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فواید اقامتگاه های
 بوم گردی در ایران
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آنفلوآنزا 

کرونا از 

کشنده تر است  

نوشتاری به یاد ولی اهلل شیراندامی؛

 ُملک سینما 

بی سلیمان شد

متن در صفحه دوم

گزارشی از سی وهفتمین نشست یک مولف

 یک کتاب و تجلیل از مهدی محبی کرمانی

کهنسالی؛ کرمان و حرکت جمعیت استان به سمت  کاهش میزان موالید و تک فرزندی در  گزارش »کرمان امروز« ازخطر 

متن کامل در صفحه سوم

خانواده های کرمانی کوچکتر شده اند؟
     تا به امروز بارها مسئوالن کرمانی به بحران پیری جمعیت اشاره کرده اند و زنگ خطر کاهش نرخ رشد جمعیت در استان کرمان و آمار باالی تک فرزندی در بین خانواده های کرمانی به صدا در آمده و متاسفانه جمعیت استان کرمان به سمت 
کهنسالی در حرکت است. با توجه به مشکالت اقتصادی که این روزها وجود دارد خانواده ها تمایل کمتری به فرزند آوری دارند که در این زمینه دولت باید در راستای سیاست رشد جمعیت حمایت های ویژه ای در زمینه فرزند آوری و افزایش 

میزان تولد در کشور انجام دهد و...

استاندار کرمان:
حساب های بانکی شرکت های
 بزرگ کـــرمانی بسته می شود

متن در صفحه هشتم

رئیس ستاد انتخابات کرمان خبر داد:

تایید صالحیت

 62 درصد داوطلبان 

مجلس در کرمان

 صفحه  دوم

صفحات ششم و هفتم 

  بیش از ۵۶درصد ایرانی ها دچار کم تحرکی هستند
 دختر دانشجو در دام ناپدری شیشه ای

  حادثه مرگبار در محور روستای راویز رفسنجان
  هفت مصدوم در اثر واژگونی خودرو در ارزوئیه

  پدر ماساژ درمانی ایران بازداشت شد

اخبار ایران، جهان و حوادث: گزارش »کرمان امروز«
 از برپایی نمایشگاه خطاطی
 محمد حسین مودب با عنوان
گالری ارغوان:  »غوغای قلم 3« در 

غوغای پریشانی

رگا    ربند جهانی 
                               افتخار اریانی           

                                                                 حما یت   ره کرمانی 

بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان در نظر دارد تعدادی قالی دستباف را به صورت یکجا از طریق مزایده عمومی 
بفروش رساند، متقاضیان می توانند  از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روزکاری جهت دریافت اسناد به آدرس کرمان 
-  بزرگراه امام خمینی )ره( بعد از اداره کل زندانهای استان کرمان، دفتر مرکزی بنیاد تعاون زندانیان مراجعه و جهت 

کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 33224681 و 33239860 - 034 تماس حاصل فرمایند.
بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان 

بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان در نظر دارد مجموعه تفریحی توریستی باغ پروانه ها واقع در کیلومتر 20 جاده هفت باغ را که 
دارای آالچیق، رستوران، آشپزخانه و امکانات کامل رفاهی می باشد را به صورت اجاره سالیانه واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند  
ظرف مدت 7 روز از انتشار این آگهی پیشنهادات خود را به آدرس بزرگراه امام خمینی )ره( بعد از اداره کل زندانهای استان، دفتر 
مرکزی بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان تحویل و جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 33224681 و 33239860 

تماس حاصل فرمایند. بنیاد تعاون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار بوده و هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان 

آگهی مزایده 

آگهی مزایده واگذاری
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اخبار استان

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان با تاکید بر اینکه تضعیف شورای 
ایستاده  محکم  نگهبان  شورای  گفت:  است،  مجلس  تضعیف  نگهبان 

است که ناصالحان وارد رکنی از نظام نشوند.
حجت االسالم و المسلمین »علیدادی سلیمانی«  در جمع نمازگزاران 
را  بندگان  اینکه خداوند  بیان  با  امام علی)ع(  شهر کرمان در مصلی 
فرد  اظهار کرد:  توصیه می کند  الهی  تقوای  بیشتر  به رعایت هر چه 
بهشتی از عذاب اخروی بیمناک است و کسی که وقتی که می خواهد 

در شب استراحت کند اگر به اعمال روزانه خودش فکر کند و ببیند 
چه کارهایی انجام داده است چرا بیمناک نباشد.

امام جمعه شهر کرمان با تاکید بر اینکه وقتی مسئولیتی را به خواهران 
و برادران ما داده می شود، اگر توان انجام آن را ندارند، آن مسئولیت 
می پذیرید.  مسئولیت  طاقتتان  از  باالتر  چرا  کرد:  تصریح  نپذیرند  را 
برایتان عذاب دارد و  بر گردنتان می ماند و  این مسئولیت  سنگینی 

گرفتارتان خواهد کرد.
روز  البنین،  ام  وفات  تسلیت  ضمن  ادامه  در  کرمان  جمعه  خطیب 
و  فجر  دهه  اهلل  ایام  به  و  گفت  تبریک  نیز  را  شهید  مادران  تکریم 
این  در  ارتش  هوایی  نیروهای  ویژه  نقش  و  اسالمی  انقالب  پیروزی 
اسالمی،  ارتش جمهوری  هوایی  نیرویی  گفت:  و  کرد  اشاره  پیروزی 

جریانی قوی و امید بخش در پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی بود.
نماینده ولی فقیه در استان کرمان با بیان اینکه ارتش دینش را قبل از 
پیروزی به انقالب و امام )ره( ادا کرد و بعد انقالب نیز در همه صحنه 
های مهم و حیاتی حضور داشته است ادامه داد: باید در ۲۲ بهمن همه 
حضور داشته باشند، چون راهپیمایی ۲۲ بهمن یک راهپیمایی وحدت 
بخش همراه با بازیافتن غرور ملی و در راستای پیشرفت و استقالل 

کشور بوده و هست.
علیدادی سلیمانی با تاکید بر اینکه وحدت در نظام جمهوری اسالمی 
همراه  به  را  ملی  عزت  کشور  برای  و  داشته  زیادی  آوردهای  دست 

داشته است تصریح کرد: همین وحدت سبب شده که بتوانیم از نفوذ 
بیگانگان و توهین به مردم کشور جلوگیری کنیم.

امام جمعه شهر کرمان در ادامه به موضوع انتخابات یازدهمین دوره 
و  کرد  اشاره  جاری  سال  اسفندماه  دوم  در  اسالمی  شورای  مجلس 
گفت: انتخاب شخص اصلح بر عهده مردم است و با توجه به انتخابات 

در پیش رو حضور گسترده پای صندوق های رای مورد توجه است.
افراد  هرچه  اینکه  بر  تاکید  با  کرمان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
قدرتمندتر  مجلسی  باشند  داشته  حضور  صندوق ها  پای  بیشتری 
خواهیم داشت اظهار کرد: انتخاب اصلح در وضع قوانین مناسب موثر 
است و نماینده ای را باید به مجلس بفرستیم که تشنه خدمت باشد 

نه شیفته قدرت.
وی با تاکید بر اینکه نماینده باید خود را نوکر مردم بداند و  ارزش 
محور باشد و گره مشکالت مردم را باز کرده ادامه داد: باید نماینده ای 

انقالبی به مجلس بفرستیم.
امام جمعه کرمان به مجریان خدومی انتخابات و و در راس آنها شورای 
نگهبان نیز اشاره کرد و افزود: شورای نگهبان محکم ایستاده است که 
ناصالحان وارد رکنی از نظام نشوند. تضعیف شورای نگهبان تضعیف 
مجلس است. شورای نگهبان وظیفه اش این است که برای مردم، در 
برابر هر چه که به آن ها ضرر می رساند بایستند و وارد کردن هرگونه 

ضربه ای به شورای نگهبان بی انصافی است.

انتخابات کرمان گفت: ۳۶۲ نفر   رئیس ستاد 
در  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  داوطلب 
که  کردند  قطعی  نام  ثبت  کرمان  استان  این 
به  نفر   ۲۹۵ و  دادند  انصراف  آنان  از  نفر   ۶۷
بررسی صالحیت ها وارد شدند که از این میزان 
لذا ۶۲ درصد  تایید صالحیت شدند  نفر   ۱۸۳
اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  داوطلبان  از 

مجوز تایید صالحیت دریافت کردند.
در  افزود:  بصیری  ایرنا،محمدصادق  گزارش  به 
بازرسی مجدد و پس از بررسی شکایت افراد رد 
صالحیت شده، ۵۹ نفر نامزد انتخابات مجلس 
شورای اسالمی در این استان به جرگه انتخابات 

بازگشتند.
وی اظهار کرد: هر چه افراد تایید صالحیت شده 
بیشتری در عرصه انتخابات وجود داشته باشند، 
مردمی که به سالیق متفاوت می خواهند رای 
انتخابات خواهند  تر در  بدهند، مشارکت فعال 

داشت.
استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون   
در  کرمان  استان  نظارت  هیات  گفت:  کرمان 
بررسی مجدد صالحیت ها زمینه ورود سالیق 
پیش  و  کرد  باز  انتخابات  عرصه  به  را  متفاوت 
بینی می شود مردم با شور و نشاط در انتخابات 
گرفته  شکل  خوبی  عرصه  و  کنند  می  شرکت 

است. وی افزود: ۲هزار و ۲۵۰ شعبه اخذ رای 
میزان  این  از  که  دارد  وجود  کرمان  استان  در 
یکهزار و ۳۲۸ ثابت و ۹۲۲ شعبه سیار هستند.

عرصه   ۲ در  حاکمیت  کرد:  بیان  بصیری 
که  شود  می  وارد  نظارت  و  انتخابات  اجرای 
دارد  قرار  دولت  و  کشور  وزارت  دست  به  اجرا 
دولت دستگاه  های  توصیه  و  ها  بخشنامه  با  و 
های مختلفی پای کار آمدند و روند آموزش ها، 
رزمایش ها و زیرساخت ها برای برپایی انتخابات 

فراهم شده است.
انتخابات  مرحله   ۲۵ مجموع  از  داد:  ادامه  وی 
مجلس شورای اسالمی، تنها ۲ مرحله دستی و 

مابقی الکترونیکی انجام می شود.
استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
عنوان  به  هویت  احراز  مرحله  گفت:  کرمان 
می  برگزار  الکترونیکی  کامال  بخش  مهمترین 

شود و کاربرها آموزش الزم را دیده اند.
۴۰ هزار نفر در استان کرمان در قالب اعضای 
شعب، نمایندگان فرماندار و بخشدار، محافظان 
و  نظارت  هیات  نمایندگان  شعب،  بازرسان  و 

نامزدها درگیر برگزاری این انتخابات هستند.
 ۱۰ و  انتخابیه  ۹حوزه  دارای  کرمان  استان 
اسالمی  شورای  مجلس  در  نمایندگی  کرسی 

است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان:

وارد کردن هرگونه ضربه ای به شورای نگهبان بی انصافی است

رئیس ستاد انتخابات کرمان خبر داد:

تایید صالحیت 62 درصد داوطلبان مجلس در کرمان

خبر
استاندار کرمان:

حساب های بانکی شرکت های بزرگ 

کرمانی بسته می شود

استاندار کرمان گفت: با توجه به ابهام در زمینه انتقال حساب شرکت های 
بزرگ استان کرمان به داخل استان از رییس کل بانک مرکزی درخواست 
می کنیم که ابالغ نماید هیچ بانکی برای شرکت های فعال در استان کرمان 

حساب باز نکند.
کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
محمدجواد فدائی استاندار کرمان روز شنبه در جلسه شورای معادن استان 
گفت: هراقدامی که الزم است توسط سازمان صمت و امور مالیاتی در استان 

و مرکز برای وصول یک درصد فروش معادن استان کرمان صورت بگیرد.
فدائی درباره انتقال حساب شرکت های بزرگ استان کرمان به داخل استان 
و مشخص شود که چه  برگزار  زودی  به  باره  این  در  باید جلسه ای  افزود: 
به استان  انتقال حساب شرکت های بزرگ  انجام شده، زیرا هنوز  اقداماتی 

کرمان برای ما مبهم است.
استاندار کرمان بیان کرد: از رییس کل بانک مرکزی درخواست می کنیم که 
ابالغ نماید هیچ بانکی برای شرکت های فعال در استان کرمان حساب باز 

نکند و اگر در جای دیگر حساب دارند، بسته شود.
فدائی تصریح کرد: هیچ بانکی حق ندارد برای شرکت های وابسته به مس، 
باز کند و در صورتی که  گل گهر و زغال سنگ به جز در کرمان حساب 
زمان  مدت  پایان  از  بعد  دارد،  وجود  دیگر  جای  در  قراردادی  و  تعهدات 

مشخص، به کرمان منتقل شود.

مدیرکل دفتر فنی استانداری کرمان:

حدود 60 درصد پروژه های عمرانی

 استان نمرۀ قبولی نمی گیرند

مدیرکل دفتر فنی استانداری کرمان گفت: ۶۰ درصد پروژه های استان به 
دلیل عدم جانمایی مناسب و فقدان مشاور و پیمانکار قوی، ضعیف و 

متوسط هستند و به لحاظ فنی نمرۀ قبولی نخواهند گرفت.
به گزارش کرمان شهرآن الین، غالمحسین زیوری  در نشست شورای 
فنی بم، افزود: برای ساماندهی در این بخش باید در مدیریت منابع 
برای هر پروژه مشاور صاحب صالحیت انتخاب کنیم تا صرفۀ اقتصادی 
داشته  کافی  و  الزم  دقت  پیمانکار  انتخاب  به  نسبت  و  باشد  داشته 
ضعیف  ردیف  در  ما  پروژه های  درصد   ۶۰ کرد:  تصریح  وی  باشیم.  
یا  نبوده  یا طرح مناسب  این معناست که  به  و  دارند  قرار  و متوسط 
به وظیفه خود  نظارتی  به عنوان دستگاه های  ما  یا  و  پیمانکار ضعیف 
درست عمل نکرده ایم. مدیرکل دفتر فنی استانداری کرمان خاطرنشان 
کرد: هر کدام از سه رکن طرح، اجرا و نظارت اشکال داشته باشد پروژه 
ناقص و معیوب است و به رغم محدودیت ها و مشکالتی که در جهت 

تأمین اعتبار داریم همین اعتبار محدود را هم به هدر داده ایم.
زیوری افزود: در امور عمرانی باید وسواس داشته باشیم زیرا یک پروژۀ 
عمرانی سال های سال باید ارائه خدمت کند و اگر ضعیف عمل شود،  

عمر پروژه کم خواهد شد و این به معنای نابودی منابع است.
وی یادآور شد: فرمانداری ها نمایندۀ عالی دولت در شهرستان ها هستند 
با یکدیگر  و تمام ادارات وظیفۀ ذاتی دارند که به عنوان ارکان دولت 
استانداری  دفترفنی  مدیرکل  باشند.  داشته  همکاری  و  هم اندیشی 
بیشتر  فرصت  کمتر،  فاصلۀ  با  می توانند  شهرستانی  واحدهای  افزود: 
و توزیع پروژه ها به صورت شهرستانی، آنها را مدیریت و نظارت کنند. 
زیوری بیان کرد: مسئوالن هر کاری انجام می دهند وظیفۀ ذاتی شان 
است و نباید منت بر کسی بگذاریم؛ اگر کسی فکر می کند نمی تواند از 
عهدۀ کارش برآید، آن را به کسی بسپارد که در توانش است. در این 
جلسه گزارشی از روند ارتقای کیفیت پروژه های عمرانی و پروژه های 
بیابان زدایی شهرستان بم ارائه شد و هماهنگی، بررسی و بازدید میدانی 
کارگروه نظارت شورای فنی از پروژه های عمرانی شهرستان بم از دیگر 

دستورات جلسۀ این شورا بود.

رشد 457 درصدی سود خالص

 شرکت صنایع مس شهیدباهنر

 به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع مس شهید باهنر، شرکت صنایع 
مس شهید باهنر به عنوان یکی از شرکت های زیر مجموعه هلدینگ سرمایه 
گذاری صدر تامین و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی محصوالت با 
استانداردهای جهانی تولید و عالوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، به کشورهای 
تایوان،  چین،  اسپانیا،  انگلستان،  فرانسه،  آلمان،  جمله  از  جهان  مختلف 
ویتنام، تایلند و کویت صادر می شود. شرکت صنایع مس شهید باهنر توانسته 
بر   تاکید  با  توانسته  و  کند  حفظ  باالیی  حد  تا  را  خود  تولید  میزان  است 
تامین نیاز بازارهای داخلی، عملکرد مثبتی از خود بر جای گذارد. بر اساس 
گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به آذر ۱۳۹۸ شرکت صنایع مس شهید باهنر 
سود خالص این شرکت با جهشی قابل توجه از ۴۴۶ میلیارد ریال به ۲۴۸۵ 
میلیارد ریال رسیده و رشدی ۴۵۷ درصدی را تجربه کرده است. در عین حال 
درآمدهای عملیاتی شرکت مس باهنر نشان دهنده بهبود عملکرد این شرکت 
نسبت به دوره مشابه است. در مقایسه رشد عملکرد ۹ ماهه ۹۸ به ۹ ماهه ۹۷ 
نشان می دهد فروش)درآمدهای عملیاتی( این شرکت ۴۱ درصد رشد  داشته 
است و از ۶۸۹۳  میلیارد ریال در ۹ ماهه سال ۹۷ به ۹۷۴۹  میلیارد ریال 
در ۹ ماهه   سال ۹۸ رسیده است.  بر این اساس سود عملیاتی این شرکت با 

۳۹۴ درصد رشد از ۷۲۸ میلیارد ریال به  ۲۸۷۱ میلیارد ریال رسیده است.

