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روزان هم  یادداشت: 

فصل دیگر
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فرازی از وصیتنامه سردار شهید 

حاج قاسم سلیمانی خطاب به کرمانیان

گل گهر، رشد 31درصدی EPS را

 برای سهامداران به ارمغان آورد

جذابیت و معماری حمام وکیل کرمان 

2

2

2

8

4

3

2

2

رییس کل دادگستری استان:

حدود 61 درصد از زندانیان 

ماندگار در زندان های کرمان

 دارای جرم مواد مخدر هستند

داستان جواد عزتی 

و جشنواره فجر؛   

سیمرغ بی سیمرغ!

متن در صفحه دوم

رئیس قوه قضائیه خبر داد:

تشکیل  پرونده شهادت 

سپهبد سلیمانی در دادسرای تهران 

که طعمه سگ های وحشی شد؛ کار میبدی  کودک  کرمان با نگاهی به خبر مرگ دلخراش  کار در  کودکان  گزارش »کرمان امروز« از وضعیت 

کودکان کار زیر آوار طرح های بالتکلیف

فرمانده انتظامی استان : 
نیروی انتظامی برای امنیت مردم 

کرمان ۵۸۰ شهید تقدیم کرده است

متن کامل در صفحه سوم

  بر اساس گزارش ها بیشتر کودکان کار کرمان را کودکان افغانستانی تشکیل می دهند که البته بسیاری از شهروندان معتقدند؛ حضور کودکان کار در خیابان ها موجب ایجاد چهره نامناسبی برای شهر می شود. 
مشاهده هر روزه این کودکان  بر سر چهارراه ها و میادین و در فروشگاه ها و سایر معابر عمومی نشان می دهد؛ طرح جمع آوری کودکان کار در کرمان تا کنون با جدیت اجرایی نشده است و به نظر می رسد تکلیف 

دستگاه های اجرایی مختلف نسبت به رفع این معضل در کرمان چندان مشخص نیست و این کودکان همچنان زجر خیابان می کشند و چهره شهر هر روز نازیباتر می شود و....

متن در صفحه هشتم

یادداشت تا انتخابات؛ 

مجلس 
و آلودگی 

هوای شهرها
 صفحه  سوم

صفحات ششم و هفتم 

   مرگ کودک  هشت ساله در حمله سگ های ولگرد
  پیش بینی افزایش دستمزد کارگران در سال آینده

  تیم تغلیظ مس سرچشمه فاتح مسابقات فوتسال کرمان شد
  کشف ۱۶ دستگاه استخراج  ارز دیجیتال در بم

  ماجرای جسدی  در کمد وحشت!

اخبار ایران، جهان و حوادث:

یادداشتی به بهانه 
تعویض سنگ

 مزار سردار شهید
 قاسم سلیمانی:

فرزند ملت
سرباز  وطن

گروه مشاورین امالک

نشانی: شهرک باهنر-خیابان بهارستان-نبش پارک ظفر

تلفن: 32459309 - همراه: 09134930883

خرید، فروش
 رهن و اجاره مسکن

خرید و فروش ویال در نقاط 
خوش آب و هوای کرمان

رگا    ربند جهانی 
                               افتخار اریانی           

                                                                 حما یت   ره کرمانی 

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده شماره 98/43/ع
از قبیل  بارگیري و حمل محصوالت داخلي   « نظر دارد  شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در 
تناژ  با  کارفرما  کارخانجات  به  کلوخه سنگ آهن جهت خوراک دهي  و  بندي  دانه   ، گندله  کنسانتره، 
کلیه  لذا  نماید.  واگذار  شرایط  واجد  پیمانکار  به  عمومي  مناقصه  برگزاري  طریق  از  را  تن«   10،000،000 سالیانه 
متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور 
را بهمراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان  از قسمت مناقصه و مزایده  دانلود نمایند . مهلت تحویل پاکات 
ساعت 9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 98/12/11 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر 
مرکزی تهران مي باشد. بازدید از محل اجراي پروژه روز یکشنبه مورخ 98/12/04 براي متقاضیان بالمانع مي باشد، 

ضمنا شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول پیشنهادات مختار مي باشد . 
                                                                              مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

مردم کرمان   23 سال است 
که واقعیت را در  »کرمان امروز« می خوانند

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



دو دوشنبه 28 بهمن ماه 22/1398 جمادی الثانی 1441/ 17 فوریه 2020/سال بیست و چهارم شماره 3157
اخبار استان

 
رئیس قوه قضائیه به شهادت سردار رشید اسالم اشاره کرد و گفت : 
پرونده ای برای این بزرگوار در دادسرای تهران تشکیل شده و قضاتی 
مامور شده اند کار را با همکاری معاونت بین الملل قوه قضائیه و با 

همکاری وزارت امور خارجه در کشور دنبال کنند.
ابراهیم رئیسی صبح روز یکشنبه در  ایرنا، آیت اهلل سید  به گزارش 
المللی آیت اهلل هاشمی  بین  استان کرمان در فرودگاه  به  بدو ورود 
رفسنجانی در جمع اصحاب رسانه افزود: این کار با همکاری مسئوالن 
عالی قضائی در عراق دنبال خواهد شد و ما کار را مجدانه دنبال می 
کنیم و یقین داریم پاکی و طهارت خون شهید سلیمانی باعث می 

شود انتقام از قاتالن ایشان گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه تردید نداریم به برکت خون شهید سلیمانی که 
متصل شده به خون مطهر اباعبداهلل الحسین )ع(، انتقام خون ایشان 
نفرت  زمانی،  از هر  بیش  امروز    : اظهار داشت   ، گرفته خواهد شد 
عمومی نسبت به آمریکا و آمریکایی ها در دنیا برانگیخته شده است.

