموزش، امکان که
آفرینی کار برای را تحصیالت از بهرهمندی
میتوانند سالم وچه معلول زنان دارند.چه
ازاینطرحهااستفادهکنندودرحالحاضر
هممواردیوجودداردکهمعرفیشدندودر

حالکارهستند.
برنامههای خاص بهطور اینکه بیان با وی
زیر معلول زنان و توانیاب زنان با مرتبط
هم بهزیستی و بهزیستیست سازمان نظر
اداره کنار در افزود: دارد، ویژهای برنامههای
بهزیستیسازمانهایمردمنهادوتشکلهایی
فعالیت معلولین حوزههای در که هستند

میکنند.
معاونرئیسجمهوریدرامورزنانوخانواده
بابیاناینکهدولتدرجلسهروزگذشتهبرای
اولینبارمصوباتخوبیدرارتباطبامعلولین
به دولت مصوبات کرد: عنوان داشتهاست،
آنها مالیاتی معافیتهای و معلولین اشتغال
بود خوبی بسیار مصوبات و میکند کمک
بنگاههایی و اشتغال تحصیل، ادامه در که
کهازمعلوالنحمایتمیکنندهمهمشمول
که گرفتند قرار دولت ویژه توجه و حمایت
زمینه این در سهمی هم زنان یقین بهطور
دارندوماپیگیرسهمزنانبیشترازگذشته

خواهیمبود.
در سال76تاکنون از اینکه به اشاره با وی
نشستهاودربینمردمحضورداشتیم،بیان
زندانی زن هزاران با 15سال طی در کرد:
بهبیشاز نشستموگفتوگوکردموشخصاً
جریان در نزدیک از تا کردم سفر 45روستا
زنان برنامههای اجراییشدن و عملیاتی

روستاییقراربگیریمکهآیابرنامههااجراشده
یانه؟

است این افتخارمن اینکه به اشاره با ابتکار
کهدرخانوادهایرشدیافتمسازمانمردمنهاد
تشکیلدادهوادارهمیکندمادرمنباوجود
84سالسن40سالاستکهشبوروزبرای
یتیمانوسازمانمردمنهادوقتمیگذارداین
افتخارمیکنم اشرافزادگیمناست،گفت:
کهدرکنارکاردولتیدرسازمانهایمردمنهاد

حضورداشتموآنهاراحمایتکردم.
نقد و هستم نقدپذیر اینکه بیان با وی
خانواده سند دارد وجود هم ایرادهایی و
بخشهاییازآناجراشدهوبخشهاییهم
خانواده سند کرد: تصریح نشدهاست، اجرا
است خانواده با رابطه در آن موضوعیت که
این در بزرگی کارهای و عملیاتی اجرایی،

زمینهاجراشدهاست.
معاونرئیسجمهوریدرامورزنانوخانواده
خاطرنشانکرد:دولتیازدهمودوازدهموام

برای نوبت بدون تومان 30میلیون ازدواج
بانکی نظام آماریکه و تصویبکرد جوانان
باربدون اولین ارائهمیدهدوامازدواجبرای

نوبتبرایهمهجوانانارائهمیشود.
ابتکاراظهارکرد:دولتیازدهمودوازدهمبرای
قبل،حینوبعدازازدواجششساعتآموزش
کاملارائهمیدهدکهخانوادهایکهدرحال
شکلگرفتناستمبتنیبرآگاهیآغازشود.

ملی گفتوگوی  طرح اینکه بیان با وی
همگرایی انسجام،  که است طرحی خانواده
دنبال را خانواده اعضای بیشتر مشارکت و
برای خوبی طرحهای دولت افزود: میکند،
مسکنجوانانداردوادارهورزشوجوانانهم

برایازدواجآسانبرنامههاییدارند.
معاونرئیسجمهوریدرامورزنانوخانواده
عنوانکرد:درستنیستکهگفتهشودقانون
یاسندخانوادهبهطورکلاجرانشدهماحتماً
جاینقدوکوتاهیداریمکهانتقادکردنهم
خیلیالزماستوجایتشکروقدردانیدارد.

خبرخوشابتکاربرایجوانان؛
پرداختوامازدواجبدوننوبتاجراییمیشود

خبر

شرایط بازنشستگی با کمتر از 10 سال سابقه چیست؟
بازنشستگی  شرایط  اجتماعی  تامین  سازمان  مقام  قائم 
و  کرد  تشریح  را  اجتماعی  تامین  در  سابقه  سال   ۱۰ با 
زیر ۱۰  از شرایط سنی،  بهره مندی  با  فردی  اگر  گفت: 
را  خود  سابقه  کسری  می تواند  باشد  داشته  سابقه  سال 
در  زدا  ایسنا، محمدحسن  به گزارش  بخرد.  تا ۱۰ سال 
اینستاگرامی خود مطالبی ویدئویی تحت عنوان  صفحه 
مرور  به  و  می کند  منتشر  اجتماعی«  تامین  »دانستنی های 