برگزاری کرسی تالوت قرآن

 به یاد حاج قاسم سلیمانی
انقالب  مراسم تالوت آیات نور به مناسبت چهل ویکمین سالگرد پیروزی 
اسالمی وگرامیداشت یادوخاطره سپهبد شهید سردار حاج قاسم سلیمانی و 

همرزمانش درسقاخانه ابالفضل زرند برگزارشد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، مراسم کرسی 
بین  قاری  باحضور  سلیمانی  قاسم  یاد شهید سپهبد حاج  به  قرآن  تالوت 
المللی حامدعلیزاده وحافظ بین المللی حاج هاشم سلطانی نژاد  در سقاخانه 

ابالفضل برگزارشد.
گفت:  زرند  شهرستان  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  مسئول  قادری  ابوالقاسم 
انجام شده است امیدواریم بتوانیم  در دهه فجر این برنامه باشکوه خاصی 
ونهاد های  ادارات  با کمک  قرآنی  فعالیت های  راستای  برنامه های خوبی در 

فرهنگی ومجمع قاریان شهرستان داشته باشیم .

صحنه  در  مردم  مشارکت  اهمیت  به  اشاره  با  کرمان  استاندار   
انتخابات و اینکه کشور امروز به این حضور نیاز دارد گفت : روح 
و  استانداران  جمع  در  جمهوری  ریاست  اخیر  سخنان  بر  حاکم 
ایشان  زیرا  بود  انتخابات  در  مردم  اکثریت  مشارکت   ، فرمانداران 
معتقدند که حضور مردم عالوه بر بازتاب ملی و منطقه ای، بازتاب 

جهانی دارد.
 محمدجواد فدائی افزود:  حضور مردم در صحنه انتخابات به نوعی 
حمایت از نظام و انقالب اسالمی به شمار می رود لذا دولت به لحاظ 
اجرایی تمامی شرایط را برای مشارکت حداکثری و حضور پرشور 

و باشکوه مردم  و تمام سالیق در  انتخابات پیش رو فراهم می کند.
به گزارش ایرنا، استاندار کرمان با اشاره به اهمیت مشارکت مردم 
در صحنه انتخابات گفت: کشور در شرایط کنونی به این حضور نیاز 
دارد که امیدواریم این اتفاق بیفتد و در دوم اسفندماه سال جاری 

شاهد انتخاباتی پرشور و باشکوه برای کشور باشیم.
فدائی  قانونمند عمل کردن و زمینه سازی برای حضور همه گرایش ها 
و سالیق در انتخابات دوم اسفند امسال را  جزو الزامات و زمینه ساز 
انتخابات برشمرد که همه دلسوزان  مشارکت حداکثری مردم در 

نظام و انقالب باید نسبت به این  مهم اهتمام ویژه داشته باشند.

در هفتمین روز از دهه ی مبارک فجر انقالب اسالمی، رئیس 
کل دادگستری استان کرمان و اعضای شورای قضائی استان به 
مشکالت ۸۳ نفر از شهروندان کرمانی به صورت چهره به چهره 

رسیدگی کردند.
دهه  تبریک  ضمن  مردمی  مالقات  این  حاشیه  در  موحد  یدا... 
استان  قضائی  مسئوالن  گفت:  اسالمی  انقالب  فجر  مبارک  ی 
دارند  استان  با شهروندان شریف  هر هفته یک مالقات مردمی 

و مراجعه کننده دستگاه قضائی مشکالتشان را مطرح و اعضای 
شورای قضائی استان فرمایشات آنها را می شنوند و مشکالتشان 

را بررسی می کنند. 
رئیس شورای قضائی استان کرمان اظهار کرد: این اقدام یک کار 
پسندیده است که مسئولین نهادهای مختلف در مراکزی مانند 
مساجد و مصلی ها حضور پیدا کنند و مردم بتوانند به راحتی به 
آنها دسترسی پیدا کنند و مشکالت مراجعه کنندگان را بررسی 

کنند.
وی  ادامه داد: به مناسبت دهه ی مبارک فجر انقالب اسالمی 
اعضای شورای قضائی استان در مصلی امام علی )ع( شهر کرمان 
حضور پیدا کردند و به درخواست های ۸۳ نفر از مردم که به هر 
حال از جمله مراجعه کنندگان به سازمان های وابسته به دستگاه 
قضائی هستند به صورت چهره به چهره رسیدگی شد و دستورات 
الزم برای حل مشکالتشان در محدوده مقررات قانونی صادر شد.

استاندار کرمان:

شرایط کنونی کشور نیاز به حضور حداکثری مردم در انتخابات دارد

به مناسبت دهه ی مبارک فجر انقالب اسالمی صورت گرفت؛

مالقات مردمی رئیس کل دادگستری استان کرمان با 83 نفر از شهروندان کرمانی

اداره کل امور عشایر استان کرمان در نظر دارد انجام عملیات بازگشایی و مرمت راه عشایری سیاهان 
و فتح آباد شهرستان رفسنجان نوبت 1 را به صورت مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس )www.setadiran.ir( به پیمانکار واجد شرایط در رشته 
راه و ترابری واگذار نماید. بدیهی است کلیه مراحل فرایند برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد .
مهلت دریافت اسناد مناقصه در سامانه ستاد ایران: از ساعت 14 روز 98/11/19 تا ساعت 10 صبح روز 

98/11/24 قابل دریافت می باشند.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32542038- 034 داخلی 118 )اداره کل امور عشایر استان 

کرمان( تماس حاصل نمایید.
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 763929

فراخوان انتخاب پیمانکار  جمع آوری ۲3۲ کاالی 
غیر استاندارد 

در کرمان
اداره استاندارد استان کرمان گفت: ۲۳۲  مدیرکل 
بدون  و  غیراستاندارد  کاال ی  آوری  جمع  مورد 
نشان  با  مطابقت  نبود  و  آزمایش  از  پس  کیفیت 

استاندارد در کرمان کشف شد.
استان  استاندارد  اداره  مدیرکل  عاقلی  اسماعیل 
کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های 
باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: در ده ماهه 
اول سال جاری ۷۵ مورد اعالم جرم علیه واحد های 
کرمان  در  قضایی  مراجع  و  تعزیرات  به  متخلف 
گزارش شده است. عاقلی افزود: تخلفات اعالم شده 
از سوی کارشناسان  بررسی های صورت گرفته  در 
آجر  تولیدی  واحد های  استاندارد شامل،  اداره کل 
واحد های  بازی،  شهر  تجهیزات  آسانسور،  سفال، 
تولیدی بتن، معادن شن و ماسه، وسایل سنجش 
خصوص  در  عرضه  واحد های  و  بار  تره  میدان 

کاال های غیر استاندارد است.
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قلیان؛
نقطه شروع اعتیاد !

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9801660
 2991040025 ملی  بشماره  محمدمختارآبادی  آقای  به  وسیله  بدین 
شناخته  ابالغ  مامور  گزارش  برابر  که  فوق  کالسه  پرونده  بدهکار 
مورخ   159733 رهنی  سند  برابر  که  گردد  می  ابالغ  اید  نگردیده 
1390/05/05 بین شما و بانک ملی مبلغ 3/650/000/000 ریال بدهکار می باشید که بر 
اثر عدم  پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی 
اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه 
اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ 
اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده 
روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری 

عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 
1608 م/الف

علیرضا محمدی کیا 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9801765
 2991040025 ملی  بشماره  محمدمختارآبادی  آقای  به  وسیله  بدین 
ابالغ  اید  نگردیده  شناخته  ابالغ  مامور  گزارش  برابر  که  فوق  کالسه  پرونده  بدهکار 
مبلغ  ملی  بانک  و  بین شما  مورخ 1382/11/30  رهنی 126692  برابر سند  می گردد که 
265/000/000 ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم  پرداخت وجه بستانکار درخواست 
صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء 
ابالغ می  نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما  باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین  مطرح می 
گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در 
روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما 

تعقیب خواهد شد. 
1609 م/الف

علیرضا محمدی کیا 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 

یادداشت های 
گاه و بی گاه

درس باران 
باران می بارید صدای ریزش باران مرا به محیط آزاد کشاند. 
گوشه ای ایستادم و به یکی از نعمت های بی شمار الهی که به 
راحتی قابل دیدن است نگاه می کردم. قطره های باران یکسان 
و یکنواخت می بارید وقتی به اطرافم نگاه کردم بر همه پستی 
ها و بلندی ها و موجودات روی زمین به یک اندازه می بارید 
و مازاد مصرفشان هم بر زمین می ریخت و در آخر به صورت 
رود به دریا سرازیر می شد و یا برای ذخیره به زمین فرو می 
رفت و قطره ای هم به هدر نمی رفت. با تمام شدن بارندگی 
رفتن ابرها و پاشیده شدن نور خورشید شادی و طراوت خاصی 
برهمه جا حکمفرما بود نگاه به باران درسی به من آموخت که 

ای کاش ما هم با همنوعان مثل بارش باران عمل می کردیم.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

گزارش »کرمان امروز« ازخطر کاهش میزان موالید و تک فرزندی در کرمان و حرکت جمعیت استان به سمت کهنسالی؛

خانواده های کرمانی کوچکتر شده اند؟

اشاره:
آن  شیوع  بر  روز  به  روز  که  است  ای  عارضه  ناباروری 
بحران  با  را   بیشتری  های  خانواده  و  یابد  می  افزایش 
مواجه می سازد. مطابق آخرین آمارها20/2 درصد از زوج 
های ایرانی نابارور هستند و هر ساله 88 هزار زوج به این 
آمار اضافه می شود. پیش تر از این ها نسبت هر یک زن 
تولد 6 فرزند بود که این روند به هر یک زن کمتر از 2 
فرزند تغییر یافته است و همین امر سبب شده است که 

ایران در کاهش ناباروری رکورد بزند.
از سوی دیگر بحران پیری به این مساله دامن زده است. 
این مساله در کرمان هم از زبان مسئوالن  بارها  به آن 
اشاره شده است و زنگ خطرکاهش نرخ رشد جمعیت در 
بین خانواده  در  فرزندی  باالی تک  آمار  و  استان کرمان 
های کرمانی به صدا در آمده و متاسفانه جمعیت استان 
همین  در  است.  حرکت  در  کهنسالی  سمت  به  کرمان  
زمینه گزارشی تهیه شده که در ادامه  قابل مطالعه است.

کاهش رشد جمعیت در ایران
کاهش میزان باروری از مباحثی است که در سال های 
اخیر باعث کوچک شدن خانوارهای ایرانی شده است. به 
گفته مدیر دفتر سالمت جمعیت وزارت بهداشت امسال 
میزان تولد در کشورنسبت به سال های گذشته کاهش 
یافته و به میزان یک میلیون و 200 هزار نفر رسیده است 
و رشد جمعیت از 3 و نیم درصد در سال های گذشته به 

حدود یک درصد در سال جاری رسیده است. 
ایران رکورددار کاهش ناباروری شد

چندی پیش هم دبیر کارگروه جمعیت مرکز ماهر بسیج 

حرکت  در  سالمندی  به  رو  ایران  جمعیت  اینکه  بیان  با 
شد.  ثبت  ایران  در  ناباروری  کاهش  رکورد  گفت:  است 
صالح قاسمی، اظهار کرد: سرعت صعودی کاهش جمعیت 
در ایران و افزایش جمعیت سالمند از مهم ترین چالش های 

حال حاضر کشور است.
وی با بیان اینکه پیش تر از این ها نسبت هر یک زن تولد 
6 فرزند بود که این روند به هر یک زن تولد کمتر از 2 
فرزند تغییریافته است افزود: همین امر سبب شده است 

که ایران در کاهش ناباروری رکورد بزند.

دبیر کارگروه جمعیت مرکز ماهر بسیج عنوان کرد: اگر 
روند کاهش جمعیت ادامه یابد در 30 سال آینده ایران 

جزو پنج کشور سالمند جهان خواهد شد.
پیامدهای اسف بار کاهش جمعیت

از جمله آثار و پیامدهای منفی کاهش جمعیت، تغییر 
ساختار جمعی و به اصطالح، پیر شدن جمعیت کشور و 
در نتیجه، عدم رشد و توسعه اقتصادی است. همچنین  با 
کاهش رشد منفی جمعیت، جمعیت جامعه پیر می شود 
و از نشاط و سرزندگی الزم  برخوردار نخواهد بود. یکی 

دیگر از پیامدهای منفی کاهش و نیز کنترل جمعیت، 
سمت  به  حرکت   است.  تربیتی  و  اخالقی  های  آسیب 
آثار منفی کاهش رشد  انقطاع نسل بشراز دیگر  و سوی 

جمعیت است.
آمار باالی تک  فرزندی در کرمان

در کرمان هم از زبان مسئوالن  بارها  به بحران پیری 
رشد  نرخ  خطرکاهش  زنگ  و  است  شده  اشاره  جمعیت 
جمعیت در استان کرمان و آمار باالی تک فرزندی در بین 
خانواده های کرمانی به صدا در آمده و متاسفانه جمعیت 

استان کرمان  به سمت کهنسالی در حرکت است.
چندی پیش مدیر کل ثبت احوال استان کرمان گفت: 
جمعیت استان  تا پایان سال 97 بر اساس آمار 3 میلیون 
و 253 هزار و 342 نفر بوده است که 51 درصد را مردان 

و 49 درصد را زنان تشکیل می دادند.
اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  احوال  ثبت  مدیر کل 
کرمان،  در شهرهای  ترتیب  به  استان  بیشترین جمعیت 
سیرجان، رفسنجان، جیرفت و بم است گفت: از هر 100 
عدد  این  که  دارند  باالی 65 سال سن   5.1 کرمانی  نفر 

نشان می دهد که به سمت کهنسالی حرکت می کنیم.
اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  احوال  ثبت  مدیر کل 
و  تقویت  باید  کرمان  استان  در  فرزندآوری  فرهنگ 
فرزندآوری  برای  دنیا  کشورهای  افزود:  شود  داده  ترویج 
مشوق های زیادی گذاشته اند و ما نیز باید در این زمینه 

وارد شویم و فکری برای نسل آینده داشته باشیم.
سخن آخر

باتوجه  به مشکالت اقتصادی که این روزها وجود دارد 
خانواده ها تمایل کمتری برای فرزند آوری دارند که در 
رشد  های  راستای سیاست  در  باید  ها  دولت  زمینه  این 
و  آوری  فرزند  زمینه  در  ای  ویژه  جمعیت، حمایت های 
افزایش میزان تولد در کشور انجام دهند و با فراهم کردن  
شرایط مناسب زمینه ساز تشویق زوجین  به فرزند آوری 

شوند. 

   تا به امروز بارها مسئوالن کرمانی به بحران پیری جمعیت اشاره کرده اند و زنگ خطر 
کاهش نرخ رشد جمعیت در استان کرمان و آمار باالی تک فرزندی در بین خانواده های 
کرمانی به صدا در آمده و متاسفانه جمعیت استان کرمان به سمت کهنسالی در حرکت 
است. با توجه به مشکالت اقتصادی که این روزها وجود دارد خانواده ها تمایل کمتری به 
فرزند آوری دارند که در این زمینه دولت باید در راستای سیاست رشد جمعیت حمایت 

های ویژه ای در زمینه فرزند آوری و افزایش میزان تولد در کشور انجام دهد و...