و  سلحشوری  به  نسبت  جهان  مردم  کنونی  نگاه  به  اشاره  با  وی 
شخصیتی که نماد مبارزه با تروریسم در دنیا بوده است، عنوان کرد: 
به تعبیر بزرگان امروز قیامتی به خاطر شهادت این شهید سرافراز برپا 

شده  که نگاه ها و دلها به برکت خون مطهر شهید سلیمانی متوجه 
به دین، متوجه به انقالب و ارزش ها شده  و این فرصت بسیار مهمی 

برای پیشرفت اهداف بلند شهید سلیمانی است.
آیت اهلل رئیسی  ضمن تسلیت به مردم سوگوار، شهیدپرور و بزرگوار 
استان کرمان به مناسبت شهادت سردار سپهبد سلیمانی، خاطرنشان 
کرد: برای تبریک به این خطه  که فرزندی پرورش داد که افتخاری 

برای جهان اسالم است وارد این استان شده ام.
رئیس قوه قضائیه یادآور شد: به برکت شرکت در مراسم اربعین شهید 
سلیمانی، دیداری با همکاران قضایی و سازمان های وابسته به قوه 
قضائیه در استان کرمان خواهیم داشت تا با مسائل و مشکالت استان 
بیشتر آشنا شده و در راستای سفرهای استانی با همکاران ستادی قوه 

قضائیه نسبت به رفع مشکالت استان کرمان اقدام کنیم.
مدیران  با  نشستی  سفر  این  در  کرد:  خاطرنشان  رئیسی  اهلل  آیت 
استانی، نماینده مقام معظم رهبری در استان، استاندار و مسئوالن 
به  مربوط  مسائل  نزدیک  از  و   داشت  خواهیم  استان  قضایی  عالی 
استان را پیگیری کرده و بخشی از آنها را در استان تصمیمات خواهیم 

داشت و بخشی را در  مرکز پیگیری خواهیم کرد.

نیروی  اینکه  بیان  با  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
انتظامی در استان کرمان ۵۸۰ شهید برای حفظ امنیت 
مردم تقدیم کرده است گفت: شهید ریاحی مرد مبارزه 
با اشرار بود وگرنه در منطقه بزمان، آن خط مقدم جبهه 

مبارزه با اشرار حضور پیدا نمی کرد.
کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  ناظری  عبدالرضا  سردار 
در آیین تشییع پیکر شهید امنیت با بیان اینکه نیروی 
انتظامی در استان کرمان ۵۸۰ شهید برای حفظ امنیت 
مردم تقدیم کرده است گفت: شهید ریاحی مرد مبارزه 

با اشرار بود وگرنه در منطقه بزمان، آن خط مقدم جبهه 
مبارزه با اشرار حضور پیدا نمی کرد.

او در ادامه افزود: شهید حمیدرضا ریاحی آرزوی شهادت 
از  همکارانمان  و  ما  همه  و  رسید  آرزویش  به  و  داشت 

مرگ در راه امنیت مردم، واهمه نداریم.
تشییع  آیین  در  مردم  پرشور  حضور  از  تشکر  ضمن  او 
گفت:  تشییع کنندگان  به  خطاب  ریاحی  شهید  پیکر 
واالی  جایگاه  به  احترام  شهیدپرور  مردم  شما  حضور 

شهید و ارج نهادن به فرهنگ شهادت است.

مطالبه  نخستین  کرمان  استان  انتظامی  نیروی  فرمانده 
مردم را امنیت برشمرد و اظهار کرد: سردار شهید سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی جان عزیز خود را فدای امنیت ملی 
کرد و شهادت باالترین پاداش مجاهدت های او از جانب 

خداوند متعال بود.
او با بیان اینکه امروز دشمن در کیلومتر ها آنطرف تر از 
تنها جایی  افزود:  نگاه داشته شده است،  ایران  مرز های 
که دشمن در کشور نتوانست در آن اخالل ایجاد کند، 
در حوزه امنیت بوده و این از برکت خون امثال شهید 

ریاحی است.
سردار ناظری اظهار کرد: ما هیچ تعارفی در بحث امنیت 
و  می ایستیم  محکم  راه  این  در  و  نداریم  کسی  هیچ  با 
البته این با کمک همه شما مردم عزیز بهتر میسر خواهد 
یکم شهید حمید  پیکر مطهر ستوان  تشییع  آیین  بود. 
شهرستان  انتظامی  نیروی  اطالعات  جانشین  ریاحی 
و  نظامی  نیرو های  مردم،  گسترده  حضور  با  و  عنبرآباد 
این  خانواده  و  عنبرآباد  شهرستان  مسئوالن  و  انتظامی 

شهید بزرگوار برگزار شد.

رئیس قوه قضائیه خبر داد:

تشکیل  پرونده شهادت سپهبد سلیمانی در دادسرای تهران 

فرمانده انتظامی استان : 

نیروی انتظامی برای امنیت مردم کرمان ۵۸۰ شهید تقدیم کرده است

خبر

گل گهر، رشد 31درصدی EPS را 
برای سهامداران به ارمغان آورد

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( در مدت 9 ماه سال جاری توانست 
رشد 31درصدی را در شاخص EPS برای سهامداران به ارمغان آورد.

گزارشی که نشریه چیالن- تریبون رسمی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران  
منتشر کرده، به تحلیل وضعیت بزرگان سنگ آهن در بورس پرداخته است 
که طبق آن صورت های مالی »کگل« نشان از افزایش 31درصدی شاخص 

EPS از ابتدای سال 9۸ تا پایان آذر ماه جاری می دهد. 
در این گزارش سنگ آهن گهر زمین )کگهر(، صبانور، چادرملو و گل گهر 

بیشترین رشد در این شاخص را به دست آورده اند. 
گل گهر البته پیشتر توانسته بود در شاخص هایی همچون سود هر سهم، 
زند. در  برای سهامداران رقم  را  قابل توجهی  درآمد و سود عملیاتی رشد 
این میان درآمدهای عملیاتی با جهش 4۸درصدی و سود عملیاتی با رشد 

23درصدی، همراه شد.
و  معدنی  شرکت  سرمایه  1۰۸درصدی  افزایش  تازگی،  به  حال  همین  در 
صنعتی گل گهر به تایید حسابرس رسیده به طوری که از 4۸۰۰ میلیارد 
تومان فعلی به 1۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان )در ابتدای سال جدید( خواهد 
رسید. افزایش سرمایه بزرگ ترین شرکت تولیدکننده  سنگ آهن کشور، از 
محل مطالبات حال شده و مطالبات نقدی به تایید حسابرس رسیده است.

با حضور بر مزار شهید سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی انجام شد :

تجدید میثاق کارکنان
 امور مالیاتی استان با آرمان های شهداء

  

به مناسبت والدت با سعادت حضرت فاطمه زهرا)س( و روز زن ، جمعی از 
مسئوالن و بانوان کارمند اداره کل امور مالیاتی استان کرمان به مقام شامخ 

شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی ادای احترام کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان ، مسئوالن و 
بانوان کارمند اداره کل امور مالیاتی استان کرمان با حضور بر مزار شهید 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی ، با آرمان های ایشان و شهدای انقالب پیمانی 

دوباره بستند.
ادای  فاتحه ضمن  قرائت  با  مراسم  این  در  کنندگان  شرکت  است  گفتنی 
احترام به مقام شامخ شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی با آرمان های واالی 

شهداء و رهبر فرزانه انقالب تجدید میثاق کردند.

