
شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی عملیات اجرای مرمت آسفالت محل های حفاری شده شبکه اصلی و فرعی فاضالب 
شهر کرمان رابا برآورد 20.565.000.000 ریال همراه با ارزیابی کیفی با معیار تکمیلی و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1.028.300.000 ریال 
و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر وبه شماره 2098005963000066 را از طریق  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تاارائه 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 عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 

درسایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 98/09/26

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 مورخ 98/10/08 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 تاریخ 98/10/23 و تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 15 مورخ 98/10/23

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9:30 روز سه شنبه تاریخ 24 /10 /98
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
 آدرس: کرمان-بلوار 22 بهمن- شرکت آب و فاضالب شهری استان کرمان-دفتر قراردادها و تلفن 03433222282

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934
دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
به شماره 68/ج/9-98 م )نوبت دوم( شرکت آب و فاضالب استان کرمان 

)سهامی خاص( 

قطرات آب در طبیعت مانند قطرات خون در رگ هاست.
وزارت نیرو

هشت صفحه    1000 تومان چهارشنبه 27 آذرماه 21/1398 ربیع الثانی 1441/ 18 دسامبر 2019/سال بیست و چهارم شماره 3120

یادداشت :

حرف هایت پر از بارانند

صفحه  سوم 

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری:
نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کرمان 

در ترکیه و حاشیه خلیج فارس برگزار می شود
متن در صفحه دوم

متن در صفحه هشتم

حاشیه های سریال »وارش«
 و جنجال هایش

انواع فوبیا را بشناسید
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نیم نگاهی به 

شب باستانی  یلدا

 در سخن شاعران
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رییس صمت شمال استان کرمان خبر داد:

برنامه ریزی برای ایجاد 

یک کنسرسیوم صادراتی 

داخل کشوری

روایت »کرمان امروز« از عدم ارائه خدمات پانسمان مخصوص بیماران پروانه ای در جنوب استان؛

متن کامل در صفحه سوم

 رنــــج »پروانه ای« در جنــــوب
   نبود مرکز درمانی معتبر و یا عدم ارائه خدمات تخصصی پزشکی، بیماران پروانه ای جنوب کرمان را دچار مشکالت عدیده ای کرده است. در یک منطقه که 17 بیمار پروانه ای زندگی می کنند خدمات مخصوص 
ارایه نمی شود و بیماران عالوه بر تحمل درد و رنج زخم ها و تاول ها، غم تحریم ها و نبود تجهیزات مخصوص پانسمان را نیز باید تحمل کنند. به راستی اگر قرار به حمایت از گروه  یا قشر خاصی از افراد جامعه  

باشد، پروانه ای های جنوب کرمان در اولویت چندم قرار می گیرند!؟

WWW.KERMANEMROOZ.COM

صفحات ششم و هفتم 

   تعرض به دو دختر دبیرستانی در خانه مجردی
  کارگران امسال چقدر عیدی می گیرند؟

  یوگا چگونه مغزتان را تغییر می دهد؟
  پرداخت به استراماچونی ربطی به تحریم ها ندارد
  پدر با چاقوی یادگاری دوستش، پسرش را کشت

اخبار ایران، جهان و حوادث:

معاون راهداری اداره کل راهداری
 و حمل و نقل جاده ای استان  اعالم کرد:

راهداری کرمان

 آماده مقابله

 با سیل احتمالی
 صفحه  دوم

روایت »کرمان امروز« از آغاز به کار دبیرخانه 
جشنواره ستاره های صحنه ای  کشور 

و وقوع یک اتفاق ارزشمند در عرصه
 فرهنگ و هنر استان که بازخورد جهانی دارد؛

فرمانده انتظامی استان:

زیر ساخت همه فعالیت ها 

در جامعه، امنیت است

صحنه مشترک 
کــرمان و جــهان

چرا باید قرآن را حفظ کنیم؟

روزان هم 

2

آگهی مزایده فروش اراضی بنیاد فرهنگی آگهی مزایده
قدس کرمان )مرحله سوم نوبت اول(

به موجب مصوبه مورخه 98/5/13 هیأت امنا بنیاد فرهنگی قدس کرمان و براساس بند 3 ماده 8 و ماده 19 آیین نامه مالی 
و معامالتی بنیاد مذکور این بنیاد در نظر دارد به منظور کمک به توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، آموزش و 
پرورش استان کرمان قطعاتی از اراضی ملکی خود واقع در بلوار کوثر غربی )حسن آباد( را از طریق مزایده به فروش برساند 
از داوطلبین شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید جهت اطالع از شرایط مزایده و بازدید از اراضی مذکور و تحویل اسناد 
مزایده تا تاریخ 98/10/8 در ساعات اداری )8 تا 12 صبح( به دفتر بنیاد واقع در بلوار جمهوری اسالمی کرمان روبروی دانشکده 

فنی )هتل آسمان( مراجعه و یا با تلفن های 32116871 - 6 - 32119475 تماس حاصل نمایند. 
بنیاد فرهنگی قدس 

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

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری  استان کرمان
شرح در صفحه چهارم

آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(   آگهی مزایده
مناقصه گزار: شرکت معادن زغالسنگ کرمان  موضوع مناقصه: انجام امور تنظیف، نگهداری فضای سبز و خدمات فنی و آبرسانی اداره مرکزی و کوی شرکت.

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخ 98/10/04   
محل دریافت اسناد: بلوار شهید آیت اهلل صدوقی - شرکت معادن زغالسنگ کرمان - امور قراردادها سرکار خانم خراسانی 

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:  مبلغ 750/000/000 ریال 
تاریخ تحویل پاکتها : مورخ 98/10/14  تاریخ گشایش پاکتها: مورخه 98/10/15 

مبلغ خرید اسناد: 200/000 ریال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهید صدوقی 
ضمنا این آگهی در سایت www.coal.kr.ir در دسترس می باشد. تلفن تماس: 03432117726

شرکت معادن زغالسنگ کرمان
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اخبار استان

بدین وسیله به اطالع می رساند به موجب مدارک تسلیمی از سوی انجمن مذکور 
اسامی و سمت هر یک از اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره که از تاریخ 

98/9/13 به مدت سه سال و بازرسین به مدت یک سال به شرح ذیل می باشد.
1- هادی پور زنگی آبادی - رئیس هیات مدیره 

2- عباسعلی نوروزی - نایب زییس 
3- داود سیدی - خزانه دار 

4- سید محسن فائقی - علی البدل هیأت مدیره 
5- محمد مزدایی - بازرس اصلی 

6- سمیه پرورش - بازرس علی البدل 
ضمنا مطابق ماده 21 اساسنامه کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار با امضای مشترک 

رییس یا دبیر و خزانه دار معتبر خواهد بود.

آگهی انتخابات مسئوالن انجمن صنفی 
کارفرمایی شرکتهای حفاری استان کرمان 

اهدای خون سالم 
اهدای زندگی

به  اشاره  با  کرمان  استانداری  اقتصادی  امور  مدیرکل هماهنگی 
اقتصادی  و  گذاری  سرمایه  های  توانمندی  معرفی  های  برنامه 
استان کرمان گفت: عالوه بر نمایشگاه های داخلی برنامه ریزی 
برپایی  همچنین  و  ترکیه   2۰2۰ نمایشگاه  در  حضور  شده، 
ارائه فرصت های سرمایه گذاری و محصوالت تجاری  نمایشگاه 
استان در کشورهای حاشیه خلیج فارس در پایان امسال و سال 

آینده برنامه ریزی شده است.
برگزاری  حاشیه  در  ایسنا  با  گو  و  گفت  در  سنجری«  »رضا 
در  گفت:  تبریز  در  کرمان  استان  های  توانمندی  نمایشگاه 
نمایشگاه توانمندی های سرمایه گذاری استان کرمان که از 25 
آذرماه به مدت 4 روز در شهر تبریز برگزار می شود، ظرفیت ها 
و پتانسیل های سرمایه گذاری استان کرمان در تمامی بخش ها 
معدنی، خودروسازی، کشاورزی، صنایع  معدن، صنایع  از جمله 

کشاورزی و گردشگری عرضه خواهد شد.
وی با بیان اینکه این نمایشگاه در ۷۰ غرفه با حضور 3۰ شرکت 
متوسط و بزرگ استان کرمان برگزار خواهد شد تصریح کرد: این 
نمایشگاه می تواند عرصه خوبی برای معرفی ظرفیت های استان 
صادرات  و  مشترک  روابط  ایجاد  برای  مندان  عالقه  به  کرمان 
محصوالت دانش بنیان و سایر محصوالتی که در استان کرمان 

تولید می شود، باشد.
سنجری با بیان اینکه حضور در چنین نمایشگاه هایی می تواند 
فرصتی خوبی برای معرفی تولیدات استان کرمان و صادات آنها 
به کشورهای همسایه باشد، افزود: شهر تبریز به عنوان یکی از 
شهرهای بزرگ کشور که از قدیم نیز مراودات اقتصادی با استان 
به  همچنین  و  دارد،  ادامه  همچنان  روند  این  و  داشته  کرمان 
عنوان یکی از استان های تاثیرگذار در دریافت مواد اولیه استان 
منطقه،  کشورهای  به  صادرات  و  افزوده  ارزش  ایجاد  عنوان  به 
مدت  این  در  اگر  که  شد  انتخاب  نمایشگاه  این  برگزاری  محل 
در  قطعا  دهیم  انجام  را  موثری  وکارهای  اقدامات  بتوانیم  زمان 
دراز مدت صادرات غیرنفتی استان کرمان از این محل نیز افزایش 

پیدا خواهد کرد.
به  اشاره  با  استانداری کرمان  اقتصادی  امور  مدیرکل هماهنگی 
اقتصادی  و  گذاری  سرمایه  های  توانمندی  معرفی  های  برنامه 
استان کرمان گفت: عالوه بر نمایشگاه های داخلی برنامه ریزی 
برپایی  همچنین  و  ترکیه   2۰2۰ نمایشگاه  در  حضور  شده، 
ارائه فرصت های سرمایه گذاری و محصوالت تجاری  نمایشگاه 
استان در کشورهای حاشیه خلیج فارس در پایان امسال و سال 

آینده برنامه ریزی شده است.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان خبر داد:

نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کرمان در ترکیه و حاشیه خلیج فارس برگزار می شود

خبر
فرمانده انتظامی استان:

زیر ساخت همه فعالیت ها 
در جامعه، امنیت است

فرهنگی،  فعالیت های  همه  ساخت  زیر  گفت:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
اجتماعی، اقتصادی و رفاهی امنیت است.به گزارش خبرنگار  گروه استان های 
استان  انتطامی  فرمانده  ناظری،  عبدالرضا  سردار  ؛  ا  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
ناجا  استان کرمان گفت: در هفته  در همایش دهیاران چهار شهرستان شرق 
طی نشستی با استاندار مقرر شد از ظرفیت اجرایی دهیاران در امنیت مناطق 
مختلف بهره گیری و از این طریق دهیاران و مسوالن محلی را در امور مرتبط 
با نظم و امنیت سهیم کنیم که در این راستا این دومین جلسه در سطح استان 
مسائل  دلسوزانه  این همایش خیلی  در  کننده  دهیاران شرکت  افزود:  است.او 
حوزه خود را مطرح کردند و نشان دادند به نقش و سهم خود در راستای ترویج 

نظم و امنیت اشرافیت دارند و تنها نیاز است به مرحله عمل برسند.
فرمانده انتظامی استان بیان کرد: بهتر است بدانیم زیرساخت همه فعالیت های 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و رفاهی امنیت است که خلل در این زمینه به 
وجود  به  منوط  آنان  وظیفه  انجام  قطعا  و  می شود  وارد  دهیاران  کاری  حوزه 
نظم و امنیت در هر حوزه است.ناظری اظهار کرد: پلیس امروز با شعار مطالبه 
امنیت  و  نظم  ارتقا  حوزه  در  خود  قانونی  وظایف  و  تکالیف  انجام  برای  گری 
تالش می کند و این جلسه نیز برای حساس کردن فعاالن بخش و روستا در 
نظم و امنیت شکل گرفته که حتما در آینده ای نزدیک نتایج و بازخوردگیری 

از مسوالن مناطق را خواهیم داشت تا کارمان نتیجه و اثر مثبت داشته باشد.
با وظایف دهیاران  او تصریح کرد: مسئوالن قضایی به صراحت قوانین مرتبط 
را یادآور شوند که قطعا الویت خودشان نیز نظم و امنیت است و دراین زمینه 
گیری  در حال شکل  روستا  در  که  مختلفی  مسائل  از  دهیار  کدام  گفت  باید 
است اطالع ندارد، آن اشرافیت اطالعاتی که رهبری تاکید دارند در همین است 
پلیس همان دهیاران  از  گر  اولین مطالبه  وقوع جرم  زمان  در  و می بینیم که 
هستند. شما به عنوان مسول اجرایی هر منطقه گوش شنوای مردم هستند که 
در سایه صالحیت خودتان این مسئولیت ها را پذیرفتید از شما می خواهیم با 
دعوت از مسوالن انتظامی و قضایی و سایر مسوالن، مشکالت منطقه خود را 
حل کنید. او تصریح کرد: فراموش نکنیم که هر چه کردیم در چله اول انقالب 
افتخار و ارزش آفرینی بود و در سایه آن در مقابل دشمنان بیشمارمان از جمله 
صهیونیست جهانی جهادگونه تالش کردیم، اما در گام دوم انقالب نقش حساس 
تری داریم و مهمترین نقش ما انعکاس خوب این مفاهیم و ارزش ها به نسل 

امروز است.

طرح دفن زباله شهرداری زرند 
رتبه برتر کشور را کسب کرد

در یازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری و ششمین جشنواره 
پژوهش و آموزش در مدیریت شهری، طرح مکان یابی و زیست محیطی دفن 
زباله شهر زرند با کارفرمایی شهرداری و با طرح علی پور حائز رتبه برتر کشوری 
شد. به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، محمدرضا 
مهدلو، شهردار زرند در حاشیه یازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت 
شهری و ششمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری، ضمن تبریک 
این انتخاب به شهروندان زرند گفت: با اجرای طرح مکان یابی و زیست محیطی 

دفن زباله شهر زرند می توانیم شهری ایمن را به شهروندان هدیه کنیم.
دفن  در  بهداشتی  ضوابط  نکردن  رعایت  از  حاصل  خطرات  اینکه  بیان  با  او 
زباله های شهری در اغلب شهر های کشور باید مورد توجه مدیران شهری قرار 
در  زباله  دفن  هزینه ترین روش های  از کم  یکی  زباله  دفن  افزود: روش  گیرد، 

تمام کشور است.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان  اعالم کرد:

راهداری کرمان آماده مقابله با سیل احتمالی 

نقل  و  حمل  و  راهداری  اداره کل  راهداری  معاون 
جاده ای استان کرمان گفت: این اداره  کل با وجود 
هواشناسی  پیش بینی  و  باران  و  برف  بارش  شدت 
آمادگی مقابله با سیل را دارد و اقدامات پیشگیرانه 
چهارماه  از  آبنماها  و  راه ها  پل ها،  تنظیم  جمله  از 
پیش در محورهای ارتباطی استان انجام شده است.

ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  عراقی زاده  احسان 
راهداری   خودروهای  و  راهدار  نیروهای  افزود: 
ارتباطی  محورهای  انسداد  از  جلوگیری  برای 
آماده باش درآمدند و 165  به حالت  استان کرمان 

خودروی سنگین و نیمه سنگین و 3۷۰ نفر پرسنل 
محورهای  در  گرفتگی  آب  و  سیل  با  مقابله  برای 

مواصالتی این استان مستقر شده اند.
محورهای  در  سیل  وقوع  احتمال  کرد:  اظهار  وی 
به  کوهبنان  و  زرند  راور،  های  شهرستان  ارتباطی 
از  بیش  بارندگی ها  و شدت  بودن  علت کوهستانی 
سایر نقاط است و محور شریانی و ترافیکی سیرجان 
ای کنترل  لحظه  به صورت  انار هم   - - شهربابک 
می شود لذا نیروهای راهدار با دستگاه های خود در 
این محورها مستقر شدند و آمادگی مقابله با هرگونه 

حادثه طبیعی سیل و آبگرفتگی را در این راه های 
ارتباطی دارند. معاون راهداری اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان کرمان گفت: بارندگی ها 
در آخرین وضعیت تقریباً در تمامی استان کرمان 
مشاهده می شود و شدت بارش باران در محورهای 
بافت   - کرمان  دهبکری،   - بم   - ماهان   - کرمان 
انار و سیرجان -   - ارزوئیه، کرمان - رفسنجان   -
اینکه  بر  تاکید  با  است.وی  بسیار  انار   - شهربابک 
برای  کاملی  آمادگی  در حال حاضر  کرمان  استان 
اداره کل راهداری  با سیل دارد تصریح کرد:  مقابله 
و حمل و نقل جاده ای استان کرمان از 48 ساعت 
پیش با ستاد مدیریت بحران و طی روزهای گذشته 
هماهنگ  سیل  جوانب  بررسی  برای  هواشناسی  با 
بوده و برنامه ریزی الزم در مقابله با حوادث احتمالی 

روزهای آتی انجام شده است.
کفنوئیه  گردنه  در  بارش ها  کرد:  عنوان  عراقی زاده 
به  رابُر  و شهرستان  بافت   - کرمان  محور  در  واقع 
با  راهداران  که  شده  گزارش  سنگین  برف  صورت 
حتی  نگذاشتند  زنی  تیغ  و  زدایی  یخ  نمک پاشی، 

لحظه ای این محورها مسدود بمانند.
وی افزود: خوشبختانه با اقدامات انجام شده تاکنون 
بارندگی های استان کرمان موجب انسداد هیچ یک 

از محورهای ارتباطی اصلی نشده است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان با بیان 
این مطلب که برنامه ریزی برای ایجاد یک کنسرسیوم صادراتی داخل 
های  نمایشگاه  المللی  بین  شرکت  طریق  از  استان ها  بین  کشوری 
جنوب شرق در استان کرمان شکل بگیرد، تصریح کرد: این کار را نیز 
از طریق اتحادیه های صنفی دنبال می کنیم تا بتوانیم از این طریق 

نیازهای استان را تامین کنیم.
های  توانمندی  نمایشگاه  برگزاری  در حاشیه  »مهدی حسینی نژاد« 
استان کرمان در تبریز در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به تحریم های 
با کشورهای  ما  ارتباطات  این شرایط  در  علیه کشور گفت:  ظالمانه 
دیگر به لحاظ داد و ستدها، بیمه ها، نقل و انتقال پول محدود شده و 
همین امر سبب شد در این موارد ذکر شده دچار چالش های جدی 
شویم اما ظرفیت های ناشناخته ای در استان های مختلف کشور داریم 
که از طریق این ظرفیت ها می توان بخش عمده ای از نیازها را تامین 

کرد.
و  تاجران  صنعت کاران،  به  کرمان  استان  توانمندی های  معرفی  وی 
نمایشگاه  این  اهداف  از  را  شرقی  آذربایجان  استان   سرمایه گذاران 

برشمرد و عنوان کرد: به دنبال آن هستیم تا بتوانیم با شرکت هایی 
که تولید محصوالتی در آذربایجان شرقی داشته و ما در استان کرمان 

نیاز داریم، ارتباط برقرار و نیاز استان را از این منطقه تامین کنیم.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان با بیان 
این مطلب که برنامه ریزی برای ایجاد یک کنسرسیوم صادراتی داخل 
های  نمایشگاه  المللی  بین  شرکت  طریق  از  استان ها  بین  کشوری 
جنوب شرق در استان کرمان شکل بگیرد، تصریح کرد: این کار را نیز 
از طریق اتحادیه های صنفی دنبال می کنیم تا بتوانیم از این طریق 

نیازهای استان را تامین کنیم.
وی در بخش دیگری از گفت و گوی خود با ایسنا با اشاره به افزایش 
قیمت بنزین در کشور و تاثیر آن بر قیمت سایر کاالها اظهار کرد: 
براساس تجارب گذشته عموما قیمت بنزین به صورت مستقیم روی 
بازار تاثیر می گذارد لذا به طور متوسط 1۰ تا 25 درصد افزایش قیمت 
به  و  داریم  بنزین  قیمت  اصالح  از  پس  کرمان  استان  در  را  کاالها 
بازار  بازار،  تنظیم  از طریق کارگروه های ستاد  دنبال آن هستیم که 

را مدیریت کنیم.