لزوم  شناخت 
درد و اشتیاق 
در کودکان 

از  فراغت  و  سرگرمی  برای  فقط  کودکانه  های  بازی 
نیز  روانشناسی  و  علمی  لحاظ  از  بلکه  نبوده  زندگی 
کودکان را ترغیب به پذیرفتن قانون های اصلی و واقعی 
زندگی می کند. بچه هایی که قانون یک بازی را جدی 
که  چرا  داشت  خواهند  تری  روشن  ی  آینده  گیرند  می 
جایگاه قانون را شناخته و به این مهم پی برده اند که باید 
به قانون احترام بگذارند. اینکه فرزندانمان را تشویق کنیم 
را رعایت کنند  بازی همه ی مسائل اخالقی  که در یک 
به  پایبندی  و  پذیری  مسئولیت  حس  که  شود  می  باعث 
قانون در اخالق آنها شکل بگیرد. اما گاهی به خطا وقتی 
نادیده  با  و  خندیم  می  خورد  می  شکست  فرزندمان  که 
گرفتن مساله ای ساده مسیر رشد او را به اشتباه می اندازیم. 
برنده شدن حتی  برای  است که  قدری عجول  به  زندگی 
را  قانون  بازی  در  ها  بچه  برداریم.  اشتباه  قدم  یک  نباید 
شناخته و پایبندی به آن را امتحان می کنند تا در بزرگسالی 
شانه از زیربار مسئولیت های جدی خالی نکنند. هر چند 
گاهی مسائل را برای بچه ها ساده می گیریم اما باید قوانین 
زندگی را به خوبی آموخته باشند تا وجدان در وجودشان 
شکل بگیرد و براساس آن فضیلت های اخالقی را کسب 
کنند بی آنکه خودمان بخواهیم قواعد زندگی را در بازی 
به فرزندانمان القا کرده ایم و البته که این قوانین از اولین 
بار بازیهای بشر در آن وجود داشته است. خوبی ها همان 
هایی بوده که اکثریت به آن تمایل داشته و بدی ها همان 
و  ترس  البته  دارند  ترس  از آن  بشر  ابناء  هایی هستند که 
احترام را از روی عاقبت اندیشی تجربه کرده اند و قوانین 
به  باید  کودکانه  بازی  یک  در  اند.  گرفته  شکل  اینگونه 
تا در  فرزندمان یاد دهیم که درد و اشتیاق را تجربه کند 
بزرگسالی قوانین سودمند را شناخته و براساس آن برنامه 
های درخشان داشته باشد. شادی مدام و بی تفاوت بودن 

کودکان اندیشه ی تابناکی برای آنها ایجاد نخواهد کرد.
کوچه را آخر به یغما می برد 

بس که در خواب دلم گم می شوی 
جشن دنیا را به خوابی داده اند

تلخی این گم شدن ها زندگی 

به قلم 
مهناز سعید 

گزارشی از سی وهفتمین نشست یک مولف، یک کتاب 
و تجلیل از مهدی محبی کرمانی

کرمان- شیما فتح نجات-خبرنگار روزنامه 
مولف  و هفتمین نشست یک  اطالعات: سی 
،یک کتاب با تجلیل از مهدی محبی کرمانی 
،شاعر،روزنامه  نویسی  داستان  پیشکسوتان  از 
نگار ، پژوهشگر ،صنعتگر با حضور سید علی 
میر افضلی ،محمد شریفی نعمت آباد و حمید 
نیک نفس از نویسندگان و شاعران  بنام استان 
و  ،هنرمندان  مسئوالن  از  جمعی  و  کرمان 
دوستداران وی در فرهنگسرای شهر سرچشمه 

برگزار شد.
در این مراسم حمید نیک نفس از نویسندگان 
مطرح و پیشکسوت استان کرمان گفت : مهدی 
محبی در شهر سرچشمه زیسته است. هنرمندی 
قصه گو که وقتی نوار نقاله این مجتمع را سیل 
با خود برد او هفته ها د رکنار همکارانش ماند تا 

اوضاع به حالت عادی باز گردد .
وی افزود : مهدی محبی هنرمندی فراموش 
همه  برای  کمالی  با  الگوی  است،او  نشدنی 
با اخالق و  اطرافیانش محسوب می شود که 
منش درستش زندگی بسیاری را تغییر داده 

است .
اولین  از  محبی   : گفت  ادامه  در  شاعر  این 
انسانهایی بود که در مجتمع مس سرچشمه با 
عشق کا رکرده است ،او آدم بزرگی است که در 
کنار خود بسیاری را درس بزرگی و صداقت 

آموخته است .
نیک نفس در پایان گفت : امثال محبی در 
جامعه ما کمیابند ، من خود را مدیون خوبی 

هایش میدانم.
در ادامه این مراسم سید علی میر افضلی از 
نویسندگان بزرگ کرمان گفت : از سال 58 و 
از دوران کودکی در شهر سرچشمه زیسته ام 
و همیشه شاهد حضور بزرگانی در سطح این 
شهر بوده ام ،بعدها وقتی در این شهر مشغول 
به کار شدم فهمیدم که شخصی به نام مهدی 
محبی چه اتفاقات بزرگ و به یاد ماندنی را با 

همت واالیش در این شهر رقم زده است .

میر افضلی ادامه داد : او کسی بود که محیط 
اجتماعی و فرهنگی سرچشمه را با نگاه درستش 
زیبا کرد ،وی روابط عمومی مس سرچشمه را با 
منش زیبا ،عمیق و دلبستگی به این شهر اداره 

کرد و از هیچ کوششی فرو گذاری نکرد ...
این نویسنده افزود : همیشه در همه گرفتاری 
های کاری و زندگیم با وی مشورت دارم و حرف 
او برایم حجت است ، مدیون اویم ..آنچه تا امروز 

آموخته ام از وی بود.
و  دلبستگی  با  کرمانی  محبی   : گفت  وی 
با مدیریت  به صنعت مس داشت  عشقی که 
از پایه گذاران این صنعت  اخالق مدارانه اش 

محسوب  می شود من وام دار اویم.
میر افضلی در پایان گفت : نگاه وی به شهر 
سرچشمه و مجتمع مس آنقدر هویداست که 
حتی در کتاب آهوانی، داستانی به نام سرچشمه 
وجود دارد که خود شعر بلندی از روایت شاعرانه 

یک زندگی است.
همچنین در ادامه این مراسم محمد شریفی 
نعمت آباد از نویسندگان و منتقدان هنر داستان 
نویسی در استان کرمان گفت : محبی را از سال 
68 یافته ام او زیباترین مصداق دوستی ،صفا و 

دلگرمی است .
وی افزود : د رمورد وی نمیتوانم سخن گویم 
او وصف ناشدنی ست ،اما الزم میدانم بگویم با 
نپرداختن به داستانهای وی در حقش ظلم شده 
: کتاب آهوانی وی  . شریفی اعالم کرد  است 
در جایزه مهرگان امسال از بین 900 کتاب به 
مرحله آخر 7 کتاب رسیده است که با تاخیر در 
تصمیم گیری نهایی منتظر اعالم آخر مانده ایم 
که البته بنده معتقدم یکی از کتابهای منتخب 

،کتاب آهوانی خواهد بود .
زمینه  در  محبی   : داد  ادامه  نویسنده  این 
،وی  دارد  فعالیت  جدی  و  طنز  داستانهای 
داستانهای قوی و چند بعدی مانند شخصیت 
خودش دارد ،داستانهای وی در ادبیات معاصر 

ماندگارند .
شریفی گفت : محبی داستان نویسی را ا زدهه 
40 و از سالهای ورود خود به دانشگاه آغاز کرده 
است و از همان زمان در دو زمینه طنز و غیر 

طنز کار کرد.
وی افزود : سبک نوشتاری محبی محاوره ای 
و شخصیت های داستانی وی آدم های معمولی 
هستند ،با توجه به آشنایی وی با شهر کرمان د 

ر داستانهایش گاهی بافت قدیم و جدید را در 
هم می آمیزد.

وی   : داد  ادامه  کرمان  برجسته  نویسنده 
همانطور که در زندگیش انسانی روا دار است 
در داستانهایش هم در رابطه با شخصیت های 

داستانی همین منش را پیاده می کند.
توصیف  به  پایان  در  آباد  نعمت  شریفی 
داستان   جمله  از  آهوانی  کتاب  داستانهای 

)انتظار(،زاغو ،گلنبر و آن چمدانها پرداخت .
کرمانی  محبی  مهدی  مراسم  این  پایان  در 
وجود  روزهایی  انسانی  هر  زندگی  در   : گفت 
امروز 14  و  فراموش نشدنی هستند  دارد که 
بهمن سال 98 یکی از همان روزهاست ،از همه 
راه  از  این مراسم  برای شرکت در  کسانی که 
دور و نزدیک آمدند ممنونم و منت پذیرشان 
بودن  همیشه  و  ها  خوبی  همه  .برای  هستم 

هایتان ممنونم.
وی سپس به بیان خاطراتی پرداخت و گفت 
ساخت  پروژه  اجرای  حال  در  درسال 67  که 
اولین شهربازی  استان کرمان در شهرسرچشمه 
بودیم که متوجه نگاه حسرت بار کودکان در 
اطراف محل ساخت این پروژه  شدم ، گفتم 

باید این محل تمیز  وآماده شود تا شما بتوانید 
بازی کنید ،روز بعد دیدم بزرگ و کوچک برای 
آماده سازی این محل دست یاری به سویمان 

دراز کردند که بسیار برایم خاطره انگیز است.
محبی در ادامه  بیان خاطراتش گفت : یک 
شب که به علت اجرای پروژه شهربازی دیر به 
خانه آمدم با اعتراض همسرم رو به رو شدم که 
مگر فراموش کرده ای خود 2 بچه داری ؟گفتم 
من 4000 فرزند دارم ،در روز افتتاح همسرم که 
آن همه شور و حال و خوشحالی وصف ناشدنی 
کودکان را دید گفت حاال فهمیدم آن شب چه 

گفتی ...!
وی در پایان این مراسم گفت : شانس بزرگ 
این است که دوستان بسیار  من در زندگیم  
خوبی مانند شما دارم که در همه عرصه های 
زندگی همیشه پشت یکدیگر ایستاده ایم و هیچ 

گاه از هم دل نکندیم .
محبی از آقایان رجب پور ،ابوالهادی ،مهندس 
و  سرچشمه  مس  مجتمع  رییس  احمدی 
احمد یوسف زاده و از هنرمندان ،نویسندگان 
و دوستدارانش برای ایجاد آن شب خاطره انگیز 

قدر دانی کرد.

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه شماره 9702080

افشین  وسیله  بدین  امالک  و  اسناد  ثبت  اجرای  اصالحی  نامه  آئین   19 و   18 ماده  طبق 
مبلغ  کرمان جهت وصول  ملی  بانک  شود  می  ابالغ   2991750162 ملی  شماره  به  رنجبر 
22/292/667/050 ریال موضوع الزم االجرا بموجب قرارداد شماره 6600841453006 - 1392/12/27 به 
ابالغ  مامور  اعالم  اینکه آدرس شما طبق  به  توجه  با  نموده،  اجراییه صادر  علیه شما  دولتی  نیمعشر  انضمام 
نماید و آدرس  معرفی  اجرائیه  اوراق  ابالغ  را جهت  نتوانسته آدرس شما  نیز  بستانکار  و  نگردیده  شناسایی 
فعلی شما نیز برای این اداره مشخص نمی باشد لذا طبق ماده فوق این آگهی یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار منتشر و شما از تاریخ انتشار که روز ابالغ محسوب می گردد ظرف مدت ده روز مهلت دارید که 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایید بدیهی است در غیراین صورت طبق مقررات نسبت به ادامه عملیات 

اجرائی اقدام خواهد شد ضمنا بجز این آگهی، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. 
1682 م/الف

علیرضا محمدی کیا - رییس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه شماره 9702080

رضا  به  وسیله  بدین  امالک  و  اسناد  ثبت  اجرای  اصالحی  نامه  آئین   19 و   18 ماده  طبق 
مبلغ  ملی کرمان جهت وصول  بانک  می شود  ابالغ  ملی 2991824611  به شماره  حسنی  
22/292/667/050 ریال موضوع الزم االجرا بموجب قرارداد شماره 6600841453006 - 1392/12/27 به 
ابالغ  مامور  اعالم  اینکه آدرس شما طبق  به  توجه  با  نموده،  اجراییه صادر  علیه شما  دولتی  نیمعشر  انضمام 
نماید و آدرس  معرفی  اجرائیه  اوراق  ابالغ  را جهت  نتوانسته آدرس شما  نیز  بستانکار  و  نگردیده  شناسایی 
فعلی شما نیز برای این اداره مشخص نمی باشد لذا طبق ماده فوق این آگهی یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار منتشر و شما از تاریخ انتشار که روز ابالغ محسوب می گردد ظرف مدت ده روز مهلت دارید که 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایید بدیهی است در غیراین صورت طبق مقررات نسبت به ادامه عملیات 

اجرائی اقدام خواهد شد ضمنا بجز این آگهی، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. 
1607 م/الف

علیرضا محمدی کیا - رییس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه شماره 9702080

طبق ماده 18 و 19 آئین نامه اصالحی اجرای ثبت اسناد و امالک بدین وسیله شرکت پسته 
زر افشان به شناسه ملی 10860568794 ابالغ می شود بانک ملی کرمان جهت وصول مبلغ 
22/292/667/050 ریال موضوع الزم االجرا بموجب قرارداد شماره 6600841453006 - 1392/12/27 به 
ابالغ  مامور  اعالم  اینکه آدرس شما طبق  به  توجه  با  نموده،  اجراییه صادر  علیه شما  دولتی  نیمعشر  انضمام 
نماید و آدرس  معرفی  اجرائیه  اوراق  ابالغ  را جهت  نتوانسته آدرس شما  نیز  بستانکار  و  نگردیده  شناسایی 
فعلی شما نیز برای این اداره مشخص نمی باشد لذا طبق ماده فوق این آگهی یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار منتشر و شما از تاریخ انتشار که روز ابالغ محسوب می گردد ظرف مدت ده روز مهلت دارید که 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایید بدیهی است در غیراین صورت طبق مقررات نسبت به ادامه عملیات 

اجرائی اقدام خواهد شد ضمنا بجز این آگهی، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. 
1611 م/الف

علیرضا محمدی کیا - رییس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه شماره 9702080

علی   به  وسیله  بدین  امالک  و  اسناد  ثبت  اجرای  اصالحی  نامه  آئین   19 و   18 ماده  طبق 
مبلغ  کرمان جهت وصول  ملی  بانک  شود  می  ابالغ   3052075225 ملی  شماره  به  حسنی  
22/292/667/050 ریال موضوع الزم االجرا بموجب قرارداد شماره 6600841453006 - 1392/12/27 به 
ابالغ  مامور  اعالم  اینکه آدرس شما طبق  به  توجه  با  نموده،  اجراییه صادر  علیه شما  دولتی  نیمعشر  انضمام 
نماید و آدرس  معرفی  اجرائیه  اوراق  ابالغ  را جهت  نتوانسته آدرس شما  نیز  بستانکار  و  نگردیده  شناسایی 
فعلی شما نیز برای این اداره مشخص نمی باشد لذا طبق ماده فوق این آگهی یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار منتشر و شما از تاریخ انتشار که روز ابالغ محسوب می گردد ظرف مدت ده روز مهلت دارید که 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایید بدیهی است در غیراین صورت طبق مقررات نسبت به ادامه عملیات 

اجرائی اقدام خواهد شد ضمنا بجز این آگهی، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. 
1610 م/الف

علیرضا محمدی کیا - رییس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 



چهار یکشنبه 20 بهمن ماه 14/1398 جمادی الثانی 1441/ 9 فوریه 2020/سال بیست و چهارم شماره 3152
فرهنگ و ادب

ادبیات پایداری چیست؟

نوشتاری به یاد ولی اهلل شیراندامی؛
 ُملک سینما بی سلیمان شد

سرویس ادبی کرمان امروز

اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  پس  تحمیلی  جنگ  پدیده 
اندیشه وپژوهش  از گسترده ترین حوزه های تفكر،  یكی 
داده  قرار  این کشور  وپژوهشگران  اندیشمندان  فراروی  را 
است تا ابعاد پیچیده و ناشناخته ای از فرهنگ و اندیشه 
های مذهبی وملی مردم ایران را مورد پژوهش قرار دهند. 
تعریف  ارایه  و  ادبیات  مفهوم  روی  باتمرکز  حاضر  نوشتار 
وتبیین عناصر وابعاد شعر پایداری به عنوان یكی از اشكال 
ادبیات مقاومت با رویكردی در جهت مقاومت وایستادگی 
مردم ایران با درونمایه عمیق اعتقادی برخاسته از فرهنگ 
اسالمی قلمداد شده است و بر این اساس، ادبیات پایداری 
دفاع مقدس بررسی شده است. این بررسی ها نشان می 
دهند اشعار پایداری در غالب ابعاد با فرهنگ مذهبی و ملی 

پیوند خورده اند.
تعریف مفهوم ادبیات

اصوالً ادبیات مفهوم ذهنی است که در جستجوی بیرونی 
مفهوم،  باآن  مرتبط  عینی  محسوس  یافتن  برای  خود 
می  ونثر  )نظم(  شعر  از  اعم  ادبی،  آثار  به  ناخواه  و  خواه 
نثر  چه  ادبی  ومتمایز  معین  آثار  دیگر  عبارتی  به  رساند. 
وچه شعرهمان عین ادبی یامصداق خارجی مفهوم ذهنی 

ادبیات اند. درواقع اعیان ادبی یا آثار خارجی ادبیات شامل 
یا  و...  ورمانها  ها  قصیده  ها،  قطعه  ها،  وغزل  ها  داستان 
سروده  .این  شدند  سروده  که  باشند  می  ونثرها  شعرها 
)حماسی-  مثنوی  ویژه  به  و  ونظم  نثر  درقاب  معموالً  ها 
عشقی( ویژگی های آثار قومی ونژادی را در بر می گیرد 

که به دو صورت در اختیار مردم قرار می گیرد:
1 - ادبیات مكتوب:

مجموعه ای از داستانها و سروده های )حماسی-عشقی( 
محلی  گویش  با  یا  رسمی  زبان  چاپی،به  یا  نویس  دست 
بازگو  وغالباً  شود  می  یافت  فرهنگی  درمراکز  که  است 
اقتصادی وفرهنگی جامعه  کننده حیات اجتماعی، دینی، 

است.
2 - ادبیات شفاهی )فولكور(:

یعنی آن دسته از آثار منظوم و یا منثور)نثر مسجع( که 
بدون اینكه برصفحه کاغذ رقم زده باشد، سینه به سینه از 
نسلی به نسلی دیگر منتقل می گردد. وغالباً گویای آداب 

ورسوم و معتقدات ونظامات اجتماعی است .
مفهوم پایداری/ مقاومت

مفهوم مقاومت، پایداری ودفاع، مفهومی عام در فرهنگ 
ملتهاست. این مفهوم کاماًل ارزش تلقی می شود زیرا یك 
واکنش غیرارادی در برابر تهاجم است. ادبیاتی که زاییده 
مفهوم مقاومت پایداری است درحوزه محتوایی وموضوعی 

به خلق اثر می پذیرد.
1 - توجیه حقانیت

2 - دعوت به مقاومت
3 - توصیف فاجعه

های  حوزه  طرح  بر  مشتمل  پایداری  ادبیات  محتوای 
هرسه  که  شود  می  یافت  شعری  گاه  البته  است.  مذکور 
حوزه مزبور را بیان می کند یعنی گاه ضمن بیان شجاعت 
وضمن  کند  می  توصیف  را  "آرمانها"  فتوحات،  وستایش 

سوگواری "بیان شجاعت" صورت می پذیرد.
 ادبیات پایداری

تاثیر  تحت  که  ازآثاری  است  عبارت  پایداری  ادبیات 
آزادی  نبود  داخلی،  واستبداد  اختناق  چون  شرایطی 
پایگاه  با  ستیزی  وقانون  گریزی  قانون  واجتماعی،  فردی 
های قدرت، غضب، قدرت وسرزمین و سرمایه های ملی 
وفردی و ... شكل می گیرند. بنابراین جان مایه این آثار با 
بیداد داخلی یا تجاوز بیرونی از همه حوزه های سیاسی، 
فرهنگی، اقتصادی ، اجتماعی و ایستادگی در برابر جریان 

ها ی ضد آزادی است.
فاصله  یك  با  ایران،  اسالمی  انقالب  در  مفهوم  این  ولی 
زمانی کوتاه- نوزده ماه جنگ تحمیلی آغاز شد باپذیرش 
قطعنامه در بیست وهفتم تیرماه 1367 توقف نسبی یافت، 
همراه با خود جریان نیرومند فرهنگی در حوزه شعر، قصه، 

تازه  را بوجود آورد که تجربه های  و...  نقاشی  نمایشنامه، 
به  باخود  آن  فرهنگی  عظیم  شبكه  الی  البه  در  وبدیع 
همراه داشت. مطالعه، تحلیل، تبیین، بررسی، نقد، شناخت 
ابعاد بایسته وضروری  وبازیافت این حادثه عظیم در همه 
است. بنابراین آنچه را که درخالل این بررسی ها، به صورت 
سروده ها ونوشته هایی به کار رفته به نوعی همدلی میهنی 
یا قومی در برابر تجاوز طبیعت در پی دارد که به عنوان 
تر،  ساده  عبارتی  به  هستند.  طرح  قابل  پایداری  ادبیات 
سروده ها ونوشته هایی که موضوع اصلی آن دعوت مردم 
عنوان  تحت  بود،  متجاوزین  برابر  در  وپایداری  مبارزه  به 

ادبیات پایداری/ مقاومت قابل تقسیم بندی است .
ادبیات دفاع مقدس

ادبیات دفاع مقدس به مجموعه نوشته ها و سروده هایی 
گفته می شود که درون مایه موضوع آن، به مسائل هشت 
در  باز می گردد.  آن  وتبعات  وپیامدها  دفاع مقدس  سال 
وجغرافیایی  تر  توان طیفی گسترده  می  تر  وسیع  نگاهی 
فراخ تر برای این عنوان تصور کرد و با تكیه بر ویژگی های 
مقدس بودن که تداعی قلمرو الهی ودینی برای این نوشته 

ها و سروده ها می کند .
نسبت بین شعر وادبیات

در  که  هنری  است  ای  پدیده  شعر  اینكه  به  باتوجه 
چهارچوب خاص جان می گیرد و در یك ساختار کالمی 

درقالب مشخصی معین ارائه شده و برخاسته از احساس 
و اندیشه خاص مشخص است به عنوان یكی از بارزترین 
مبارزه  به  مردم  دعوت  برای  مقاومت  ادبیات  های  حوزه 

وپایداری مردم در برابر متجاوزین مطرح است.
همچنین باتوجه به مبانی دفاع در برابر تجاوز، گاهی در 
بازسازی همدلی میهنی یا قومی در برابر گونه هایی از تجاوز 
طبیعت بشری قابل طرح است. بنابراین شعر مقاومت در 
سراسر حیات خود در این سرزمین، تمام دگرگونی هایی 
است  پیوسته  وقوع  به  اجتماعی  تحوالت  درجریان  که  را 
بادقت وحساسیت زیاد سروده و آرمانهای انسان دوستانه را 
که از پیرامون اسالم در ایران شكل گرفته بازتاب می دهد. 
شعر پایداری دفاع مقدس، برای آزادی اجتماعی و عدالت 
طلبی ودفاع مشروع، بیش ازهمه فرهنگ عاشورا استفاده 
تجربه  عنوان  به  عاشورا  فرهنگ  که  طوری  به  کند؛  می 
تاریخی مسلمانان مطرح است که یكی از سرچشمه های 
آزادی وعدالت طلبی ایران محسوب می شود. شعر مقاومت 
بزرگترین حجم فرهنگ مقاومت خویش  ازنماد  کلمه ای 
را اعالم می نماید وبامجموعه داشته های خود به معرفی 
پایگاه های مقاومت خویش مشارکت می دهد و از این رو 
به ایفای نقش شعر به عنوان یكی از عوامل تحریك بخش 

مقاومت کمك می کند. 
منبع تبیان

سرویس هنری کرمان امروز

نقش  و  باشیم  دیده  را  مختارنامه  سریال  می شود  مگر   
سلیمان بن صرد خزاعی را فراموش کرده باشیم. کسی که 
این نقش را در تلویزیون برای همیشه ماندگار کرد، زنده یاد، 
ولی ا... شیراندامی بود. با وجود این که این هنرمند در زمان 
تولید این سریال در اواسط 7۰ سالگی به سر می برد و سن 
و سالش هم زیاد بود، اما به خوبی این نقش را بازی کرد 
درخشان سریال  بازی های  از  یكی  گفت  می توان  و حتی 
یاد  زنده  تعمدی  میرباقری هم  داود  البته  بود.  مختارنامه 
شیراندامی را برای نقش سلیمان بن صرد خزاعی انتخاب 
و  باشد  بود که سن و سال دار  بازیگری  دنبال  به  زیرا  کرد، 

برای این نقش کامال تناسب داشته باشد.
 به همین دلیل به سراغ شیراندامی رفت و این هنرمند 
پذیرفت  اما  نبود،  حال  سر   خیلی  این که  وجود  با  هم 
دوربین  جلوی  وقتی  شیراندامی  کند.  بازی  را  نقش  این 
با نقش عجین می کرد و  قرار می گرفت، کامال خودش را 
می توان گفت که این ویژگی او بود. به همین دلیل وقتی 
سریال  در  بازی  برای  میرباقری  داود  دوربین  جلوی  هم 
بن صرد  نقش سلیمان  کامال سعی کرد  رفت،  مختارنامه 
خزاعی را با انرژی کامل بازی کند، حتی از پس صحنه های 
فرمانده  تصویرگر  زیبایی  به  و  آمد  بر  به خوبی  هم  جنگ 
نظامی بود. لحظاتی که سلیمان بن صرعد خزاعی پشیمان 
شده بود که امام حسین )ع( را در واقعه کربال تنها گذاشته 
بود، شیراندامی این صحنه ها را در بازی اش با ظرافت کامل 
درآورده بود تا مخاطبان کامال با نقش همذات پنداری کند.

دلیل  به  این سریال  در  بازی  از  بعد  زنده یاد شیراندامی 
کهولت سن و بیماری نتوانست ایفای نقش در اثر دیگری 
و  بازیگر  این  بهمن   11 جمعه  روز  عصر  و  باشد  داشته 
از  پس  تلویزیون  و  سینما  تئاتر،  پیشكسوت  کارگردان 
اکرم  رسول  بیمارستان  در  بیماری  با  درگیری  سال ها 
)ص( دارفانی را وداع گفت. آخرین نمایش به کارگردانی 
ادواردو  نوشته  کمدی«  »هنر  عنوان  با  فقید  هنرمند  این 
فیلیپو سال ۹1 در سالن استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه 
اجرای  از  بعد  همچنین  وی  رفت.  صحنه  روی  ایرانشهر 
مرگ  نمایشنامه  کارگردانی  »تحلیل  کتاب  نمایش،  این 
نمایش چاپ  انتشارات  توسط  که  کرد  تالیف  را  پیشه ور« 
شد. با همكاران شیراندامی درباره ویژگی های شخصیتی و 

کاری او صحبت کردیم.
مقید به دیالوگ هایش در حین بازی

کریم اکبری مبارکه، بازیگر: به یاد دارم در سریال عیاران 
در خدمت زنده یاد شیراندامی بودم. او بسیار منظم بود و 
به موقع سر صحنه حاضر می شد و هر زمان اعالم می شد 
که باید گریم شوند، اولین نفری بود که در اتاق گریم بود. 
باورتان  شاید  داشت.  تعهد  خیلی  کارش  به  این که  ضمن 
نشود، اما مقید به دیالوگ هایی که برایش نوشته می شد، 
بود. امكان نداشت با صالحدید خودش دیالوگ ها را تغییر 

بدهد.
عالوه بر آن همه صحنه ها را با جان و دل بازی می کرد. به 
یاد دارم در یكی از صحنه های این سریال وقتی دیالوگش را 
می گفت با تمام وجود گریه می کرد، چون صحنه حسی هم 
بود. زمانی که سر دوبالژ این سریال رفتم، اتفاقی با همین 
ریخت.  اشك  شیراندامی  هم  باز  و  شدم  رو  به  رو  صحنه 
گرچه در این کارهمبازی بودیم، اما من از او آموختم. در 

مجموع بازیگر بسیار دوست داشتنی بود.
البته من و زنده یاد شیراندامی در سریال مختارنامه هم 

همبازی بودیم، اما صحنه مشترک با هم نداشتیم. با این 
که سنی از او گذشته بود، اما حافظه بسیار خوبی داشت و 
یك روز در مسجد مونولوگی را به زیبایی اجرا کرد که همه 

بعد از اجرا برایش دست زدند.
 نجیب و خانواده دوست

ا...  ولی  و،  من  دوستی  بازیگر:  امیرسلیمانی،  سعید 
رفیق  همیشه  برمی گردد.  پیش  سال   ۵۸ به  شیراندامی 
دادن  دست  از  داشتیم.  خانوادگی  آمد  و  رفت  و  بودیم 
امسال  متاسفانه  بود.  غم انگیزی  بسیار  حادثه  برایم  او 
برایم  مساله  این  و  داده ام  از دست  را  یكی دوستانم  یكی 

او  بود.  کارش هنرمند  در  است. شیراندامی  ناراحت کننده 
در تئاتر یكی از اساتید بود. واقعا هنرمند عزیزی را از دست 
به  بلكه  بود،  استاد  کارش  در  تنها  نه  داده ایم. شیراندامی 
لحاظ اخالق هم عالی بود. می توان گفت که او یك انسان 

شریف، نجیب و خانواده دوست بود.
خالق و عاشق کار

کارش  عاشق  ا...  ولی  کارگردان:  و  بازیگر  بلوچی،  کاظم 
بود. امكان نداشت نقشی به او سپرده شود و عاشقانه برای 
آن وقت نگذارد. عشق او به کارش باعث شده بود که بسیار 
هم وقت شناس باشد. سریال عیاران را با هم کار کردیم 

او  که  ندارم  یاد  به  وقت  هیچ  بودم.  کارگردان  من  که 
به  بود و نسبت  باشد. بسیار مهربان  دیر سر صحنه آمده 
کارش تسلط داشت. می دانست باید چطور با نقش سر و 
کله بزند تا برای مخاطب باورپذیر کند. واقعا جلوی دوربین 
پنداری می کرد. چنان در نقش  با نقش همذات  و  راحت 
غرق می شد که هنگام بازی فكر نمی کردیم که او، ولی ا... 
شیراندامی هست. خالقیت بسیاری در کار داشت که واقعا 

هر بیننده ای تحت تاثیر قرار می گرفت.
 هنرپیشه خوبی بود

از  بازیگر: مسلما از دست دادن هر یك  عنایت شفیعی، 
هنرمندان سخت است. خدا رحمت کند، ولی ا... شیراندامی 
را. با هم همكار بودیم. می توانم بگویم که مرد بسیار خوبی 
بود و از دست دادنش سخت. عالوه بر آن در کارش بسیار 
بسیار  را  نقشش  که  داشت  اهمیت  برایش  و  بود  منضبط 
خوب بازی کند. به همین دلیل برای کارش انرژی و وقت 

می گذاشت. در مجموع هنرپیشه خوبی بود.
ناگفته های شیراندامی

داود میرباقری وقتی من رو دید به همه، همان جا گفت: 
من  گفتم:  او  به  من  می خواهم!  را  شیراندامی  همین  من 
حال  همین  در  اتفاقا  گفت:  جوابم  در  میرباقری  مریضم. 
مریضی و در حالی که دست هایت می لرزد می خواهم، چون 
سلیمان بن صرد خزاعی در هنگام شهادت ۹۰ سال سن 

داشت.
هرچه  کم  کم  که  شدم  نزدیك  مرد  این  به  اینقدر  من 
دوران  تمام  در  هستم.  سلیمان  خود  کردم  باور  می گفتم 
بازی مختارنامه به میرباقری گفتم: ببین من مریضم و نیاز 
به رسیدگی دارم، برای همین همسرم باید همراهم باشد. 
از دوران جوانی هم هر موقع تئاتر بازی می کردم، همسرم 

کنارم بود و با او دیالوگ ها را تمرین می کردم.
منبع: روزنامه جام جم
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آنفلوآنزا از کرونا کشنده تر است

سرویس علم و سالمت کرمان امروز
 
 

بزرگی  واهمه  و  هجمه  گذشته  هفته  سه  در  که  درحالی 
اما  است،  افتاده  به راه  جدید  کروناویروس  شیوع  درباره 
بررسی ها نشان می دهد آنفلوآنزای فصلی از کرونا مرگبارتر 
واهمه  عامل  را  آمریکا  چینی ها،  شده  موجب  همین  است، 
زیاد  را  پیازداغش  که  بدانند؛  ویروس  کرونا  از  دنیا  عجیب 

کرده!
با وجود افزایش آمار مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس که 
عدد باالی ۵۰۰ نفر را نشان می دهد، افزایش نگرانی ها در 
البته این در حالی ست  سطح بین المللی امری طبیعی ست. 
چین  در  شده  درمان  افراد  موضوع  به  کمتر  رسانه ها  که 
پرداخته اند؛ افراد مبتالیی که به مرور درمان و از بیمارستان ها 
به آن  باید  در چین مرخص شده اند مساله دیگری ست که 
پرداخته شود. مسائله ای که نشان می دهد چینی ها حاال بهتر 
برآمده اند. درعین حال  ویروس  این  با  مقابله  از پس  قبل  از 
USA TODAY در گزارشی که به مساله شیوع ویروس 
اگرچه  ویروس  این  که  نوشته  اینطور  است  پرداخته  کرونا 
ترسناک به نظر می رسد اما آنفلوآنزای فصلی از آن کشنده تر 

و البته به مراتب گسترده تر است. 
بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی اپیدمی آنفلوآنزای 
فصلی در سراسر جهان هر سال حدود ۳ تا ۵ میلیون نفر را 
به طور جدی درگیر این بیماری از نوع حادش می کند که از 
این تعداد حدود ۶۵۰ هزار نفر جان خود را به دلیل ابتال به 

آنفلوآنزای سخت از دست می دهند.
بیماری  بودن  کشنده تر  از  نشان  حالی  در  اعداد  این 
آمار  که طبق  دارد  ویروس جدید  کرونا  به  نسبت  آنفلوآنزا 
میزان مرگ و میر بر اثر ابتال به کرونا حدود ۳ درصد ارزیابی 
شده.از سوی دیگر ویروس کرونا نسبت به سایر ویروس های 
این  که  دارد  کمتری  مراتب  به  سرایت  میزان  خود  هم نوع 
موضوع نیز قابل توجه است. طبق بررسی ها هر فردی که به 
ویروس کرونا مبتال شود می تواند بین ۱,۴ تا ۲.۵ نفر دیگر 
را هم مبتال  کند؛ این در حالی ست که میزان سرایت پذیری 
ویروس های دیگر مانند آنفلوآنزا، سارس، ایدز ، آبله مرغان، 