سپهبد  سردار  مقاومت  جبهه  شهیدان  مزار  جدید  سنگ   
شهید حاج قاسم سلیمانی و سردار شهید حسین پور جعفری 

همزمان با چهلمین روز شهادت این عزیزان رونمایی شد.
به گزارش ایرنا، در سنگ مزار جدید سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی بنا به وصیت ایشان نوشته شده است سرباز قاسم 
نیروهای ضد  فرمانده سلحشور  این  فرزند حسن،  سلیمانی، 
به دعوت رسمی دولت  تروریستی ملت های غرب آسیا که 
عراق به آن کشور سفر کرده بود، به دستور مستقیم رئیس 
میالدی  ژانویه 2۰2۰  سوم  بامداد جمعه  در  آمریکا  جمهور 

در فرودگاه بین المللی بغداد توسط یگان تروریستی سنتکام 
مورد هدف قرار گرفت و به همراه جمعی از همراهان خود به 

شهادت رسید.
برای  عناوین رسمی  از  به وصیت سردار شهید سلیمانی  بنا 
نوشتن اسم ایشان خودداری شده است و تنها عبارت سرباز 
قاسم سلیمانی بر روی سنگ مزار سردار دلها حک شده است.
سنگ مزار جدید شهدای جبهه مقاومت در کرمان قسمتی از 
سنگ سابق مرقد مطهر امام حسین)ع( در کربال است که پس 

از انتقال به کرمان و آماده سازی نصب شد.

رییس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه ۶1 درصد از 
زندانیان ماندگار در زندان های کرمان دارای جرم مواد مخدر 
بوده و موفقیت برنامه های کاهش جمعیت کیفری را با چالش 
مواجه می کند گفت: بیش از 3۰۰ هزار نفر تبعه بیگانه در 
استان کرمان حضور دارند و روزانه 1۵۰۰ نفر از اتباع یگانه 
غیرمجاز در محورهای مواصالتی استان کرمان در حال تردد 
بوده که یا در استان ماندگار می شوند. ضمن اینکه اتباع بیگانه 

در 3۰ درصد جرائم استان نقش دارند.
»یداهلل موحد« در نشست رییس قوه قضائیه با قضات و کارکنان 
دادگستری استان کرمان خطاب به آیت اهلل رئیسی اظهار کرد: 
مردم استان کرمان مانند سایر مردم ایران به تدابیر و اندیشه 
های تحول گرا و فسادستیز جنابعالی، گام دوم انقالب، اجرای 
منویات مقام معظم رهبری برای تحقق عدالت و سایر اهداف 
بنیانگذار انقالب به منظور رشد و تعالی کشور و حل معضالت 

و تحول در دستگاه قضائی امیدوار هستند.
استان  ایثارگران  و  شهداء  خانواده  مردم،  قاطبه  افزود:  وی 
کرمان اعتقاد دارند که تدابیر و تصمیمات خردمندانه شما در 
این استان منشاء خیر و برکت و تحول در دستگاه  به  سفر 

قضائی استان خواهد شد.
و  اهداف  تحقق  برای  ما  تصریح کرد: تالش همکاران  موحد 
برنامه های تحولی که از ابتدای انتصاب جنابعالی آغاز شده و 
تا رسیدن به هدف و وضعیت مطلوب موردنظر جنابعالی ادامه 

خواهد داشت.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه استان 
کرمان ۶۵4۵ شهید، 19 هزار جانباز و 12۸4 آزاده سرافراز 
دارد، عنوان کرد: کرمان نهمین استان پرجمعیت کشور با 23 

شهرستان، ۵۸ بخش و 32 حوزه قضائی است.
وی افزود: کرمان استان ویژه در بخش اقتصادی و اجتماعی 
است که با معادن عظیم سنگ آهن، مس و کرومیت بهشت 
معادن کشور بوده و 2۵ درصد باغات کشور را در خود جای 

داده و از استان های برتر در عرصه کشاورزی است.
موحد با اشاره به تهدیدات و آسیب هایی که متوجه استان 
کرمان است، گفت: امیدواریم در سطح ملی برای این آسیب و 

تهدیدها چاره اندیشی شود.
وی تصریح کرد: پهنای استان کرمان مسیر ترانزیت و قاچاق 
مواد مخدر است و بدون شک این بلّیه منشاء بسیاری از جرائم 
خشونت بار و آسیب های اجتماعی است و مداوم تاثیر عمده و 

قابل توجهی بر آمار زندانیان استان دارد.
رییس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه ۶1 درصد از 
زندانیان ماندگار در زندان های کرمان دارای جرم مواد مخدر 
بوده و موفقیت برنامه های کاهش جمعیت کیفری را با چالش 
مواجه می کند افزود: بیش از 3۰۰ هزار نفر تبعه بیگانه در 
استان کرمان حضور دارند و روزانه 1۵۰۰ نفر از اتباع یگانه 
غیرمجاز در محورهای مواصالتی استان کرمان در حال تردد 
بوده که یا در استان ماندگار می شوند. ضمن اینکه اتباع بیگانه 

در 3۰ درصد جرائم استان نقش دارند.

موحد با اشاره به اینکه فقر و محرومیت در شهرستان های 
جنوبی استان کرمان، خشکسالی و بحران عمیق کاهش منابع 
و  سیستان  از  کرمان  استان  امنیت  تاثیرپذیری  استان،  آبی 
بلوچستان، افزایش نرخ اعتیاد و طالق و ... از دیگر تهدیدات و 
آسیب های استان کرمان است تصریح کرد: درخواست داریم 
ریاست قوه قضائیه یا کل استان کرمان یا حداقل مناطق شرقی 
و جنوب استان را جزو مناطق محروم برای بهره مندی قضات 

استان از مواد قانونی مربوطه، محسوب کنند.
و  قضات  کرد:  بیان  کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس 
کارکنان دادگستری استان کرمان ساالنه ۷۰۰ هزار پرونده را 
مختومه می کنند و به طور متوسط هر قاضی ساالنه 2۰۰۰ 

پرونده را رسیدگی می کند.
این مقام ارشد قضایی در استان کرمان افزود: طی چند سال 
درصد   3۵ ورودی  های  پرونده  افزایش  رغم  علی  گذشته 
و  یافته  کاهش  کرمان  استان  دادگستری  پرونده  موجودی 
متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها از 13۵ روز به 94 روز 