برخی قوانین تامین اجتماعی می پردازد.
وی درباره شرایط بازنشستگی با ۱۰ سال سابقه در تامین 
اجتماعی اظهار کرد: مردان با ۶۰ سال سن و زنان با ۵۵ 
سال سن در صورت برخورداری از ۱۰ سال سابقه بیمه 

پردازی می توانند با ۱۰ روز حقوق بازنشسته شوند.
قائم مقام سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: اگر  فردی با 
بهره مندی از شرایط سنی، زیر ۱۰ سال سابقه داشته باشد 
می تواند کسری سابقه خود را تا ۱۰ سال بخرد، ولی ما 
توصیه می کنیم که افراد بیمه پردازی خود را ادامه دهند 
تا با حقوق بهتری بازنشسته شده و مستمری بهتری داشته 

باشند.
متقاضی  شدگان  بیمه  از  دسته  آن  ایسنا،  گزارش  به 

تمام  سن  سال   ۶۰ حداقل  دارای  که  مستمری  دریافت 
و  باشند  زنان  برای  تمام  سن  سال   ۵۵ و  مردان  برای 
داشته  بیمه  حق  پرداخت  سابقه  تمام  سال   ۱۰ همچنین 

باشند، از مستمری بیمه تأمین اجتماعی بهره مند خواهند 
شد.

سابقه  سال   ۱۰ از  کمتر  متقاضی  شده  بیمه  چنانچه 

با پرداخت یک جای  باشد؛  بیمه داشته  پرداخت حق 
حق بیمه سنوات کسری تا ۱۰ سال، می تواند از مزایای 

این قانون بهره مند شود.
کارفرما  اجتماعی  تأمین  قانون   ٧٨ ماده  طبق  همچنین 
می تواند بازنشستگی بیمه شدگانی که حداقل پنج سال 
پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون به 

کار خود ادامه داده اند را از سازمان تقاضا کند.
بر این اساس کارفرما می تواند بازنشستگی بیمه شده مرد 
را با ۶۵ سال سن و زن را با ۶۰ سال سن از سازمان تأمین 
موردنظر(.  سابقه  داشتن  شرط  )به  کند  تقاضا  اجتماعی 
بیمه  حق  و  کرده اند  کار  تمام  سال   ۳۰ که  اشخاصی 
مربوطه را به سازمان پرداخت کرده اند، در صورتی که 
سن مردان به ۵۰ سال و سن زنان به ۴۵ سال تمام برسد، 

می توانند تقاضای بازنشستگی کنند.
مستمری اینگونه از بیمه شدگان بر اساس ۳۰ سال سابقه 
طور  به  حالت  این  در  شد.  خواهد  پرداخت  و  محاسبه 
بیمه  فرد  طریق  از  تنها  بازنشستگی  درخواست  کلی 
بازنشستگی از طرف سازمان قابل  شده و احراز شرایط 

پذیرش خواهد بود.
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در رفتگی مدام شانه 

و ورزش های مناسب آن
سرویس ورزشی کرمان امروز

 عالیم اصلی در رفتگی شانه
 شانه متحرک ترین مفصل بدن است. این مفصل می تواند در خيلي از 
جهت ها بچرخد ولی همين خصوصيت باعث مي شود احتمال در رفتگی 
مفصل هم بيشتر از مفصل های دیگر شود. پایداری مفصل شانه عمدتا به 
به وسيله بافت هایی که در نزدیکی مفصل موجود است تأمين مي شود . 
کپسول مفصلی و ليگامان ها و عضالت پيرامون مفصل، سر استخوان بازو 

را در سر جایش در درون حفره گلنوئيد استوار نگه می دارند.
حين در رفتگی مفصلی، این بافت ها پاره می شوند . دررفتگی شانه به 
دو نوع در رفتگی قدامی و خلفی تقسيم بندی مي شود . دررفتگی قدامی 
وقتی است که سر استخوان بازو از حفره گلنوئيد خارج شده و به طرف 
جلو حرکت مي کند و در دررفتگی خلفی شانه، سر استخوان بازو به خلف 
یا عقب حفره گلنوئيد جابه جا مي  شود . دررفتگی قدامی شانه بسيار رایج 
تر از دررفتگی خلفی است. شایع ترین علل دررفتگی مفصل شانه به زمين 

خوردن با کف دست یا بر روی شانه است.
 شایع ترین نوع دررفتگی قدامی شانه حالتی است که در آن کپسول مفصل 
شانه در قسمت جلویی پاره شده و سر استخوان بازو از آن بيرون می آید . 
سر به زیر زائده کوراکوئيد رفته و به همين علل گاهی به آن دررفتگی زیر 
مي   Subcoracoid dislocation کوراکوئيد  ساب  یا  کوراکوئيدی 
گویند . در دررفتگی خلفی، ضربه بطور مستقيم به جلوی شانه وارد شده 

و سر استخوان بازو را به خلف گلنوئيد هل مي دهد .
 عالیم و نشانه ها 

عالیم اصلی در رفتگی شانه در اشخاص مختلف به شرح زیر است :
 • درد شانه و بازو که با حرکت دادن بازو تشدید مي شود 