ویروس  مانند  آنها  انواع  از  دیگر  برخی  و  اوریون  سرخک، 
پولیو یا فلج اطفال باالتر از ویروس کرونای جدید است. بر 
همین اساس یک فرد مبتال به سرخک می تواند بین ۱۲ تا 
۱۴ نفر را مبتال کند؛ یک فرد مبتال به آبله مرغان می تواند 
۵ تا ۷ نفر را مبتال کند. همچنین افراد مبتال به فلج اطفال، 
اوریون، ایدز، سارس و آنفلوآنزا به ترتیب می توانند بین ۵ تا 
۷، ۴ تا ۷، ۲ تا ۵، ۲ تا ۵ و ۲ تا ۳ نفر دیگر را مبتال کنند. 
بنابراین احتمال ابتالی هر فردی به آنفلوآنزا به مراتب بیشتر 
ویروس  میان  این  است.در  جدید  ویروس  کرونا  بیماری  از 
ابوال کمترین میزان سرایت پذیری را دارد؛ هر فرد مبتال به 
را مبتال کند.این  نفر  تا ۲.۵  بین ۱.۵  این ویروس می تواند 
در  آنفلوآنزا  شیوع  اثر  بر  مرگ و میر  آمار  که  حالی ست  در 
ایران در سال ۹۸ تا اواخر آذرماه که اوج شیوع آنفلوآنزای 
فصلی در ایران بود و حتی موجب برخی تعطیلی ها شد، به 
۹۶ نفر رسید.آمار مرگ ومیر ناشی از آنفلوآنزا اما در ایاالت 
متحده به نسبت جمعیت این کشور اعداد تکان  دهنده ای را 
ابتال  مورد  میلیون  ساله ۱۹  هر  امریکایی ها  می دهد.  نشان 
به آنفلوآنزای فصلی دارند که با این ویروس به شکل شدید 
یا ضعیف درگیر می شوند. در پاییز و زمستان جاری از این 
تعداد حدود ۱۸۰ هزار نفر در بیمارستان ها بستری شده اند 
که در نهایت ۱۰هزار نفر شامل ۶۸ کودک به دلیل ابتال به 

ویروس آنفلوآنزا جان خود را از دست داده اند.
چین،آمریکارامتهممیکند

به گزارش خبرگزاری الجزیره آخرین آمار تعداد مبتالیان 
این  از  نفر رسیده که  به ۲۸ هزار و ۲۵۶  به کرونا ویروس 
از  ویروس  این  به  ابتال  اثر  بر  را  خود  جان  نفر   ۵۶۵ بین 
دست داده اند )تا بامداد پنجشنبه ۱۷ بهمن ۹۸(. درعین حال 
بیشتر افراد مبتال در چین هستند و این در شرایطی است 
مشترک  نگرانی  یک  به  بیماری  این  به  ابتال  از  ترس  که 
آمریکا  البته چینی ها،  که  ترسی  است.  تبدیل شده  جهانی 
را مسئول آن می دانند و آنها را بابت وحشت پراکنی در این 
چین  خارجه  امور  وزارت  می دهند.  قرار  انتقاد  مورد  زمینه 
اعالم کرد امریکا نه تنها کمکی به مهار شیوع کرونا ویروس 
تحریم  اعمال  با  بلکه  است  نکرده  شده  آغاز  ووهان  در  که 
چونینگ،  است.هوا  داده  گسترش  را  ترس  سفرها  مورد  در 
رسمی  بیانیه  یک  در  چین  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
که  ندارد  وجود  غیر ضروری  اقدامات  برای  »دلیلی  گفته: 

مخل سفرهای بین المللی شود.« این در حالی ست که بیشتر 
به  یا  و  چین  از  مستقیم  سفرهای  ایران  جمله  از  کشورها 
از  که  را  مسافرانی  درعین حال  و  کرده اند  لغو  فعال  را  چین 
مبدا چین وارد برخی کشورها می شوند برای مدت ضروری 

قرنطینه می کنند. 
تایلندیهادرمانکروناویروسراپیداکردهاند؟

یک بانوی ۷۹ ساله چینی در تایلند که به کرونا ویروس 
مبتال شده بود با طی کردن مراحل درمان بهبود چشمگیری 
ترکیبی  داروی  یک  با  زن  این  معلوم  قرار  از  است.  داشته 
متشکل از آنتی ویروس هایی که برای درمان ایدز و آنفلوآنزا 
است.وزارت  گرفته  قرار  معالجه  تحت  می شوند  استفاده 
بهداشت تایلند اعالم کرده است ۴۸ ساعت بعد از تشخیص 
در  او  البته  که  ویروس  کرونا  به  چینی  بانوی  این  ابتالی 
نتیجه  گرفت،  قرار  فوق  داروی  با  درمان  تحت  زمان  این 
بدن  در  ویروس  کرونا  و  بوده  منفی  جدیدش  آزمایش های 
او از بین رفته است.پزشکان معالج این زن چینی می گویند 
نتایج آزمایش ها نشان داده است که ظرف مدت ۴۸ ساعت 
است.پزشکان  نداشته  وجود  او  بدن  در  دیگر  ویروس  کرونا 
آنفلوآنزای  ضد  داروی  بیمار  این  درمان  برای  تایلندی 
اوسلتامیویر را با داروی ضد ویروس ایدز متشکل از لوپیناویر 
این در حالیست که چین هم  ترکیب کرده اند.  ریتوناویز  و 
آنتی ویروس هایی  از  با استفاده  به درمان مبتالیان  پیش تر 

که برای ویروس ایدز استفاده می شد اقدام به معالجه بیماران 
تابه حال ۱۹ مورد فرد مبتال به کرونا  تایلندی ها  کرده بود. 
ویروس جدید را شناسایی کرده اند که البته اطمینان دارند 
ابتالی آنها به این بیماری از مرکز اصلی آن در چین یعنی 

ووهان بوده است.
تولیداولینواکسنکروناویروس

همه  بین  در  خبرها  خوشایندترین  از  یکی  شاید  این 
یک  در  را  جهان  که  باشد  ویروس  کرونا  با  مرتبط  اخبار 
شرکت  داد.  قرار  نبود  ترس  جز  چیزی  که  مشترک  نقطه 
بیمارستانی  با  مشترک  همکاری  در  گیلید  فناوری  زیست 
به زودی در  قرار است  تولید کرده که  را  در پکن واکسنی 
امریکا  در  که  »گیلید«  شود.  آزمایش  انسان ها  روی  چین 
واقع شده است پیش از این بابت توسعه و پیشرفت درمان 
بیماری هایی مانند ایدز و هپاتیت C که بر سر زبان ها افتاده 
دوستی  بیمارستان  با  همکاری  در  شرکت  این  حاال  بود؛ 
چین و ژاپن داروی ضد ویروسی »رمدسیویر« را که ظاهرا 
واکسن کرونا ویروس است روی انسان آزمایش می کند. در 
کنار شرکت گیلید که اولین کمپانی در تولید واکسن کرونا 
ویروس بوده، شرکت های داروسازی متعددی در کشورهای 
مختلف به دنبال ساخت واکسن این ویروس هستند. این در 
انواع  از  نوع  به شیوع سه  اشاره  با  حالیست که متخصصان 
بیماری کرونا طی ۱۷ سال گذشته بر این عقیده اند که باید 

با  زیرساخت های مناسب برای تحقیق، بررسی و مواجهه 
این بیماری در قالب پیشگیری، دارو،  واکسن و درمان ایجاد 
گاه  به  گاه  است  ممکن  ویروس  کرونا  ظاهرا  که  چرا  شود 
درست  بنابراین  کند.  مواجه  چالش جدی  یک  با  را  جهان 
چه  فصلی  آنفلوآنزای  بیماری  برای  زیرساخت  ایجاد  مانند 
بسا کرونا ویروس هم که حاال حضور منظمی در زندگی بشر 
دارد اگرچه شاید نه هر سال اما هر چند سال یک بار، پس 
بهتر است بیشتر به آن پرداخته شود تا در مواقع اضطراری 

راه های درمان در دسترس پزشکان باشد.
رداثرکوکائینوالکلبرکرونا

مسئول کمیته پژوهش کانون سراسری انجمن های صنفی 
جهان  در  کرونا  شیوع  پی  در  کشور  اعتیاد  درمان  مراکز 
گفت: معتادان به دلیل ضعیف بودن سیستم ایمنی بدن شان 
جزو گروه های پرخطر ابتال به ویروس های مختلف به شمار 
افراد  به  تنفس  از طریق  می روند، کرونا، ویروسی است که 
دیگر منتقل می شود، لذا افرادی که به صورت جمعی و از 
قلیان  مشترک استفاده کنند در صورتی که یکی از این افراد 
انتقال این ویروس به  مبتال به کرونا ویروس باشد احتمال 
سایر افراد جمع بسیار باال می رود.محمدهادی فرح زادی به 
ایسنا گفت: اکنون که کروناویروس در دنیا شایع شده است 
و مردم به دنبال راهی برای درمان آن هستند، فروشندگان 
مواد مخدر اقدام به تبلیغ برای مصرف الکل و مواد مخدر و 
براساس  این ویروس می کنند.  تأثیر مثبت آن روی درمان 
انواع  انجام شده در حوزه مواد مخدر، مصرف  پژوهش های 
از  بیماری هایی  باعث درمان  نه تنها  اعتیادآور  مواد  اقسام  و 
جمله بیماری های ویروسی نمی شود بلکه سیستم ایمنی و 
شامل  بدن  ایمنی  می کند؛ سیستم  تخریب  را  بدن  دفاعی 
گلبول های سفید و سلول های ایمنی و هورمونی هستند که 
در صورت بروز بیماری های ویروسی، قارچی و ایدز، آنفلوآنزا، 
کرونا و... عامل بیماری و عفونت ها را تخریب می کنند این 
درحالیست که شاهدیم این روزها برخی مدعی هستند الکل 
ایمنی بدن و درمان کرونا ویروس  افزایش سیستم  موجب 
می شود.مدیر مرکز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاری دانشگاه 
علوم پزشکی یزد گفت:  الکل و کوکائین جزء آن دسته از 
موادی هستند که با سرعت بسیار باالیی سیستم ایمنی بدن 
و  پیشگیری  برای  مخدر  مواد  مصرف  می کنند.  تخریب  را 

درمان هیچ بیماری اثرگذار نیست.

پیوندهای دوسویه اندیشه نجات گرایانه مهدویت و انقالب اسالمی ایران 
و نقش آن در وحدت اسالمی و انسجام ملی

سرویس تاریخی – فرهنگی کرمان امروز

گرچه اسالم و با تأکید پردامنه تر تشّیع، در ساحت فلسفه 
تصویري  جهان  آخر  ایستگاه  و  تمدن سازي  فرایند  تاریخ، 
توان مند، غایت خواه و آرمان  گرا را در اندیشه مهدویت به رخ 
همگان کشیده است. اما این اندیشه در طول تاریخ با هول و 
هراس هاي بسیاري آمیخته شده و گاهی با اجمال و اهمال به 
مهجوریت کشیده شده است. با پیروزي انقالب اسالمي آموزه 
مهدویت یکي از عمیق ترین و اساسي ترین عرصه هاي عملي 
و  غفلت  مورد  روزگار  حوادث  گرداب  در  که  اسالم  علمي  و 

کوتاهي قرار گرفته بود به بطن زندگي مسلمانان آورده شد.
اگر آثار انقالب اسالمي را از منظر تحوالت فکري و توسعه 
اندیشه هاي دیني، اجتماعي و سیاسي مورد تعمق قرار دهیم 
بدون شک بارزترین اثر را در حوزه اندیشه هاي دیني مشاهده 
حکومت  استقرار  و  اسالمي  انقالب  پیروزي  نمود.  خواهیم 
دیني در ایران انگیزه ساز کاوش در مباني ایدئولوژیک اسالم 
بنیانگذار  ایران در سایه تدبیر  انقالب اسالمی  گردیده است. 
از ظرفیت ها  استفاده  با حسن  اهلل«  امام خمینی»رحمه  آن، 
راستای  در  اندیشه  این  از  مهدویت؛  اندیشه  قابلیت های  و 
»وحدت اسالمی« و »انسجام ملی« بیشترین استفاده را برد. 

یافته های نگارنده در این زمینه عبارتند از:
وحدت بخش  روح  مثابة  به  انتظار  مکتب  جهانی سازی   .۱

جهان اسالم
با پیروزي انقالب اسالمي واژه انتظار که سال ها با سکوت و 
سکون، تحمل ظلم و دم فروبستن و در یک کلمه ماندن و در 
جا زدن به امید برآمدن دستي از غیب مرادف شمرده مي شد، 
مفهومي دیگر یافت و این بار »انتظار« نه به عنوان عاملي براي 
ابزاري  به عنوان  بلکه  اجتماع  خاموش ساختن روح سرکش 
براي دگرگون کردن وضع نامطلوب موجود و حرکت به سوي 

آینده موعود به کار گرفته شد.
را  اسالمي  جمهوري  حکومت  اهلل«  خمیني»رحمه  امام 
مقدمه اي براي بیداري جهان اسالم از بردگي مدرن مي داند 

و انتظار ظهور حجت را استمرار اقتدار اسالم تبیین مي کند:
خدمت  انتظار  این  در  باید  و  داریم  فرج  انتظار  همه  »ما 
بکنیم، انتظار فرج، انتظار قدرت اسالم است و ما باید کوشش 

کنیم تا قدرت اسالم در عالم تحقق پیدا کند«.
انقالب اسالمي باعث برانگیخته شدن مسلمانانی شد که به 
زمان هیچگونه  آن  تا  مسلمان  بخش خاموش جوامع  عنوان 
الگوپذیري از آموزه مهدویت در سرنوشت خود و در ساختار 
انقالب  پیروزي  با  نمي دانستند.  خود  کشورهاي  سیاسي 
مناطق  در  مسلمانان  خسته  و  درهم شکسته  روح  اسالمي، 
امید در کالبد آنان دمیده  مختلف جهان زنده شد و روحیة 
نفس  به  اعتماد  و  خودباوري  روحیة  انقالب،  از  پس  شد. 
آنان جرات  و  تقویت شد  بود،  به خاموشي  رو  که  مسلمانان 
و شجاعت خود را باز یافتند. شیعیان در حقیقت پس از یک 
دوره فترت و سستي، با ظهور انقالب اسالمي از خواب غفلت 
بیدار شده، هویت تازه اي یافتند؛ زیرا پیروزي انقالب اسالمي 
به آنان آموخت که نباید براي ظهور مهدي موعود»عجل اهلل 

انتظار  به  باید  بلکه  نشست  انتظار  به  الشریف«  فرجه  تعالی 
در  نقطه عطفي  ایران  اسالمي  انقالب  ترتیب  این  به  ایستاد. 
احیاي مکتب انتظار و حّتي در نگاهي کلّي تر، آموزه مهدویت 
بوده و تشّیع و اسالم را در قلب حوادث و اخبار جهاني قرار 

داد.
تحوالت جاري در عرصه بین الملل و رویکرد دیني و معنوي 
بشر معاصر و امواج وسیع اسالم خواهي و بیداري اسالمي در 
جهان، به ویژه دنیاي غرب، مؤید این واقعیت است که امام 
خمیني »ره« با هدایت و رهبري بزرگ ترین انقالب مردمي در 
واقع آغازگر جهد و کوشش در راستاي انتظار ظهور حضرت 

ولي عصر»عجل اهلل تعالی فرجه الشریف« بودند.
و  ایران  در  مسلمانان  و  حکومت  وظایف  پیرامون  ایشان 

دنیاي اسالم فرموده است:
»ان شاء اهلل اسالم را به آن طور که هست، در این مملکت 
پیاده کنیم و مسلمین جهان نیز اسالم را در ممالک خودشان 
پیاده کنند و دنیا، دنیاي اسالم باشد، و زور و ظلم و جور از 
دنیا برطرف بشود و )این( مقدمه باشد براي ظهور ولّي عصر 

ارواحنا فداه«
و  ایران  اسالمي  انقالب  بنیادین  ارتباط  پیامي،  در  ایشان 
انقالب جهاني مهدي موعود »عجل اهلل تعالی فرجه الشریف« 

را بسیار زیبا و دل نشین بیان مي کند:
»انقالب مردم ایران نقطه شروع انقالب بزرگ جهان اسالم 
به پرچم داري حضرت حجت ـ ارواحنا فداه ـ است که خداوند 
بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در 

عصر حاضر قرار دهد«
ایشان، صدور انقالب را براي هموار کردن راه ظهور منجي و 

مصلح کل جهان، وظیفة خویش دانسته و در پیامي مي نویسد:
را  با خواست خدا دست تجاوز و ستم همه ستم گران  »ما 
در کشورهاي اسالمي مي شکنیم و با صدور انقالبمان که در 
حقیقت صدور اسالم راستین و بیان احکام محمدي ـ صلّي 
ظلم  و  سلطه  و  سیطره  به  است،  ـ  سلم  و  آله  و  علیه  اهلل 
جهان خواران خاتمه مي دهیم و به یاري خدا راه را براي ظهور 
منجي مصلح و کل و امامت مطلق حق امام زمان ـ ارواحنا 

فداه ـ هموار مي کنیم.«
طرح جهاني انقالب اسالمي و حمایت از تمامي مستضعفان 
جهان نشانه اي است از حرکت در راستاي جهانی سازی مکتب 
انتظار. انتظار از آنجا که ریشه در اندیشه مهدویت دارد و این 
اندیشه یک باور فرامذهبی بوده و مورد قبول همه گروه های 
اسالمی می باشد، مهم ترین کارآیی را در وحدت اسالمی دارد. 
۲. بازترسیم زمینه سازی ظهور به مثابه نقطة آرمانی انسجام 