کاهش یافته است.
موحد بیان کرد: طی پنج ماه گذشته 2۸ هزار و 2۵۵ پرونده 
به شوراهای حل اختالف استان ارجاع شده و 42 درصد پرونده 
های شوراهای حل اختالف استان به صلح و سازش ختم شده 

که در سال جاری در این زمینه رتبه دوم را کسب کرده اند.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه با تالش 
ماه  پنج  در  نیز  قصاص  پرونده   21 اختالف،  حل  شوراهای 
است گفت: همچنین سند  به بخشش شده  منتهی  گذشته 
مالکیت 13 میلیون هکتار اراضی دولتی صادر و در راستای 
حمایت از رونق تولید، 9۰ واحد تولیدی مورد حمایت دستگاه 

قضائی استان کرمان قرار گرفته اند.
وی افزود: میثاق نامه عدالت و امنیت پایدار در جنوب و شرق 
استان کرمان با رویکرد کاهش و کنترل خشونت، اجرای طرح 
دادخواست   3۰۰۰ رسیدگی  و  حقوقدان«  یک  مسجد  »هر 
مردمی در سال جاری از جمله اقدامات موثر دادگستری استان 

کرمان بوده است.

 از سنگ جدید مزار شهید سردار سلیمانی رونمایی شد

رییس کل دادگستری استان:
حدود 61 درصد از زندانیان ماندگار در زندان های کرمان، دارای جرم مواد مخدر هستند
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یادداشت تا انتخابات؛ 

مجلس و آلودگی 

هوای شهرها 
در ماه های اخیر از رسانه های ملی می شنویم که هوای تهران 
است  آلودگی رسیده  از  به حدی  و دیگر کالن شهرها 
که برای حفظ جان کودکان و سالخوردگان، مدرسه ها 
تعطیل می شود که خسارت های ناشی از این تعطیلی ها 

بر کسی پوشیده نیست. 
سنی،  های  گروه  دیگر  برای  هوا  آلودگی  سویی،  از 
وضعیتی را سبب می شود که: بی حوصلگی، کج خلقی، 
نشاط و سرور  فیزیکی، کاهش  و  خشونت های کالمی 
اجتماعی و ... ازپیامدهای روانی آن به شمار می رود و 
تواند زمینه ی فروپاشی  نوبه ی خود می  به  پیامدها  این 
انسجام  و  ملی  وحدت  اصلی  رکن  عنوان  به  خانواده 
جراحت  صورت  آن  در  که  آورد  فراهم  را  اجتماعی 

عمیقی بر پیکر میهن عزیزمان خواهد بود.
پایتخت  توکیو  هوای  آلودگی  پیش،  سال  سی  حدود 
ژاپن به حدی شدت یافته بود که ماموران انتظامی مستقر 
در چهارراه ها، عالوه بر استفاده از ماسک ها و فیلترهای 
از  ناشی  خفقان  تحمل  ساعت  چند  از  پس  مخصوص، 
با  تا  رفتند  می  خاصی  مکان  به  خودروها  اگزوز  دود 
استنشاق اکسیژن موجود در کپسول هایی که برای همین 
امر در نظر گرفته شده بود، تجدید قوا کنند و بتوانند به 

ماموریت خود ادامه دهند.
بسا  چه  و  نیست  مشکلی  چنین  دچار  »توکیو«  امروزه 
آلودگی هوای این کالن شهر ژاپنی به نحو چشمگیری 
آلودگی  دچار  روزگاری  نیز  لندن  است.  یافته  کاهش 
هوا بوده است ولی امروزه مردم این شهر مشکلی را که 
ساکنان کالن شهرهای ما با آن روبه رو هستند، پشت سر 
نهاده و از پیامدهای جسمی و روانی آن که خود شالوده 
ی گسیختگی اجتماعی محسوب می شود در امان هستند.
پرسش این است که چرا به رغم وجود تجربه های توکیو 
و لندن، ما هنوز  اندر خم کوچه ی اول زمین گیر شده و 
بی آنکه به راه حل های اساسی بیندیشیم به آرام بخش ها 
و مسکن های عوامانه روی آورده ایم و چرا افق دیدمان 

تا این اندازه محدود شده است؟
لحاظ  از  کشور  قانونگذاری  سیستم  که  است  پرواضح 
این  به  علمی  نگاه  خصوص  در  الزم  دانش  و  تخصص 
بحران و پیامدهای روانی آن ضعیف است و چه بسا دچار 
محدودیت مالی هم باشد که نمی تواند بنا به توصیه امام 
خمینی )ره( دانشمندان علوم مربوطه را برای برون رفت 
قوانینی  آنها  با  رایزنی  از  و پس  استخدام کند  بحران  از 
وضع کند که ضامن توقف هر عنصر آلوده سازی باشند. 
پاکی که روی ریل  به شهرهای  ناظر  بایستی  قوانین  این 
آلودگی قرار گرفته و شتابان رو به بحران پیش می روند 
بخش  آینده  سالهای  این صورت طی  غیر  در  باشند  نیز 
قابل توجهی از سرمایه های مادی و نیروهای انسانی نخبه 
ی خود را از دست می دهیم و زمینه را برای پروار شدن 

بیگانگان فراهم می آوریم. 
انتخاب  در  عزیز  هموطنان  دقت  و  توجه  بذل  بنابراین، 
انتخاب  نمایندگانی  بایستی  و  است  ضروری  نمایندگان 
راه  برای  مرتبط  دانش  بلکه  مدرک،  تنها  نه  که  شوند 
اندازی کمیسیونهایی که توانایی الزم را برای بیرون رفت 
از چنین بحران هایی داشته باشند و همواره از زمان خود 
با  این زمینه غفلت شود، آیندگان  باشند. اگر در  جلوتر 
انبوهی از مشکالتی رو به رو می شوند که حاصل قوانین 

ضعیف خواهد بود. 

به قلم یحیی
 فتح نجات

فرازی از وصیتنامه سردار 

شهید حاج قاسم سلیمانی خطاب به مردم کرمان
حاج  سردار  شهید  نامه  وصیت  از  هایی  بخش  در 
قاسم سلیمانی خطاب به مردم عزیز کرمان آمده است، 
بماند.  والیت  با  آخر  تا  و  کرمان همیشه  دارم  دوست 
خیمه  و  است  طالب  ابی  بن  علی  والیت  والیت،  این 
او خیمه حسین فاطمه است. دور آن بگردید. با همه 

شما هستم.
به گزارش گفتارنو، این بخش از وصیت نامه در ادامه 

آمده است که می خوانید. 
خطاب به مردم عزیز کرمان ...