• ایجاد برامدگی در جلو یا پشت شانه آسيب دیده 
• ایجاد ظاهر متفاوت براي شانه ها

• قرمزی و ورم در محل شانه آسيب دیده 
• اسپاسم عضله) حرکت یک باره عضله( در محل شانه آسيب دیده 
• ضعف، بی حسی، یا احساس سوزش در شانه و بازوی آسيب دیده 

 بعد از یک دوره بی حرکت نگاه داشتن مفصل شانه، ميتوان به تدریج آغاز 
به حرکت دادن شانه و انجام تمریناتی براي افزایش بازه ی حرکت بدون 

درد مفصل، انجام داد.
 ورزش برای در رفتگی شانه

 ورزش و حرکات اصالحی برای در رفتگی شانه
بيمارانی تجویز مي  براي  تمرین ها و حرکات اصالحی زیر بطور معمول 
شود که دچار دررفتگی کتف شده اند. قبل از آغاز استفاده از این حرکت 
متخصص  با  خویش  براي  ها  آن  بودن  مناسب  مورد  در  هست  الزم  ها 

فيزیوتراپی صحبت نمایيد.
 تکنيسين فيزیوتراپی می تواند به شما مشاوره الزم را در زمينه مناسب 
براي  کم  کم  و  کند  ارائه  اصالحی  حرکات  و  تمرینات  آغاز  زمان  بودن 
قاعده  عنوان یک  به  نماید.  استفاده  پيشرفته  و  تمرینات متوسط  از  شما 
عمومی، زمانی که حرکت های اصالحی پيشرفت نموده و جّدي تر ميشوند 
، نباید عالیم بيماري از جمله درد، در شخص افزایش پيدا کند. در غير 
اینصورت نباید از تمرین موردنظر استفاده کرد. تمرینات قابل استفاده براي 

فيزیوتراپی پس از دررفتگی شانه به شرح زیر هستند:
 خم کردن شانه

در حالت نشسته قرار بگيرید. بازوی آسيب دیده خویش را با دست دیگر از 
زیر ارنج بگيرید. به آرامی به جلو خم شوید. بازوی خود را تا زمانی که درد 

به شما اجازه ميدهد به طرف باال و پائين حرکت دهيد.
 حرکت پروانه شانه

در حالت نشسته قرار بگيرید. بازوی آسيب دیده خود را با دست دیگر از 
زیر ارنج بگيرید. به آرامی به جلو خم شوید. بازوی آسيب دیده خود را تا 

زمانی که درد به شما اجازه ميدهد به دو طرف حرکت دهيد.
 چرخش شانه به پهلو

در حالت نشسته قرار بگيرید. ارنج خویش را به دو طرف بدن چسبانده و 
مچ دست آسيب دیده ) دستی که دچار دررفتگی شانه شده است( را با 
به آرامی دست خویش را در حالت زاویه 90 درجه  دست دیگر بگيرید. 
نسبت به بدن خود حرکت دهيد. بيشتر از این دست خود را حرکت ندهيد 

و بعد از این حرکت به وضعيت عادی باز گردید.
 خم کردن شانه

در حالت ایستاده روبروی یک دیوار قرار بگيرید. سعی کنيد مشت خویش 
را به سمت دیوار فشار دهيد.

 انبساط شانه
در حالت ایستاده به صورتی قرار بگيرید که پشت شما به یک دیوار باشد. 

سعی کنيد ارنج خویش را از پشت به سمت دیوار فشار دهيد.
 حرکت دور کردن شانه

در حالت ایستاده به صورتی قرار بگيرید که سطح خارجی بازوی آسيب 
دیده شما به دیوار باشد. سعی کنيد کل بازوی خویش را به طرف دیوار 

فشار داده و حرکت دهيد.
 حرکت جمع کردن شانه

در حالت ایستاده به صورتی قرار بگيرید که یک حلقه دستمال دستشویی 
زیر بازوی آسيب دیده شما قرار داشته باشد. سعی کنيد کل بازوی خویش 

را به اطراف حرکت دهيد.
 چرخش خارجی

در حالت ایستاده روبروی دیوار قرار گرفته و سطح خارجی دست خویش 
را بر روی دیوار یا یک در نيمه باز قرار دهيد . سعی کنيد دست خود را 
به سمت خارج حرکت دهيد و در این حالت نباید ارنج از پهلوی شما جدا 

شود.
 چرخش داخلی

در حالت ایستاده به صورتی قرار بگيرید که داخل دست آسيب دیده شما 
را به سمت  باشد. سعی کنيد دست خویش  باز  نيمه  یا در  به یک دیوار 

داخل حرکت دهيد. در این حالت نباید ارنج از پهلوی شما جدا شود.
مؤثر  دررفته  شانه  تورم  و  درد  کاهش  براي  هایی  ورزش  چه    

هستند؟
 بعضی ورزش ها براي دررفتگی شانه عبارتند از:

تمرین های پاندولی
پاندولياین تمرین را با خم شدن به طرف جلو و تکيه کردن روی یک ميز 