ملی
انقالب اسالمي به عنوان یک حرکت هدف دار اجتماعي براي 
ایجاد، تداوم و سامان یابي نهایي و نیز انسجام ملی، نیازمند 
هویت بوده و مفهوم کلي هویت در سه بعد تأسیسي، تداومي 
و غایتي در برپایي و بقاي انقالب اسالمي ظهور یافته است. 
نهضت عاشورا به عنوان منبع تغذیه و تأمین محتواي هویت 
انقالب اسالمي، و زمینه سازي و تشکیل  تأسیسي و تداومي 
منبع  و  دهنده  شکل  عنوان  به  ظهور  از  قبل  منتظر  جامعه 
هویت غایي انقالب اسالمي برگزیده شده است. آموزه مهدویت 
از دیدگاه بنیانگذار انقالب، فراتر از یک مسأله کالمي، اصلي 
است که در انسجام ملی، نقش اساسي ایفا مي کند. استقرار 
عدالت همه جانبه در جامعه یک اصل مورد توافق میان همه 

جوامع انسانی بوده است که با تالش و مبارزه با بي عدالتي 
و استقرار نسبي عدالت با برپا ساختن حکومت سعی  کردند 
زمینه هاي تحقق عدالت را فراهم سازند. برای یک مسلمان 
ایرانی نماد عینی و کامل عدالت حکومت جهانی امام زمان 
به  انتظار  اگر  پس  است.  الشریف«  فرجه  تعالی  اهلل  »عجل 
هر  و  حرکتي  هر  گردد،  تفسیر  انقالب زایي  و  تحول خواهي 
که  است  مطلوب  تحرکي  و  تحول  نیست  مطلوب  تحّولي 
زمینه ساز ظهور حّجت االهي باشد. امام خمیني»رحمه اهلل« 

مي فرماید:
»ما تکلیف داریم آقا! این طور نیست که حاال که ما منتظر 
هستیم،  الشریف«  فرجه  تعالی  اهلل  زمان»عجل  امام  ظهور 
پس دیگر بنشینیم تو خانه هایمان، تسبیح را دست بگیریم 
و بگوییم: »عّجل علي فرجه«، عّجل، با کار شما باید تعجیل 
بشود، شما باید زمینه را فراهم کنید براي آمدن او، و فراهم 
هم  با  همه  کنید.  مجتمع  هم  با  را  مسلمین  که  این  کردن 

بشوید. ان شاء اهلل ظهور مي کند.« 
سخنآخر

انقالب اسالمی ایران با تمسک به آموزه مهدویت به مثابه 
رسالت  بازنمایی  درصدد  آفرین  وحدت  و  هم گرا  آموزه ای 
باورمندان به اسالم برای تحقق اتحاد و همدلی و نیز کنش 
امام  از سویی دیگر  است.  بوده  میان همة مسلمانان  جمعی 
خمینی »رحمه اهلل« با طرح اندیشه نجات گرایانه مهدویت به 
عنوان هویت غایی انقالب اسالمی ایران بشترین استفاده را 

در انسجام ملی در سایه این آموزه برد.

منبع:مرکزتخصصیمهدویت
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دختر دانشجو در دام 
ناپدری شیشه ای

تله  در  را  اش  ناتنی  دختر  که  ای  شیشه  نوشت:مرد  خراسان 
شیطانی خود گرفتار کرده بود پای میز محاکمه ایستاد.

رسیدگی به این پرونده با شکایت دختر ۱۹ ساله ای به نام آرمیتا 
از  تا  بود  به پلیس آگاهی تهران رفته  آغاز شد که همراه پدرش 

ناپدری اش شکایت کند.
آرمیتا وقتی پیش روی افسر تحقیق در شعبه ۱6 پلیس آگاهی 
تهران ایستاد ، گفت: پدر و مادرم ۱۰ سال قبل از هم جدا شدند و 
من با پدرم زندگی می کنم. من دانشجوی سال اول دانشگاه هستم 
و مادرم هفت سال قبل با مرد جوانی به نام کامران ازدواج کرد و 

برای زندگی به ساری رفت.
وی ادامه داد: من مدتی قبل برای دیدن مادرم نزد او رفته بودم 
که متوجه رفتارهای مشکوک کامران شدم .او می خواست هر طور 
شده با من تنها باشد و من از رفتار او تعجب کرده بودم تا این که 
آخرین بار پیشنهاد بی شرمانه ای را مطرح کرد که ازشنیدن آن 

وحشت کردم و به تهران برگشتم .
ادامه  کامران  های  مزاحمت  ماجرا  این  از  بعد  افزود:  جوان  دختر 
داشت تا این که یک روز در خانه پدرم تنها بودم که کامران مقابل 
در خانه مان آمد . من که فکر می کردم او با پدرم کار دارد در را باز 
کردم امااو به زور وارد خانه ما شد و بدون توجه به التماس هایم 
مرا آزار داد و از خانه بیرون رفت. به همین خاطر از او شکایت دارم.
به دنبال شکایت دختر دانشجو کامران ۳۹ ساله ردیابی و بازداشت 
شد. وی که به شیشه اعتیاد دارد در حالی که آزار دخترناتنی اش 
تهران  استان  یک  کیفری  دادگاه  نهم  در شعبه  کرد  می  انکار  را 

محاکمه شد.
در این جلسه آرمیتا برای ناپدری اش اشد مجازات را خواست اما 
کامران که از زندان به دادگاه منتقل شده بود، اظهارات عجیبی را 
مطرح کرد. وی گفت : من با میل آرمیتا با او رابطه برقرار کردم. 
زمانی که او به ساری آمده بود همسرم به دلیل اختالف های قبلی 
با من قهر کرد و از خانه بیرون رفت. آن زمان بود که آرمیتا به من 
ابراز عالقه کرد و رابطه ما با هم شروع شد. او خودش من را به خانه 
پدرش در تهران دعوت کرد. من اتهام آزار و اذیت وی را قبول ندارم.
با پایان دفاعیات متهم شیشه ای، قضات وارد شور شدند تا رای 

صادر کنند.

عقب افتادن دو ماه حقوق باعث 
کالهبرداری هشت میلیاردی شد

 

مهر نوشت: رئیس پلیس فتا پایتخت از دستگیری کالهبردار ۸ 
میلیارد ریالی خبر داد و گفت: مدیر مالی کلینیک متهم پرونده 

بود.
یک  مالک  شکایت  پی  در  کرد:  اظهار  کاظمی،  تورج  سرهنگ 
موجودی  کسر  بر  مبنی  کیانشهر  در  واقع  زیبایی  کلینیک 
حسابش تیمی از مهندسان پلیس فتا بررسی موضوع را در دستور 

کار قرار دادند.
را  کلینیک  مالی  مدیر  اولیه  تحقیقات  در  کرد: شاکی  بیان  وی 
امور  و مدیریت  مالی  امور  به عنوان مظنون معرفی کرد و گفت 
تبلیغات سایت و صفحه اینستاگرام خود را به فردی واگذار کردم. 
پس از قطع همکاری با وی، متهم نام کاربری و گذرواژه مربوط به 
سایت و صفحه اینستاگرام را در اختیارم قرار نداد تا اینکه توانستم 
با اقدامات فنی صفحه را از مدیریت متهم خارج کنم ولی فرد مورد 

نظر دوباره رمز مربوط را تعویض کرده است.
به  دسترسی  عدم  این  داد،  ادامه  شاکی  افزود:  کاظمی  سرهنگ 
صفحه اینستاگرامم ادامه داشت تا اینکه متوجه شدم از موجودی 
حساب مربوط به کلینیک مبلغ ۸ میلیارد ریال کسر شده است.

علت  به  داد،  ادامه  همچنین  شاکی  گفت:  فتا  پلیس  رئیس 
اعتمادی که به مدیر سایتم داشتم چندین کارت بانکی و اطالعات 
و داده های بانکی مربوط به کلینیک را در اختیار وی قرار داده بودم 

و ایشان کارهای مالی کلینیک را انجام می داد.
جوان  متهم  مخفیگاه  اینکه  به  اشاره  با  بزرگ  تهران  فتا  رئیس 
با  گفت:  شد،  شناسایی  نامجو  خیابان  حوالی  در  ساله   ۲۰

هماهنگی های قضائی متهم به پلیس فتا دعوت شد.
اطالع  بی  را  خود  ابتدا  در  که  متهم  کرد:  ابراز  کاظمی  سرهنگ 
در  نهایت  در  می داد،  نشان  موجودی  کسر  و  رمز  تعویض  از 
را عدم  اعتراف و علت آن  ارتکابی  به جرم  تکمیلی  بازجویی های 
پرداخت دو ماه حقوق و مشکالت مالی و کاری با شاکی اعالم کرد.
جرایم  با  مبارزه  دادسرای  به  متهم  پرونده  تکمیل  با  افزود:  وی 

رایانه ای برای سیر مراحل قانونی معرفی شد.
سرهنگ کاظمی به کاربران و شهروندان گرامی توصیه کرد: بهترین 
راه اعتماد کردن نگاه کردن به رفتار انسان هاست. آدم ها، حرف زیاد 
می زنند؛ اما عمل کردن به حرف هایشان بحث دیگری است. کارها 
و رفتارهای آن ها را باور کنید نه حرف هایشان را، چون نهایتاً شما 
هم، با کارها و رفتارهای آن ها مواجه می شوید. در کسب و کار به 
کسی که سابقه اجرایی خوبی دارد یا شریکان قبلی اش از او راضی 

هستند یا مسیر موفقی را طی کرده و… اعتماد کنید.
کنید.  بررسی  زمان  طول  در  را  افراد  به  اعتماد  کرد:  تأکید  وی 
بعضی ها تنها خوب »آغاز« می کنند ولی برخی »خوب« می مانند 

و برای تشخیص این دو زمان الزم است.

خبر

بیش از ۵۶درصد ایرانی ها دچار کم تحرکی هستند

پرداخت بسته معیشتی ویژه به خانواده های دارای فرزند سه قلو و بیشتر

مدیرکل توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و 
جوانان گفت: در حال حاضر بیش از ۵6 درصد از 

مردم ایران، دچار کم تحرکی هستند.
افشین مالیی در مراسم اعزام کاروان تجهیز ۴۰ 
خانه ورزش روستایی استان که در محل مجموعه 
اینکه  بیان  با  برگزار شد،  زنجان  انقالب  ورزشی 
سبک زندگی ما ایرانی ها به دلیل کم تحرکی دچار 
باعث شده  امر  افزود: همین  است،  مشکل شده 
ایران دچار  مردم  از  از ۵6 درصد  بیش  تا  است 

کم تحرکی شوند.
وی با یادآوری اینکه تداوم این کم تحرکی ها باعث 
شده است که وضعیت روستاها و جوامع شهری 
به لحاظ این دغدغه به هم نزدیک شود، تصریح 

کرد: این در حالی است که سابق بر این، افراد در 
بدنی  فعالیت  و  بودند  روستایی چابک تر  مناطق 
سبک  در  تغییر  دلیل  به  ولی  داشتند  بیشتری 
زندگی، این تحرک در مناطق روستایی نیز کمتر 

شده است.
و  ورزش  وزارت  اینکه  به  اشاره  با  مسئول  این 
جوانان در یک اقدام هوشمندانه تالش می کند که 
قالب خانه های ورزش روستایی  را در  خانه هایی 
در کشور ایجاد کند، ادامه داد: یکی از کانون های 
جمعیتی ما، جمعیت دانش آموزی با ۱۴.۵ میلیون 
نفر است که خانواده های این جمعیت نیز بالغ بر 
قابل  جمعیتی  آمار  که  هستند  نفر  میلیون   ۲۴

توجهی را تشکیل داده اند.

مالیی یادآور شد: وزارت ورزش و جوانان با هدف 
با هم افزایی  دارد  مردم سعی  کاهش کم تحرکی 
در  که  را  اقدامی  همین  مختلف،  دستگاه های 
هستیم  آن  تحقق  شاهد  امروز  زنجان  استان 
چراکه  بگذارد؛  اجرا  به  نیز  استان ها  سایر  در  را 
این هم افزایی باعث شده است دیوارهای نامرئی 
ادارات برداشته شده و دانش آموز را به عنوان یک 
مخاطب ملی ببینند و همه امکانات را در اختیار 

مردم قرار دهند.
مدیرکل دفتر روستایی و عشایری وزارت ورزش 
امروز  اینکه  بیان  با  این مراسم  نیز در  و جوانان 
به  خدمت  برای  جهادی  کار  یک  تحقق  شاهد 
مردم هستیم، اظهار کرد: این اقدام جهادی باعث 

شده است تا امکانات ورزشی در اختیار جامعه 
روستایی قرار گیرد و ما نیز این آمادگی را داریم 
که از این نوع اقدامات حمایت بیشتری به عمل 
آوریم. رضا حجتی با بیان اینکه روستاهایی که 
این  از  باید  هستند،  محروم  امکانات  حداقل  از 
از همه  مهم تر  افزود:  برخوردار شوند،  تجهیزات 
تصمیم  ایرانی ها  ما  که  است  آن  مسائل،  این 
بگیریم ورزش کنیم، به همین خاطر درخواست 
ما از مردم این است که حداقل هر هفته، سه وقت 
۴۵ دقیقه ای را به امر ورزش اختصاص دهند تا 
دچار بیماری های مختلف نشده و مجبور نباشیم 
هزینه های هنگفت درمان را بپردازیم و این امر در 

سایه ورزش مستمر محقق خواهد شد.

بسته  پرداخت  از  بهزیستی،  سازمان  رئیس 
قلو  فرزند سه  دارای  به خانواده های  ویژه  معیشتی 

و بیشتر خبر داد.
 وحید قبادی دانا با اشاره به فرمایشات مقام معظم 
و  راستای سیاست های جمعیتی کشور  در  رهبری 
حوزه  این  در  امید  و  تدبیر  دولت  تدابیر  همچنین 
اظهار کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده از بهمن ماه 
بسته معیشتی ویژه خانواده های ۳ قلو و ۳ قلو به 
در  که  قلو  دو  دارای  خانواده های  همچنین  و  باال 
دارند  قرار   )۳ تا  )یک  درآمدی  پایین  دهک های 

پرداخت خواهد شد.

از  اساس  بر همین  بهزیستی گفت:  رئیس سازمان 
 ۱۷ حساب  به  تومان  هزار   ۴۰۰ مبلغ  ماه  بهمن 
هزار خانواده که دارای فرزند ۳ قلو و ۳ قلو به باال 
در  و  قلو  دو  دارای  که  خانواده هایی  همچنین  و 
تا ۳ هستند واریز شده است و هر  دهک های یک 

ماه این مبلغ واریز خواهد شد.
کمک  واریز  زمانی  بازه  خصوص  در  دانا  قبادی 
طبق  گفت:  خانوار  هزار   ۱۷ حساب  به  معیشتی 
پانزدهم  از  قبل  ماه  هر  شده  انجام  هماهنگی های 

این رقم به حساب خانواده ها واریز خواهد شد.
یک  بین  ساالنه  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 

میلیون و ۳۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تولد 
در کشور ثبت شده است گفت: حدود ۳ درصد از 
این تولدها بیش از یک قلو و نیم درصد از آنها ۳ قلو 
و ۳ قلو به باالتر است و تقریباً ساالنه ۲۰ هزار تولد 

دوقلو در کشور داریم.
همچنین  داد:  ادامه  بهزیستی  سازمان  رئیس 
میزان  گذشته  سال   ۸ الی   ۷ طی  آمار  اساس  بر 
تولدهای ۳ قلو تقریباً 6۵۰ تا ۸۵۰ به صورت ساالنه 
 ۴ تولد   ۴۰ تا   ۲۰ بین  همچنین  است.  شده  ثبت 
قلو، یک تا ۸ تولد ۵ قلو به صورت ساالنه به ثبت 

رسیده است.

قبادی دانا همچنین به آمار دیگری در حوزه تولد 
۳ قلوها، ۴ قلوها و ۵ قلوها اشاره کرد و گفت: در 
در  همچنین  قلو،   ۵ تولد  خانواده   ۸۰۰  ،۹۳ سال 
سال ۹۳، ۸6۸ بچه ۳ قلو، سال ۹۴، ۸۸۳ خانواده ۳ 
قلو، سال ۹۵، ۷۷۴ خانواده ۳ قلو و سال ۹۷، 6۴6 

خانواده دارای بچه ۳ قلو شده اند.
وی ادامه داد: طبق طرح حمایت از خانواده های ۳ 
قلو و ۳ قلو به باال و همچنین خانواده های دو قلو در 
دهک های یک تا ۳، هر ماه مبلغ ۴۰۰ هزار تومان 
به حساب خانواده واریز خواهد شد و این رقم از بدو 

تولد تا پایان 6 سالگی واریز می شود.

 مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های طیور در پاسخ به این پرسش که 
پرندگان مهاجر منتقل می شود گفت: کرونا  از طریق  آیا ویروس کرونا 
ویروسی که در پرندگان وجود دارد هیچ ارتباطی با کرونا ویروس جدید 

۲۰۱۹ در چین ندارد.
 اکبر شاهی در یک برنامه تلویزیونی در رابطه با خطر انتقال ویروس کرونا 
از طریق پرندگان، گفت: ویروس کرونا مدل های مختلفی دارد اما کرونا 
ویروسی که در پرندگان وجود دارد، هیچ ارتباطی با کرونا ویروس جدید 

۲۰۱۹ در چین ندارد و هیچ نگرانی هم بابت انتقال این ویروس از طریق 
پرندگان وجود نداشته و ثابت هم نشده است.