رییس صمت شمال استان کرمان خبر داد:

برنامه ریزی برای ایجاد یک کنسرسیوم صادراتی داخل کشوری

آگهي مناقصه )مرحله دوم (

رشد ۲۵۰ درصدی کمک های 
مردمی طرح یلدا

قائم مقام کمیته امداد استان کرمان گفت: کمک های مردم 
خیر استان کرمان در طرح یلدا پارسال نسبت به سال 96، 
گروه  خبرنگار  گزارش  به  است.  داشته  رشد  درصد   25۰
روستایی،  سهراب  ؛  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان 
بابیان اینکه طرح یلدا  قائم مقام کمیته امداد استان کرمان 
به منظور کمک به خانواده های نیازمند، ترویج سنت حسنه 
صله ارحام در بین مددجویان و ترویج فرهنگ نوع دوستی 
نیکوکار  و  خیر  مردم  گفت:  می شود  اجرا  نهاد  این  توسط 
استان کرمان می توانند با تحویل میوه، شیرینی و آجیل به 
دفاتر کمیته امداد در سراسر استان در این طرح مشارکت 
کنند. او بر لزوم مشارکت خیران در طرح یلدا تأکید و بیان 
کرد: کمک های خیران می تواند در اجرای گسترده تر طرح 

یلدا در مددجویان و نیازمندان مؤثر باشد.
و  خیر  مردم  افزود:  کرمان  استان  امداد  کمیته  قائم مقام 
نیکوکار استان نیز می توانند عالوه بر تحویل کمک های خود 
نقدی  کمک های  استان،  سراسر  در  امداد  کمیته  دفاتر  به 
خود را نیز به شماره حساب ۰1126۷4۰14۰۰۷ نزد بانک 
امداد  صندوق  نزد   88۰319۰25 شناسه  شماره  با  ملی 
والیت کمیته امداد واریز و در طرح یلدا مشارکت کنند و یا 
از طریق شماره گیری کد #۰34*88۷۷* کمک های خود را 

در شب یلدا به دست نیازمندان واقعی برسانند.

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات    1398/09/09 مورخ   139860319005000340 شماره  رأی  برابر 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
سید  فرزند  قادری  نژاد  محسن  سید  آقای  متقاضی   بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهداد  ملک 
 7952/67 مساحت  به  باغ  قطعه  یک  ششدانگ  در  کرمان  از  صادره   631 شناسنامه  بشماره  محمد 
به  کرمان   25 بخش  در  واقع  اصلی    - یک  از  فرعی   1341 از  مجزی  فرعی   1966 پالک   مترمربع 
آدرس اندوهجرد - میدان امام حسین خریداری از مالک رسمی خانم بی بی سکینه هاشمی محرز گردیده 
است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 1354 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/9/27 تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/10/11

ابراهیم سیدی - رئیس ثبت اسناد و امالک   ، )ابنیه  معماری  و  هنر  دانشکده  پروژه ساختمان  تکمیل  دارد  قصد  کرمان  واحد  اسالمي  آزاد  دانشگاه 
مکانیکی و تاسیسات برقی ( خود را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط دارای رتبه بندی ابنیه که در 
زمینه فوق الذکر پروژه هایی را به انجام رسانده اند واگذار نماید. متقاضیان میتوانند جهت دریافت اطالعات 

وخرید اسناد مربوطه به شرح ذیل الذکر اقدام نمایند .
مکان و مهلت بازدید و دریافت مدارک : دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه واقع در ساختمان اداری 
شماره یک – طبقه اول )  همه روزه بجز ایام تعطیل و پنجشنبه ها(- از تاریخ درج آگهی لغایت شنبه   

 98/1۰/۰۷
 – دانشگاه  حراست  دفتر   –  98/1۰/۰۷ شنبه  وقت    پایان  تا   : پیشنهادات  تسلیم  مکان  و  مهلت 

ساختمان اداری شماره 3 
سایر شرایط در اسناد مناقصه مندرج است . دانشگاه در قبول پیشنهادات و انعقاد قرارداد یا رد آنها دارای 
اختیارات تام می باشد و هزینه درج آگهی منتشره در روزنامه سراسری و محلی بر عهده برنده مناقصه است .
دانشگاه آزاداسالمي واحد کرمان

آگهی مناقصه نوبت دوم
شهرداری خورسند در نظر دارد نسبت به اجرای تسطیح و زیرسازی معابر به متراژ تقریبی 1۰۰/۰۰۰ مترمربع اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود در صورت 
دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رشته ابنیه و راه و ترابری دارای حداقل رتبه 5 و دارای ظرفیت کاری مجاز و مطابق شرایط این آگهی برای دریافت اسناد 

مناقصه به شهرداری خورسند مراجعه نمایند.
شرایط:  1- برآورد اولیه پروژه مبلغ 5/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

2- محل اجرای پروژه: شهر خورسند - مدت انجام کار 4 ماه 
3- سپرده شرکت در مناقصه که از 5 درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد به صورت نقد یا ضمانت نامه بانکی 

4- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.  5- چنانچه برندگان ردیف اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهرداری 
ضبط خواهد شد. 6- مهلت قبول پیشنهادها از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری 1398/1۰/1۰

۷- تاریخ بازگشایی و رسیدگی به پیشنهادها روز چهارشنبه مورخ 1398/1۰/11 راس ساعت 1۰ صبح در محل شهرداری خورسند در حضور اعضای کمیسیون عالی 
معامالت 8- سایر اطالعات در اسناد مناقصه ذکر خواهد شد. 9- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

داوود منگلی - شهردار خورسند 
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

بنزین
آن روز حقوقم را گرفته بودم پس از صبح زود ماشین را با 
دقت شستم و الستیک های آن را برق انداختم. لباس بیرون 
پوشیدم و با کفشهای واکس زده و ماشین تمیز راهی جایگاه 
موزیک  صدای  رسیدم  که  آنجا  نزدیکی  به  شدم.  بنزین 
مالیم هر جنبنده ای را به عکس العمل وا می داشت. وقتی 
ماشین به ورودی جایگاه رسید مدیرفروش به حال تعظیم تا 
کمر جلوی من  خم شد و از طرف دیگر هم شخصی با لباس 
کار مرا به طرف فرش قرمز هدایت کرد و در را باز کرد. 
باور  امکاناتی  با  اتاقی  راهی  و  بر فرش گذاشتم  پا  من هم 
نکردنی شدم و به راحتی روی مبل لم دادم کم کم خواب به 
چشمهایم می آمد که شخصی با سینی جلویم ایستاد و گفت 
بفرمایید وقتی خم شد داخل سینی یک بشقاب و یک فنجان 
چینی بود و او هنگامی من از توی بشقاب کارت عابربانک 
صفر شده ام را با رسید بر می داشتم به طرف فنجان اشاره 
کرد و گفت بفرمایید ده سی سی برای تقویت قوای جسمی 
و ذهنی شما، میل بفرمایید نود سی سی باقیمانده را هم داخل 

باک ماشین می ریزم.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

حرف هایت 
پر از بارانند 

زنم  می  حرف  خواب  نزدیکی  در  تو  با 
به خوابی عمیق برود و  بر شانه ی خیال  تا دلتنگی ام سر 
ات  مهربانی  مرز  باشد.  من  به  همیشه  از  نزدیکتر  زندگی 
را هر روز طی می کنم تا دست هایت مال من باشد و پر 
از خوشبختی به انتظار روزهای تازه می نشینم. در سیاهی 
شب که به خانه بر می گردی با خودت خنده بیاور تا چراغ 
این خانه همچنان روشن باشد و ترانه در این شهر سربگیرد. 
تو که در قلبم باشی دلتنگی هایم کوچ کرده و در اسارت 
بر  اگر خنده  بگیرد  را  برق چشمانم  تا  نیستم  غباری  هیچ 
لبت نباشد دلم فرو می ریزد و بی قرارتر از اضطراب های 
همیشگی آشفته می شوم. دلهره دارم که دلهره ی زندگی 
به جانت افتاده و آرامشت را بگیرد نیستی اما با تو در کنار 
خواب حرف هایی را می زنم که هیچ کس نشنیده است 
زیرا غصه هایم را فریاد نمی زنم. اگر غصه هایم را فریاد 
پیدا کرده و روی آن نمک می  را  بزنم مردم زخم هایم 
ریزند. چراغ ها را در مسیرم خاموش کرده و طوفان ها را 
به سونامی تبدیل می کنند تو اجازه نمی دهی که زنجیر 
ببیند. ناخدای کشتی زندگی ام باش تا  زندگی ام آسیب 
در بیکران غربت غرق نشود. برایم حرف های تازه بزن و 
خاطره ها را از یک زاویه ی دیگر تعریف کن تا زندگی 
زیباتر شود. آری برایم خاطره بیاور شعر بیاور تا آرامشی 
به  فقط  زنم  می  که  تو حرف  با  کند  خانه  دلم  در  عمیق 
خوبی های تو اعتراف می کنم تا چشم هایت را به روی 

روزهای خوب نبندی.
حرف هایت پر از بارانند 

ابتدای فصل انسانند
در تو من طلوع می خواهم 

خنده هایم پشیمانند

به قلم 
مهناز سعید 

انواع فوبیا را بشناسید
سرویس سالمت کرمان امروز

روانشناسان برای فوبی سه طبقه شامل ترس از مکان های 
سرباز، ترس اجتماعی  و ترس ساده تعریف کرده اند.

ایرنا، هزاران سال مردم  از   به گزارش جام جم آنالین 
فوبیا داشته اند، اما این نوع از ترس ها در دوره های اخیر 
حتی در کشور خودمان بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند و 

حتی در متون ادبی آورده شده اند.
و  روانی  مباحث  از  بسیاری  بستر  و  مصدر  حقیقت  در 
روانشناختی را که بعد ها دستمایه نظریه های روانشناسان 
و رفتارشناسان قرار گرفته، می توان در متون غنی و ادبی 

ایران یافت.
اثر  »گلستان«  در  شیرازی  سعدی  نمونه،  عنوان  به 
در  که  داستانک های  از  یکی  در  خود،  یگانه  و  ارزشمند 
حکایت هفتم از باب نخست این کتاب با عنوان »در سیرت 
پادشاهان« نقل کرده، جدای از مفاهیم حکمت آمیز، پرده 
از اختالل روانی برداشته که بسیاری از مردم به نوعی به 

آن مبتال هستند.
را  این داستانک، ماجرای غالمی عجمی  اجل در  شیخ 
روایت می کند، که حین سفری دریایی، از همراهی پادشاه 
از »آب« خودداری  ترس  علت  به  در کشتی،  نشستن  و 
می کند و در آخر حکیمی دانا با پی بردن موضوع - اختالل 
روانی -، عالج رفع ترس غالم عجمی را انداختن وی در آب 

)روش درمانی غرقه سازی( بیان می کند.
سعدی در این داستانک به اختالل روانی اشاره دارد که 
در مباحث روانشناسی از آن به عنوان »فوبی« یا »فوبیا« 

یاد می شود.
در فهرست مبتالیان به فوبی، افزون بر این غالم بخت 
سزار،  ژولیوس  از  مشهور  شخصیت های  نام  برگشته، 
بنیتو  سوم،  هانری  بناپارت،  ناپلئون  مقدونی،  اسکندر 
تنیسور مشهور جهان  آغاسی  آندره  تا  موسولینی گرفته 
برجسته سینما مشاهده  کارگردان  اسپیلبرگ  استیون  و 

می شود.
قدرتمندی،  سیاستمدار  که  نکته  این  شنیدن  شاید 
چون ناپلئون بناپارت که روزی اروپا را به تسخیر خود در 
آورد، از گربه می ترسیده، جالب باشد؛ و یا اینکه »دنیس 
برگ کمپ« ستاره سرشناس فوتبال هلند وجهان، که در 
مستطیل سبز، با شگرد های خود جادو می آفرید، از سوار 
شدن در هواپیما وحشت داشت و برای حضور در مسابقات 
با به جان خریدن مسافت های زیاد، همواره قطار را برای 

رسیدن به اردوی تیم ملی بر می گزید.
فوبی چیست؟

خدای  نام  »فوبوس«  یونانی  واژه  از  برگرفته  فوبی، 

ترس در اساطیر یونانی است که با زدن نقاب به صورت 
و پوشیدن زره بر تن، برای ترساندن دشمنان در صحنه 

ظاهر می شده است.
بیماری  عنوان  به  روانشناسی  مباحث  در  فوبی  از 
یاد  اضطرابی«  »اختالالت  مجموعه  زیر  و  »نوروتیک« 
می شود و در کتاب »آسیب شناسی روانی« تالیف دکتر 
حسین آزاد، فوبی ترسی دائمی از بعضی اشیا یا موقعیت ها 
که هیچ خطر واقعی برای تشخیص نداشته و بی تناسب 
با جدی بودن واقعی آن ها اغراق آمیز شده، تعریف شده 

است.
به باور روانشناسان، اغلب افراد ممکن است ترس های بی 

دلیل کمی داشته باشند، اما در فوبی این ترس شدید است.
افراد مبتال غالبا می پذیرند که هیچ دلیلی وجود ندارد که 
از چنین شی یا موقعیتی بترسد، اما بیان می کنند که قادر 
از  اجتناب  به جای  اگر  از آن رها سازند و  را  نیستند خود 
موقعیت ترس آور، کوشش کنند بدان نزدیک شوند، اضطراب 
خفیف  احساس  به  است  ممکن  و  شده  مستولی  آنان  بر 

ناراحتی و فشار، تا حمله اضطرابی شدید منتهی شود.
انواع فوبی

روانشناسان برای فوبی سه طبقه شامل ترس از مکان های 
 social( اجتماعی  ترس   ،)agrophobia( سرباز 
تعریف   )simple phobia( و ترس ساده   )phobia

کرده اند.
ترس از وارد شدن به مکان های نا آشنا متداول ترین فوبی 

طبقه اول است.
ترس اجتماعی عبارت است از ترس وناراحتی از تماس و 

ارتباط با افراد بویژه در موقعیت های که ممکن است توسط 
دیگران مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد.

به عنوان نمونه ترس از صحبت کردن در جمع، ترس از 
عمل کردن در برابر دیگران، ترس از دستشویی عمومی، 
و  تحقیر  از  ترس  و  دیگران  حضور  در  خوردن  از  ترس 

شرمساز شدن.
ترس ساده نیز انواع گوناگون از ترس های غیر منطقی 
مانند ترس از تاریکی، بلندی، حیوانات، بیماری و غیر را 

در بر می گیرد.
در مجموعه متداول ترین فوبی ها به شرح ذیل است:

»اکروفوبیا«  ترس از مکان های بلند
»آگرافوبیا«  ترس از مکان های باز

»الگوفوبیا ترس از درد
»کالستروفوبیا«  ترس از مکان های بسته

»هماتوفوبیا«  ترس از خون
»هایدروفوبیا« )ترس از آب

»میسوفوببا«  ترس از آلوده شدن
»نیکتوفوبیا«  ترس از تاریکی

»فوتوفوبیا«  ترس از نور
»زوفوبیا«  ترس از حیوان

در این پیوند نباید فراموش کرد که پدیده های معاصر و 
به روز نیز افزون بر فواید خود، فوبی های دیگری را برای 
سرنوشت بشر اضطراب زده رقم زده اند، نمونه آن »مونو 
فوبیا« است که بر اساس آن، بیشتر کاربران تلفن همراه در 
صورت عدم دسترسی به موبایل دچار استرس و پریشانی 

می شوند!

فوبی، اضطراب هولناک
معاون دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان دانشگاه علوم 
پزشکی ایران در این باره به خبرنگار سالمت ایرنا می گوید: 
در  که  هستند  اختالالتی  روانشناختی،  ترس های  یا  فوبیا 
دسته اختالالت اضطرابی طبقه بندی می شوند؛ افراد دارای 
فوبیا، احساس ترس بیش از حد نسبت به موقعیت هایی که 

به صورت طبیعی تهدید کننده نیستند، تجربه می کنند.
شایع ترین  می افزاید:  عطوفی  زاده  کاظم  مهرداد  دکتر 
فوبیا، فوبیای اجتماعی است؛ هر فردی در زندگی خود به 
طور طبیعی، موقعیت های اجتماعی را تجربه می کند که 
در آن موقعیت ها و در آن شرایط، مورد توجه واقع می شود. 
مثال هنگامیکه که در رستوان غذا می خوریم یا هنگامیکه 
وضعیت های  دهیم،  ارائه  سخنرانی  و  مقاله  است  قرار 
معمولی هستند که احساس تهدیدی ایجاد نمی کنند، اما 
افراد دارای اختالل فوبیا در این شرایط فوبیای اجتماعی 

را تجربه می کند.
چه کسانی مشکوک به فوبیا هستند؟

این متخص روانشناسی بالینی اضافه می کند: هنگامیکه 
فرد دارای فوبیا با موقعیت هایی مواجه می شود که مورد 
می شود؛  زیادی  اضطراب  دچار  می گیرد،  قرار  قضاوت 
فوبیا درجات متفاوتی دارد. افراد دارای عالئم بدوی فوبیا 
این  در  و  شوند  مواجه  سخت  موقعیت های  با  می توانند 
موارد با اختالل روبرو نیستم، اما عده ای دیگر به واسطه 
تجارب حس ترس، از اینگونه موقعیت ها پرهیز و اجتناب 
می کند یا به سختی وارد این شرایط می شوند؛ در این افراد 

باید به فوبیا شک کنیم.
طورمثال  به  می افزاید:  فوبیا  انواع  به  اشاره  با  عطوفی 
فوبیا های ترس از آب، ارتفاع، فضا های شلوغ یا فضا های 
افراد  بسته،  از فضای  ترس  فوبیای  دارد. در  بسته وجود 
به  اینکه  یا  نمی شوند  آسانسور  سوار  فوبیا  این  خاطر  به 
تنهایی وارد محیط آسانسور نمی شوند. افراد دارای فوبیای 
پرواز نیز در کابین های پرواز دچار حمالت شدید اضطرابی 

می شوند.
وی ادامه داد: بنابراین یک فرد دارای فوبیا دو شاخص 
صورت  به  که  موقعیت هایی  در  فرد  این  آنکه  اول  دارد. 
منطقی تهدیدی وجود ندارد، اضطراب شدیدی را تجربه 
می کند و دوم اینکه این اضطراب مانع از آن می شود که 
در آن موقعیت قرار گیرند. این افراد یا این شرایط را به 
از حضور در آن شرایط  اینکه کال  یا  سختی می گذرانند 

اجتناب می کنند.
نامبرده  تاکید کرد: هر شخص که دو شاخص  عطوفی 
شده را داشته باشد باید به روانشناسان بالینی مراجعه کند 
و آن ها ارزیابی می کنند که آیا فرد دارای فوبیا هست یا نه.