دارم؛  کرمان  عزیز  مردم  به  خطاب  هم  ای  نکته 
مردمی که دوست داشتنی اند و در طول 8 سال دفاع 
مقدس باالترین فدا کاریها را انجام دادند و سرداران و 
مجاهدین بسیار واالمقامی را تقدیم اسالم نمودند. من 
همیشه شرمنده آنها هستم. هشت سال به خاطر اسالم 
به من اعتماد کردند؛ فرزندان خود را در قتلگاه ها و 
، طریق  والفجر8   ، جنگهای شدیدی چون کربالی 5 
المقدس و... روانه کردند و  المبین، بیت  القدس، فتح 
امام  عشق  به  و  نام  به  را  ارزشمند  و  بزرگ  لشکری 
گذاری  بنیان   ، ثاراهلل  نام  به  علی  بن  حسین  مظلوم 

کردند.
این لشکر همچون شمشیری برنده، بارها قلب ملتمان 

و مسلمانها را شاد نمود و غم را از چهره آنها زدود.
عزیزان! من بنا به تقدیر الهی امروز از میان شما رفته ام.

و  و خواهران  فرزندان  و  مادرم  و  پدر  از  را  من شما 
برادران خود بیشتر دوست دارم، چون با شما بیشتر از 
آنها بودم؛ ضمن اینکه من پاره تن آنها بودم و آنها پاره 
وجود من، اما آنها هم قبول کردند من وجودم را نذر 

وجود شما و ملت ایران کنم.
دوست دارم کرمان همیشه و تا آخر با والیت بماند. 
این والیت، والیت علی بن ابی طالب است و خیمه او 
خیمه حسین فاطمه است. دور آن بگردید. با همه شما 

هستم.
می دانید در زندگی به انسانیت و عاطفه ها و فطرتها 
به  من  کردم. خطاب  توجه  سیاسی  رنگهای  از  بیشتر 
همه شما است که مرا از خود می دانید، برادر خود و 
فرزند خود می دانید. وصیت می کنم اسالم را در این 
جمهوری  و  اسالمی  انقالب  در  یافته  تداعی  که  برهه 

اسالمی است، تنها نگذار ید.
دفاع از اسالم نیازمند هوشمندی و توجه خاص است.  
جمهوری  اسالم،  بحث   که  آنجا  سیاسی  مسائل  در 
اسالمی، مقدسات و والیت فقیه مطرح می شود، این ها 
رنگ خدا هستند رنگ خدا را بر هر رنگی ترجیح دهید. 

فصل دیگر

هوایت در شهر پیچیده که بر دامن خاک، 
گل در کویر روییده است و مهتاب ادامه 
با عطر وجودت جهانی  پیدا کرده است. 

ناشناخته همچنان در من رقم می خورد. اگر یاد و خاطره 
دوام  که  بسپارم  شانه  کدامین  به  را  ام  تنهایی  نباشد  ات 
بازی  را  قلبم  بر  آمده  فرو  دردهای  همچنان  تو  با  بیاورد 
می پندارم و تیغ های فرو آمده بر شاهرگم را نوازش می 
پندارم ولی به تنهایی قادر به بازی نیستم. حقیقت تا پایان 
صدای  شنیدن  مشتاق  همچنان  اما  بود  خواهد  تلخ  تاریخ 
گرم توأم. برای بازی با زندگی هیچ با خود نیاورده ام به 
جز عاطفه هایی که در نگاه مردم رنگ خواهد باخت تو 
اما آفتابی هستی که رنگ هیچ پارچه ای را ضایع نخواهی 
کرد. تو بهانه ی زیستن هستی زیستنی که البته به زندگی 
ختم گردد. تو بهانه ی عاشقانه ترین هایی هستی که آسمان 
می تواند ببارد و اگر اشک بریزی سیل و سیالب واقعه ای 
داری.  می  نگه  تعادل  در  تو  را  باران  بود.  خواهد  حتمی 
خواستنت  همیشه  از  توانم  نمی  ارادت  و  نیاز  همه  این  با 
دست بردارم. من دست برنخواهم داشت از خاک راهت 
به خواستن  پر کرده است.  را  از حسرتی که دلم  بودن و 
ادامه می دهم که تشنگی ها و سیالب ها خواهند گذشت 
امروز  ماند.  خواهد  هایمان  یکپارچگی  از  خاطره  یک  و 
را به آغوش فشرده ایم تا زندگی کنیم. با هوای همدیگر 
روزگار  آرامش  که  زنیم  نمی  فردا  ی  شیشه  در  سنگ 
تاریکی  که  است  نوری  همان  خواستن  نشکند.  درهم 
نخواهد گرفت و ما همچنان در آرزوهای خود زندگی می 
کنیم در هوای همدیگر. ای نازنین جهان را برای شکفتن 
های  عذاب  مخصوص  جهنم  وگرنه  اند  آفریده  گفتن  و 
طوالنی است و جهان در برابرش یک نقطه. نعمت بودنت 

را از من دریغ نکن تا در هوای تو زندگی کنم.
در من هیاهوی خودت را زیر و رو کن 

با رازهای زندگانی گفتگو کن 
در آخرین ادراک عاشق پیشگی ها 
امشب کنارم فصل دیگر آرزو کن 

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

گزارش »کرمان امروز« از وضعیت کودکان کار در کرمان با نگاهی به خبر مرگ دلخراش کودک کار میبدی که طعمه سگ های وحشی شد؛

کودکان کار زیر آوار طرح های بالتکلیف

اشاره:
دل  عجیب  اخبار  برخی  روزمره   اخبار  میان  در 
در حوزه  اخبار  این  اگر  به خصوص  سوزاند.  می  را 
روی  بر  خبری  گذشته  روز  دو  طی  باشد.  کودکان 
بر  مبنی  گرفت  قرار  ها  خبرگزاری  برخی  خروجی 
طعمه سگ  که  میبدی  کار  کودک  دلخراش  مرگ 
در  زیادی  بسیار  بازخوردهای  که  شد  وحشی  های 
شبکه های اجتماعی و صفحات مجازی داشت. متن 
کامل این خبر در صفحه ششم همین روزنامه  قابل 
مطالعه است. این رخداد تاسف بار دستمایه گزارشی 

شده است که در پیش روی دارید.
وضعیت کودکان کار در ایران

معضالت  از  یکی  خیابانی  و  کار  کودکان  پدیده 
گریبانگیر بیشتر شهرهای ایران است؛ موضوعی که 
حداقل حامی حقوق کودکان را به خود مشغول کرده 
است.از همین روی نوشتن از کودکان کارهم منحصر 
آنها همیشه و  به زمان های خاص نمی شود چون 
همواره در بطن  زندگی روزمره همه ما وجود دارند. 
کودکانی که با سن کم و گاه در شرایط سخت کار 
می کنند تا خرج برادرها و خواهرهایشان را در آورند. 
های  بچه  تا  را  شان  ازدواج  و  خواندن  درس  خرج 
کوچکتر خانواده نبینند چیزهایی را که آنها دیده اند.