وی افزود: بیشترین نگرانی ها از بابت ویروس پرندگان مهاجر، آنفلوانزای 
فوق حاد پرندگان است که از گذشته وجود داشته و در آینده هم خواهد 
بود. مدیر کل دفتر مدیریت بیماری های طیور در پاسخ به این سوال که 
با خیال راحت می توان گوشت دام و طیور را استفاده کرد یا خیر؟ تأکید 
کرد: آنچه که هم اکنون در مراکز مجاز و با مهر و تایید دامپزشکی عرضه 

می شود و هویت آن مشخص است کاماًل برای مصرف قابل اطمینان است 
کشتار  و حین  قبل  در  مسائل  همه  که  چرا  نیست  نگرانی  هیچ  و جای 

بررسی می شود.
اکبر شاهی گفت: خطر نگهداری پرندگان یا حیوانات خانگی فقط مربوط 
به ویروس کرونا نیست، چراکه بیماری های مختلفی می توانند از طریق 
این حیوانات به انسان ها منتقل شوند لذا الزم است که حیوانات یا پرندگان 

خانگی از نظر بیماری های مشترک بررسی شوند.

مهر نوشت: رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی پایتخت از کالهبرداری 
معرفی  ایران  درمانی  ماساژ  پدر  را  خود  که  فردی  میلیاردی   ۲۰

می کرد، خبر داد.
ماه  فروردین  نوزدهم  کرد:  اظهار  نثاری،  مرتضی  کارآگاه  سرهنگ 
بازپرسی دادسرای  از شعبه چهارم  به همراه پرونده ای  امسال زنی 
پایگاه چهارم پلیس  به  با موضوع کالهبرداری  ناحیه هشت تهران 

آگاهی برای شناسایی و دستگیری متهم مراجعه کرد.

وی گفت: این خانم به کارآگاهان اظهار کرد؛ مدتی پیش در فضای 
می نامید  ایران  ماساژ  پدر  را  خود  که  شخصی  تبلیغات  با  مجازی 
مواجه شدم. وی عکس هایی از برگزاری سمینار در شهرهای مختلف 
و حتی چندین کلیپ از نمونه برنامه های پخش شده در شبکه های 
ماساژ  با  رابطه  در  مدعو  استاد  عنوان  به  که  خارجی  زبان  فارسی 
صفحه  در  را  کرده  شرکت  همایش  آن  در  درمانی  انرژی  مقوله  و 

شخصی اش بارگذاری کرده بود.
شاکی ادامه داد: پس از پرداخت هزینه شرکت در سمینار به حساب 
بانکی که اعالم کرده بود، به محل برگزاری مراجعه کردم. با پایان 
کالس آموزشی وی به کلیه حاضران که تعداد کثیری بودند قول 
اعطای مدرک مربیگری ماساژ را داد، ولی به بنده پیشنهاد همکاری 
در  نمونه سمینارها  همین  برگزاری  در خصوص  گذاری  سرمایه  و 
خارج از کشور را ارائه کرد و مقرر شد در سود حاصله شریک باشیم. 
بدین ترتیب مبلغ ۹۰ میلیون تومان را به حساب دو نفر به نام های 
شیرین و میالد واریز کردم. اما پس از مدتی متوجه فریبکاری اش 
شده و درخواست وجه پرداختی را کردم که پس از مدتی متواری 
شد. سرهنگ نثاری افزود: در همان ابتدای مراجعه شاکی، نام متهم 
برای کارآگاهان این پایگاه آشنا بود و سوابق قبلی وی تداعی شد و 
به محض استعالم، محرز و مشخص شد که وی دقیقاً همان شخصی 

است که در سال ۱۳۹6 نیز در پرونده ای به اتهام کالهبرداری از 
خانواده های دارای فرزند مبتال به اوتیسم و وعده درمان آنها با ماساژ 
دستگیر و متأسفانه متواری شده بود. پرونده دیگری هم در رابطه 
با ماساژ درمانی با 6 شاکی در یکی دیگر از شعب در حال رسیدگی 

بود که با فرار متهم ناتمام ماند.
این مقام انتظامی اظهارکرد: در ادامه افرادی که پول به حساب آنها 
منتقل شده بود احضار و در تحقیقات پلیسی مشخص شد آنان نیز 
تنها  نه  نحوی که  به  اند  را خورده  فریب وعده های دروغین متهم 
پول بلکه مشخصات حساب و کارت بانکی متصل به آن را در اختیار 

متهم قرار داده اند و آنها نیز در زمره شاکیان قرار دارند.
وی با بیان اینکه کارآگاهان موفق شدند با انجام تحقیقات گسترده 
و ردزنی های پی در پی متهم را با همکاری پلیس فرودگاه هنگام 
ورود به کشور دستگیر و به پایگاه چهارم منتقل کنند، افزود: وی 
در تحقیقات اولیه به کالهبرداری اعتراف و با دستور قضائی روانه 

زندان شد.
اینکه تحقیقات تکمیلی  با بیان  رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی 
برای شناسایی سایر مال باختگان ادامه دارد، خاطر نشان کرد: ارزش 
برآورد  ریال  میلیارد   ۲۰ تاکنون  گرفته  کالهبرداری صورت  ریالی 

شده است.

کرونای پرندگان ارتباطی با کرونای چینی ندارد

پدر ماساژ درمانی ایران بازداشت شد
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هفت مصدوم در اثر واژگونی 

خودرو در ارزوئیه
رئیس اورژانس و مرکز فوریت های پزشکی کرمان گفت: واژگونی پژو پارس 

در ارزوئیه ۷ مصدوم برجای گذاشت.
از کرمان،  باشگاه خبرنگاران جوان  استان های  به گزارش خبرنگار گروه 
صابری رئیس اورژانس و مرکز فوریت های پزشکی کرمان گفت: واژگونی 

خودروی پژو پارس در ارزوئیه ۷ مصدوم برجای گذاشت.
صابری افزود: واژگونی پژوپارس در محور صوغان به سرخان  باعث زخمی 

شدن ۷نفر شد.
او بیان کرد: پس از این حادثه ۲ تیم فوریت های پزشکی برای نجات ۷ 

مصدوم حادثه اعزام شدند.
صابری گفت:تکنیسین های اورژانس ۷مصدوم را با حال عمومی مساعد 
به مرکز درمانی صوغان و بیمارستان امام حسین )ع( ارزوئیه انتقال دادند.

او تصریح کرد: مصدومین حادثه شامل ۴ زن و ۳ کودک هستند و در رده 
سنی ۹ ماهه تا ۴۵ سال قرار دارند.

حادثه مرگبار 

در محور روستای راویز رفسنجان
فرمانده پلیس راه رفسنجان گفت: با برخورد دو خودرو در محور روستایی 

رفسنجان ۳نفر جان باختند.
سروان  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
پورموسی فرمانده پلیس راه رفسنجان گفت:   بر اثر برخورد یک دستگاه 
مزرا  روستای  راویز محدوده  روستای  در محور  نود  ال  و  پژو ۴۰۵  سواری 

متاسفانه ۳نفر جان باختند و۴نفردیگر مصدوم شدند.
پورموسی افزود: مصدومین این حادثه با ۳ دستگاه آمبوالنس از پایگاه های 
ابن  علی  بیمارستان  به  رفسنجان  اورژانس  آباد  تقی  و  آباد  احمد  راویز، 

ابیطالب علیه السالم رفسنجان منتقل گردیدند.
او بیان کرد:حال یکی از مصدومین انتقالی نیز وخیم گزارش شده است.

فرمانده پلیس راه رفسنجان تصریح کرد: این محور پر تردد کوهستانی که 
به مناطق گردشگری منتهی می شود دارای گردنه ها و پیچ های فراوان و 

بدون عالئم کافی راهنمایی و رانندگی است.

انتخاب دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربی جدید 
تیم ملی در شرایطی رخ داد که در ماه های اخیر 
صحبت از انتخاب سرمربی داخلی بود ولی حاال 
تیم ملی کشورمان باید با این سرمربی کروات در 

رقابت های حساس آتی شرکت کند.
مدت ها  از  پس  سرانجام  آنالین  خبر  گزارش  به 
ادامه  برای  ملی  تیم  جدید  سرمربی  بالتکلیفی 
حضور در رقابت های انتخابی جام جهانی معرفی 
شد و در شرایطی که همگان منتظر انتخاب یک 
همین  تا  که  اسکوچیچ  بودند،  ایرانی  سرمربی 
بود  آبادان  نفت  تیم صنعت  قبل سرمربی  هفته 
به  رسیدن  مسیر  در  را  کشورمان  ملی  تیم  باید 
انتخاب  کند.  هدایت  قطر   ۲۰۲۲ جهانی  جام 
این سرمربی  که  داده  رخ  در شرایطی  اسکوچیچ 
فوتبال  در  خوب  سابقه  داشتن  وجود  با  کروات 
چندان  تیم های  در  تاکنون  کشورمان،  باشگاهی 

ایران  ملی  تیم  واقع  در  و  نداشته  حضور  بزرگی 
بزرگترین تجربه کاری این سرمربی کروات به شمار 
سرمربیان  با  اسکوچیچ  رزومه  مقایسه  و  می رود 
سابق تیم ملی او را در جایگاه پایین تری نسبت 

به آن ها قرار می دهد.
در  ایران  فوتبال  به  ورود  از  پیش  اسکوچیچ 
اینتربلوک  کرواسی،  ریه کا  چون  تیم هایی 
عربستان سابقه  النصر  و  العربی کویت  اسلوونی، 
سرمربیگری داشت و توانسته بود جام های حذفی 
کرواسی و اسلوونی را فتح کند. ورود اسکوچیچ به 
فوتبال ایران با تیم ملوان بندرانزلی شکل گرفت و 
اسکوچیچ در زمان حضورش در انزلی نتایج خوبی 
به مقام هفتم  تیم  این  با  توانست  و  کسب کرد 
لیگ سیزدهم برسد که بهترین عنوان ملوانان در 
لیگ برتر به شمار می رود. عملکرد خوب در انزلی 
زمینه ساز ادامه فعالیت اسکوچیچ در فوتبال ایران 

شد و او پس از ملوان راهی تیم فوالد خوزستان 
موفق  انزلی  مانند  اهواز  در  نتوانست  ولی  شد 
عمل کند و در دو فصلی که سرمربی فوالد بود 
به مقام های پنجم و دوازدهم رسید و از این تیم 
از فوالد حدود دو سال  جدا شد. اسکوچیچ پس 
بدون تیم بود تا این که هدایت تیم خونه به خوه 
بابل را بر عهده گرفت و نتایج خوبی که به همراه 
تیم بابلی کسب کرد بار دیگر نام خودش را بر سر 
زبان ها انداخت. دراگان با خونه به خونه به فینال 
جام حذفی رسید و در لیگ آزادگان تنها به خاطر 
تفاضل گل نتوانست تیمش را لیگ برتری کند. 
مشکالت  دلیل  به  اسکوچیچ  حال حضور  این  با 
عجیب تیم خونه به خونه در بابل چندان طوالنی 
اینکه  تا  ماند  تیم  بدون  او فصل گذشته  و  نشد 
امسال با پیشنهاد صنعت نفت آبادان مواجه شد 
اسکوچیچ در  بازگشت.  به جنوب کشور  و دوباره 
لیگ نوزدهم به همراه نفت عملکرد فوق العاده ای 
داشت و توانست این تیم محبوب را به رده چهارم 
جدول برساند و همین عملکرد درخشان مدیران 
فدراسیون را مجاب کرد که او را به عنوان سرمربی 

جدید تیم ملی انتخاب کنند.
سرمربی  رزومه   این  با  شرایطی  در  اسکوچیچ   
تیم  سابق  سرمربیان  که  است  شده  ملی  تیم 
ملی همگی کارنامه بهتری نسبت به او داشتند. 
تیم  سرمربی  سال  هشت  که  کی روش  کارلوس 
خوبی  بسیار  عملکرد  مدت  این  در  و  بود  ملی 
داشت پیش از تیم ملی ایران سابقه سرمربیگری 
پرتغال  ملی  تیم  و  مادرید  رئال  چون  تیمی  در 
و مدتی هم دستیار  دیده می شد  کارنامه اش  در 

سرالکس فرگوسن، سرمربی بزرگ تیم منچستر 
ملی  تیم های  سرمربی  او  این  بر  عالوه  بود. 
تیم های  و  جنوبی  آفریقای  امارات،  عربستان، 
را  ژاپن  گرامپوس  ناگویا  و  اسپورتینگ  باشگاهی 
هم داشت و با چنین سابقه ای وارد فوتبال ایران 
دوران  کی روش  از  پس  که  هم  ویلموتس  شد. 
کوتاهی را در فوتبال ایران تجربه کرد، در تیم های 
بود  عاج سرمربیگری کرده   و ساحل  بلژیک  ملی 
و مانند کی روش سابقه حضور در جام جهانی را 

داشت و در رده ملی کار کرده بود.
 در چنین شرایطی وقتی کارنامه دراگان اسکوچیچ 
با مربیان  را  و تیم هایی که در آن حضور داشته 
خارجی اسبق تیم ملی مقایسه می کنیم، کامال 
سطح  در  ایران  جدید  سرمربی  که  است  واضح 
پایین تری نسبت به آن ها قرار دارد و عالوه بر این 
تاکنون در تیم های ملی تجربه کاری ندارد که با 
توجه به فرصت کم باقی مانده و حساسیت شرایط 
تیم ملی، یک عالمت سوال در انتخاب اسکوچیچ 
به شمار می رود. در مقابل اما فدراسیون فوتبال 
کشورمان از نظر مالی در شرایط مناسبی نیست 
فدراسیون در جذب گزینه های  از آن جایی که  و 
داخلی تیم ملی ناموفق بود و فدراسیون هم برای 
عقد قرارداد با مربی جدید محدودیت مالی دارد، 
شمار  به  موجود  گزینه  تنها  نوعی  به  اسکوچیچ 
می رفت و فدراسیون با توجه به قیمت مناسب و 
آشنایی او با فوتبال ایران به سراغ سرمربی سابق 
صنعت نفت آبادان رفت و باید دید او می تواند با 
تیم ملی به جام جهانی برسد یا اتفاقات دیگری 

رخ خواهد داد.

مقایسه کارنامه سرمربی جدید تیم ملی با کی روش و ویلموتس؛
آیا اسکوچیچ در حد و اندازه های نیمکت تیم ملی است؟

کیک  خانواده ی  بزرگ  همایش  چهارمین 
بوکسینگ wka با عنوان میثاق با فرمانده در 

سالن تالش شهر کرمان برگزار شد.
کیک  ی  کمیته  رئیس  صادقی،  علیرضا 
حاشیه  در  کرمان  استان    wka بوکسینگ 
  wka بوکسینگ  کیک  بزرگ  همایش  برگزاری 

در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه 
بزرگ  همایش  گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
گرامیداشت  مناسبت  به   wka بوکسینگ  کیک 
قاسم  "حاج  سپهبد  شهید  سردار  خاطره  و  یاد 
با حضور خانواده  برای چهارمین سال  سلیمانی" 
خانواده  و  کرمان  استان  بوکسینگ  کیک  بزرگ 

هر  مراسم  این  اینکه  بیان  با  شد.او  برگزار  شهدا 
افزود:  است،  شده  برگزار  جشن  صورت  به  ساله 
امسال این مراسم را به صورت همایش به منظور 
گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید "حاج قاسم 
سلیمانی" با عنوان میثاق با فرمانده برگزار کردیم.

صادقی تصریح کرد: در این همایش برنامه های 

این  ورزشکاران  حضور  با  ورزشی  ـ  فرهنگی 
رشته ورزشی اجرا شد و در نهایت بعد از اجرای 
ورزشکاران  از  نفر   ۸۰ به  قرعه  قید  به  مسابقه 

جوایزی اهدا شد.
این همایش با اجرای زنده ی سید جواد هاشمی 

بازیگر سینما و تلویزیون همراه بود.

بیشتر مردم برای الغر شدن به سراغ ورزش 
می روند اما بنا بر بررسی های محققان دانشگاه 
آلبرتا در کانادا، اهمیت ورزش بسیار مهم تر از 
صرفا کاهش وزن است. همچنین بهترین نوع 

ورزش، نوع قدرتی مانند وزنه برداری است.
محققان  خبرآنالین،  خبرگزاری  گزارش  به 
قدرتی  ورزش های  می گویند،  آلبرتا  دانشگاه 
ماهیچه های  می توانند  وزنه برداری  مانند 
بدن مان را تقویت و از احتمال ابتال به کمردرد 
پیشگیری کنند. ما انسان ها برای انجام دادن 
فعالیت های روزمره مان به ماهیچه های قوی و 

تنومند نیاز داریم.
ران،  مفصل  و  پاها  مچ  شانه ها،  کمر،  در 
واقعا  که  دارد  وجود  خاصی  ماهیچه های 
به  مردم  بیشتر  هستند.  کم بنیه  و  ضعیف 
به طور خاص  تا  نمی روند  ورزشی  باشگاه های 
روی این ماهیچه ها کار و آنها را تقویت کنند. 
باشند،  ضعیف  ماهیچه ها  این  وقتی  اما 
روزانه مان،  فعالیت های  بیشتر  نمی توانیم 
فروشگاه  از  که  غذایی  مواد  حمل  مانند 
انجام  خوبی   به  را  دیگر  کار  هر  یا  می خریم 

دهیم.
میانسالی  به  قدم  وقتی  افراد  همچنین 
به  دیگر  زمان  هر  از  بیش  می گذارند،  خود 

و  ضعف  از  تا  دارند  نیاز  قدرتی  ورزش های 
تحلیل ماهیچه هایشان پیشگیری کنند.  