یا نيمکت با دست سالم خویش، آغاز کنيد.
 کمر خویش را صاف و شانه را شل نگه دارید. به آرامی دست آسيب دیده 
خویش را به طرف جلو و عقب نوسان دهيد، تا جایی که این تمرین شدنی 
بوده و سبب افزایش عالیم نشود. ۱0 دفعه تکرار کنيد. تمرین نوسان دادن 
دست خویش را از پهلو به پهلو تکرار کنيد؛ تا جایی که این تمرین امکان 

پذیر بوده و سبب افزایش عالیم نشود.
 چرخش های پاندولی

چرخش های پاندولياین تمرین را با خميدن به طرف جلو و تکيه کردن 
روی یک ميز یا نيمکت با دست سالم خویش، آغاز کنيد.

 کمر خویش را صاف و شانه را شل نگه دارید. به آرامی دست آسيب دیده 
خویش را بصورت یک حلقه در جهت عقربه های ساعت بچرخانيد، تا جایی 

که این تمرین ممکن بوده و سبب افزایش عالیم نشود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان با تأکيد 
عمرانی  پروژه های  روی  ما  تمرکز  اینکه  بر 
 ۱0 افزایش  از  ورزشيست،  ها ی  زیرساخت  و 
سانتيمتری سرانه فضای ورزشی این استان تا 

پایان دولت دوازدهم خبر داد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
پاریزی،  ميثم  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان در دیدار 
تربيت  هفته  مناسبت  به  کرمان  استاندار  با 
بدنی و ورزش با آرزوی قبولی طاعات و عبادات 
حلول  تبریک  و  صفر  و  محرم  ایام  در  حضار 
ماه ربيع االول، به هفته تربيت بدنی و ورزش 
اشاره کرد و گفت: بيش از ۶00 برنامه فرهنگی 
ورزشی در این ایام برگزار شد که بيش از ۱00 
برنامه  از ۵00  بيش  و  جوانان  در حوزه  برنامه 
او برگزاری یادواره شهدای  در حوزه ورزش بود. 
ورزشکار در برخی شهرستان ها را از برنامه های 

مجمع  برگزاری  و  ورزش  حوزه  در  شاخص 
انتخاباتی سمن های جوانان استان کرمان را از 
مهمترین برنامه های حوزه جوانان در این هفته 

عنوان کرد.
اسدی  تالش های  از  قدردانی  ضمن  پاریزی 
اداره کل ورزش  معاون فرهنگی و امور جوانان 
و جوانان، از عملکرد حوزه جوانان استان کرمان 
حوزه  افزود:  و  کرد  خرسندی  ابراز  کشور  در 
پارسال  از  که  خود  رشد  به  رو  حرکت  جوانان 
همچنان  را  گرفته  شکل  همه  حمایت های  با 

ادامه می دهد.
را  پارسال  طی  جوانان  سمن های  تعداد  او 
امسال  کرد:  تصریح  و  عنوان  سمن   ۱00 زیر 
خوشبختانه این تعداد از مرز صد سمن گذشته 
و هم اکنون جزو باشگاه های صدتایی شده ایم 
استان  چهار  سه  حدود  تقریبا  کشور  در  که 
وجود دارند که سمن هایشان از صد تا گذشته 

است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان از شکل 
در  ورزشی  سمن های  تخصصی  کميته  گيری 
بدین  کرد:  بيان  و  داد  خبر  نزدیک  آینده ای 
ترتيب تمام مسائلی که مربوط به ورزش استان 
دنبال  و  پيگيری  این سمن ها  طریق  از  است، 

می شود.
بازی های  استانی  ستاد  برگزاری  به  پاریزی 
حضور  با  توکيو   ۲0۲0 پارالمپيک  و  المپيک 
استاندار در زمان اميری خراسانی مدیرکل وقت 
ورزش و جوانان استان کرمان اشاره کرد و گفت: 
در این ستاد بحث حمایت بنگاه های اقتصادی 
این رقابت ها دنبال شد که بدین  از مستعدان 
مستعد  افراد  از  نفره   ۵۲ ليست  یک  ترتيب 
این  داشتيم  این  به  که  نقدی  ولی  شد،  تهيه 
بود شاید برخی از این انتخاب ها هيجانی بود 
اساس،  این  بر  منطقی تر می شد  و می بایست 
هم اکنون ۱۷ نفر انتخاب شده اند که شرایط 

کسب سهميه را دارند.
را آخرین مهلت  آینده  ماه سال  فرودین  او ۱۳ 
سهميه  کسب  کردن  نهایی  برای  ورزشکاران 
کرد:  اميدواری  ابراز  و  دانست  توکيو   ۲0۲0
شان  گذشته  تعهدات  به  اقتصادی  بنگاه های 

مبنی بر حمایت از ورزشکاران عمل کنند.
جمهوری  ریاست  سفر  سوم  دور  به  پاریزی 
افزود:  و  کرد  اشاره  کرمان  استان  به  اسالمی 
موارد  صورت  به  زودی  به  پروژه ها  اطالعات 

مکتوب اعالم می شود.