نگاهی به اخبار و گزارش های مربوط به کودکان 
کارنشان می دهد که هنوز آمار دقیقی از تعدادکودکان 
کار به طور رسمی در هیچ یک از مراجع خاص ارائه 
نشده است. آنگونه که از آمار غیر رسمی بر می آید؛ 
یک هزار کودک در مراکز شهرداری و حدود چهار 

هزار کودک در مراکز بهزیستی نگهداری می شوند 
اما آمار آنها بیش از سه میلیون نفر هم تخمین زده 
می شود. بر اساس مطالعات اجتماعی نیز بیشتر این 

کودکان دختران و پسران 10 تا 15 ساله هستند.

چرا کودک کار؟
امروزه دیدگاه رایجی وجود دارد که معتقد است؛ 
نظر می رسد  به  اما  دارد  فقر  در  ریشه  کار کودک 
حد  از  بیش  نباید   و  اند  پیچیده  کودک  کار  علل 

آن  را ساده دید. علل متعدد کار کودک به فرهنگ 
ها و زمینه های مختلفی که کودکان در آن زندگی 
می کنند نیز مرتبط است.اما در این میان  اهمیت 
پذیرش   مورد  چنان  کودک  کار  در  فقر  اساسی 
همگانی و مستند شده است که نیاز کمتری به اثبات 

دارد.
وضعیت کودکان کار در کرمان

را  بیشتر کودکان کار کرمان  بر اساس گزارش ها 
بسیاری  البته  که  دهند  می  تشکیل  افغان  کودکان 
از شهروندان معتقدند؛ حضور کودکان کار در سطح 
شهر موجب ایجاد چهره نامناسب می شود. در این 
میان مسئوالن مرتبط به حوزه کودکان کار در کرمان 
همواره در مصاحبه ها و سخنان خود، از ساماندهی 
از جمله  که  آورند  میان می  به  این کودکان سخن 
فرمانداری،  انتظامی،  نیروی  شهرداری،  نهادها،  این 
مرکز بهداشت، بهزیستی و سایر نهادها و ارگان ها 
می باشند. اما مشاهده هر روزه این کودکان  بر سر 
چهارراه ها و میادین و در فروشگاه ها و سایر معابر 
کودکان  آوری  جمع  طرح  دهد؛  می  نشان  عمومی 
کار در کرمان تا کنون با جدیت اجرایی نشده است 
به نظر می رسد تکلیف دستگاه های اجرایی مختلف 
نسبت به رفع این معضل در کرمان چندان مشخص 
نیست و گر نه چه دلیلی به دوباره دیدن آنها درکف 

خیابان است.
سخن آخر

آنچه دراین نوشتار به آن اشاره شد؛ تنها نگاه انتقاد 
ما  نیست. همه  متولی  به دستگاه های  نسبت  آمیز 
راضی  واقعا  کسی  چه  ببینیم.  را  کار  کودکان  باید 
بار – کار  است که  فرزندش در این شرایط تاسف 
سازی  توانمند  مسئوالن  باید  گیرد!؟  قرار  کودک- 
خانواده ها را انجام دهند تا از رفتن بچه ها به سر 
کار خودداری کنند. خانواده سالم و خانواده ای  که 
جایگاه کودکان در آن مشخص باشد هیچ گاه اجازه 
نمی دهد فرزندش در این شرایط در معرض آسیب 

قرار گیرد.

   بر اساس گزارش ها بیشتر کودکان کار کرمان را کودکان افغانستانی تشکیل می دهند 
که البته بسیاری از شهروندان معتقدند؛ حضور کودکان کار در خیابان ها موجب ایجاد 
چهره نامناسبی برای شهر می شود. مشاهده هر روزه این کودکان  بر سر چهارراه ها و 
میادین و در فروشگاه ها و سایر معابر عمومی نشان می دهد؛ طرح جمع آوری کودکان 
کار در کرمان تا کنون با جدیت اجرایی نشده است و به نظر می رسد تکلیف دستگاه های 
اجرایی مختلف نسبت به رفع این معضل در کرمان چندان مشخص نیست و این کودکان 

همچنان زجر خیابان می کشند و چهره شهر هر روز نازیباتر می شود و....

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 1398060319062000714 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک گلباف تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا محسنی گوکی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 59 صادره از گلباف در یک باب مغازه به مساحت 37/65 مترمربع 
پالک 14 فرعی از 2234 -  اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 2234- اصلی واقع در 
گلباف خیابان انقالب روبروی بانک کشاورزی خریداری از مالک رسمی آقای محمود 
بنانی محروز گردیده است. لذا منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
به  را  اعتراض خود  ماه  دو  به مدت  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته 
اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  مدت  یک  مدت  رسید، ظرف  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این 
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. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/13
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/28

1549 م/الف
محمد مقصودی - رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف  www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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فرهنگ و ادب

داستان جواد عزتی و جشنواره فجر؛   

سیمرغ بی سیمرغ!
سرویس هنری کرمان امروز

 از مدت ها قبل از سی وهشتمین جشنواره ملی فیلم 
که  می شد  شنیده  بسیار  سینمایی،  محافل  در  فجر، 
خواهد  جشنواره  در  فیلم   ۴-۵ احتماالً  عزتی  جواد 
داشت و از آن جا که از فیلم هایش هم خبر های خوبی 
از  یکی  او  که  می شد  مطرح  احتمال  این  می رسید، 
شانس های اصلی کسب سیمرغ است. با این حال  طی 
اختتامیه جشنواره، مشخص شد که او یک بار دیگر 
دستش از سیمرغ کوتاه مانده؛ ماجرایی که این بار با 