محققان کانادایی، از تعدادی از زنان میانسال 

به باال که هیچ زمینه ورزشی قدرتی نداشتند 
داشتند،  استخوان  پوکی  هم  درصدی  و 
و  قدرتی  ورزش های  مدتی  که  خواستند 
پایان  در  دهند.  انجام  را  وزنه ها  با  کار  البته 
این بررسی مشخص شد، وزنه برداری می تواند 
وضعیت تراکم استخوان را در حالت مناسبی 

قرار دهد.
بر  عالوه  وزنه برداری،  مانند  قدرتی  ورزش های 
استخوان ها،  تراکم  و  ماهیچه ها  توان  افزایش 

ذهن و روان افراد را هم بهبود می بخشد.
بهبود  موجب  می تواند  کلی  به طور  ورزش 
رگ های  بهتر  عملکرد  و  حافظه  یادگیری، 
خونی در مغز شود اما آن دسته از ورزش های 
قدرتی که با وزنه های مختلف سر و کار دارد، 
می توانند ماهیچه های بدن را تقویت کرده و 
بهترین  در  را  فرد  ذهنی  و  وضعیت جسمی 

حالت قرار دهد.
به گزارش خبرآنالین، تمام افراد باید در کنار 
با  ورزش های هوازی، حتما ورزش قدرتی کار 
ماهیچه هایی  از  تا  دهند  انجام  را هم  وزنه ها 

قوی و بدنی تنومند برخوردار شوند.

برگزاری همایش بزرگ خانواده کیک بوکسینگ wka در کرمان

بهترین ورزش کدام است؟
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گزارش »کرمان امروز« از برپایی نمایشگاه خطاطی محمد حسین مودب با عنوان »غوغای قلم 3« در گالری ارغوان:

غوغای پریشانی

نمایشگاه خطاطی استاد محمد حسین مودب با عنوان »غوغای قلم 
3« از جمعه 18 بهمن ماه در گالری ارغوان شهر کرمان آغاز شده است 
و این نمایشگاه تا پایان هفته جاری 24 بهمن ماه هر عصر از ساعت 
16:30 تا 19:30 میزبان عالقه مندان به هنر خطاطی و آثار بسیار بدیع 
و خالقانه این هنرمند برجسته کرمانی است. نمایشگاهی با تعداد 43 اثر 
بسیار زیبا که اشعار عرفانی و آفرینش خلقت مهمترین محور موضوعی 
آن قرار دارد و عالوه بر سبک خطاطی بدیعی که کمتر مخاطبی تاکنون 
شاهد آن در کشور بوده است در برخی آثار عالوه بر خطاطی از نقاشی 
های عرفانی همچون رقص سماع و دیگر نمادهای عرفانی نیز استفاده 
شده است. موضوعی که بدون شک باعث لذت هنری تمامی مخاطبان 

و مردم جامعه خواهد شد. 
پریشان

مخاطبان  بیشتر  اطالع  منظور  به  نمایشگاه  این  افتتاحیه  در حاشیه 
با استاد محمد حسین مودب  نمایشگاه گفت و گویی  این  از جزئیات 
داشتیم که این هنرمند به کرمان امروز گفت: غوغای قلم 3 چهاردهمین 

نمایشگاه در معرض  این  آثاری که در  بنده است و  نمایشگاه شخصی 
دید مخاطبان قرار گرفته است در سبک » پریشان« هستند. خطی که 
خود ابداع کننده آن در کشور هستم و این نوع خط با نام بنده ثبت 
ملی نیز شده است. وی افزود: تمامی این آثار در سال های 97 و 98 
آثار دست ساز و  این  به کار رفته در تمامی  اند. کاغذهای  خلق شده 

کار خودم است. 
کرمان و خطاطی

انجمن  پیشرفت  و  فعالیت  کرمان،  در  خطاطی  هنر  درباره  مودب 
های  نمایشگاه  و  کند  ارزیابی می  بسیار خوب  را  کرمان  خوشنویسان 
برگزار شده توسط این انجمن و اعضای آن را به ویژه برای نسل جوان 
بسیار مفید می داند. این هنرمند پیرامون خوشنویسان کرمانی نیز می 
مدرک  که  افرادی  تعداد  و  دارد  خوبی  بسیار  هنرمندان  کرمان  گوید: 
بیشتر  دیگر  های  استان  از  بسیاری  به  نسبت  دارند  نیز  هنری  ممتاز 
هستند. با این حال مهمترین ضعف هنرمندان کرمانی متاسفانه کم کار 
بودن آن ها است که شاید مهمترین دلیل این موضوع  نیز وضعیت کلی 
باشد.  اندک مخاطبان  تعداد بسیار  هنر خوشنویسی در کرمان  یعنی 
و  گالری های هنری  از  بازدید  فرهنگ  پایتخت کشور خوشبختانه  در 
حمایت از هنرمندان نسبتا خوب است و این فرهنگ باید در استان ما 

نیز نهادینه شود. 
هدیه ماندگار

این خوشنویس در ادامه گفت: برای مردم ما فرهنگ هدیه دادن یک 

اثر هنری به یکدیگر باید جا بیفتد. اثر هنری که  یک عمر ماندگار است 
و حتی از نظر مادی نیز اگر فردی پس از سال ها قصد فروش آن را 
داشته باشد بدون شک با قیمتی بسیار باالتر می تواند روی آن حساب 
کند. البته خود ما هنرمندان و گالری داران نیز باید با جدیت بیشتری 
و  نشریات  همچون  کرمان  های  رسانه  که  امید  این  به  کنیم  فعالیت 
صدا و سیما نیز در زمینه نهادینه شدن فرهنگ بازدید هر چه بیشتر 
مخاطبان از گالری ها به کمک ما بیایند. گالری هایی که در تمام کشور 
هایی که حتی قصد  و خانواده  است  رایگان  ها  آن  از  بازدید  استان  و 
بدون  هنری  فضاهای  این  از  توانند  می  حداقل  ندارند  را  اثری  خرید 
گالری  مدیر  عنوان  به  بنده  زمینه  این  در  ببرند.  لذت  ای  هیچ هزینه 
ارغوان طرحی با عنوان گالری های فصلی را آماده کرده ام که امیدوارم 
گالری هر فصل  این  در  این پس  از  استان کرمان  با کمک هنرمندان 
شاهد نمایشگاه های متعددی از تمامی هنرمندان تجسمی استان اعم از 
خطاطی، نقاشی، عکاسی و ... باشیم. فراخوان اولین دوره این نمایشگاه 
هنرمندان  کمک  با  امیدوارم  و  است  شده  داده  آزاد  موضوع  با  فصلی 
کرمانی سوم اسفندماه شاهد برگزاری هر چه زیباتر و پربارتر اولین دوره 

این نمایشگاه فصلی در گالری ارغوان باشیم.
 بیوگرافی

استاد محمد حسین مودب  بیوگرافی خود را برای کرمان امروز اینگونه 
مهاجرت  از  و پس  است  در شهر شیراز  متولد 1356  دهد؛  شرح می 
نزد  را  و ساز سنتور  موسیقی   از 8 سالگی  کرمان  به شهر  خانوادگی 

سازهای  دیگر  هنرمند  این  است.  دیده  آموزش  برهانی  خلیل  استاد 
موسیقی همچون تار، سه تار، تمبک و دف را نیز به صورت حرفه ای 
در نوجوانی و جوانی خود آموزش دیده است و در گروه های موسیقی 
مشهور شهر کرمان همچون مشتاق و ارفع نیز حضور داشته است. وی 
هنر خوشنویسی را نیز از 12 سالگی نزد پدر خود استاد جمال الدین 
این  توسط  شده  خلق  آثار  شک  بدون  که  است  دیده  آموزش  مودب 
استاد را می توان معجزه هنری دانست. ) به این امید که در آینده ای 
نزدیک با ایجاد یک گالری دائمی و بزرگ عالوه بر جلوگیری از نابودی 
صد ها اثر معجزه گونه و تکرار نشدنی این استاد بزرگ، شاهد تحول در 
گردشگری استان کرمان با استفاده از این آثار نیز باشیم ( محمد حسین 
مودب عضو انجمن خوشنویسان نیز می باشد و مدرک هنری ممتاز را 
نیز در این زمینه دارد. وی سال 1395 به عنوان چهره های ماندگار 
ایران در زمینه آموزش خوشنویسی نیز معرفی شده است. این هنرمند 
از سال 1391 و با الهام از خط های شکسته نستعلیق، ثلث، کرشمه و 
نستعلیق موفق به ابداع خط پریشان شده است. خطی که سال 1395 
به صورت رسمی به نام این هنرمند کرمانی ثبت ملی شده است و از آن 
پس تاکنون همت این استاد در راستای معرفی این سبک از خطاطی و 

همچنین پخته تر شدن آن قرار گرفته است. 
الزم به ذکر است گالری ارغوان که به صورت خصوصی توسط خانواده 
استاد مودب در فضایی بسیار زیبا ساخته شده است در کوچه شماره 

10 بلوار آیت اهلل صدوقی ) جاده تهران( قرار دارد.

گزارش و عکس:
 سعید احمدی

سرویس اجتماعی – فرهنگی کرمان امروز

به  نیاز  ایران،  در  سفر  و  پایدار  گردشگری  توسعه  با 
کشورمان  نقاط  و  گوشه  در  اسکان  برای  هایی  محل 
احساس شد. با گسترش روند گردشگری طی این سال 
نقاط  اقصی  در  متعددی  گردی  بوم  های  اقامتگاه  ها، 
با هدف حفظ  اقامتگاه ها  این  تمام  تاسیس شد.  ایران 
و پاسداشت فرهنگ بومی و سنتی هر منطقه و افزایش 
نواحی ساخته شده است. تمام  به آن  ورود گردشگران 
این اقامتگاه ها زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
سری  یک  رعایت  به  ملزم  و  بوده  گردشگری  و  دستی 
ضوابط و مقررات برای راحتی و آسایش شما گردشگران 

هستند.
 تعریف اقامتگاه بوم گردی

در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
تعریفی که برای آن داده شده به شرح زیر است:

اقامتگاه هایی هستند که در  اقامتگاه های بومگردی، 
سطح  باالترین  رعایت  با  بومی  و  طبیعی  های  محیط 

با  سازگار  شکلی  به  و  محیطی  زیست  ضوابط  ممکن 
منطقه  طبیعی  و سیمای  تاریخی  بافت  بومی،  معماری 
محلی  جامعه  با  تعامل  حداکثر  ضمن  و  شده  تاسیس 
و توجه به اقلیم، زمینه حضور گردشگران را با کیفیتی 

قابل قبول و تعریف شده فراهم می نمایند.
 در واقع افراد محلی برای مهمانان توریست و گردشگر 
آماده  خودشان  زندگی  شیوه  به  را  جذاب  مکانی  خود 
خود  مهمانان  برای  را  خوش  خاطراتی  تنها  نه  و  کرده 
خود  برای  نیز  درآمدی  منبع  بلکه  آورند  می  فراهم 
فراهم می کنند. هر نقطه ای از ایران پر از سرمایه های 
از  احسن  نحو  به  باید  که  است  ارزشمندی  گردشگری 
آن ها بهره برداری کرد. هر اقامتگاه بومگردی بر اساس 
و  بندی شده  ارائه می دهد درجه  به شما  امکاناتی که 
خدمات مورد نیاز شما را از جمله محلی برای استراحت 
و خواب شبانه، سرویس های بهداشتی و حمام، پذیرایی 
و سرو غذا یا وجود امکانات کامل آشپزی و … را برای 

مهمانانش فراهم می کند.
امروزه در هر استان و منطقه ای ایران اقامتگاه های بوم 
گردی متعددی را خواهید یافت که میزبان شما بوده و 
حضور امن و راحت شما را در روستاها، طبیعت و مناطق 

مختلف ایران فراهم می کنند.

 اقامتگاه بوم گردی کتام
دیدن  و  گیالن  استان  در  سقالکسر  به  سفر  قصد  اگر 
جاذبه های طبیعی اطراف آن مانند سد سقالکسر، آبشار 
بوم  اقامتگاه  دارید،  را  ماسوله  و  رودخان  قلعه  دودوزن، 
خانه  است.  اقامت  برای  مناسبی  محل  کتام   گردی 
و  گیالنی  معماری  سبک  به  معماری  با  کتام  روستایی 
هماهنگ با اقلیم تجربه متفاوت از زندگی در یک خانه 
بوم  اقامتگاه  این  کند.  می  تداعی  شما  برای  را  شمالی 
ظرفیت  حمام  و  بهداشتی  سرویس  و  اتاق   4 گردی 
تخت  خانه  این  در  دارد.  را  مهمان  نفر   30 از  پذیرایی 
وجود نداشته و همانند مردم بیشتر نقاط کشورمان باید 

از لحاف و تشک برای خواب استفاده کنید. 
 اقامتگاه بوم گردی پرداروم

در سفرهای خود به مازندران و جنگل های زیبای آن، 
بوم  اقامتگاه  توانید  می  تنکابن  شهرستان  نزدیکی  در 
گردی باصفایی را بیابید. دور تا دور ویالی این اقامتگاه 
از درختان هیرکانی  پوشش جنگلی  دارای  با کوه های 
پوشیده شده و باغ چای و شالیزارهای برنج چشمان شما 
صدای  با  صبح  روز  هر  کنید  تصور  کند.  می  خیره  را 
جنگل و هوای مرطوب از خواب بیدار شوید. اقامتگاه بوم 
گردی پرداروم دارای 3 اتاق سنتی بوده که ظرفیتی بین 

8 الی 1 نفر را پذیرا هستند. 
 اقامتگاه بوم گردی ساسنگ

فراوانی  بوم گردی  اقامت گاه های  استان گلستان  در 
تاسیس شده اند که همه آن ها مناظر بی نظیری را به 
شما نمایش می دهند. تجربه ای متفاوت از اقامت در یک 
خانه سنتی با دیوارهای کاه گلی و سقفی از چوب و نی 
که در یک منطقه خوش آب و هوای شمالی کشور قرار 
گرفته را در این اقامتگاه خواهید داشت. تراس زیبای این 
خانه رو به دره ای از درختان زیبای جنگلی شما را سر 
ذوق می آورد. این خانه سنتی دارای 4 اتاق با نام های 
پذیرای  تواند  و می  است  توت  و  ابریشم، دیشو  زیتون، 
20 نفر به طور همزمان در مجموعه باشد. از جاذبه های 
نزدیک این اقامتگاه آبشار ساسنگ، سوارکاری در روستا، 
پارک ملی گلستان، گورستان قدیمی و آرامگاه خالد نبی 

را می توان نام برد. 
 اقامتگاه بوم گردی حاج داوود بزرگمهر

در اطراف تهران نیز می توانید اقامتگاه های بوم گردی 
در  بزرگمهر  داوود  گردی حاج  بوم  اقامتگاه  کنید.  پیدا 
استان البرز و کرج یکی از جذاب ترین اقامتگاه های بوم 
گردی است. یک خانه سنتی با حیاط و حوضی با کاشی 
و  زمستان  سرد  روزهای  برای  کرسی  ای،  فیروزه  های 

دیوارهای خشتی پذیرای 25 نفر از گردشگران است. 
تنور نان درون اقامتگاه بوی نان تازه را در سرتاسر فضا 
می پیچاند و باد خنک تابستانی که از سمت کوه ها می 
وزد این مکان را تبدیل به محل مناسبی برای استراحت 

آخر هفته ها کرده است. 
 اقامتگاه بوم گردی سرای صالح

جهان  و  ایران  توریستی  شهرهای  از  یکی  اصفهان 
می  جذب  خود  به  را  شماری  بی  گردشگران  که  است 
و  گرفته  قرار  کاشان  مجاورت  در  اصفهان  استان  کند. 
روستاهای بسیار خوش آب و هوایی را در اطراف خود 
دارند. در دامنه های کوه کرکس می توانید در اقامتگاه 
بوم گردی سرای صالح اقامت داشته باشید. این اقامتگاه، 
را  نفر   40 از  پذیرایی  ظرفیت  که  بوده  طبقه   3 دارای 
در مجموع دارد. طبقه سوم آن شاه نشینی منحصر به 
را  این منطقه  و طبیعت  اطراف  از  نمایی  است که  فرد 
امکانات  تمام  اقامتگاه  این  در  دهد.  می  نشان  شما  به 
مسافران  خود  عهده  به  غذا  تهیه  و  بوده  مهیا  آشپزی 
شاه  زمان جشنواره  در  اقامتگاه  این  شلوغی  اوج  است. 
اردیبهشت  در  و جشنواره گالب گیری  تیرماه  در  توت 

و خرداد ماه است. 
منبع: پایگاه اطالع رسانی الی گشت

فواید اقامتگاه های بوم گردی در ایران