زیرساخت ها  کرمان  در شهر  اینکه  اعالم  با  او 
کم است و نسبت سرانه فضای ورزشی نسبت 
پایين است، تصریح کرد:  به جمعيت، رقمش 
اگر بخواهيم به هر کدام از هيئت های ورزشی 
کرمان یک سالن یا فضا را به صورت اختصاصی 

بدهيم، به تعدادشان ما فضا نداریم.
کمک  با  اميدواریم  کرد:  تصریح  پاریزی 
بتوانيم  ورزش  عالی  شواری  عضو  دستگاه های 
کاری کنيم تا کمبود این حوزه کم شود و این 
گسترش را به صورت متوازن در استان داشته 

باشيم.
او بيان کرد: بنگاه های اقتصادی و معين هایی 
در  اند،  شده  گرفته  نظر  در  مناطق  برای  که 
کار  هم  قوی  و  خوبند  استان  شمال  حوزه 
می کنند، اما در جنوب، جدای از محدودیت ها و 
محروميت ها، بنگاه های اقتصادی و معين های 
منطقه  نياز  با  متناسب  اند  نتوانسته  منطقه 
از  سازکار هایی  با  می طلبد  که  دهند  پوشش 
سوی جناب عالی از معين های اقتصادی حوزه 

شمال در جنوب نيز بهره برد.
پاریزی از افزایش ۱0 سانتيمتری سرانه فضای 
دوازدهم  دولت  پایان  تا  استان  این  ورزشی 
و  ماست  گذاری  هدف  این  افزود:  و  داد  خبر 
و  عمرانی  پروژه های  روی  ما  تمرکز  عمده ی 
افزایش ۱0  این  زیرساخت های ورزش است که 
دوازدهم  دولت  پایان  تا  حداقل  را  سانتيمتری 

داشته باشيم.

فوتبال  اول  دسته  لیگ  های  رقابت  دهم  هفته  در 
هم  تیم  دو  و  باخت  سیرجان  گهر  آرمان  کشور، 
به  هم  مقابل  کرمان  مس  و  رفسنجان  مس  استانی 

تساوی رسیدند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 

مسابقات  دهم  هفته  چارچوب  در  کرمان،  از  جوان 
لیگ دسته اول فوتبال کشور، تیم مس رفسنجان در 
خانه برابر مس کرمان به میدان رفت که این دیدار با 

تساوی یک -یک پایان یافت.
تیم  برای   ۴۲ دقیقه  در  گلزاری  حمید  دیدار  این  در 

رفسنجان و بهرام رشیدفرخی در دقیقه ۶۸ برای مس 
کرمان گلزنی کردند.

از  امتیاز پس  با ۲۰  بدین ترتیب، تیم مس رفسنجان 
نود  امتیازی فجر شهید سپاسی شیراز و  تیم های ۲۱ 
امتیاز در رده  با ۱۱  ارومیه در رده سوم و مس کرمان 

یازدهم جدول لیگ دسته اول جای گرفت.
اما آرمان گهر سیرجان دیگر نماینده استان کرمان در 
ارومیه  نود  مقابل  خانه  از  خارج  در  اول  دسته  لیگ 
یک - صفر نتیجه را واگذار کرد و با ۸ امتیاز در رده 

چهاردهم جدول قرار گرفت.

یک  اعضای  گفت:  شهربابک  انتظامی  فرمانده 
با  بودند  شده  گم  شهربابک  در  که  تهرانی  خانواده 

جستجوی پليس شهربابک پيدا شدند.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از 

کرمان، سرهنگ صيفوری، فرمانده انتظامی شهرستان 
اعضای یک  اعالم گم شدن  پی  در  شهربابک گفت: 
خانواده اهل تهران در دشت"خبر"چهار اکيپ گشت 

انتظامی به این دشت اعزام شدند.

ماموران موفق شدند پس از ۸ ساعت جستجو در این 
دشت اعضای این خانواده سه نفره را پيدا کرده و آن ها 
را به سمت پاسگاه"خبر"و سپس به مرکز شهرستان 

هدایت کنند.

و  بوده  تهران  استان  اهل  این خانواده  است  گفتنی 
برای گردش و دیدن غار ایوب وارد دشت"خبر" شده 
بودند که به دليل عدم آشنایی به محل وارد بی راهه 

شده و مسير اصلی را گم کرده بودند.

و  حوادث  مدیریت  مرکز  روابط عمومی  مسئول 
یک  گفت:  رفسنجان  شهرستان  پزشکی  فوریت های 
فوت  سواری ۴0۵  در صندوق عقب  افغانستانی  تبعه 
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به  شد. 