روایت »کرمان امروز« از عدم ارائه خدمات پانسمان مخصوص بیماران پروانه ای در جنوب استان؛

 رنج »پروانه ای« در جنوب

اشاره:
جنوب استان نامش با محرومیت گره خورده است! فقر 
و محرومیت روز به روز در این بخش در حال افزایش 
گناهی  بی  کودکان  ها  محرومیت  این  قربانی  و  است 
پدر  معیشتی،  بد  وضعیت  دلیل  به  روزانه  که  هستند 
و مادرها توان درمان آنها را ندارند. نبود مرکز درمانی 
در  پزشکی  تخصصی  خدمات  ارائه  عدم  یا  و  معتبر 
دچار  را  کرمان  جنوب  ای  پروانه  بیماران  منطقه  این 
مشکالت عدیده ای کرده است. در این منطقه که 17 
بیمار پروانه ای زندگی می کنند خدمات مخصوص ارایه 
نمی شود و بیماران عالوه بر تحمل درد و رنج زخم ها 
مخصوص  تجهیزات  نبود  و  ها  تحریم  غم  ها،  تاول  و 

پانسمان را دارند.
بیماری پروانه ای

بیماری "ای بی" یا پروانه ای بیماری دردناک و نادری 
است که مانند باقی جهان، در کشور ما نیز وجود دارد 
که فرد مبتال به آن با دشواری های زیادی در زندگی 
روبه رو خواهد بود. بیماری پروانه ای، بیماری خاص و 
دردناکی است که ناشی از یک جهش ژنتیکی است که 
از بدو تولد تا پایان عمر همراه بیمار خواهد بود و هیچ 
شیوه  با  بتوان   آنکه  مگر  ندارد  وجود  برایش  التیامی 
های  دشواری  و  افزایش  از  هزینه  پر  و  گوناگون  های 

آن کاست. 
کالژن  پروتئین  بیماری  این  به  مبتال  افراد  بدن  در 
وجود ندارد و کوچک ترین چیزی مانند مالیدن دست  
باعث ایجاد این اصطکاک و تاول و زخم های دردناک 
با سوختگی  آن   از  ناشی  درد  که  به طوری  می شود 
درجه 3 که در آن تمام الیه های پوست تخریب شده 

است مقایسه می شود.
 به گفته متخصصان ای بی هیچ درمانی ندارد و فقط 
های  خوراک  جمله  از  ویژه  های  مراقبت  با  توان  می 
آن  های  زخم  میزان  از  های خاص  پانسمان  و  غذایی 
کاست. اما گاهی ممکن است یک بیمار نتواند از شدت 
جراحت حتی یک لباس بر تن کند و گاه ممکن است 
قسمتی  رفتن  دست  از  به  منجر  بیماری  یک   شدت 
از اعضای بدن مانند دست ها و یا پاها و یا در نهایت 

منجربه مرگ بیمار شود.
مشکالت بیماران پروانه ای جنوب کرمان

رنج های بیماران پروانه ای در تمام نقاط کشور تقریبا 
مشابه هم است؛ سخت و طاقت فرساست و تنها مربوط 

اثری  نیز  درون  از  بیماری  این  نیست.  پوستشان  به 
بمانند ظاهر بر جزء به جزء اندام های بدن می گذارد. 
گاهی کبد را می آزارد، گاهی کلیه و قلب و معده را و 
گاهی با تخریب لثه ها و فرسوده کردن دندان ها همه 
چیز را  بر هم می زند تا نانی هم نتوانند  بخورند و یا 
دادشان  به  سریع   اگر  و  بنوشند  آب  ای  جرعه  حتی 

نرسیم می افتد آن اتفاقی که نباید بیفتد!
محرومیت  علت  به  استان  جنوب  درگیر  بیماران 
ماندگار این بخش از دریافت خدمات تخصصی همچون 
پانسمان های مخصوص این بیماری بی بهره هستند که 
کرده  ایجاد  آنان  برای  بسیاری  مشکالت   معضل،  این 

است.
دکتر علی ساالری مقدم معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکی جیرفت در مورد مشکالت بیماران پروانه ای به  
درمانی  مشکالت  است:  گفته  نو  کرمان  خبری  پایگاه 
بیماران پروانه ای در کل کشور مشابه است، این بیماران 
نیاز به پانسمان و مراقبت های پرستاری خاص دارند، 
دوره  پرستار  توسط یک  باید  پانسمان هم  انجام  حتی 

دیده انجام شود.
بیماران  پانسمان  که  نکته  این  آوری  یاد  با  ساالری 

پرداخت  توان  حد  در  معموال  و  است  گران  بی«  »ای 
استان  جنوب  محروم  مناطق  در  خصوص  به  بیمار 
جنوب  در  بی«  »ای  به  مبتال  بیماران  گفت:  نیست، 
بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم  به  استان 
اما  پانسمان،  تعویض  برای  کنند  می  مراجعه  پزشکی 
پانسمان  تجهیزات  استان  جنوب  های  بیمارستان  در 
برای  معمولی  پانسمان  فقط  و  ندارد  وجود  مخصوص 
آنها انجام می شود و مراقبت های تخصصی این بیماری 

فقط در مرکز استان ارائه می شود.
البته ما در تالش هستیم که در کلینیک  وی افزود: 
بی«  »ای  بیماران  به  را  بخشی  جنوب،  والیت  ویژه 
دو  یکی،  که  هستیم  پیگیر  ماه  بدهیم،چند  اختصاص 
پرستار را برای آموزش به کرمان بفرستیم، هم چنین 
تا  ببیند  تخصصی  و  ویژه  آموزش  باید  هم  پزشک 
ارائه شود. من  بیماران »ای بی«  به  خدمات تخصصی 
قول می دهم تا یکی یا دوماه آینده این کار انجام شود 

و این قسمت شروع به کار کند.
»ای  بیماران  معمول  طور  به  ساالری  دکتر  گفته  به 
بی« طول عمر طوالنی ای ندارند و در همان مدتی هم 
که زنده هستند، دائم در حال زجر کشیدن اند و برخی 

از آنها حتی در دوره زندگی قطع عضو را تجربه می 
کنند، بعضی از زخم های این بیماران در دهان و حلق 
است و حتی توان خوردن آب را هم را از بیمار می گیرد. 
در کل جنوب  آمار  آخرین  اساس  بر  گفته ساالری  به 

استان 17 بیمار پروانه ای زندگی می کنند.
خانواده های بیماران پروانه ای باید تحت 

حمایت قرار بگیرند
به گزارش کرمان نو وی  در مورد کمبود پانسمان های 
»ای بی« چنین گفته است: به هر حال این پانسمان ها 
خارجی هستند، لوازمی هم که خارج از کشور ساخته 

می شد شرایط تهیه آنها سخت است.
افزوده  ایران  ساخت  های  پانسمان  مورد  در  ساالری 
است: پانسمان تولید داخل را تا حاال مشاهده نکرده ام 
البته ما پیگیر هستیم ولی خب لوازم اولیه این پانسمان 
باید از خارج وارد شود و در شرایط کنونی که  ها هم 

کشور تحریم است این امر دشوار است.
آور  یاد  جیرفت  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
فراموش  نباید  بیماران  این  مورد  در  که  ای  نکته  شد: 
شود مراقبت های داخل منزل است که بسیار هم کار 
ویژه  مراقبت  به  نیاز  بیماران  این  زیرا  است  سختی 
داشته مثال تمیز کردن زخم های این بیماران کار بسیار 
دشواری است. باید از خانواده های این بیماران به شکل 

های مختلفی حمایت شود.
وی افزود: هزینه های زندگی بیماران »ای بی« بسیار 
مثال  طور  به  شوند  رها  جامعه  در  نباید  است،  زیاد 
تحت  را  بیماران  این  و  شود  عمل  وارد  باید  بهزیستی 
پوشش قرار دهد یا کمیته امداد یا هر جای دیگری که 
بودجه و توان حمایت دارد، باید این بیماران مستمری 
بگیرند تا حداقل توان پرداخت هزینه پانسمان و دارو و 

درمان را داشته باشند.
ساالری ادامه داد: در حال حاضر هیچ ارگان دیگری 
به غیر از علوم پزشکی از این بیماران حمایت نمی کند 
از  یکی  ساالری  نهاد.  مردم  های   NGO برخی  مگر 
مشکالت بیماران »ای بی« در مناطق جنوبی استان را 
وضعیت گرد و خاک در منطقه عنوان کرد و گفت به 
دلیل وجود گرد و خاک احتمال عفونت بیشتر می شود 
یعنی هر چه قدر هم تالش کنند، نمی توانند به درستی 

بهداشت محیط را رعایت کنند.
سخن آخر

هر چه از درد و رنج  بیماران پروانه ای جنوب استان 
تا  نویسیم  می  و  گوییم  می  اما  ایم!  گفته  کم  بگوییم 
شاید پیام رنج این بیماران به حمایتی از طرف مسئوالن 
گره  بخورد. به راستی اگر قرار به حمایت از گروه  یا 
قشر خاصی از افراد جامعه  باشد، پروانه ای های جنوب 

کرمان در اولویت چندم قرار می گیرند!؟

   نبود مرکز درمانی معتبر و یا عدم ارائه خدمات تخصصی پزشکی، بیماران پروانه ای 
جنوب کرمان را دچار مشکالت عدیده ای کرده است. در یک منطقه که 17 بیمار پروانه 
ای زندگی می کنند خدمات مخصوص ارایه نمی شود و بیماران عالوه بر تحمل درد و 
رنج زخم ها و تاول ها، غم تحریم ها و نبود تجهیزات مخصوص پانسمان را نیز باید تحمل 
کنند. به راستی اگر قرار به حمایت از گروه  یا قشر خاصی از افراد جامعه  باشد، پروانه ای 

های جنوب کرمان در اولویت چندم قرار می گیرند!؟

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

چه کسانی حتما باید برای درمان اقدام کنند؟
پزشکی  علوم  دانشگاه  معنوی  سالمت  تحقیقات  مرکز  رئیس 
دچار  موقعیت هایی  گرفتن  قرار  در  افراد  گاهی  می گوید:  ایران 
بیماری های جسمی  به  آن  دالیل  که  می شوند  شدید  اضطراب 
بازمی گردد بنابراین برای تشخیص فوبیا یا همان اختالل هراس 

روانشناختی باید معاینه شوند و به روانشناس مراجعه کنند.
عطوفی می افزاید: گاهی فرد دارای فوبیای ترس از فضای بسته، 
آپارتمان نشین و ناگزیر از استفاده از آسانسور است یا اینکه گاهی 
افراد دارای فوبیای پرواز به دلیل شغل حرفه ای و تجارت ملزم 
در  که  باشند  داشته  متعددی  پرواز های  باید  و  به سفر هستند 
این صورت وجود چنین اختاللی به زندگی و شغل آن ها آسیب 

می زند.
وی ادامه می دهد: حیوانات فی نفسه خطری برای انسان ندارند، 
اما در افراد دارای فوبیا؛ میزان اضطراب در مواجهه با حیوان به 
حدی زیاد است که اگر در محیط زندگی او حیوانی وجود داشته 
باشد، به زندگی طبیعی او اختالل وارد می شود و باید حتما اقدام 

به درمان کند.
درمان دارویی بهتر است یا درمان روانشناختی؟

علوم  دانشگاه  روان  سالمت  و  رفتاری  علوم  دانشکده  معاون 
فوبیا، درمان بسیار  به  ایران می گوید: اختالالت مربوط  پزشکی 
نوع  دو  شامل  و  است  بر  زمان  درمان ها  این  اما  دارند،  ساده ای 

درمان های دارویی و روانشناختی می شود.
عالئم  تا  می کند  ارائه  روانپزشک  را  دارو  می افزاید:  عطوفی 
بیشتری  توصیه  روانشناختی  درمان  شوند.  مدیریت  اضطرابی 
و  گرفته  شکل  مشخصی  دلیل  به  اضطراب  این  چون  می شود، 
روانشناسان بالینی با روش های بازسازی تصویر های ذهنی و ریشه 

یابی دلیل، عالئم اضطراب را حذف می کنند.
وی به افراد دارای فوبیا توصیه کرد برای درمان فوبیای خود حتما 
مراجعه کنند، چون در غیراینصورت لذت احساس تجربه های زیبا 
را از دست می دهند به طورمثال عده ای به دلیل هراس از آب، شنا 

نمی کنند و از این تجربه زیبا محروم می شوند.
چند نفر در کشور فوبیا دارند؟

گفته می شود ۴ تا ۸ درصد مردم آمریکا به یکی از انواع فوبی 
البته  نیست  مشخص  ایران  در  ارقام  و  آمار  اما  هستند،  مبتال 
براساس پیمایش ملی کشور )۸۹ تا ۹۰(، آمار ها در گروه سنی 
1۴ تا ۶۵ سال نشان می دهد که ۲3.۶ درصد مردم از یک اختالل 
متخصصان  به  آن  درمان  برای  است  نیاز  که  می برند  رنج  روان 
روانشناس و روانپزشک مراجعه کنند و وزارت بهداشت قبال اعالم 
کرده است که از هر چهار نفر یک نفر مبتال به اختالل روان است، 
اما چقدر از این افراد فوبی دارند، معلوم نیست. طبق اعالم وزارت 
بهداشت، ۶3 درصد این مبتالیان فکر می کنند خودشان خوب 

می شوند و برای درمان مراجعه نمی کنند.
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حاشیههایسریال»وارش«وجنجالهایش
سرویس فرهنگی – هنری کرمان امروز

مختلف،  خبری  سایت های  و  مجازی  فضای  گذشته  جمعه  و  پنجشنبه 
مملو از خبر اعتراض مردم گیالن به سریال وارش شد. اگر سری به این 
فضا ها زده باشید حتماً متوجه اصل خبر شده اید. گیالنی ها این مجموعه را 
توهین به مردم استان خود می دانند و خواهان متوقف شدن این مجموعه 
هستند. سریال وارش یک درام عاشقانه است که بعد از اتمام مجموعه فوق 

لیسانسه ها چند روزی است که آنتن شبکه سه را در اختیار دارد.
که  هستند  افرادی  همه  سریال  این  نویسنده  و  تهیه کننده  کارگردان، 
سابقه کار با تلویزیون را داشته اند و همچنین گروه بازیگران مطرحی هم 
در این مجموعه فعالیت می کنند. اما اینکه وارش چطور سریالی است، چه 
عواملی باعث شده این اعتراضات به وجود بیاید و عوامل سریال چه واکنشی 
در برابر آن داشته اند، بخش دیگری از حواشی مربوط به وارش است که در 

ادامه به آن بیشتر خواهیم پرداخت.
قصهایدرگذرازسالها

سریال وارش با نام بهترین سال های زندگی ما سال گذشته در روستا های 
آنتن  به  رسیدن  از  پیش  هفته  چند  تا  مجموعه  این  خورد.  کلید  گیالن 
یکی  که  وارش  به  سریال  این  نام  اما  می شد،  شناخته  قبلی  نام  همان  با 
بسیار  نام،  تغییر  تغییر کرد. تصمیم  از شخصیت های اصلی سریال است، 
درست بود، چون تابه حال که بیش از هشت قسمت از سریال سپری شده 
چیزی جز اندوه و نقصان در سیر داستانی این مجموعه دیده نمی شود و 

ربطی به بهترین سال های زندگی شخصیت ها ندارد.
مهاجران  رمان  از  آزاد  برداشتی  با  مجموعه  این  داستان،  تیتراژ،  براساس 
این رمان  هاوارد فاست رمان نویس مشهور آمریکایی نوشته شده. اگر حتی 
به راحتی خالصه داستان  اینترنت  با جستجویی ساده در  باشید  را نخوانده 
از  وارش  سریال  سازندگان  منظور  احتماال  کرد.  خواهید  پیدا  را  مهاجران 
برداشتی آزاد، فقط شغل ماهیگیری، وقوع زلزله و شباهت ظاهری شخصیت 
یارمحمد در سریال وارش و شخصیت الئوت در کتاب مهاجران بوده. چون 
یارمحمد پس از چند قسمت می میرد و داستان مسیر دیگری پیدا می کند، اما 
الئوت با زنی پولدار ازدواج می کند و شروع به سرمایه گذاری در بورس می کند.

در هر صورت داستان سریال وارش خط سیر مشخصی دارد و با گذشت 
چندین قسمت نشان داده که قصه گوی خوبی است و مخاطب می تواند به 
تماشای قصه آن بنشیند. اما دلیل اصرار سازندگان بر اقتباسی بودن این 
از  یکی  در  در دهه سی شمسی  داستان سریال  نیست.  داستان مشخص 
و  ندارد  وجود  تاریخی  تطابق  اینکه  با  می گذرد.  گیالن  استان  روستا های 
قحطی سیستان در سال ۱۳۴۷ اتفاق افتاده، اما سریال با این موضوع شروع 
می شود و نشان می دهد یارمحمد همراه زن باردار خود از سیستان راهی 

گیالن می شود تا از گرسنگی و قحطی نجات پیدا کنند.
آنجا یکی از دوستان قدیمی خود به نام میرولی را پیدا می کند که سال ها 
است از سیستان به گیالن رفته و در شیالت مشغول به کار است. فرزند 
یارمحمد در همان روستا به دنیا می آید و او هم زیر دست میرولید مشغول 

به کار می شود.

زن میرولید دختر دایی بیودای دارد به نام وارش که همزمان با همسر 
یارمحمد بچه اش به دنیا می آید. شبی زلزله ای در روستا می آید و یارمحمد 
که قصد نجات فرزند وارش را داشته همسر خود را نجات نمی دهد و به 

همین دلیل او کشته می شود.
نام تراب در آن منطقه  به  باج خوری  این میان شخصیت خان زاده و  در 
حضور دارد که مدام از میرولید بهره کشی می کند، زورگو است و به وارش 
راه  تراب  و  می کند  ازدواج  وارش  با  یارمحمد  زلزله  از  پس  دارد.  چشم 

دشمنی او را در پیش می گیرد.
فرزند  دو  و  وارش می ماند  و  یارمحمد هم کشته می شود  از مدتی  پس 
خردسال به نام های یوسف و جاوید و شخصیت تراب که مدام برای وارش 
است  وارش  مجموعه  داستان  خالصه  این   ... و  می آورد  وجود  به  دردسر 
به  باشد و در گذر سال ها داستان  ادامه داشته  قرار است ۳۴ قسمت  که 
و  داستان  در  کاستی هایی  و  اشکاالت  برسد.  اسالمی  انقالب  و   ۵۰ دهه 
در  وارش  آن ها چشم پوشی شود،  از  اگر  که  دارد  وجود  آن  پرداخت  نوع 
کل مجموعه متوسطی است که می خواهد قصه بگوید. قصه رنج آدم های 
تاریخی که در  ضعیف و قدرت نمایی شر در بستر یک سری موقعیت های 

شمال ایران می گذرد.
راویانوارش

احمد کاوری کارگردان، نویسنده، بازیگر و دستیار کارگردان بوده و فعالیت 
حرفه ای خود را از دهه شصت آغاز کرده است. کاوری دو فیلم نفوذی و 
خودزنی را کارگردانی کرده و نویسنده فیلم ژن خوک به کارگردانی سعید 
سهیلی بوده است. از بازی های به یاد ماندنی او می توان به فیلم ارتفاع پست 

و اتوبوس شب اشاره کرد.
حاال  بود  دیده شده  کمتر  سریال  و  تله فیلم  چند  از ساخت  پس  که  او 

و  سریال ها  در  سال ها  کاوری  است.  گرفته  برعهده  را  وارش  کارگردانی 
این رسانه  تلویزیونی در ِسمت های مختلف حضور داشته و  مجموعه های 
را می شناسد. وارش به عنوان یک سریال بلند از نظر کارگردانی کار قابل 

قبولی است و باید دید این روند ادامه خواهد داشت یا نه.
نویسنده سریال وارش که در حواشی اخیر بیشتر اتهامات سمت او نشانه 
رفته است، جابر قاسمعلی است. او سال ها در زمینه فیلمنامه نویسی و نقد 
گذاشته.  جا  به  خود  از  محبوبی  و  مهم  آثار  و  است  داشته  فعالیت  فیلم 
طلسم  بود،  زنده  بابام  اگه  به  می توان  او  مهم  تلویزیونی  فیلمنامه های  از 
شدگان، راه شب و نرگس اشاره کرد. سریال هایی که همه در زمان خود 

مورد اقبال فراوان قرار گرفتند.
کانون  و  سینما  خانه  داوری  شورای  عضو  است  سال ها  قاسمعلی 
وارش  فیلم نامه  دارد  دوست  او  اینکه  با  است.  هم  ایران  فیلمنامه نویسان 
بیشتر یک قصه  وارش  اما  بداند،  آمریکایی  رمان  از یک  آزاد  برداشتی  را 
غم انگیز و پر پیچ و خم است که مدام خیر و شر را در مقام مقایسه قرار 
می دهد. گروه بازیگران وارش نقطه اتکای این مجموعه است. بهنام تشکر 
تلویزیونی  بار در قامت یک شخصیت منفی در یک مجموعه  اولین  برای 
حضور دارد، او با فیزیک و بازی که با صدایش می کند توانسته به خوبی 

یک تراب نفرت انگیز را به نمایش بگذارد.
علیرضا کمالی با آنکه نقش کوتاهی داشت، اما به درستی نقش یارمحمد 
بازیگرانی  و...  نوروزی  رحیم  نوروزی،  مینا  هاشمی،  هدایت  کرد.  ایفا  را 
نام های  شده.  داده  نمایش  سریال  در  آن ها  بازی  حال  به  تا  که  هستند 
داریوش  رضوی،  سهیال  جاللی تبار،  علیرضا  ارجمند،  برزو  مثل  دیگری 
کاردان و... هم در میان اسامی بازیگران دیده می شود که باید منتظر ماند 

و بازی آن ها را در ادامه سریال دید.