حواشی خاصی هم همراه بود.
در  عزتی  جواد  موفق  حضور  به  بهانه  همین  به 
چهار دوره اخیر جشنواره فجر پرداخته ایم؛ جایی که 
یک  تا  بار  هر  و  گذاشته  نمایش  به  خوبی  بازی های 
پیدا  دست  افتخار  این  به  اگرچه  رفته،  جایزه  قدمی 
بعضی  بودن  خوب  سر  بر  نماند  ناگفته  است.  نکرده 
نیمروز«  »ماجرای  در  حضورش  مثل  بازی ها  این  از 
و »شنای پروانه« توافق بیشتری وجود دارد و بر سر 
بعضی دیگر کمتر. توالی بازی های خوب و گاهی عالی 
طی چهار سال متوالی، این تلقی را به وجود آورده که 

جواد عزتی واقعاً بدشانس است.
ماجرای نیمروز/جشنواره ۳۵

نقش  در  عزتی  جواد  حضور های  اولین  از  یکی   
کارگردانی  به  نیمروز«  »ماجرای  غیرکمدی، 
مکمل  نقش  در  بازی  او  بود.  مهدویان  محمدحسین 
»صادق« را برعهده داشت که یک شخصیت باهوش 
شبیه  نیز  ظاهری  لحاظ  از  و  بود  اطالعاتی  مرموز  و 
»ماجرای  فیلم  بود.  شده  چهره پردازی  امامی  سعید 
نیمروز« مورد توجه مخاطبان و منتقدان قرار گرفت 
از  فیلم  بهترین  و  فیلم  بهترین  جایزه  دو  به  و حتی 
اما برای عزتی تنها  نگاه تماشاگران نیز دست یافت، 
یک نامزدی به ارمغان آورد. او در آن جشنواره نوید 
تاریخ،  »بدون  در  فوق العاده  بازی  برای  را  محمدزاده 
بدون امضا« رقیب خود می دید، که از هر لحاظ رقیب 

قدری بود و برای این فیلم جوایز فراوانی گرفت.
تنگه ابوقریب/ جشنواره ۳۶

»تنگه  با  عزتی  جواد  بعد،  سال  جشنواره  در   
ابوقریب« حاضر بود، محصول مشترک بهرام توکلی و 
سعید ملکان که فیلم چشمگیری از آب درآمده بود و 
به رغم برخی نواقص در فیلم نامه و شخصیت پردازی، 

به دلیل ویژگی های فنی تحسین شد. فیلم در نهایت 
به جوایز فراوانی از جمله سیمرغ بهترین فیلم دست 
یافت، اما عزتی اگرچه بازی اش کمابیش مورد توجه 
نشد.  نامزد  فیلم  این  برای  اما  گرفت،  قرار  منتقدان 
سیمرغ نقش اول به امیر جدیدی دیگر بازیگر »تنگه 
ابوقریب« )به صورت مشترک با »عرق سرد«( رسید 
او، کسی  بسیار خوب  نقش آفرینی های  به  توجه  با  و 
برای  امین حیایی  نداشت. در آن سال  اعتراضی  هم 
دیگر  »مغزها...«  برای  محمدزاده  نوید  و  »شعله ور« 

شانس های سیمرغ بودند.

التاری/ جشنواره ۳۶
 عزتی در سال ۹۶ حسابی پرکار بود و عالوه بر بازی 
»هزارپا«،  و  بغل«  »آینه  پرفروش  بسیار  فیلم  دو  در 
در دو فیلم جدی هم بازی کرده بود. او »التاری« به 
کارگردانی محمدحسین مهدویان را نیز در جشنواره 
و  لحاظ مضمون  از  داشت. »التاری« هم  سی وششم 
شد؛  جشنواره  فیلم  جنجالی ترین  فرم،  لحاظ  از  هم 

مخاطب فراوان و همچنین مخالفان فراوانی داشت.
عزتی  جواد  بازی  درباره  کسی  کمتر  حال  این  با 
نظر منفی داشت و بسیاری بازی وی را که کوتاه هم 

داوران  توجه  مورد  فیلم  این حال  با  پسندیدند.  بود، 
جشنواره قرار نگرفت و تنها در یک رشته فنی نامزد 
جمشید  به  نیز  مکمل  بازیگر  بهترین  سیمرغ  شد. 
بسیار  انتخابی  که  رسید  »دارکوب«  برای  هاشم پور 

جنجالی بود و مخالفان زیادی پیدا کرد.
ماجرای نیمروز: رد خون/جشنواره ۳۷

 آخرین همکاری عزتی با مهدویان هم مورد توجه 
منتقدان قرار گرفت. او در دنباله »ماجرای نیمروز«، 
یک بار دیگر نقش »صادق« را ایفا کرد؛ در حالی که 
بود. »رد خون«  یافته  ابعادی منفی  بار، کاراکتر  این 

نیز  عزتی  کرد.  جلب  را  منتقدان  از  بسیاری  نظر 
نکته  جایزه.  نامزدی  حد  در  هم  باز  اما  بود،  موفق 
جالب این بود که تهیه کننده اعالم کرد نام عزتی را 
برای نقش اول به جشنواره ارائه کرده، ولی او در نقش 
مکمل نامزد شد! اگرچه این بار رقبای وی بسیار قدر 
بودند و او قافیه را به علی نصیریان برای »مسخره باز« 
باخت؛ هر چند در میان نامزدها، نوید محمدزاده برای 
برای »شبی  آرمین رحیمیان  و  »متری شیش ونیم« 
که ماه...« نیز حضور داشتند که بازی هر دو تحسین 

شده بود.
شنای پروانه/ جشنواره ۳۸

پرکارترین  زیاد،  اختالف  با  امسال  عزتی  جواد   
دو  داشت:  فیلم  پنج  و  بود  جشنواره  هنرپیشه 
پروانه«  »شنای  فیلم  مکمل.  نقش  سه  و  اول  نقش 
فراوان  تحسین  مورد  کارت،  محمد  کارگردانی  به 
مخاطبان و منتقدان قرار گرفت و پنج جایزه، از جمله 
طناز  و  آقایی  امیر  برای  مکمل  بازیگری  سیمرغ  دو 
نگاه  از  فیلم  بهترین  جایزه  همچنین  و  طباطبایی 

تماشاگران را گرفت.
نام  به  توبه کرده ای  الت  نقش  در  نیز  عزتی  بازی 
بازی  دو  همراه  به  که  بود  خوب  آن قدر  »حجت«، 
از فرامرز قریبیان در »خروج« و پیمان  بسیار خوب 
اصلی  را جزو شانس های  معادی در »درخت گردو« 
کسب جایزه نقش اول مرد می دانستند، اما در نهایت 
رسید؛  معادی  به  نیز  جایزه  و  نشد  هم  نامزد  حتی 