خبرنگاران جوان   یاسر شمسی مسئول روابط عمومی 
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شهرستان 
یک  در  خفگی  گزارش  مورد  یک  گفت:  رفسنجان 
ابتدای کمربندی شهرستان  دستگاه سواری پژو ۴0۵ 

انار به این مرکز رسيد و یک دستگاه آمبوالنس برای 
پوشش به محل اعزام شد او  افزود: با توجه به عالیم 
و مشاهدات، مدتی از زمان فوت این فرد گذشته بود 
و اقدامات درمانی اثری نداشت. شمسی تصریح کرد: 

از  و  داشت  سن  سال   ۱۶ حدودا  متوفی  فرد  این 
اتباع کشور افغانستان بود. این فرد احتماال به شگل 
غيرقانونی وارد کشور شده  ودرحين انتقال به یکی از 
شهرهای مرکزی کشور دچار خفگی ومرگ شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان:
تا پایان دولت دوازدهم سرانه فضای ورزشی در کرمان افزایش پیدا می کند

دو تساوی و یک باخت حاصل کار نمایندگان کرمان در لیگ یک

نجات اعضای خانواده تهرانی در عملیات شبانه پلیس شهربابک

قربانی دیگری از کاروان مرگ

تيم کشتی سيرجان پس از شکست حریفان خود به همراه تيم بازار 
از گروه ب به مرحله یک چهارم نهایی ليگ برتر کشور  بزرگ تهران 

صعود کرد.
ناصر گل محمدی، رئيس اداره ورزش و جوانان سيرجان در گفت و گو 
با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: 
با  فرنگی کشور  برتر کشتی  ليگ  رقابت های  برگشت  دور  دوم  هفته 
حضور تيم های سيرجان، قم، خراسان جنوبی و تهران در سالن امام 

علی )ع( سيرجان برگزار شد.

او افزود: در ادامه رقابت های کشتی فرنگی ليگ برتر کشور، تيم کشتی 
سيرجان موفق شد با نتيجه ۷ - ۳ تيم کشتی شهدای مدافع حرم قم 
را شکست دهد و به همراه تيم بازار بزرگ تهران از گروه ب به مرحله 

یک چهارم نهایی صعود کند.
گل محمدی تصریح کرد: این تيم پيش از این نيز موفق شده بود، تيم 

خراسان جنوبی را با نتيجه ۱0 بر صفر مغلوب کند.
او بيان کرد: مرحله بعدی رقابت های ليگ برتر کشتی فرنگی کشور 

اواخر آبان ماه برگزار می شود.

دهيار دهستان رمشک شهرستان قلعه گنج گفت: در پی 
چاه  بخش  رمشک  دهستان  در  رودخانه  و طغيان  بارندگی 

دادخدای شهرستان قلعه گنج ، یک نفر غرق شد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
از کرمان،پردل رئيسی ، دهيار دهستان رمشک گفت:  در پی 
بارندگی  در دهستان رمشک بخش چاه دادخدای شهرستان 

قلعه گنج ، رودخانه های فصلی این دهستان طغيان کرد.
نفر به همراه یک خودرو  غرق  براثر طغيان رودخانه  یک 

شد.

صعود سیرجان به مرحله یک چهارم نهایی لیگ برتر کشتی

غرق شدن یک نفر در طغیان رودخانه فصلی رمشک
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بررسی نقش مهم گل گهر در جشنواره گلیم و پسته سیرجان و لزوم توجه صنایع پُردرآمد استان به چنین رخدادهایی؛

با حضور  گذشته  هفته  سیرجان  پسته  و  گلیم  جشنواره 
پانزده کشور مطرح جهان در سه  دیپلمات ها و سفرای 
بتوان  شاید  که  جشنواره  این  در  شد.  برگزار  شهرستان 
آن را مهم ترین اتفاق استانی در سال 98 دانست شرکت 

معدنی گل گهر حمایت مالی را برعهده داشت، حمایتی 
نبودیم.  شاهد  را  رخدادی  چنین  هیچگاه  نبود  اگر  که 
خود  همت  با  استان  فرهنگی  میراث  کل  اداره  همچنین 
از  که  ای  نتیجه  کرد.  ایفا  به سزایی  نقش  این مسیر  در 
این همکاری و نگرش ویژه برخی فعاالن اقتصادی استان 
حاصل شد، نقشی زیبا، ارزنده و خوش آتیه را برای استان 
کرمان رقم خواهد زد. اتفاقی که هفته گذشته شاهد آن 
گردشگری  و  اقتصادی  فعاالن  دهه  چند  آرزوی  بودیم 
استان بود. به دلیل سیاه نمایی های غرب و شرق درباره 
چنین  به  پیش  از  بیش  ما  ایران  در  گردشگری  مقاصد 