همهانتقاداتوحواشیسریال
پیش از آنکه به حواشی پیش آمده درباره سریال وارش بپردازیم اشاره 
اینکه بیشتر مردم  با وجود  این نکته مهم است که در سال های اخیر  به 
با دیدن  را  تلویزیون روی گردان شده اند و ترجیح می دهند زمان خود  از 
سایر رسانه ها پر کنند، اما بحث اتهامات وارده و حواشی سیاسی، قومیتی، 
ممیزی ها و ... به تلویزیون و سریال هایش بیشتر از سال های دهه هشتاد 

و هفتاد شده است.
با وجود اینکه در آن سال ها پیش از نیمی از جمعیت ایران سریال های 
تلویزیون را می دیدند، اما تا این حد به این مسائل دامن زده نمی شد. اما 
ماجرای جنجال سریال وارش از زمانی شروع شد که در یکی از قسمت های 
ابتدایی این مجموعه وقتی وارش خواستگاری تراب را رد می کند و تصمیم 
با  ازدواج کند، تراب به سمت ماهی گیر ها می رود و  یارمحمد  با  می گیرد 
فریاد به آن ها اتهام بی غیرتی می زند که یک غریبه می خواهد با دختری از 

روستای آن ها ازدواج کند.
این در حالی است که سریال تأکید دارد او یک خان زاده شرور است، اما با 
این حال و بعد از پخش این قسمت روز پنجشنبه ۲۱ آذر، چند تن از اهالی 
رشت در مرکز استان گیالن با پالکارد هایی در دست که خواهان توقف این 

سریال بودند، جلوی صدا و سیمای مرکز گیالن تجمع کردند.
آن ها سریال وارش را توهینی سیستماتیک به مردم گیالن می دانستند 
از  پیش  وا که چندی  گیله  به سریال  انتقاد هایی  آن ها  از  بعضی  و حتی 
تلویزیون پخش شد بیان داشتند و انتخاب بهروز شعیبی با جثه کوچکش 
برای نقش میرزا کوچک خان را یک توهین دانستند. حرف اصلی افرادی 
فیلم و سریال ها  بود که سازندگان  این  این تجمع حضور داشتند  که در 

نباید بدون تحقیق درباره تاریخ گیالن صحبت کنند.
در این میان استاندار گیالن، نماینده های شورای شهر رشت، امام جمعه 
رشت و یکی از نماینده های مجلس رشت در اعتراضات جداگانه ای خواستار 
گذشته  روز  چند  این  در  شدند.  آن  عوامل  عذرخواهی  یا  سریال  توقف 
صادر  بیانیه  مدام  گیالن  استان  نهاد های  به  منصوب  خبری  سایت های 
لوکیشن  یک  به  گیالن  بود:  شده  نوشته  نقد ها  از  یکی  در  حتی  کردند. 
مجانی برای سینما و تلویزیون تبدیل شده و بخشی از داستان را هم بدون 

تحقیق به آنجا ریط می دهند.
اینستاگرام  در  ویدئویی  تشکر  بهنام  فقط  گزارش  این  تنظیم  زمان  تا 
در  است:  نوشته  است  اهل گیالن  اینکه خود  به  اشاره  با  و  کرده  منتشر 
بخشی از سریال به اشتباه از کلمه بی غیرت استفاده شده، اما اجازه بدهید 
و قسمت های بعد را ببینید. البته با اینکه بیم آن می رفت که این مشکل 
مانند مساله ای که برای سریال سرزمین کهن پیش آمده بود باعث توقف 

پخش شود، اما جمعه شب سریال به روی آنتن رفت.
این نشان می دهد باالخره صداوسیما تصمیم گرفته پشت تولیدات خود 
بایستد و مردم را به صبر دعوت کند تا با دیدن باقی ماجرا کمی آرام تر 
شوند. با این همه هنوز هم سرنوشت وارش دقیقا مشخص نیست و باید 
دید در هفته پیش رو حواشی بر پخش سریال اثری خواهد گذاشت یا خیر. 

این مهم است که سریال نشان دهد قصد سوئی ندارد.
منبع: برترین ها

وزارت جهاد کشاورزی                        
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در اجرای صدر ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب ۷۱/۷/۱۲ وتبصره یک آئین نامه اجرائی مصوب ۷۱/۱۲/۱6 هیئت وزیران و براساس تفویض اختیار شماره ۷۰۴/۱۰۰/9۰ مورخ ۷۲/۲/۲۷ سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری محدوده رقبات حوزه استحفاظی خود را به شرح ذیل :

به استثنای مستثنیات قانونی تبصره ۳ ) هرپالک( موضوع ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور که بوسیله روسای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانهای مربوطه و کارشناسان ذیصالح بازدید و مشخصات هر رقبه در متن آگهی قید گردیده و سوابق مربوطه در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های ذیربط و یا اداره کل موجود می باشد ، جزء منابع ملی 
شده ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع تشخیص و مراتب به اطالع عموم رسانیده می شود تا چنانچه به تشخیص منابع ملی شده هر رقبه معترض می باشند از تاریخ انتشار این آگهی در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی و حداکثر به مدت شش ماه اعتراض خود را کتبا به همراه مدارک و مستندات قانونی طی دادخواست به هیئتهای تعیین تکلیف اراضی اختالفی ) کمیسیون 
ماده واحده ( مستقر در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانهای محل وقوع ملک ارائه تا مورد رسیدگی قرار گیرد.. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در فرجه قانونی تعیین شده این اداره کل نسبت به اخذ سند مالکیت منابع ملی شده مورد تشخیص اقدام خواهد نمود. ۷۰۰۵۱۴            مهدیرجبیزاده-مدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستانکرمان

مساحت به مترمربعحدود اربعهشهرستانمشخصات ثبتینام رقبهردیف

 مساحتمغربجنوبمشرقشمالبخش ثبتیپالک اصلیپالک فرعی
مستثنیات

 مساحت
منابع ملی

مساحت کل

حسین آباد-کریم ۱
آبادوقسمتی از روداب

 به اراضی باقی مانده روداب وجاده قدیم کریمبافت۷98۴۰ -۱8۵۱-۱8۵۲-۷۷۷-
آباد وجاده قدیم جمیل آباد واراضی کهن شهر

 به اراضی مزرعه دولت آباد پالک۱8۵۳ وباقی ماندهبه اراضی باقیمانده روداببه اراضی باقی مانده روداب
اراضی روداب

۱۴۰۵9۷۴*۱۴۰۵9۷۴

 باقیمانده اراضی شرق۲
محمدیه زیدآباد

 کلیه فرعیات واقع
در محدوده

 به اراضی موضوع برگ تشخیص۲88۰۰هکتاریسیرجان8۰۷۳۷و6۷9
 وپالک66۳۳واراضی مهدی آباد

زیدآبادوپالک۷۴۱-اصلی

 به اراضی مربوط به کمیسیون ماده واحده
حسین آبادعلیا پالک66۴-اصلی

 به اراضی مشاعی محمدیه
زیدآبادپالک8۱9-اصلی بخش۳۷کرمان

 به اراضی مشاعی محمدیه زیدآبادپالک 8۱9-اصلی
بخش۳۷کرمان

۱۱۳6۵۴۰۱۵886۱۱۲9۵۴۰۱

 مرزی است به کوچه به موازات پالک۱فرعیمرزی است به حریم جاده آسفالتمرزی است به راه خاکیمرزی است به راه خاکیسیرجان6۱۰8۳6--۳
از۲۱8۲-اصلی

698۱*698۱

 کلیه فرعیات واقعخمبروتوئیه۴
درمحدوده

به اراضی فاقد سابقه شمال خمبروتوئیه سیرجان۳۱۴۱۲
واراضی محدوده ده درویش پالک۳۱۰-اصلی 

بخش۱۲کرمان

به اراضی گودنورا...واراضی ملی کهنوئیه اراضی 
فاقد سابقه شمال خمبروتوئیه

 به حد برگ تشخیص محدوده کلی
...خوردون-مهدی آباد واراضی گودنورا

۲۰۰۰۰۳۷8۷۰۰۰۳8۰۷۰۰۰به اراضی الفوئیه واراضی ارچنوئیه

 کلیه فرعیات واقعباقیمانده جالل آباد۵
در محدوده

 کلیه پالکهای ثبتی
 واقع در محدوده به
جزء۴6۱۱-اصلی

۵6۳96۴۵۲6866۱66۵۰به اراضی مشاعی جالل آباداراضی مشاعی جالل آبادبه اراضی مشاعی جالل آبادواراضی جنت آبادبه اراضی مشاعی جالل آبادواراضی جنت آبادسیرجان۳6

 به اراضی ملی پالک۳۵۳-اصلی بخش۱6موسومکوهبنان۱6--سرآسیاب کوهبنان6
به چارگداره

 به اراضی ملی پالک۳۲9-اصلی بخش ۱6کرمان
 بنام لردآسیاب وسندمالکیت پالک۲فرعی

از۳۲9-اصلی

به اراضی ملی پالک۲فرعی از۳۴6-اصلی بخش۱6واراضی به محدوده قانونی شهرکوهبنان
برگ تشخیص شماره۴۵86-9۳/۱۰/8وسند مالکیت 

پالک۲فرعی از۲۳۱۳بنام مسکن وشهرسازی

۵6۲9۴۲۷۰9۴8۳۲۷۲۴۲

 کلیه فرعیاتروستای ده خواجه۷
درمحدوده

 به اراضی ملی پالک۱۵۳لغایت۱۵8فرعیکوهبنان۱۳۱6
 از۱۰-اصلی بنام افزادموضوع برگ تشخیص

9۳/۱۰/8-۴۵86

 به اراضی ملی پالک۲فرعی از۲۳۱۳-اصلی
بخش۱6کرمان بنام مسکن وشهرسازی

 به محدوده قانونی شهرکوهبنان وسند
 مالکیت ۳۴۵-اصلی بنام مسکن

وشهرسازی

 به اراضی ملی پالک ۲فرعی از۳۴6-اصلی بخش۱6بنام
غرب کوهبنان

۱۵۱۲۷8۷8۲6۱۲۲9۵۳9

به اراضی ملی پالک۱۳۱-اصلی بنام به اراضی ملی پالک۱۳۱-اصلی بنام قلعه علیبه اراضی موات پالک۱6۴-اصلی بنام ده علیکوهبنان۱6--ده کل حاجی8
قلعه علی

۲۳8۷۳*۲۳8۷۳به اراضی موات پالک۱6۴-اصلی بنام ده علی

 به محدوده اراضی پالک۴۲۰-اصلیارزوئیه۴۱--مزرعه ماشوری9
بخش۴۱کرمان بنام مرتع سازمانی گوشک

 به مرزتقسیمات سیاسی شهرستانهای ارزوئیه
وجیرفت

 به محدوده اراضی پالک۴۲۰-اصلی بخش
۴۱کرمان بنام مرتع سازمانی گوشک

 به محدوده اراضی پالک۴۲۰-اصلی بخش ۴۱کرمان
بنام مرتع سازمانی گوشک

۷۰۰۴688۳۷۰۰689۰۷۰۴

 کلیه مفرعات واقعشیخ جاللی۱۰
در محدوده

 حدی به پالک ثمورآباد وقسمتی از اراضیحدی به پالک ثمورآبادحدی به پالکهای بکان وموردوئیهرابر۱9۴۴۲)پالک آب(
موردوئیه

۲۷96۴۰6۷۱۳9۳۴6۷۷9حدی به پالک موردوئیه

 کلیه فرعیات واقعزمان آباد فهرج۱۱
در محدوده

 به اراضی علی آباد سجادی پالک۵۰۴9به اراضی اکبرآبادپالک۴6۵۷ بخش۳۲کرمانفهرج۴6۵9۳۲لغایت۴6۷۴
بخش۳۲کرمان

 به اراضی دهنو میزا پالک۴6۵8واراضی
سرنگ پالک۴6۵۷بخش۳۲کرمان

۵۰۰۰۰۰۱۷۱۲۷86۲۲۱۲۷86به اراضی فتح آبادپالک۴۷۰9بخش۳۲کرمان

 ۵۱۵8وپالکهای واقع درکلیه مفروعاتزمان آباد بهرامجرد۱۲
محدوده

 در دوقسمت ابتدا به اراضی پالک۵۰89بنامبه رودخانه چاری وحریم رودخانهبردسیر۲۰
 ریگ آباد ودوم به اراضی پالک۵۱۵۷بنام دولت

آباد بخش۲۰کرمان

 در دوقسمت ابتدا در قسمت جنوبیبه اراضی پالک۵۱6۴بخش۲۰بنام غبیرا
 به اراضی پالک۵۱6۴بنام غبیراودوم به

پالک۴8۰۱لغایت۴8۳۷بنام مبارکه از بخش۲۰

۳۰۷۱۱۲9۲۰۷۳8۱۲۲۷8۵۰

 به محدوده اراضی پالک۱۵۷۱-اصلیبردسیر۱۱۵۴۲۰کلیه مفروعاتروستای دهنو سفید۱۳
بخش۲۰کرمان بنام محمدآباد کدخدا

 به محدوده اراضی پالک۱۱۵۵ بخش۲۰کرمان
بنام میمونیه

 به اراضی پالک9۰۱بنام قریه سلوردواراضی
پالک86۴ بنام کریم آباد بخش۲۰کرمان

۷96۵۴۱۴۴۱9۰8۴۰۷۳۱به اراضی فاقد پالک غرب دهنو سفید

 کلیه مفروعات واقعباقیمانده بهرامجرد۱۴
در محدوده

 به رودخانه چاری واراضی پالک۴8۰۱بنامبه اراضی پالک۴8۳8موسوم به بز قوچ آبادبه اراضی پالک۴8۰۱بنام مبارکه بهرام جردبردسیر۲۰باقیمانده۴8۰۱
 مبارکه بهرامجردواراضی پالک۵۱6۴بنام

غبیرا

 ابتدابه حد جنوبی اراضی پالک۵9۴9-اصلی بنام
 شرق نگاروحریم جاده آسفالته نگار-بهرامجردوبه

اراضی ملی پالک۱فرعی از6۱۷۱

9۰۵۰9۱6۵۷۲۲۲۵6۲۳۱

 کلیه مفروعات درچاکو بایر۱۵
محدوده

 به محدوده اراضی ملی پالک۵8۷8-اصلیبردسیر۵۷8۲۲۰
بخش۲۰کرمان بنام الی زرد

 به محدوده اراضی ملی پالک۵8۷8-اصلی
بخش۲۰کرمان بنام الی زرد

 به محدوده اراضی ملی پالک۵8۷8-اصلی
بخش۲۰کرمان بنام الی زرد

به محدوده اراضی ملی پالک۵8۷8-اصلی 
بخش۲۰کرمان بنام الی زرد

*۱۱96۵8۰۱۱96۵8۰

 کلیه مفروعات واقعالی کرباس۱6
درمحدوده

 به محدوده اراضی پالک۵۴۵۳-اصلیبردسیر۵۴۵8۲۰
بخش۲۰کرمان بنام سرپل

 به اراضی پالک۵۴۵۳-اصلی بنام سرپل واراضی
پالک۵8۷8 بخش۲۰کرمان ینام الی زرد

 به محدوده اراضی پالک۵8۷8-اصلی
بخش۲۰کرمان بنام الی زرد

 به محد.ده پالک۵۴۵۲-اصلی بخش۲۰کرمان بنام
ده کمان

۲۳۲۰۲۵۱۰6۷9۷8۱۳۰۰۰۰۳

 کلیه مفروعات واقعکاروانسرا۱۷
در محدوده

 به اراضی پالک۵۴۴۳بنام رکینوئیهبردسیر۵۴۵۰۲۰
وپالکهای۵۴۴۷و۵۴۴9بنام مرغزای وماه خاتونی

 به محدوده اراضی پالکهای۵۴۴۷و۵۴۴9بنام
مرغزای وماه خاتونی

 به محدوده اراضی پالک۵8۷8-اصلی
بخش۲۰کرمان بنام مرتع سازمانی الی زرد

 به محدوده اراضی پالک۵۴۴۵-اصلی
بخش۲۰کرمان بنام دهنو میرزا حسین

۲9۵۰۰۰۷9۳۴۲۰۱۰88۴۲۰

 کلیه مفروعات درکریکو)کریکوئیه(۱8
محدوده

 به محدوده اراضی پالک۲9-اصلی بخش۲۱کرمانبردسیر۳۰۲۱
بنام غول مغول

 به محدوده اراضی پالک۳۳ بخش۲۱ بنام باب
شمیل

 ابتدا از حد جنوبی به اراضی پالک۳۱بنام دولت شاهیبه اراضی ملی فاقد پالک
واراضی پالک۲8 بنام گوهر ملکی از بخش۲۱کرمان

96۰۰۰۲۷۵۴۴88۲8۵۰۴88
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سرویس هنری کرمان امروز

فیلمی  شد«،  کامل  ماه  که  »شبی  می گفتیم  وقتی 
است،  جهان  حادثه ای های  قواره  در  و  استاندارد 
دوستان جوری ما را نگاه می کردند که یعنی بگو اصل 
را  خودشان  آنقدر  داشتند.  هم  حق  چیست؟  ماجرا 
که  کرده اند  غرق  فرهنگی  و  سیاسی  دوقطبی های  در 
کیفیت  حتی  مانده اند.  ناتوان  هم  بدیهیات  دیدن  از 
در  استادانه  روایت  شیوه  و  فیلم  باالی  حرفه ای 

چشمشان محو می شد.
االن درباره کیفیت حرفه ای فیلم حرف می زنیم و بحث 
می شود  نیست.  فیلم  محتوایی  پنهان  الیه های  سر  بر 
فنی  کیفیت  اما  کرد  پیدا  نظر  اختالف  آن ها  درباره 
فیلم اظهر من الشمس بود. موفقیت »شبی که ماه کامل 
شد« ذر جشنواره سینمای سیاسی و برنده سه جایزه 
اصلی آن هم در حضور فیلم های مطرحی مثل »اسرار 
مخفی« در کارگردانی گاوین هود که فیلم »تسوتسی« 
فیلم  بهترین  اسکار  جایزه  و  دارد  خود  کارنامه  در  را 

خارجی زبان دریافت کرده است.
 در فیلم »اسرار مخفی« کایرا نایتلی بازی کرده است. 

»رافائل« به کارگردانی بن سومبو گارت هلندی است که 
نامزد دریافت  فیلم »خواهران دوقلو«ی این کارگردان 
ساخته  کوبایی«  »شبکه  فیلم  بود.  شده  اسکار  جایزه 

فرانسه  سینمای  جهانی  کارگردان  آسایاس،  اولیویه 
است که در بخش مسابقه جشنواره ونیز حضور داشت 
و پنه لوپه کروز و گائل گارسیا برنال در آن بازی کرده 

بودند. الناز شاکردوست هم در رقابت با کایرا نایتلی و 
پنه لوپه کروز برنده بهترین بازیگر زن شد. شاکردوست 
امیدواریم  و  کشید  فراوانی  زحمت  جایزه  این  برای 
شلوار چکمه های  و  ایونت ها  افتتاحیه  تب  در  دوباره 
جایگاه،  این  به  رسیدن  برای  او  نشود!  گرفتار  سرهم 
تالش  سال ها  بازیگری  بزرگان  با  رقابت  به  ورود  برای 
و تمرین کرد و نباید با سر به هوایی این توشه را بر باد 
ماه کامل شد« در جشنواره  موفقیت »شبی که  دهد. 
فیلم های سیاسی فرانسه نشان داد که ما در تشخیص 

کار ستودنی نرگس آبیار اشتباه نکرده بودیم.
شاکردوست در جشنواره فیلم های سیاسی کاراسون در 
فرانسه با بازیگران سرشناس سینمای جهان، چون پنه 
لوپه کروز، کایرا نایتلی و ساندرین بونر که در فیلم های 
کرده  نقش  ایفای  مخفی«  »اسرار  و  کوبایی«  »شبکه 
بودند، رقابت کرد و توانست عنوان بهترین بازیگر این 
فیلم  کند.  کسب  خود  کاری  کارنامه  در  را  جشنواره 
»شبی که ماه کامل شد«، تازه ترین اثر سینمایی نرگس 
آبیار از تاریخ ۱۹ تا ۲۳ آذر در بخش مسابقه فیلم های 
بلند داستانی جشنواره فیلم های سیاسی فرانسه نمایش 

داده شد.
کوستا  توسط  کاراسون  سیاسی  فیلم های  جشنواره 

شده  پایه گذاری  فرانسوی  مطرح  سینماگر  گاوراس، 
است و فیلم »شبی که ماه کامل شد« در بخش مسابقه 
فیلم های بلند داستانی این جشنواره رقابت کرد و جوایز 
بهترین  عنوان  بزرگ،  جایزه  این جشنواره، چون  مهم 
بازیگر  بهترین  عنوان  و  دانشجویی  داوران  هیات  فیلم 

زن برای الناز شاکردوست را دریافت کرد.
سرشناس  بازیگر  کروز  لوپه  پنه  است  توضیح  به  الزم 
سینما جهانی دو جایزه از آکادمی اسکار در سال ۱۹۹۲ 
برای بازی در فیلم »مارپیچ یونانی« و در سال ۲۰۰۹ 
»ویکی  فیلم  در  مکمل  نقش  بازیگر  بهترین  عنوان 
کرده  ثبت  کاری  کارنامه  در  را  بارسلون«  کریستینا 
اسکار  دریافت  نامزد  کنون  تا  نیز  نایتلی  کایرا  است. 
اسکار  دریافت  نامزد  و  زن  اصلی  نقش  بازیگر  بهترین 
بهترین بازیگر زن برای نقش مکمل در فیلم های »غرور 
خود  کاری  کارنامه  در  را  تقلید«  »بازی  و  تعصب«  و 

دارد.
کامل  ماه  که  »شبی  فیلم  بین المللی  پخش  و  عرضه 
شد« به عهده محمد اطبایی )مستقل های ایرانی( است. 
توانسته  و  شده  آغاز  به تازگی  فیلم  این  جهانی  پخش 
برای  بین المللی خود، چهار جایزه  است در دو حضور 

سینمای ایران به ارمغان آورد.

الناز شاکردوست، پنه لوپه کروز و کایرا نایتلی را پشت سر گذاشت

نیم نگاهی به شب باستانی  یلدا در سخن شاعران

رازهای موفقیت از زبان نویسنده ی بزرگ جهان  پائولو کوئیلو

شب یلدا در بین شاعران نیز همیشه مورد توجه بوده 
است. اشعاری از شاعران کشور که در آنها به شب یلدا 
خواهید  ادامه  در  که  ایم  کرده  آماده  است  شده  اشاره 

خواند.
شب یلدا در اشعار شاعران کشورمان

در فرهنگ عامیانه ی مردم، شب یلدا و شب چله، شب 
دوستی است.

مردم ایران که اکثراً کشاورز یا دام دار بوده اند، آموخته اند 
تا سرمای زمستان را بهانه ای برای دورهم جمع شدن و 
لیکن  بدانند.  زراعی  سال  یک  رساندن  پایان  به  جشن 
در فرهنگ ادبی و رسمی کشورمان، یلدا اغلب چهره ی 

تاریک و خشن شبی طوالنی است.
شبی که عشاق به انتظار به سرآمدن آن هستند. طوالنی 
جان کاه  فراق  برای  استعاره ایست  یلدا  بودن  تاریک  و 
و  سیاه  گیسوی  گاه  و  وصال  انتظار  و  تنهایی  معشوق، 

بلند یار.
و حال چندبیتی در این مضمون می خوانیم:

**حافظ:
صحبت حکام، ظلمت شب یلدا است

نور ز خورشید خواه بو که برآید
** سعدی:

هنوز با همه دردم امید درمان است
که آخری بود آخر شبان یلدا را

** اوحدی:
شب هجرانت ای دلبر، شب یلدا است پنداری

رخت نوروز و دیدار تو عید ماست پنداری
** خاقانی:

تو جان لطیفی و جهان جسم کثیف
تو شمع فروزنده و گیتی شب یلدا

** عنصری:
چون حلقه ربایند به نیزه، تو به نیزه

خال از رخ زنگی بربایی شب یلدا
** منوچهری:

نور رایش تیره شب را روز نورانی کند

دود چشمش روز روشن را شب یلدا کند
** مسعود سعد:

کرده خورشید صبح ملک تو
روز همه دشمنان شب یلدا

** ناصرخسرو:
او بر دوشنبه و تو بر آدینه
تو لیل قدر داری و او یلدا

هم چنین ارتباط عیسی مسیح با این شب در اشعار امیر 
معزی و سنائی غزنوی مشهود است.

 ** امیر معزی:
ایزد دادار، مهر و کین تو گویی
از شب قدر آفرید و از شب یلدا

زان که به مهرت بود تقرب مومن
زان که به کینت بود تفاخر ترسا

** سنائی غزنوی:
به صاحب دولتی پیوند اگر نامی همی جویی

که از یک چاکری عیسی چنان معروف شد یلدا

پائولو کوئیلو، شاعر و نویسنده مطرح پرتغالی و صفیر 
صلح سازمان ملل است که نوشته های وی طرفداران 
بی شماری را در سرتاسر جهان پیدا کرده است. درواقع 
وی مطرح ترین نویسنده پرتغالی زبان محسوب می-
شود  می  محسوب  موفقی  افراد  جمله  از  وی  شود. 
در  گوناگون  سفرهای  به  و  کرده  رها  را  تحصیل  که 
کشورهای مختلف پرداخته است. همین امر نیز باعث 
بدون  آورد.  دست  به  را  جالبی  تجربیات  وی  تا  شده 
معاصر  های  نویسنده  بزرگترین  جمله  از  وی  تردید 
در  وی  نظرات  نیز  خاطر  همین  به  می شود.  محسوب 
رابطه با مقوله موفقیت می تواند حاوی نکات آموزنده و 
جذابی باشد. در همین راستا و در ادامه به بررسی ۱۰ 

راز موفقیت از نگاه وی خواهیم پرداخت.
1 -بیش از حد به مقوله شکست توجه نشان ندهید

تمامی افراد در طول زندگی خود بارها با شکست مواجه 
شده اند. با این حال در صورتی که تسلیم نشوید و به 
خود و مسیری که انتخاب کرده اید باور داشته باشید، 
در آخر موفقیت برای شما خواهد بود. درواقع بسیاری 
از شکست های انسان تنها به علت تصور غلط و اشتباه 
با دری  که  در صورتی  به همین خاطر  است.  سایرین 
بسته مواجه شدید، توصیه می شود تا به جای ماندن در 
وضعیت ساکن، به دنبال راه های جدید و مناسب تری 
کوئیلو  پائولو  نوشته های  و  اشعار  رابطه  این  در  باشید. 
نیز با عدم استقبال ناشران بسیاری مواجه شده بود. با 
این حال وی در نهایت موفق شد تا بهترین انتشارات 
را برای خود پیدا کرده و مسیر موفقیت خود را هموار 
این رابطه وی همواره عنوان کرده است که  سازد. در 
در صورتی که انتشارات محلی نوشته های وی را می 
پذیرفتند، بدون شک او به جایگاه جهانی حال حاضر 

خود دست پیدا نمی کرد. درواقع این شکست ها باعث 
شد تا وی به دنبال راهکارهایی دیگر و انتشاراتی های 

قوی تری باشد که نتیجه آن فوق العاده بوده است.
2 -فعالیت خود را در هیچ نقطه ای متوقف نسازید
تنها یک راه برای یادگیری وجود دارد و آن نیز تالش 
بدون  توانید  نمی  شما  درواقع  است.  کردن  فعالیت  و 
سطح  به  خود  نظر  مورد  زمینه  در  فعالیتی  هیچ گونه 
مطلوب دست پیدا کنید. در این رابطه همواره مشاهده 
کار  دستور  در  را  مقطعی  اقداماتی  افراد  که  شود  می 
خود قرار داده و زمان هایی کامال بدون تحرک را سپری 
با  تنها  موفقیت  که  است  در حالی  امر  این  کنند.  می 
رشدی مداوم امکان پذیر خواهد بود. به همین خاطر نیز 
ضروری است تا برنامه ریزی درستی را برای نظم بخشی 
به  نگاهی  با  باشید.  داشته  خود  زندگی  و  اقدامات  به 
زندگی افراد موفق نیز به این نکته پی خواهید برد که 
برخوردار  دقیق  و  مشخص  برنامه  یک  از  آنها  تمامی 
آنها  رفتاری  به عادت  اثر گذشت زمان  هستند که در 
تبدیل شده است. به عقیده پائولو کوئیلو، اقدام و عمل 
قرار  تئوری  های  دانسته  از کسب  باالتر  ای  مرتبه  در 
داشته و افراد الزم است تا هر آن چیزی را که فرا می 
گیرند، در عمل نیز پیاده سازی کنند. در غیر این صورت 
نمی توان دانسته های آنها را چندان مطمئن تلقی کرد.
3هدف خود را درست مطابق عالقه خود انتخاب کنید

پائولو از همان ابتدا به عالقه خود در زمینه نویسندگی 
هدف  این  به  رسیدن  مسیر  در  همواره  و  برده  پی 
امر که مسیر  این  به  با توجه  برداشته است.  خود گام 
کسب شهرت وی طوالنی بوده است، بدون شک بدون 
سخت  لحظات  از  گذر  به  موفق  وی  زیاد  عالقه مندی 
نمی شد. به همین خاطر نیز وی توصیه می کند که 
به دنبال عالقه خود رفته و اطمینان داشته باشید که 
این انتخاب بهترین گزینه خواهد بود. در آخر فراموش 
نکنید که هدف کار و زندگی تنها کسب ثروت نبوده و 
نباید خود را برای آن به یک قربانی تبدیل کرد. اگرچه 
و  بازیگری  نظیر  ها  شغل  از  برخی  در  کوئیلو  پائولو 
با  بود،  کرده  پیدا  دست  هایی  موفقیت  به  کارگردانی 
خود  اصلی  هدف  وی  تا  نشد  باعث  امر  این  حال  این 
را فراموش کند و وی همواره عنوان کرده است که در 
هیچ حوزه ای حتی در بهترین شرایط نمی-توانست به 

جایگاه فعلی رسیده و از زندگی خود رضایت کامل را 
داشته باشد.

و  صبر  که  است  افرادی  پاداش  ها  -بهترین   4  
استقامت دارند

نویسنده  نوشته  ترین  محبوب  که  کیمیاگر  کتاب  در 
اسپانیایی  چوپانی  داستان  شود،  می  محسوب  مذکور 
به نام سانتیاگو روایت می شود که برای یافتن گنجی 
به سرزمین مصر سفر می کند. همین امر نیز باعث می 
شود تا وی موقعیت فعلی خود را رها کرده و به دنبال 
گنج خود برود که در طول مسیر با مشکالت متعددی 
مواجه می شود با این حال با صبر و استقامت خود در 
می  پیدا  پیشروی  برای  را  مجوز  نوعی  به  مرحله،  هر 
می  عنوان  کتاب  انتهای  در  نیز  خاطر  همین  به  کند. 
شود که برای افرادی که به دنبال هدف خود هستند، 
همه چیز دست به دست خود خواهد داد تا آنها بتوانند 
به خواسته خود دست پیدا کنند. درواقع از این امر به 
شده  یاد  شود،  نمی  دلسرد  که  افرادی  پاداش  عنوان 
به یک هدف  برای رسیدن  نیز  به همین خاطر  است. 
را  آن  آستانه تحمل سختی های  تا  است  بزرگ، الزم 

نیز داشته باشید.
5 -نقاط ضعف خود را با نقاط قوت خود پوشش دهید

اگرچه بسیاری از افراد بر این باور هستند که الزم است 
تا با برنامه ریزی نقاط ضعف را برطرف کرد، با این حال 
به همین  و  نبوده  امکان پذیر  موارد  تمامی  امر در  این 
خاطر الزم است تا با سرمایه گذاری بر روی نقاط قوت 
خود، آنها را کامال کمرنگ کنید. برای مثال فردی که 
داده  دست  از  را  خود  رفتن  راه  توانایی  دالیلی  به  بنا 
است، نمی تواند با انکار این ضعف خود به زندگی ادامه 
دهد. بدون شک برای وی رویای یک دونده حرفه ای، 
می  او  حال  این  با  بود.  خواهد  غیرممکن  کامال  امری 
تواند با درکی درست از توانایی و استعدادهای خود و با 
تمرکز بر روی آنها به جایگاهی دست پیدا کند که دیگر 
درواقع  امر  این  کند.  جلوه  بی اهمیت  وی  های  ضعف 
اقدامی است که خود پائولو نیز آن را انجام داده است. 
وی در دوران کودکی و نوجوانی فردی بسیار الغر و با 
قوای جسمانی پایین بوده است که این امر باعث می 
شد تا اطرافیان وی دائما به آزار و اذیت او بپردازند. با 
این حال وی با سرمایه  گذاری بر روی افزایش دانسته 

به  اکنون  گوناگون،  های  کتاب  مطالعه  و  خود  های 
جایگاهی دست یافته است که دیگر وضعیت جسمانی 

وی مورد توجه هیچ فردی قرار ندارد.
 6 -فراموش نکنید که گذشته شما سازنده آینده 

نخواهد بود
هر فردی ممکن است در طول زندگی خود در مسیری 
گام برداشته باشد که مورد عالقه و خواست وی نبوده 
است. این امر تا زمانی بدون اشکال خواهد بود که به 
سدی ذهنی در مسیر اعمال تغییرات شما تبدیل نشود. 
با نگاهی به افراد اطراف خود به این نکته پی خواهید 
برد که بسیاری از آنها خود را محکوم به گذشته دانسته 
و همین امر باعث می شود تا باقی عمر خود را نیز به 
شیوه سابق سپری کند. این امر در حالی است که انسان 
کامال مختار آفریده شده و می تواند با کمی شجاعت 
داستان زندگی خود را کامال دگرگون سازد. جالب است 
بدانید که در طول زندگی پائولو وی بارها با مشکالت 
از  تلخ  گذشته  عنوان  به  وی  که  شده  مواجه  زیادی 
کلینیک  یک  در  شدن  بستری  که  کند  می  یاد  آنها 
تنها بخشی  به موارد مخدر  آوردن  روانشناسی و روی 
از آنها محسوب می شود. با این حال وی در هر مرحله 
موفق شد تا آنها را کنار گذاشته و زندگی جدیدی را 
آغاز کند. به همین خاطر نیز الزم است تا بهانه-های 

پیش روی خود برای تغییر را کنار بگذارید.
7 -به حس درونی خود بی دلیل و منطق احترام بگذارید

هر فردی از یک حس درونی برخوردار است که برخی 
اینکه  از  آن را به عنوان غریزه تلقی می کنند. جدای 
روی آن چه اسمی را می-گذارید، ضروری است تا به 
آن توجه ویژه ای را داشته باشید. افراد موفق نیز درواقع 
به همین صورت رفتار کرده و به دنبال ندای قلبی خود 
درونی شما  که حس  در صورتی  مثال  برای  اند.  رفته 
بی معنی  بسیار  است،  معطوف  موسیقی خاص  یک  به 
است که به دنبال رشته-ای دیگر به بهانه هایی نظیر 
بازار کار و درآمد بیشتر بروید. بدون شک بهترین بودن 
حوزه-های  در  معمولی  فردی  از  بهتر  حوزه  یک  در 
دیگر حتی موارد کامال رایج و پرطرفدار خواهد بود. به 
عقیده نویسنده، فردی که به دنبال ندای درونی خود 
ناامیدی و قبول شکست مواجه  با  رفته باشد، هیچ گاه 
نخواهد شد و می تواند کمک های غیبی را در هر مرحله 

مشاهده کند.
را  شخصی  پیامد  یک  تنها  موفقیت  -کسب   8

نخواهد داشت
کنید،  می  تالش  خود  شدن  بهتر  برای  که  هنگامی 
نیز  خاطر  همین  به  کرد.  خواهد  تغییراتی  نیز  جهان 
برای  را  بهتر  محیطی  توانید  می  خود  های  تالش  با 
همگان خصوصا افراد نزدیک به خود، ایجاد کنید. این 
دست  بزرگ  آرمانی  به  افراد  تا  شد  خواهد  باعث  امر 
پیدا کرده و انگیزه ای مضاعف را دریافت کنند. بدون 
حال  موفق  افراد  از  یک  هیچ  یا  و  کوئیلو  پائولو  شک 
حاضر جهان، در ابتدای کار خود به دنبال تغییر جهان 
و الهام بخش شدن برای سایرین نبوده اند. با این حال 
تاثیر تالش-های آنها باعث شده است تا به فردی مهم 

در جهان تبدیل شوند.
9 -از متفاوت بودن واهمه ای نداشته باشید

به مانند فردی دیگر آفریده نشده  هیچ فردی درست 
به  بسیار بی معنا است که  نیز  به همین خاطر  است. 
تفاوت های خود احترام نگذاشته و به دنبال شبیه شدن 
با سایرین باشید. درواقع این محدودیت ها تنها باعث 
خواهد شد تا امکان رسیدن به باالترین حد ممکن از 
شما سلب شود. برای مثال علت فرستادن پائولو کوئیلو 
وی  بودن  متفاوت  تنها  روانی،  های  بیماری  مرکز  به 
وی  حال  این  با  است.  بوده  عقاید  زمینه  در  خصوصا 
با حفظ و تکیه بر همین تفاوت ها و عدم تالش برای 
تغییر آنها، اکنون به یکی از نویسندگان صاحب سبک 
و بسیار محبوب تبدیل شده است. این امر درست نکته 
ای است که وی در کتاب ورونیکا تصمیم می گیرد که 

بمیرد، به خوبی بیان شده است.
شما  مدنظر  هدف  به  رسیدن  برای  پلی  -اگر   10

وجود ندارد، خود سازنده آن باشید
به  افراد  تا  شود  می  باعث  که  مهمی  دالیل  جمله  از 
دنبال عالیق خود نباشند، عدم وجود زیرساخت های 
است  حالی  در  امر  این  است.  آنها  موفقیت  برای  الزم 
که شما می-توانید شرایط الزم برای رسیدن به مقصد 
بنیانگذار یک حرکت  ایجاد کرده و  را  مورد نظر خود 
حداقل در محل زندگی خود باشید. به همین خاطر نیز 
نباید برای رسیدن به هدف خود تنها امید به شرایط 

موجود داشته باشید.

به کوشش محمود 
جعفری کوهبنانی
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پدر با چاقوی یادگاری 

دوستش، پسرش را کشت
ی  پدر  دستگیری  از  پایتخت،  آگاهی  پلیس  جنایی  جرایم  معاون 
که با چاقوی یادگاری دوستش، پسر ۲۳ ساله اش را کشت خبر داد.