استان  استعدادهای  باید  هستیم.  نیازمند  رخدادهایی 
به  هست  که  آنگونه  را  گردشگر  جذب  زمینه  در  کرمان 
که کشورهای  رقابتی  سیاه  سایه  و  دهیم  نشان  جهانیان 
اند را از بین ببریم.  ایران گسترانیده  گردشگرخیز بر سر 
واضح است که این بایدها هزینه بر است و ما نیاز به کمک 
شرکت های پُردرآمد استان داریم. همان شرکت هایی که 
از سرمایه طبیعی استان استفاده می کنند و عمده درآمد 
حاصل از آن را باید در همین استان خرج کنند. متاسفانه 
به  استان  پُردرآمد  های  که شرکت  دیده می شود  کمتر 
این مهم توجه کنند به همین دلیل است که اقدام امروز 
برای دیگر شرکت ها دانست.  الگویی  توان  را می  گلگهر 
مسئوالن و فعاالن گردشگری استان کرمان این روزها به 
نوعی متوجه اهمیت گردشگری شده اند و به نوعی جنبش 
در این زمینه در عرصه دولتی و خصوصی بسیار بیشتر از 
امروز  مذکور  های  به همین سبب شرکت  است.  گذشته 

وظیفه سنگین تری دارند، زیرا بیداری بیشتر شده است.
جشنواره  برگزاری  چون  و  چند  به  هم  کمی  است  بهتر 
در  که  ای  بپردازیم. جشنواره  در سیرجان  پسته  و  گلیم 
امیدها  چند دهه اخیر چهره ای بسیار متفاوت داشت و 
به روابط بین الملل  را بیشتر کرد. در این جشنواره سفرا 
سیرجان  به  گوناگونی  کشورهای  اقتصادی  های  رایزن  و 
سفر کردند و پس از بازدید از مرکز فرآوری پسته جالل 

بزرگ  جشن  در  )دارستان(  گلیم  جهانی  دهکده  و  آباد 
و  معدنی  شرکت  حمایت  با  که  پسته  و  گلیم  مردمی 
پیدا کردند و درباره  برگزار شد، حضور  صنعتی گل گهر  
توسعه  و  اقتصادی  فرهنگی،  گردشگری،  ظرفیت های 
ارتباطات بین المللی شهرستان سیرجان و استان کرمان 
اطالعات بیشتری کسب کردند. همچنین ایشان به منظور 
صنعتی  و  معدنی  توانمندی های  و  ظرفیت ها  با  آشنایی 
شرکت  و  معدن  صنعتی  گوناگون   مناطق  در  سیرجان 
گل گهر حضور پیدا کردند و تکنولوژی و حجم کاری این 

شرکت مهم را بیشتر درک کردند.
معاون  انصاری  آقای  مبارک،  اتفاق  این  از  بخشی  در 
اقتصادی وزیر امور خارجه سخنانی ایراد کرد که گوشه ای 
از آن قابل تامل بود. او در گفتگویی که با خبرنگاران داشت 
گفت: »این میهمانان سفرای خارجی هستند و آمده اند با 
ظرفیت های استان کرمان آشنا شوند و یکی از کارهای ما 
نیز این است که این چنین سفرها و بازدیدهایی را برای 
معرفی توانمندی های داخل کشور برگزار کنیم تا آنها از 
نزدیک با این توانمندی ها آشنا شوند و از زبان خود آنها 
این ظرفیت ها در کشورهایشان تبلیغ شود. اما اینکه بعد 
از این بازدیدها چه اتفاقی می افتد، لوازم زیادی نیاز دارد 
و محیط کسب و کار نقش مهمی در جذب سرمایه گذار 
خارجی  و تاجر خارجی دارد بنابراین ما باید تالش کنیم 

کارهایی  و  و ظرفیت ها؛ ساز  توانمندی ها  معرفی  ضمن 
این  کنیم«  فراهم  خارجی  گذار  سرمایه  جلب  برای  نیز 
چنین  ما  اینکه  است.  مهم  بسیار  انصاری  آقای  گفته ی 
بسیار  کنیم  هزینه  کلی  و  کنیم  برگزار  را  ای  جشنواره 
پیشنهادهای  پذیرش  و  آینده  برای  آیا  اما  است،  خوب 
این سفرا و فعاالن اقتصادی کشورشان آمادگی داریم؟ یا 
انبوهی از موانع و معضالت پیش پای ایشان قرار دارد؟ این 
برگزاری است و مسئوالنی دلسوز  از  تر  نکته بسیار مهم 
بهره  اتفاق  این  از  باید  کرمان  شهردار  و  استاندار  نظیر 
برداری کنند و زمینه را برای سرمایه گذاری های خارجی 
در استان فراهم سازند. نه اینکه آنقدر زمین ناهموار باشد 
که عده ای این سرمایه گذاران را جاسوس بدانند و عده 
ای دیگر بگویند سرمایه استان نباید از کشور خارج شود و 
به این ترتیب تمامی هزینه های این جشنواره را نیز هدر 
ننوشته  و  نوشته  مانند دیکته ی  به  راه  این  ادامه  دهیم. 
تا  بدانیم  باید  ایم  نوشته  را  آن  از  است، حال که بخشی 
راه دراز هنوز بسیار مانده است و زمانی می  این  انتهای 
توانیم این رخداد را مفید بدانیم که مسیر را تا انتها درست 
برویم. به امید اینکه این جشنواره به سرنوشت جشنواره 
های سالهای قبل دچار نشود و همانگونه که در برگزاری 
نیز  چینی  میوه  زمان  در  کردیم  تجربه  را  واالیی  همت 

هوشیار باشیم.