  سرهنگ کارآگاه علی گودرزی معاون جرایم جنایی پلیس آگاهی 
پایتخت،با بیان این دستگیری پدر قاتل اظهار کرد: ساعت ۷ صبح 
روز دوشنبه هجدهم آذر ماه سال جاری طی تماس شهروندان با مرکز 
فوریت های پلیسی ۱۱۰ ماموران کالنتری ۱۷۹ خلیج در جریان کشف 

یک جسد جوان حدوداً ۲۳ ساله به کالنتری قرار گرفتند.
موضوع  اولیه،  خبر  تایید  و  کالنتری  مأموران  حضور  با  افزود:  وی 
مرکز  جرم  صحنه  بررسی  تیم  و  قتل  ویژه  دهم  اداره  کارآگاهان  به 
قتل  ویژه  بازپرس  همراه  به  و  اعالم  آگاهی  پلیس  هویت  تشخیص 

دادسرای جنایی تهران راهی محل کشف جسد شدند.
معاون جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت گفت:کارآگاهان در بررسی 
از ناحیه های سر  با پیکر یک جوان ناشناس روبرو شدند که  اولیه، 
،گردن و سینه دچار جراحت شدید با شی نوک تیز شده بود در ادامه 
تحقیقات مشخص شد که زمان وقوع جنایت مربوط به ۲۴ ساعت 

قبل از کشف جسد است.
وی ادامه داد: جسد به دستور بازپرس ویژه قتل برای انجام تحقیقات 

جنایی و بررسی به پزشکی قانونی منتقل شد.
گودرزی تصریح کرد: کارآگاهان در تحقیقات میدانی و با بررسی های 
سیستمی متوجه شدند طی دو روز گذشته شخصی به هویت  جابر 
۵۲ ساله با مراجعه به کالنتری خلیج از پسر جوانش به علت تخریب 

و توهین اعالم شکایت کرده است.
این مقام پلیس توضیح داد: با بدست آمدن این سرنخ کارآگاهان سراغ 
جابر رفتند که در تحقیقات اولیه اظهار کرد که پسرم به نام رامین 
از دیروز به منزل مراجعتی نداشته است که کارآگاهان با نشان دادن 
تصویر کشف شده از جسد، گفت این پسرم رامین ۲۳ ساله است که 

به مواد مخدر اعتیاد دارد.
تحقیقات  به  کارآگاهان  جسد،  هویت  شدن  مشخص  با  افزود:  وی 
وی  خانواده  اعضای  و  پرداختند  مقتول  خانواده  اعضای  از  پلیسی 
اظهار داشتند که رامین چند سالی است به مواد مخدر اعتیاد شدید 
قبل  روز  بودند.  پول درگیر  بر سر گرفتن  با پدرش  و همیشه  دارد 
لباس های گلی  با  تنها  او  ولی  از منزل خارج شدند،  رامین  با  پدرم 
به منزل بازگشت و گفت زمین خوردم در ادامه متوجه نبود چاقوی 
او یادگاری داده و در گاوصندوق نگهداری  به  از دوستانش  که یکی 

می کرد ،شدیم.
معاون جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت،گفت: کارآگاهان با جمع 
بندی اطالعات ،ظن به قاتل بودن پدر خانواده را بیشتر کرد که با 
دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای ناحیه ۲۷ تهران جابر به عنوان 

مظنون به جنایت بازداشت شد.
وی اعالم کرد: با انتقال جابر به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، 
تحقیقات  ادامه  در  بود  جنایتی  هرگونه  منکر  ابتدا  در  که  متهم 

پلیسی لب به اعتراف گشود و پرده از این جنایت برداشت.
که  کرد  اظهار  کارآگاهان  به  اظهاراتش  در  جابر  گفت:  گودرزی 
به مواد مخدر داشته همیشه  اعتیادی که  به  با توجه  پسرم رامین 
با حقوق  از من پول می گرفت و من هم  برای تامین هزینه هایش 
بازنشستگی چرخ زندگی را می چرخاندم و در خواست وی فشار زیادی 
یک  باید  گفت  من  به  رامین  حادثه  قبل  روز  می کرد،  وارد  من  به 
میلیون تومان پول به من بدهی که من ۷۰۰ هزار تومان تهیه کردم، 
ولی او راضی به این پول نشد و با برداشتن چاقوی که در گاوصندوق 

داشتم اقدام به تهدید من کرد.
مظنون به قتل ادامه داد:برای اینکه مابقی پول را تهیه کنم به اتفاق 
هم سراغ یکی از دوستانم رفتیم که پس از تهیه پول هنگام بازگشت 
در محدوده ی واقع در انتهای بلوار معلم )منتهی به اتوبان آزادگان( 
رامین چاقو را به من داد و رامین جلوتر از من در حال حرکت بود که 
در همین هنگام یک لحظه تصمیم به کشتن او گرفتم و یک ضربه 
به پشتش زدم و زمین خورد که دیگر هیچ نفهمیدم فقط ضربات 
چاقو بود که به او میزدم و وقتی متوجه شدم او مرده است بالفاصله 

از محل گریختم و به منزل بازگشتم.
معاون جرایم جنایی پلیس آگاهی پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: 
با توجه به اعتراف صریح قاتل با صدور قرار قانونی از سوی بازپرس 
پرونده برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار کارآگاهان اداره دهم 

پلیس آگاهی است.

کاهش ۳۰ درصدی مراجعان به مراکز درمانی در پی گرانی ها 
 مردم به درمان خانگی روی آورده اند

معاون بیمه و خدمات سالمت بیمه سالمت گفت: 
آمار مراجعان به نظام خدمات درمانی کشور، نسبت 
به سال گذشته قریب به ۳۰ درصد کاهش یافته است.

سالمت  خدمات  و  بیمه  معاون  فرزین«  »کوروش 
ایلنا،  با خبرنگار  در گفت وگو  بیمه سالمت،  سازمان 
بر  از معلوالن مبنی  آئین نامه حمایت  درباره ماده ۶ 
پوشش بیمه ای خدمات توانبخشی، جسمی و روانی 
که  کنیم  توجه  باید  گفت:  معلولیت  دارای  افراد 
است،  بهداشت  وزارت  عهده  بر  ماده،  این  مسئولیت 
اولین  می شود،  اشاره  بیمه ای  پوشش  به  وقتی  اما 
مصداق آن در وزارت بهداشت، سازمان بیمه سالمت 
است. وقتی به یک پوشش بیمه ای اشاره می کنیم که 
موظف به ارائه خدمات توانبخشی، جسمی و روانی به 
افراد معلول است و از همین رو باید بسته خدمتی به 

ما ارائه شود.
وی در ادامه گفت: ما در قبال بسته های خدمتی که 
ارائه می شود، تعهد داریم. بطور مثال اگر فیزیوتراپی 
را برای بیماران متعهد شده باشند، تمام بیمه شدگان 
ما خدمت دریافت می کنند. فرقی هم ندارد که معلول 
که  ندارد  هم  فرقی  همچنین  و  غیرمعلول  یا  باشند 

شهری باشند یا روستائی.   
کاردرمانی در بسته تعهدی بیمه پایه نیست

نیاز  مورد  خدماتی  بسته های  خصوص  در  فرزین 

معلوالن گفت: وزارت بهداشت باید خدمات را در بسته 
ارائه  تعهدی بیمه تعیین کند تا بیمه سالمت مجوز 
قانون حمایت  قوانین کنونی،  باشد. در  داشته  را  آن 
کاردرمانی  به  را  بهداشت  وزارت  معلوالن  حقوق  از 
برای معلوالن مکلف می کند، اما مصوبه هیئت دولت 
بیمه  تعهدی  بسته  در  کاردرمانی  می گوید؛  صراحتا 
است.  مکمل  بیمه  بسته خدمات  جزو  و  نیست  پایه 
تشخیص  به  نمی توانیم  و  هستیم  دولتی  سازمان  ما 
خود اجتهاد کنیم و بسته تعهدی صادر کنیم. تدوین 
و ابالغ این بسته  ها و آئین نامه ها در بیرون از سازمان 

بیمه سالمت انجام می گیرد.
معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت 
تصریح کرد: الزمه ارائه خدمات کاردرمانی به معلوالن 
توسط سازمان بیمه سالمت، دو ابالغیه است. نخست 
سالمت  بیمه  خدماتی  بسته های  در  را  کاردرمانی 
است  قرار  این  از  قانون  طبق  فرآیند  کنند.  تعریف 
را  بسته  برنامه و بودجه  و سازمان  بهداشت  وزارت  که 
در صورت  و  پیشنهاد می دهد  بیمه  عالی  به شورای 
تصویب در این شورا موضوع در هیات وزیران بررسی 
افزوده  بیمه  بسته  های خدماتی  به  و سپس  می شود 

می شود.
تعهدات باید در بسته خدماتی به ما ابالغ شود

وی در ادامه گفت: در وهله دوم باید سرانه   آن را به 

شد،  گفته  ما  به  زمانی  یک  کنند.  پرداخت  سازمان 
را  او  ندارد،  بیمه  و  بستری  بیمارستان  در  فردی که 
بیمه کنید. فردی که بر تخت بیمه می شود به سازمان 
در  است  ملزم  هم  سازمان  نمی کند.  پرداخت  پولی 
ابتدای قراداد بیمه به  فرد پول پرداخت کند. مسلم 
است که این پرداخت با مدیریت بیمه سازگار نیست 
و دولت باید هزینه کرد ما را بازگرداند. خدمتی که در 
تعهد ما نیست باید در بسته خدماتی ما ابالغ و سرانه 

آن پرداخت شود.
خدمات بیمه ای یعنی ما بتوانیم خدمات به موقع 

ارائه بدهیم وگرنه بیمه معنا ندارد
فرزین ضمن تاکید بر این موضوع که سازمان بیمه 
می کند،  اقدام  دولت  اجرائی  قانون  طبق  سالمت 
دارد،  زاویه  دولت  هیات  قوانین  با  کسی  اگر  گفت: 
نمی تواند به ما خرده بگیرد. این اعتراض به ما وارد 
نیست و باید به هیات دولت ارجاع داده شود. پیش تر 
باشند.  رایگان  دهک ها  همه  بیمه  کرد  ابالغ  دولت 
سالمت  بیمه  برای  هم  و  دولت  برای  هم  تصمیم 
به  نتواند  بیمه ای  اگر  چراکه  شد،  آفرین  مشکل 
پرداخت  زمانی  بازه  و  باشد  پاسخگو  خود  تعهدات 
بیمه ای  خدمات  شود،  غیر منطقی  مراکز  بدهی 
به  بتوانیم خدمات  ما  آنکه  یعنی  بیمه  بی معناست. 

موقع به افراد بدهیم.  

پزشک  به  مردم  درصدی   ۳۰ رجوع  کاهش 
نسبت به سال گذشته

فرزین ضمن بیان اینکه مراجعه به مراکز خدمات درمانی 
نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، گفت: آمار 
مراجعان به نظام خدمات درمانی کشور، نسبت به سال 
نرخ  است.  یافته  کاهش  درصد   ۳۰ به  قریب  گذشته 
خدمات به گونه ای شده است که هزینه درمان نسبت 
به درآمد خانوارها چشم گیر است. مردم برای مشکالت 
بخاطر  این  به  نه  نمی کنند،  مراجعه  پزشک  به  عادی 
که پوشش بیمه ای وجود ندارد، زیرا همه چیز گران تر 
شده است. اگر کسی با ۷۰۰ هزار تومان امورات خود را 
می گذراند، امروز باید آن را صرف خورد و خوراک خود 
کند، حتی برخی پوشاک خود را نمی توانند تامین کنند.

وی در ادامه افزود: طبیعتا اگر افراد با بیماری های جدی 
نخواهند  مراجعه  پزشک  به  نباشند  گریبان  به  دست 
سالمت  بیمه  سازمان  به  متولی،  سازمان های  کرد. 
تکلیف کردند تا سرانه بیمه رایگان را برای افرادی که به 
اما عدم  بخش خصوصی مراجعه می کنند، حذف کند، 
تصمیم  این  به  ربطی  خصوصی  بخش  به  مردم  رجوع 
ندارد. با افزایش گرانی ها مردم کمتر به پزشک مراجعه 
با  را  سرماخوردگی  یک  می کنند  سعی  کرد.  خواهند 
درمان خانگی یا استراحت حل کنند، مگر آنکه مشکل 

حادتر شود.

خبر

با  گذشته  سال  ماه  اسفند  کار  عالی  شورای    
پایه  دستمزد،  حداقل  درصدی   ۳۶.۵ افزایش 
و  میلیون  به یک  را  در سال ۹۸  کارگران  حقوق 

۵۱۷ هزار تومان افزایش داد.
 در حالی که بسیاری از کارفرمایان عیدی و پاداش 
کارگران را در انتهای سال پرداخت و بعضا به سال 
جدید موکول می کنند، فعاالن و مقامات کارگری 
قدرت  حفظ  برای  می خواهند  کارفرمایان  از 
معیشت و رفاه حال خانوارهای کارگری این مبلغ 
را تا قبل از پایان سال به کارگران بپردازند تا آنان 
بتوانند از این طریق مایحتاج مورد نیاز خود را در 

زمان مناسب تهیه کنند.
مربوط  قانون  واحده  ماده  برابر  ایسنا،  گزارش  به 
شاغل  کارگران  ساالنه  پاداش  و  عیدی  تعیین  به 
 ۱۳۷۰ مصوب  کار  قانون  مشمول  کارگاه های  در 
کارفرمایان مکلفند  مجلس شورای اسالمی، کلیه 
به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار 
معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و 
پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر 
یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد 
به موجب تبصره  قانونی تجاوز کند؛ ضمناً  روزانه 
یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی 
که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند باید به 
ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال 

محاسبه شود.
تمام کارکنان مشمول قانون کار که طبق تعریف 
مشمول  می شوند،  شناخته  کارگر  قانون،  این 
دریافت عیدی و پاداش پایان سال هستند و عیدی 
آنها متفاوت از میزان عیدی کارکنان دستگاههای 

اجرایی و دولتی است.
کارگران  صنفی  انجمن های  عالی  کانون  رئیس 

درگفت وگو با ایسنا با تاکید بر پرداخت به موقع 
تمکن  از  که  گفت:کارفرمایانی  کارگران،  عیدی 
مالی برخوردارند و نقدینگی در اختیار دارند عیدی 
کارگرانشان را به موقع بپردازند چون به هر حال 
اسفند موکول  به  یا  بدهند  ماه  بهمن  را  پول  این 

کنند باید به حساب کارگران واریز کنند.
موکول  سال  پایان  به  عیدی  وقتی  افزود:  وی 
می شود نصف ارزش خود را از دست می دهد. اگر 
و  بدهند  قرار  مدنظر  را  موضوع  این  کارفرمایان 

عیدی و پاداش را زودتر بپردازند، بهتر است.
پاداش  و  عیدی  خواست  کارفرمایان  از  چمنی 
کارگران را به جهت حفظ قدرت خرید و دلخوشی 
و  تامین  برای  و  کارگری  خانوارهای  حال  رفاه  و 
تهیه مایحتاج مورد نیاز آنها تا قبل از انتهای سال 

پرداخت کنند.
کارگران  صنفی  انجمن های  عالی  کانون  رئیس 
قبل  سالهای  در  متاسفانه  کرد:  خاطرنشان 
پایان  به  پاداش  و  عیدی  پرداخت  کردن  موکول 
سال مشکالتی را هم برای کارگر و کارفرما و هم 
می دیدیم  بعضا  و  بود  کرده  ایجاد  بانکی  سیستم 
وقتی که عیدی را بیستم یا بیست و پنجم اسفند 
بازار گران شده  در  پرداخت می کردند، همه چیز 
بود و جنس با ارزشی برای خریدن پیدا نمی کردیم 
و ناچار اجناس بی کیفیت را با دو سه برابر قیمت 

از کف خیابانها خریداری و به خانه می بردیم.
پرداخت  برای  شده  تعیین  سقف  درباره  چمنی 
سقف  گفت:تعیین  نیز  مذکور  مصوبه  در  عیدی 
بر تورم  تاثیرگذاری  پرداختی در مصوبه به لحاظ 
خوب است و تب بازار را به دلیل ورود حجم باالی 

نقدینگی می گیرد و مانع افزایش قیمتها می شود.
مبنای پرداخت عیدی کارکنان مشمول قانون کار، 

فعلی  کار  محل  در  کامل  یکسال  که  صورتی  در 
خود سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، معادل 
دو ماه پایه حقوق محاسبه می شود؛ البته قانون کار 
برای عیدی پایان سال سقف تعیین کرده است؛ به 
حداقل  برابر  سه  از  نباید  میزان  این  که  نحو  این 
بیشتر  کار  عالی  شورای   ۹۸ سال  مصوب  حقوق 

شود.
با توجه به اینکه حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۸ 
کارگران به یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان افزایش 
یافت، بنابر این عیدی کارگرانی که حقوق پایه آنها 
به این میزان است، سه میلیون و ۳۴ هزار تومان 
یک  کارگری  حقوق  پایه  اگر  یعنی  بود؛  خواهد 
میلیون و ۵۱۷ هزار تومان است با احتساب دو برابر 
حداقل دستمزد، سه میلیون و ۳۴ هزار تومان و با 
احتساب سه برابر حداقل دستمزد،  چهار میلیون و 

۵۵۱ هزار تومان عیدی می گیرد. کارگرانی که پایه 
این میزان بیشتر باشد، مبلغ عیدی  از  حقوقشان 
مصوبه  در  پرداختی  سقف  تعیین  از  بیش  آنها 

مذکور نخواهد بود.
و  است  کاری  سال  یک  عیدی،  محاسبه  مبنای 
فعلی  کار  محل  در  یکسال  از  کمتر  که  کارگرانی 
به میزان  آنها  به کار هستند عیدی  خود مشغول 
تعداد ماههای پرداخت حق بیمه محاسبه می شود. 
این گروه از شاغالن باید دو برابر پایه حقوق خود را 
تقسیم بر ۱۲ ماه و مجموع حاصل را ضربدر تعداد 

ماههای کارکرد خود کنند.
شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته با افزایش 
حقوق  پایه  دستمزد،  حداقل  درصدی   ۳۶.۵
کارگران در سال ۹۸ را به یک میلیون و ۵۱۷ هزار 

تومان افزایش داد.

کارگرانامسالچقدرعیدیمیگیرند؟

تعرض به دو دختر دبیرستانی در خانه مجردی
دو متجاوز که با فریب دختران نوجوان دانش آموز آنان را می ربودند و به 

خانه مجردی شان می بردند به دام پلیس افتادند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از  رکنا، با اعالم ناپدید شدن یکی از دختران 
دانش آموز توسط مسئوالن مدرسه و پدر و مادر این دختر و نگرانی شدید 
از این بابت هماهنگی های الزم با توجه به اهمیت موضوع به عمل آمده و 

دستورات برای پیگیری این پرونده صادر شد. 
پلیس با تحقیقات گسترده دریافتند جوانی موتورسوار دختر نوجوان را اغفال 

کرده و سوار بر موتورش او را به مکان نامعلومی انتقال داده است.
پس از دقایقی پدر و مادر این دختر دانش آموز در تماس با ماموران پلیس 
اعالم کردند مردی جوان نقشه ای شیطانی برای فرزندشان داشته که دختر 
نوجوان به نام فرشته موفق به فرار  از خانه مجردی این شیطان شده است.  
بدین ترتیب ماموران  با پیگیری های گسترده جوان موتور سوار را شناسایی 

و پس از هماهنگی با مقام قضایی برای دستگیری او وارد عمل شدند.
در این مرحله خانواده چند دانش آموز دیگر نیز که از مزاحمت های پسر 

جوان در مسیر مدرسه برای فرزندان شان خسته شده بودند از پسر جوان 
شکایت کردند و ماموران در این مرحله موفق به دستگیری احسان ۲۲ ساله 

شدند.
  تحقیقات برای کشف اقدامات مجرمانه این پسر جوان که از طریق پیامک 
و شبکه های مجازی طعمه های خود را از بین دختران دانش آموز انتخاب 

کرده و نقشه پلیدی در سر داشت ادامه دارد.
این ماموریت ضربتی به سرنخ های دیگری نیز  با اجرای  ماموران همزمان 

محصوالت  فروشگاه  یک  در  آموز  دانش  دختران  برای  شده  پهن  دام  از 
فرهنگی که در مسیر رفت و آمد دانش آموزان بود خبر داد.

این متجاوز نیز با اغفال دختران نوجوان و کم سن و سال قصد سو استفاده 
رابطه  دختر  چند  با  تنها  و  کند  عملی  را  خود  نقشه  نتوانست  که  داشت 
توجه  با  و  دختر  این  والدین  شکایت  اعالم  با  که  بود  کرده  برقرار  دوستی 
به مستنداتی که پلیس در اختیار داشت او دستگیر شد و تحقیقات از این 

متهم نیز ادامه دارد. 
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اعزام پیشکسوتان کرمانی
 به رقابت های زورخانه ای 

کشور
تیمی  مسابقات  در  قدرتمندانه  حضوری  برای  کرمانی  پیشکسوتان 
زورخانه ای، مهارت های فردی و ۱۲ گانه انفرادی قهرمانی کشور خود 

را آماده می کنند.
استان  ای  زورخانه  و  پهلوانی  هیات  رئیس  نایب  مساحی،   محسن 
کرمان و سرپرست تیم اعزامی کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه 
استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: مسابقات تیمی 
زورخانه ای، مهارت های فردی و ۱۲ گانه انفرادی قهرمانی کشور در رده 
سنی پیشکسوتان با حضور شرکت کنندگانی از سراسر ایران ۱۱ تا 

۱۳ هم دی ماه به میزبانی استان گیالن برگزار می شود.
او افزود: این رقابت ها در ۴ رده سنی ۴۰ تا ۵۰ سال، ۵۱ تا ۶۰ سال، ۶۱ 
تا ۶۵ سال و ۶۶ تا ۷۰ سال و در رشته تیمی زورخانه ای و مهارت های 

فردی و رشته ۱۲ گانه انفرادی )میانداری( برگزار خواهد شد.
مسابقات  این  به  کرمان  استان  از  تیم  دو  اینکه  اعالم  با  مساحی 
سعید  ترکیب  با  سال   ۵۰ تا   ۴۰ تیم  کرد:  تصریح  می شود،  اعزام 
دروازبان، هادی طالبی، حسین ترک زاده، محمدعلی شیروانی، مجید 
نکوفر،  امیر  از  متشکل   ۶۰ تا   ۵۱ تیم  و  عسکری  علی  و  شجاعی 
احمد مرشدی، سید احمد سید جعفری، حمید دادرس، علی بزرگ، 
عباس شامحمدی، به سرپرستی محسن مساحی و مربیگری امیررضا 

آقاعباسی در این رقابت ها حضور می یابد.
او به تمرینات مستمر ورزشکاران اشاره و بیان کرد: هم اکنون این دو 
تیم خود را برای حضوری قدرتمندانه در رقابت های قهرمانی کشور 

آماده می کنند.
مساحی برای تیم اعزامی به این رقابت ها آرزوی موفقیت کرد.

فرمانده پلیس راه ریگان
 ایرانشهر خبر داد:

برخورد اتوبوس و تریلر 
در مسیر ریگان به ایرانشهر

فرمانده پلیس راه ریگان -ایرانشهر گفت: برخورد یک دستگاه اتوبوس 
و تریلر در مسیر ریگان به ایرانشهر بدون مصدوم و مجروح بوده است.

با  گفتگو  در  -ایرانشهر  ریگان  راه  پلیس  فرمانده  مداحی  اکبر  سروان 
باشگاه خبرنگاران جوان  گفت: یک دستگاه  خبرنگار  گروه استان های 
اتوبوس مسافربری با یک دستگاه تریلر در محور ریگان به ایرانشهر برخورد 

کرد که خوشبختانه هیچ گونه تلفات و مجروحی نداشت.
او افزود: این حادثه در مسیر ریگان به ایرانشهر رخ داده است و اتوبوس 
از سمت کرمان به ایرانشهر در حال طی مسیر و فاقد مسافر بوده است.

مداحی بیان  کرد: تانکر حامل فرآورده های نفتی نیز از اصفهان به سمت 
کرده  برخورد  مسافربری  اتوبوس  با  که  است  داشته  ایرانشهر طی مسیر 

است.
فرمانده پلیس راه ریگان -ایرانشهر تصریح کرد: علت حادثه عدم توجه به 
جلو راننده اتوبوس اعالم شده است و در این حادثه به هیچ یک از رانندگان 

آسیبی نرسیده است.
او بیان کرد: اتوبوس عالوه بر راننده دارای یک سرنشین شاگرد بوده است 

و تریلر هم به جز راننده سرنشینی نداشته است.

در چارچوب رقابت های لیگ برتر؛
کرمانی  بسکتبالیست های 

در خانه بردند
مردان  بسکتبال  برتر  لیگ  رقابت های  سیزدهم  هفته  چارچوب  در 
به  مشهد  صنعت  آویژه  میهمانش  مقابل  کرمان  مس  تیم  ایران، 

پیروزی دست یافت.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
تیم  ایران،  بسکتبال مردان  برتر  لیگ  رقابت های  در هفته سیزدهم 
مس در سالن شهید نصرالهی کرمان میزبان آویژه صنعت مشهد بود.

 این دیدار با نتیجه ی ۶۰ بر ۷۰ به نفع مس کرمان پایان یافت.  پیش 
بازی  انجام ۱۰  و  امتیاز  با ۱۲  تیم صنعت مس کرمان  بازی  این  از 
در رده ی سیزدهم جدول رده بندی قرار داشت که با این برد، قطعاً 

جایگاه این تیم ارتقاء می یابد.

مدیران ارشد وزارت ورزش و جوانان و اعضای هیات 
بهانه  به  اخیر  روزهای  در  استقالل  باشگاه  مدیره 
تحریم های بانکی مدعی شدند قادر نیستند به راحتی 

حقوق معوقه آندره آ استراماچونی را پرداخت کنند!
کارگردانی  با  استقالل  باشگاه  مدیران  ماجراجویی 
مسئوالن وزارت ورزش کار را به جایی رساند، که رفیق 
صمیمی وزیر ورزش که عهده دار ریاست هیات مدیره 
استقالل بود، با چمدانی مملو از یورو راهی استانبول 
تا  ایتالیا بفرستند  به  از ترکیه  این چمدان را  تا  شد 
این  با  ایتالیایی برطرف شود،  شاید مشکل سرمربی 
حال مشکل مالی وی حل نشد تا جایی که  مدیران 
استقالل برای عبور از این شرایط بحرانی اعالم کردند 
چهار بار پول را به حساب استراماچونی واریز کردیم 
اما به خاطر تحریم ها برگشت خورد به همین دلیل 

چمدان پول را به رم انتقال دادیم!
دنبال  به  استقالل  باشگاه  هواداران  که  شرایطی  در 
روزنه ای از امیدواری بودند تا شاید سرمربی ایتالیایی 
تیمشان به ایران بازگردد، اظهارنظر صریح وزیر سابق 
اقتصاد و رئیس مجمع باشگاه استقالل معادالت حاکم 
بر این پرونده را به کلی دگرگون ساخت، شمس الدین 
انتقاد از  حسینی در یک گفت و گوی تلویزیونی با 

اظهارات غیر کارشناسی مسئوالن ذی ربط گفت: نباید 
فضا را به سمت و سویی ببریم که مسائل حاشیه ای 
بزنیم،  به مسائل کالن کشور گره  را  پایین  و سطح 
مگر در چند ماه گذشته در ماجرای FATF داستان 
از  رابطه  این  در  تصمیمی  است،  داده  رخ  جدیدی 
همین  به  است،  نشده  اخذ  اروپایی  کشورهای  سوی 
دلیل باید صراحتاً اعالم کنم که ماجرای پرداخت پول 
ندارد.  تحریم ها  موضوع  به  ربطی  هیچ  استراماچونی 
نخست  ماه   ۶ در  وقتی  داد:  توضیح  ادامه  در  وی 
امسال ۲۲ میلیارد دالر واردات رسمی داشتیم، چگونه 
ممکن است معطل پرداخت یک یا دو میلیون یورو 
به  باشیم؟!  استقالل  سرمربی  دستمزد  عنوان  به 
اعتقاد من ناکارآمدی مدیران وزارت ورزش سبب رفتن 
برای  مشکلی  هیچ  گرنه  و  است  شده  استراماچونی 
پرداخت پول و انتقال پول به حساب این مربی وجود 

نداشت.
وزیر سابق اقتصاد و دارایی کشورمان در ادامه توضیحات 
خود گفت: مگر نمی گویند اقدامات FATF علیه ما 
این حوزه  تعلیق شده، پس چگونه ممکن است در 
برای ما مشکل درست شود؟ بزرگنمایی خاصی در این 
خصوص صورت گرفته است کما به نظر می آید اهداف 

غیر ورزشی و بعضاً سیاسی در پس آن نهفته است در 
حالی که ما برابر توافقات گذشته خود که سال 9۵ با 
FATF منعقد شده ما مشکلی برای انتقال نداشتیم.

فیلم  انتشار  از  پس  که  دیگری  توجه  جالب  نکته 

آمادگی  اعالم  شد  مطرح  اقتصاد  سابق  وزیر  سخنان 
پول  انتقال  برای  کارگزاری  شرکت های  برخی 
از  استقالل  مسئوالن  اما  بود  ایتالیا  به  استراماچونی 

پذیرش و حتی بررسی این پیشنهاد هم سرباز زدند.

افشاگری رئیس سابق مجمع باشگاه استقالل؛
پرداخت به استراماچونی ربطی به تحریم ها ندارد

خبر

رئیس هیات فوتبال استان کرمان گفت: 
شهرداری های  فوتسال  مسابقات  در 
کالنشهر های کشور، داوران حاضر در لیگ 

برتر قضاوت می کنند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه 
رئیس  قرایی،  علی   ، جوان   خبرنگاران 
مراسم  در  کرمان  استان  فوتبال  هیات 
شهرداری های  فوتسال  مسابقات  افتتاحیه 
کالنشهر های کشور که در سالن فجر شهر 
هیئت  اینکه  اعالم  با  شد،  برگزار  کرمان 
برگزاری  مسئولیت  کرمان  استان  فوتبال 

امیدواری  ابراز  دارد،  عهده  بر  را  مسابقات 
کرد: این رقابت ها در یک فضای منصفانه، 
عادالنه و با یک کیفیت فنی بسیار خوبی 
رضایت  شاهد  ما  نهایت  در  و  شوند  برگزار 
همه باشیم. او افزود: رقابت ها در سه گروه 
)دو گروه چهارتایی و یک گروه سه تایی( با 

مجموع ۲۳ بازی انجام می شود.
از  ایم  کرده  سعی  اینکه  اعالم  با  قرایی 
استفاده  رقابت ها  این  در  داوران  بهترین 
کنیم، تصریح کرد: هم اکنون داوران لیگ 

برتریمان بر این رقابت ها نظارت می کنند.

کار  این  که   داورانی  از  یکی  کرد:  بیان  او 
جامعه  برای  افتخاری  و  می دهند  انجام  را 
داوری استان کرمان محسوب می شود، روح 

اهلل مطهری از کارمندان خود شهرداریست.
افزود:  کرمان  استان  فوتبال  هیات  رئیس 
خدمت  در  که  روزی  چند  طی  امیدواریم 
نحو  به  بتوانیم  هستیم،  عزیزان  شما 

شایسته این رقابت ها را برگزار کنیم.
به  اعضای شورای شهر  از شهردار و  قرایی 
کرد  قدردانی  ورزش،  به  اهمیت  واسطه ی 
و گفت: از زمانی که جهانشاهی به سمت 

شهرداری  اجتماعی  ـ  فرهنگی  معاونت 
اند، اقدامات بسیار خوبی را  منصوب شده 

در حوزه ورزش همگانی شاهد بودیم.
ایم  گفته  وی  به  همواره  کرد:  تصریح  او 
هیات فوتبال خانه دوم وی است و خیلی 
را  مسابقاتی  یکدیگر  کنار  در  مشتاقیم 

برگزار کنیم.
قرایی از عالم زاده شهردار کرمان خواست: 
باشگاه  در  ما  دوستان  اینکه  به  توجه  با 
شهرداری دغدعه دارند و دوست دارند نگاه 
ویژه تری به این باشگاه شود، از این باشگاه 

حمایت کنند.
و  قدمت  دارای  را  شهرداری  باشگاه  او 
بیان  و  کرد  اعالم  باالیی  بسیار  تاریخچه 
داشت: حیف است این باشگاه را در سطح 

اول فوتبال استان نبینیم.
که  حمایتی  با  کرد:  امیدواری  ابراز  قرایی 
شهردار و شورای شهر از این باشگاه قدیمی 
مثل  فوتبالشان  پرچم  دیگر  بار  می کنند، 
سال های گذشته باال باشد و بازیکنانی که 
با نگاه  همیشه در حضور ما دغدغه دارند 

ویژه تری این دغدغه شان برطرف شود.

شهرداری های  فوتسال  مسابقات  افتتاحیه  مراسم   
کننده  تیم های شرکت  با حضور  کالنشهر های کشور 
و مسئوالن به میزبانی کرمان در سالن فجر این شهر 

آغاز شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوانان  و  ورزش  مدیرکل  پاریزی،  میثم   ، جوان  
فوتسال  مسابقات  افتتاحیه  مراسم  در  کرمان  استان 
فجر  سالن  در  که  کشور  کالنشهر های  شهرداری های 
حاضران  به  خیرمقدم  ضمن  شد،  برگزار  کرمان  شهر 
در مراسم، ابراز امیدواری کرد: شاهد برگزاری رقابت های 

خوبی در کرمان باشیم.
 او از شورای شهر و شهرداری کرمان برای فراهم آوردن 
هیات  و  مطلوب  نحو  به  رقابت ها  برگزاری  مقدمات 
فوتبال و معاونت ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان 
قدردانی  و  تشکر  خوب  همراهی  واسطه ی  به  کرمان 

کرد.
 پاریزی با ابراز خرسندی از اقدامات مجموعه شهرداری 
که در کنار ورزش و جوانان به توسعه ورزش همگانی 
کمک می کنند، گفت: با توجه به اینکه استان کرمان 

پهناورترین استان کشور به لحاظ جغرافیایی و اقلیمی 
است، لذا شرایط بسیار متفاوتی را دارد و نیاز هست 
توسعه  به  استان  این  گوشه ی  گوشه  در  شهرداری ها 

ورزش همگانی کمک کنند.
احداث  بحث  در  را  مهم  بسیار  رسالت  این  او   
همگانی  ورزش  ارتقاء  برای  مناسب  زیرساخت های 
حوزه  در  سازمانی  درون  بحث  در  و  عمومی  نشاط  و 
مسابقات و به صورت تخصصی در حوزه ی ورزش عنوان 
کرد و افزود: این مهم است که مجموعه شهرداری این 
اعتقاد را برای افزایش روحیه شادابی و نشاط عمومی 
چه در حوزه شهری و چه حوزه درون سازمانی به ورزش 

داشته باشد.
 پاریزی از این اعتقاد و این روحیه شهرداری تشکر و 
بخش های  در  توازن  شده  باعث  امر  این  کرد:  تصریح 

مختلف ورزش بتواند به صورت مناسب رعایت شود.
ابراز  و  دانست  پایدار  توسعه  محور  را  سالم  انسان  او 
فوتسال  مسابقات  برگزاری  طی  کرد:  امیدواری 
بهترین  شاهد  کشور  کالنشهر های  شهرداری های 

میزبانی از سوی کرمان باشیم.

تا به حال این سئوال برای تان پیش آمده که یوگا چه تاثیری بر مغزتان 
می گذارد؟ علم دریافته، شادی و حس خوبی که بعد از تمرینات یوگا به 

شما دست می دهد، فقط مربوط به فیزیک تان نیست.
دانشمندان با کمک اسکن های مغز دریافته اند یوگا در واقع مواد شیمیایی 
مغز را تغییر می دهد و این اتفاق خوبی است. یوگا به عنوان نوعی ورزش 
و مدیتیشن، درست مانند حرکات تای چی می تواند به درمان طیفی از 
مغز  منشاء شان  که  آن هایی  کند، خصوصا  کمک  در سالمتی  مشکالت 

است و به حافظه مربوط می شوند.
هرچند در مورد درمان های طبیعی مانند یوگا در مقایسه با درمان های 
انجام  گسترده ای  و  زیاد  تحقیقات  هنوز  بیوتکنولوژی،  صنایع  و  داوریی 
نشده است، اما شواهد قانع کننده ی علمی به تازگی پیدا شده که نشان 
می دهد یوگا چگونه می تواند مغزتان را تغییر بدهد، از جمله تاثیر آن بر 

اضطراب، افسردگی و تحمل درد.
 یوگا سبب ترشح GABA می شود

آیا می دانستید که یوگا، درمانی طبیعی برای اضطراب است؟ زیرا یوگا بر 
سطح GABAی مغز ما اثر می گذارد. گابا یا همان گاما آمینوبوتیریک 
و  مغز  بین  پیام  ارسال  به  که  است  عصبی  دهنده  انتقال  یک  اسید 

سیستم عصبی کمک می کند.
گابا برای مهار فعالیت عصبی حیاتی است. گابا، تاثیری آرامبخش دارد 
قرص های  و  الکل  )مانند  دیگر  رایج  آرامبخش های  برخالف  البته  که 

آرامبخش( تاثیر آن موقتی نیست.
شما  و  می دهد  افزایش  طبیعی  طور  به  را  مغزتان  در  گابا  تولید  یوگا، 
نیازی به دارو های ضد اضطراب که برای کمک به تولید گابا در بدن تان 
طراحی شده اند نخواهید داشت. حتما می دانید که ترک و قطع مصرف 
یوگا  و  باشد  داشته  ناخوشایندی  عوارض  می تواند  بنزودیازپین  دارو های 
خیلی بهتر از بیخوابی و تشنج و اضطرابِ  بیشتر ناشی از ترک دارو های 

ضد اضطراب است.
و، اما درباره پیاده روی! درست است که پیاده روی برای کاهش وزن واقعا 
جواب می دهد، اما ممکن است بهترین دفاع شما در برابر اضطراب نباشد.

تمرینات یوگا در مقایسه با پیاده روی، سبب ترشح و تولید گابای بیشتری 
می شوند، در نتیجه اضطراب تان را بیشتر از پیاده روی تسکین می دهند.
طبق یافته ها، یک جلسه ی ۶۰ دقیقه ای یوگا، سطح گابا را تا ۲۷ درصد 
افزایش می دهد. یوگا به دلیل اینکه ترکیبی از تنفس عمیق، مدیتیشن و 

حرکت است می تواند بهترین ورزش برای غلبه بر اضطراب باشد.
یوگا باعث افزایش سلول های خاکستری در مغز می شود

یوگا می تواند از تاثیرات درد مزمن بر مغز پیشگیری کرده یا آن ها را خنثی 
ناراحتی های  و  درد  دلیل  به  افسرده  افراد  علمی،  یافته های  طبق  کند. 

مزمن، ماده خاکستری کمتری در مغز خود دارند.
ماده خاکستری در قشر مغز و نواحی سابکورتیکال آن قرار گرفته است. 
حافظه،  به  آسیب  سبب  می تواند  مغز  خاکستری  سلول های  کاهش 

مشکالت هیجانی، کاهش تحمل درد و کاهش عملکرد ادراکی شود.
اما یوگا و مدیتیشن، دقیقا عکس ِ تاثیر درد مزمن را بر مغز دارند. خوب 
افرادی که به طور مرتب یوگا تمرین می کنند، مقدار ماده  بدانید  است 
خاکستری در نواحی از مغزشان که به تنظیم ساماندهی درد مربوط است، 
بیشتر است؛ بنابراین یوگا می تواند درمانی موثر برای انواع بخصوصی از 
می توانید  که  است  دارو های مسکنی  بهترین  از  یکی  و  باشد  افسردگی 

روی آن حساب کنید.

یوگا حتی به عنوان یک داروی ضد افسردگی طبیعی در زنان بارداری که 
مستعد افسردگی اند عمل می کند. مطالعه ای نشان داده یوگای همراه با 
مدیتیشن به میزان چشمگیری از عالئم افسردگی در زنان مستعد ابتال 

به افسردگی می کاهد.
یوگا باعث افت کورتیزول می شود

تا  گرفته  یکنواخت  و  عمیق  تنفس  از  یوگا،  به  مربوط  جزئیات  همه ی 
حرکات وارونه، می توانند به شما کمک کنند از میزان کورتیزول در مغزتان 
کم کنید. کورتیزول یک هیوالی هورمونی است که وقتی استرس دارید 
سروکله اش پیدا می شود و بخش آمیگداالی مغز را که به آن مرکز ترس 
نیز می گویند فعال می کند. کورتیزول باعث افت قابلیت خود کنترلی و 

دیسیپلین می شود.
یوگا باعث می شود قسمت هایی از مغزتان بزرگ تر شود

دانشمندان با کمک MRI مغز دریافته اند برخی از قسمت های مغز بعد 
از مدتی انجام تمرینات یوگا از نظر سایز بزرگ تر می شوند و جالب است 
بدانید یافته ها حاکی از آن هستند که با انجام ساعات بیشتری از تمرینات 
یوگا در هفته، قسمت هایی از مغز به میزان بیشتری بزرگ تر شده بودند.