رفتار گل گهر الگو شود

سرویس فرهنگی کرمان امروز
 

باغ های  از  یکی  ماهان  شازده  باغ  یا  ماهان  شاهزاده  باغ  ایسنا-کرمان: 
تاریخی ایران در حدود ۲ کیلومتری شهر ماهان و در نزدیکی شهر کرمان 
و در دامنه کوه های تیگران جای گرفته و مربوط به پایان دوره قاجاریه و 

یکی از ۷ اثر ثبت جهانی استان کرمان است.
به گزارش ایسنا، به دستور محمدحسن خان سردار ایروانی حاکم وقت 
کرمان در ۲ کیلومتری ماهان و در دامنه کوه های تیگران و در مسیر جاده 
ابریشم در اواخر دوره قاجار، باغی بنا شد و بنای درون آن بعدها توسط 
عبدالحمید میرزا ناصرالدوله حاکم کرمان طی یازده سال حکمرانی وی 

)۱۲98 ه .ق تا ۱۳۰9 ه . ق( ساخته شد.
این باغ طی مدت ۱۱ سال )۱۲98 هجری قمری تا ۱۳۰9 هجری قمری( 
ساخته شد و پس از مرگ محمدحسن خان سردار ایروانی حاکم وقت 
کرمان احداث بنای آن نیمه ساخته رها شد و گفته می شود وقتی خبر 
مرگ ناگهانی حاکم را به ماهان می برند، بّنایی که مشغول تکمیل سردر 
ساختمان بود تغار گچی را که در دست داشته محکم به دیوار کوبیده و 
کار را رها کرده و فرار کرده است. به همین علت جاهای خالی کاشی ها 

را بر سردر ورودی می توان دید.
باغ شاهزاده ماهان)شازده ماهان( یکی از بزرگترین و زیباترین باغ های 
ایرانی است و این باغ به دلچسبی نوشیدن یک لیوان آب خنک در ظهر 

تابستان در دل کویر است.
حصار بلندی در اطراف باغ کشیده شده است و سردر زیبایی دارد که 

باغ  در همان بدو ورود شما را شیفته  زیبایی خودش خواهد کرد. وارد 
که می شوید، صدای آب، درختان سر به فلک کشیده، صدای زندگی ...

 آب رودخانه تیگران و قنات در این باغ فضای دل انگیزی بوجود آورده که 
بارها در آن فضا قرار گیری هرگز برایت تکراری نخواهد بود؛ شیب تند 

زمین باعث شده که آب به شکل جویبار که در دو طرف آن دو حوض 
بزرگ قرار دارد، از باال تا پایین در باغ شاهزاده جریان دارد.

در باغ فواره ها یا آبفشان هایی نیز وجود دارد که در درازای باغ قرار دارند 
و از زیباترین فواره های باغ های ایرانی هستند. فواره های باغ شاهزاده بر 

پایه نیروی اختالف ارتفاع کارکرد دارند. گفتنی است که فواره هایی که 
در این حوض ها قرار دارند، باعث ایجاد طراوت بیشتر در محیط شده اند 
و این فواره ها در جای جای باغ شاهزاده به چشم می خورند و کمتر باغی 
در ایران وجود دارد که به این میزان از فواره ها استفاده کرده باشد و البته 

آن ها را با هدف و مقصود خاصی در بنا جا داده باشد.
از دیگر زیبایی های این باغ می توان به عمارت شاه نشین، کوشک اصلی 
و  خلوت  باغ  باالخانه،  جوی ها،  و  استخر  فصلی(  یا  دائمی  )سکونتگاه 

آبشارهای زیبای آن اشاره کرد.
بازدیدکنندگان را به خود جلب می کند، جای  بنا، توجه  این  آنچه در 
خالی ۳ قطعه کاشی بر روی طاق کاشی کاری شده است. ممکن است این 
جاهای خالی کمی ذهن شما را به هم بریزد، اما داستان بسیاری جالبی 

پشت آنها وجود دارد.
گفته می شود که صاحب بناهای باغ ظلم و ستم زیادی را بر مردم روا 
می داشت. هنگامی که معماِر سردر، مشغول تکمیل آن بود خبر مرگ 
شاهزاده عبدالحمید میرزا ناصرالدوله )نوه دختری ناصرالدین شاه( را به 

وی می رسانند.
وی از شدت خوشحالی تغار گِچ در دستش را محکم به دیوار می کوبد و 
پس از رها کردن کار از آنجا می گریزد. حاال این جاهای خالی یادمانی از 
یک خاطره تاریخی هستند که بر سردر باغ شاهزاده جا خوش کرده اند.

باغ شاهزاده در سال ۱۳9۰ شمسی در فهرست میراث جهانی یونسکو 
قرار گرفت و اطالعات این باغ از طرف یونسکو نیز به ۳۵ زبان زنده دنیا 

ترجمه و در نقشه گردشگری یونسکو نیز قرار گرفت.

باغ شاهزاده ماهان؛ بهشتی در دل کویر

به قلم
 محمد فتح نجات