و  تنی(   – حسی  )سیستم  سوماتوسنسوری  قشر  دریافتند  دانشمندان 
استرس  می کند  کمک  شما  به  که  قسمتی  یعنی  مغز،  هیپوکامپوس 
تمرین  یوگا  که  افرادی  مغز  در  دو  هر  کنید،  کنترل  را  اضطراب تان  و 
بزرگ تر  نمی کردند  تمرین  یوگا  هرگز  که  آن هایی  به  نسبت  می کردند 

بوده است.

قسمت هایی دیگر از مغز که با تمرین یوگا تقویت و بزرگ شده بود شامل 
بود که به شما  بینایی و قسمت هایی  به تمرکز و توجه،  نواحی مربوط 
با  به خودتان خلق کنید. پس  واقعی تری نسبت  کمک می کنند حس 
اطمینان می توانیم بگوییم مغز شما از این همه خم و راست شدن ها و 

کشش ها در تمرینات یوگا واقعا سود می برد.
یوگا باعث می شود قشر مغزتان بیشتر چین بخورد

شاید عجیب و تاحدودی چندش آور به نظر برسد، اما چین خوردگی های 
قشر مغز چیز های خوبی هستند! اگر به طورمرتب یوگا و مدیتیشن انجام 

دهید، قشر مغز یا همان ماده خاکستری مغز بیشتر چین می خورد.
هر چه شما چین خوردگی های بیشتری در قشر مغزتان داشته باشید، 
پردازش  سریع تر  را  اطالعات  یعنی  بود.  خواهد  بهتر  عصبی تان  پردازش 

می کنید، تصمیم های بهتری می گیرید و حافظه تان قوی تر است.
در  مغز  قشر  نازک شدن  می تواند جلوی  یوگا  دریافته اند حتی  محققان 
اثر افزایش سن را بگیرد. به عبارتی دیگر، شما می توانید با کمک یوگا، 

مغزتان را برای مدت طوالنی تری جوان نگه دارید.
یوگا، سیستم عصبی پاراسمپاتیک تان را فعال می کند

سیستم عصبی خودکار شما دو بخش دارد: سیستم عصبی سمپاتیک 
و سیستم  ایجاد می کند  زمان خطر  را در  یا گریز«  واکنش »جنگ  که 
کن«  هضم  و  کن  »استراحت  قسمت  آن  به  که  پاراسمپاتیک  عصبی 
بدن تان نیز می گویند. سیستم عصبی پاراسمپاتیک شما را آرام می کند 

و بهترین دوست شماست.
یوگا شهرت خوبی در تحریک و فعال سازی بخش پاراسمپاتیک مغزتان 
دارد که کمک تان می کند آرام باشید و تعادل را در زندگی تان برقرار کنید. 
می شود  آرام تر  مغز  می شود،  فعال  پاراسمپاتیک  وقتی سیستم عصبی 
جریان  و  گوارشی  ارگان های  ریز،  درون  غدد  به سمت  مستقیما  و خون 

لنفاوی می رود و همزمان، ضربان قلب و فشار خون پایین می آید.

رئیس هیات فوتبال کرمان اعالم کرد؛
استفاده از بهترین داوران در مسابقات شهرداری های کشور

آغاز مسابقات فوتسال شهرداری های کالنشهر های کشور در کرمان

یوگا چگونه مغزتان را تغییر می دهد؟
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به قلم 
محمد فتح نجات

ذوق  خوش  هنرمندان  از  یکی  که  است  سالی  چند 
کرمانی جشنواره ای را طراحی و اجرا کرده است که اگر 
از  یکی  به  تواند  می  کند،  جلب  خود  به  را  الزم  توجه 
ارزشمندترین اتفاقات فرهنگی -هنری کشور تبدیل شود. 
رخدادی که در سالهای ابتدایی کشور را تحت تاثیر قرار 
داد و چندسالی است که محلی برای هنرنمایی هنرمندان 
های  »ستاره  جشنواره  است.  شده  نیز  دیگر  کشورهای 
را  آن  قدرت  با  توان  می  امسال  که  کشور«  ای  صحنه 
این  دبیر  و  طراح  نژاد،  قربان  صمد  دانست.  المللی  بین 
جشنواره است که امسال با همکاری شهرداری کرمان و 
اداره کل فرهنگ و ارشاد استان، قرار است این جشنواره 
اجراهای  بخش  در  که  جشنواره  این  کند.  اجرا  را  مهم 
صحنه ای نظیر مجری گری، استندآپ کمدی و اجرای 
زنده موسیقی و.... ایجاد رقابت می کند، امسال با حمایت 
شهرداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اجرا می شود. صمد 
قربان نژاد در این باره به خبرنگار ما گفت: »امسال قرار 
است از سراسر دنیا در این جشنواره شرکت کننده داشته 

باشیم و این اتفاق برای من خیلی مهم است، زیرا هم می 
اینکه هنر و میزان  ایرانی باشیم و هم  توانیم سفیر هنر 
پیشرفت دیگر کشورها را به هنرمندان ایرانی نشان دهیم 
و این یعنی صادرات و وارداتی که موجب پیشرفت جامعه 
هنری کشور و به خصوص استان کرمان می شود. امروز 
و  فرهنگ  مدیرکل  و  کرمان  شهردار  که  هستیم  شاهد 
ارشاد استان نیز قدم به همکاری برداشته اند و این نشان 
می دهد که جامعه فرهنگی و هنری استان میل به ارتقاء 
دارد و این یعنی آغاز یک تغییر و پیشرفت بزرگ. از همه 
کسانی که در این راه ما را همراهی کرده اند و خواهند 
کمال  در  رخداد  این  که  امیدواریم  و  سپاسگزاریم  کرد 
بی نقصی برگزار شود. این جشنواره در اسفندماه امسال 
برگزار می شود و ما از هنرمندان کرمانی دعوت می کنیم 
جشنواره  این  با  توانند  می  مشارکتی  یا  و  ایده  اگر  که 
باید دست  یقینا  نگذارند.  نصیب  بی  را  ما  باشند،  داشته 
به شرکت کنندگان  ایران و کرمان  نمایش هنر  برای  ما 
خارجی پُر باشد و این امر به واسطه اتحاد هنری ممکن 

می شود«
چندی پیش با حضور شهردار کرمان و مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی از پوستر این جشنواره رونمایی شد و در 
ظرفیت های  گفت:  کرمان  شهردار  زاده  عالم  مراسم  این 
مردمی این جشنواره را می توان به عنوان یک ویژگی مهم 
دانست. ابداع و اجرای جشنواره ستاره  های صحنه کشور 

توسط یک موسسه فرهنگی و هنری به عنوان یکی دیگر 
بگذاریم چراغ  نباید  و  است  این جشنواره  ویژگی های  از 
این جشنواره خاموش شود، زیرا اینگونه رخدادهایی که 
بسیار  تواند  می  است  آن  طراح  خصوصی  موسسه  یک 

موفق تر از رخدادهای دولتی باشد.
و  فرهنگ  مدیرکل  مراسم،  این  از  دیگری  بخش  در 
ارشاد اسالمی استان با بیان این نکته که دولت تنها باید 
و  فرهنگی  عرصه  در  را  خود  نظارتی  و  مدیریتی  نقش 
هنری دنبال کند، گفت: »از واگذاری کارها و برنامه های 
فرهنگی و هنری به بخش خصوصی حمایت می کنیم و 
این مایه افتخار است که موسسات خصوصی بتوانند بار 
در  و  بگیرند  عهده  بر  را  هنری  ارتقاء  و  سازی  فرهنگ 
این زمینه ما تمام توان حمایتی خود را به کار خواهیم 

گرفت«
روزنامه »کرمان امروز« نیز از این اتفاق ارزشمند و مهم 
جشنواره  این  که  امیدواریم  و  کند  می  حمایت  هنری 
و  کشور  هنرمندان  واسطه حمایت  به  آینده  سالهای  در 
استان به سطوح باالتری برسد و شاهد حضور هنرمندان 
برای  و  طوالنی  راه  یقینا  باشیم،  بیشتری  غیرایرانی 
پیشرفت این رخداد نیاز به زمان بیشتری است، اما افق 
برگزار کننده  برای عزیزان  ما  و  به نظر می رسد  روشن 
در  این جشنواره  پوستر  درضمن  داریم.  موفقیت  آرزوی 
ادامه برای ارائه اطالعات بیشتر مخاطبان منتشر می شود.

سرویس فرهنگی کرمان امروز
 

قرآن  حفظ  مهارت  از  تواند  می  قرآن  حافظ 
بهره گرفته  اجتماعی خود  و  فردی  زندگی  در 
به  و  و دینی خود  اسالمی  زندگی  و در سبک 
به  اعتقادی  و  فرهنگی  میادین سخت  ویژه در 

آن تمسک یابد.
مولف  نباتی  رضا  مهر،   خبرنگار  گزارش  به 
کارکردهای  به  یادداشتی  در  آموزشی  کتب 

حفظ قرآن و اهمیت آن پرداخت.
وی در این یادداشت آورده است:مهم ترین و 
اصلی ترین محوری که امروز »  نیاز به حفظ 
قرآن در جامعه را با اهمیت جلوه می دهد، این 
است که حافظ قرآن می تواند از این مهارت در 
زندگی فردی و اجتماعی خود بهره گرفته و در 
سبک زندگی اسالمی و دینی خود و به ویژه در 
میادین سخت فرهنگی و اعتقادی به آن تمسک 
و   » نباشد.  صرف  الفاظ  حفظ  اگر  البته  یابد. 
قرآن  حافظان  تربیت  کارکرد  ترین  مهم  امروز 

باید همین معنا باشد.
پس، کالم الهی تنها برای جلوگیری از تحریف 
و نابودی به خاطر سپرده نمی شد تا با پیشرفت 
کند.  جلوه  بیهوده  قرآن  حفظ  چاپ،  صنعت 
قرآن  حفظ  برای  گوناگونی  انگیزه های  بلکه 

کریم وجود داشته و دارد.
عمومی  حفظ  گسترش  موضوع  به  عنایت  با 
قرآن کریم باید با توجه به » نیاز «، » توان « 
و » ذائقه « مخاطبان برنامه ریزی شود؛ و اال با 
توجه به دشواری های حفظ و تثبیت آن برای 
بی  و  مهارت، عقیم  این  عموم مردم، گسترش 

نتیجه خواهد بود.
» گسترش حفظ قرآن کریم در سطح عمومی، 
زندگی  سبک  کنار  در  اگر  بود،  خواهد  عقیم 
اسالمی و بر اساس نیاز مخاطب ارائه نشود. « 
حتماً  عمومی  گستره  و  عرصه  در  مهم  این  و 

نیازمند پیوست پژوهشی و برنامه ریزی درسی 
و آموزشی است.

» برنامه ریزی درسی « بخش از برنامه ریزی 
محتوای  اهداف،  آن  طی  که  است  آموزشی 
یابی مشخص  ارزش  و  تدریس  آموزشی، روش 
می شود. برنامه ریزی درسی فرایندی است که 
پیشرفت  یابی  ارزش  به  و  شروع  نیازسنجی  از 
یادگیری  بخش  اطمینان  نقطه  که  تحصیلی 

است ختم می شود.
اساس  بر  که  حفظ  آموزش  اهداف  تعیین 
در  گام  اولین  گیرد،  می  انجام  سنجی  نیاز 
است  فرایندی  نیازسنجی  است.  ریزی  برنامه 
شاخصه  به  توجه  با  را  موجود  وضعیت  که 
های وضعیت مطلوب مورد بررسی قرار داده و 
کند.  می  را مشخص  آن  تربیتی  های  ضرورت 
این نیازها بر اساس مطالعه و شناخت مخاطب، 
و  کارشناسان  های  دیدگاه  و  علمی  نظرات 
بر اساس آن  شرایط موجود تعیین می شود و 

اهداف قصد شده یک برنامه تعیین می گردد.
اکنون باید دید برای تعیین اهداف قصد شده 
برای برنامه حفظ قرآن کریم در دوره عمومی از 
کدام شیوه برای نیاز سنجی استفاده شده و بر 
این اساس چه اهدافی مشخص شده است؟ اما 
باید به ضرورت  قبل از مشخص کردن اهداف، 
گذاری  هدف  برای  الزم  شرط  دو  که  امکان  و 

هستند، توجه دقیق شود.
ضرورت حفظ قرآن

در ضرورت و چرایی حفظ قرآن کریم چندان 
اختالف نظری وجود ندارد. بحث بیشتر بر سر 
درباره  آنچه  بر  عالوه  است.   » حفظ  امکان   «
خوب  شد،  اشاره  کریم  قرآن  حفظ  ضرورت 
روایات شریف  و  کریم  قرآن  ببینیم  ابتدا  است 
در زمینه حفظ قرآن کریم چه دیدگاهی دارند 

و به این موضوع، چگونه نگریسته شده است؟
در قرآن کریم شاید تنها آیه ای که به صراحت 
آیه  همین  کرده  اشاره  قرآن  حفظ  موضوع  به 

باشد :
اوتُوا  الَّـذیـَن  بَیـناٌت فِی ُصدوِر  آیاٌت  ُهـَو  بَل 

الـِعلـَم
آیات روشنی است، در سینه  این قرآن،  بلکه 

داده شده  ]الهی[  علم  آنها  به  که  های کسانی 
است

الِـموَن َو مایجـَحـُد بِآیاتِـنا ااِلَّ الـَظّ
نمی  انکار  ستمکاران  جز  را  ما  آیات  هرگز  و 

کنند.
سوره عنکبوت، آیه 49

البته در تفاسیر شیعه از جمله تفسیر البرهان 
مصداق بارز صاحبان علم که قرآن بر سینه های 
علیهم  معصومین  ائمه   « را  گرفته  جای  آنان 
گرامی  پیامبر  حق  بر  جانشینان  که   » السالم 
می کند.  معرفی  هستند،  آله  و  علیه  اهلل  صلی 
عالمه طبرسی در جوامع الجامع عالوه بر پیامبر 
و ائمه، دانشمندانی که قرآن را حفظ و در سینه 
های خود جای داده اند و معنای آن را در سینه 
های خود جا داده اند مصداق این آیه می داند. 
در این آیه معیت و همراهی آیات قرآن با علوم 
الهی در سینه های صاحبان خرد، نکته ظریف 

و مهمی است.
 در بخش روایات شریف، در باب حفظ قرآن 
کریم مطالب فراوانی را می توان ذکر کرد که به 
گرامی  پیامبر  بسنده می شود.  مورد  بیان یک 

اسالم صلی اهلل علیه و آله می فرماید:

ِمـَن  َشیٌء  َجوفِـه  فی  لَیـَس  الّـذی  اِنَّ   «
الـُقـرآِن، َکالـَبیـِت الـَخـراب «

همانا کسی که اندرونش چیزی ازقرآن نیست، 
همانند خانه ای ویران است.

خانه دل آدمی بدون وجود نور قرآن، بی فروغ 
و ظلمانی است. این نور قرآن است  که در مسیر 
و  باشد.  راه  چراغ  تواند  می  دنیا  دشواری های 
البته حفظ قرآن زمینه ای را مهیا می کند تا نور 

قرآن به مرور وارد قلب انسان شود.
در کالم رهبر معظم انقالب

آنچه که از بیانات حکیمانه مقام معظم رهبری 
در  معظم له  با  کشور  قرآنی  جامعه  دیدار  در 
قرآن  حافظ  میلیون  ده  تربیت  درباره   1390
مطرح می شود را یک بار دیگر با دقت بخوانیم: 
» یکی از چیزهایی که می تواند تدبر در قرآن 
را به ما ارزانی بدارد، حفظ قرآن است. ما حافظ 
قرآن کم داریم. من قباًل گفتم که در کشور ما 
حداقل باید یک میلیون نفر حافظ قرآن باشند 
- حاال یک میلیون که عدد کمی است نسبت 
حاال چون  اما   - داریم  ما  که  این جمعیتی  به 
دوستان الحمدهلَلّ یک مقدماتی فراهم کرده اند، 
برنامه هائی  را مشغول شده اند و دارند  کارهائی 

را فراهم می کنند برای اینکه ان شاءاهلَلّ حفظ راه 
بیفتد، ما هم امیدمان بیشتر شده و به جای یک 
میلیون، می گوئیم ان شاءاهلَلّ ما باید ده میلیون 

نفر حافظ قرآن داشته باشیم. « 1390/5/5
همان طور که مالحظه می شود ایشان موضوع 
حفظ قرآن را » مقدمه تدبر « معرفی می کنند. 
لذا باید با همین نگاه حکیمانه به حوزه تربیت 
و یادگیری حفظ قرآن ورود پیدا کرد. چرا که 
غیر از این باشد، حفظ قرآن از ابزار هدایت به 
هدایت  و  تدبر  محوریت  و  شده  تبدیل  هدف 
و  شد.  خواهد  سپرده  فراموشی  به  قرآن  بودن 

این یعنی استحاله فرهنگی
امکان حفظ قرآن

تعالی  و  رشد  و  تربیت  ضرورت  به  توجه  با 
انسان از مرحله بودن ) بالقوه ( تا شدن ) بالفعل 
( در منابع اسالمی به ویژه قرآن و حدیث، نمی 
یا حفظ قرآن بدون  قرائت  توان تصور کرد که 
درک معنا و تفکر در مفهوم آن و بدون تالش و 
مجاهدت در عمل و تنها با خواندن مکرر الفاظ، 
حاصل  اثربخشی  و  چشمگیر  توفیق  چندان 

گردد.
قرآن  حفظ  ساختن  ممکن  برای  رو  این  از 

شناخت.  خوب  را  مخاطبان  یا  مخاطب  باید 
شناخت کمی و کیفی ایشان و گستره فعالیت و 
توجه به امکانات و توانایی ها در انتخاب این که 
» چه آیاتی را باید به چه مخاطبی آموزش داد؟ 

« کمک شایانی می کند.
این که بگوییم 14 میلیون دانش آموز ) از 7 
تحصیلی  یمسال  طول  در   ) ساله   18 تا  ساله 
حافظ جزء 30 قرآن بشوند قطعاً امری ناممکن 
آن  امکان  نه  و  آن  ضرورت  نه  که  زیرا  است 
ضوابط  و  شرایط  اساس  بر  نه  و  است  معلوم 

اینکار عقالنی و منطقی است.
چند تذکر مهم:

-1با توجه به ضرورت تربیت و رشد و تعالی 
انسان از مرحله بودن ) بالقوه ( تا شدن ) بالفعل( 
در منابع اسالمی به ویژه قرآن و حدیث، نمی 
توان تصور کرد که قرائت یا حفظ از فهمیدن و 
حتی عمل مستقل و تهی باشد. لذا در هیچ آیه 
و روایتی، قرائت و حفظ قرآن کریم، بدون درک 
اعتبار  اندیشه، مالک و  معنا و توجه به فهم و 

چندانی ندارد.
حفظ  یا  خواندن  ناپذیری  جدایی  زمینه  در 
نهی  نیز  و  اولیه  معنای  درک  از  قرآن،  الفاظ 
مکرر از خواندن طوطی وار و بدون فهم و تدبر 

در قرآن، آیات و روایات فراوان است.
2 -امکان حفظ قرآن در سنین کودکی، نباید 
منجر به سوء استفاده از این استعدادها به نفع 
اهداف خاص شود. محروم کردن دانش آموزان 
سه  تا  یک  مدت  به  ابتدایی  دوره  در  ویژه  به 
از  ادامه تحصیل و حفظ فشرده قرآن،  از  سال 
مصادیق روشن این نوع موارد است. ) این نوع 

برنامه ریزی ها جنبه عمومی ندارد. (
جلسات  با  مدرسه  های  کالس  -مقایسه   3
قرآن از جهات متعددی تفاوت دارد؛ لذا مقایسه 
مع  قیاسی  قرآن،  خاص  جلسات  با  مدارس 

الفارق است.
4 -حفظ و یا قرائت ترجمه آیات به جای متن 
آیات و به تنهایی، توصیه نمی شود. ترجمه باید 
و  مقایسه  فرصت  تا  شود  مطرح  متن  کنار  در 

بررسی درجه صحت و سقم آن مشخص شود.

روایت »کرمان امروز« از آغاز به کار دبیرخانه جشنواره ستاره های صحنه ای  کشور و وقوع یک اتفاق ارزشمند
 در عرصه فرهنگ و هنر استان که بازخورد جهانی دارد؛

صحنه مشترک کرمان و جهان

چرا باید قرآن را حفظ کنیم؟