جایزه ای که بسیار جنجالی هم شد.
آتابای/ جشنواره ۳۸

 دیگر فیلم جواد عزتی در جشنواره امسال که مورد 
تحسین منتقدان قرار گرفت، »آتابای« به کارگردانی 
نیکی کریمی بود. پیش از جشنواره هم شنیده می شد 
که کریمی فیلم متفاوتی ساخته و در خالل جشنواره 

مشخص شد این شنیده ها حقیقت داشته است.
شخصیت  از  پرتره ای  که  فیلم  این  در  عزتی  جواد 
نقش مکمل  بود،  بازی هادی حجازی فر  با  »آتابای« 
کوتاهی بازی کرده بود که برای بهترین بازیگر نقش 
مکمل، نامزد هم شد، اما در نهایت به سیمرغ دست 
وجود  به  هم  فراوانی  شایعات  امسال،  درباره  نیافت. 
آمد، از جمله این که گفته شد سعید راد عضو هیات 
داوران بخش سودای سیمرغ، تهدید کرده در صورت 
کناره گیری  داوران  هیات  از  عزتی،  به  جایزه  اهدای 

خواهد کرد!
منبع: روزنامه خراسان
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ارتباط کراتین و تقویت عملکرد ورزشی 

چرا حواس پرت و بی تمرکز می شویم؟ 

سرویس علم و سالمت کرمان امروز

افراد  که  است  جهان  در  محبوب  مکمل  یک  کراتین 
بسیاری برای بهبود عملکرد ورزشی خود از آن استفاده 
می کنند. چیزی در حدود 200 سال است که این ماده 
های  مکمل  از  یکی  و  گرفته  قرار  مطالعه  مورد  مغذی 
خوراکی با بیشترین میزان پشتیبانی علمی در بازار است.
"هلث  از  نقل  به  ایران  به گزارش گروه سالمت عصر   
الین"، افزون بر تقویت عملکرد ورزشی، کراتین ممکن 
است برخی فواید سالمت دیگر را نیز ارائه کند. در ادامه 

با این ماده پر مصرف بیشتر آشنا می شویم.
کراتین چه کاری انجام می دهد؟

سلول  در  انرژی  تولید  افزایش  کراتین  اصلی  نقش 
هاست. برای درک چگونگی کارکرد آن، ابتدا باید اندکی 
آشنا  بدن  های  سلول  توسط  انرژی  تولید  چگونگی  با 

شویم.
نام  به  انرژی در سلول ها مولکولی  ابتدایی ترین شکل 
انرژی«  این »واحد  )ATP( است.  آدنوزین تری فسفات 
از  بسیاری  ارائه  برای  انسان  بدن  های  سلول  که  است 

عملکردهای خود از آن استفاده می کنند.
آدنوزین تری فسفات زمانی که با شدت زیاد ورزش می 

کنید به سرعت تمام می شود.
این شرایط ما را به سمت کراتین باز می گرداند. حدود 
95 درصد کراتین بدن در عضالت و به شکل مولکولی به 

نام کراتین فسفات ذخیره شده است.
کراتین فسفات می تواند به باز پر کردن ذخایر آدنوزین 
تری فسفات کمک کند و ظرفیت الزم برای تولید انرژی 

بیشتر را در اختیار سلول های عضالنی بدن قرار دهد.
باشید،  داشته  خود  بدن  در  بیشتری  کراتین  هرچه 
سلول های عضالنی طی انجام ورزش با شدت زیاد می 
توانند انرژی بیشتری تولید کنند. این به تقویت عملکرد 

منجر می شود.
انرژی  افزایش تولید  اگرچه فایده اصلی کراتین شامل 
می شود، این ماده می تواند قدرت و توانایی عضالنی را 

نیز افزایش دهد.
کراتین و تمرینات ورزشی با شدت زیاد

پژوهش ها نشان داده اند که کراتین یکی از موثرترین 
تمرینات  برای  بازار  در  موجود  خوراکی  های  مکمل 

ورزشی با شدت زیاد است.
مورد  را  ماده  این  آثار  بسیاری  مطالعات  حقیقت،  در 
اثر  موارد،  درصد   70 از  بیش  در  اند.  داده  قرار  بررسی 
مثبت کراتین بر عملکرد ورزشی و در حدود 30 درصد 
باقیمانده اثر کوچک یا ناچیز آن گزارش شده است. در 
همین حال، هیچ گونه آثار منفی ناشی از مصرف کراتین 

بر عملکرد ورزشی گزارش نشده است.
 15 تا   1 بین  میانگین  طور  به  ورزشی  عملکرد  بهبود 
انجام ورزش بدون مصرف  بوده است. در صورت  درصد 
کراتین، دستیابی به بیشترین میزان این دامنه می تواند 

به چندین ماه یا حتی سال زمان نیاز داشته باشد.
قابل  طور  به  که  داد  نشان  کراتین  مطالعه،  یک  در 
را  متر   40 سرعت  دو  تکمیل  برای  الزم  زمان  توجهی 

کاهش داده است.
مطالعه ای دیگر بهبود 3.7 درصدی در قدرت رکاب زنی 
نشان  را  از 4 روز مصرف کراتین  دوچرخه سواران پس 
مصرف  که  داد  نشان  دیگر  ای  مطالعه  همچنین،  داد. 
بهبود  را  دو سرعت  دوندگان  عملکرد  تواند  می  کراتین 

ببخشد.
سرعت  افزایش  کراتین،  مکمل  مدت  کوتاه  مصرف 
بدون  تمرین  انجام  به  نسبت  ای  حرفه  شناگران  شنای 

مصرف این ماده را نشان داده است.
بین بازیکنان فوتبال، کراتین بهبود عملکرد در استارت 
های 5 تا 15 متری را نشان داده است. همچنین، بهبود 
که  شده  مشاهده  را  پرش  و  سریع  دویدن  عملکرد  در 

ممکن است در انواع ورزش های تیمی مفید باشد.
کراتین برای تمرینات قدرتی

کراتین یکی از بهترین مکمل های خوراکی موجود در 
بازار برای تمرینات ورزشی قدرتی محسوب می شود.

تری فسفات  آدنوزین  انرژی  که  است  آن  دلیل  به  این 
ای  ویژه  اهمیت  از  ورزشی  تمرینات  این  انجام  برای 
برخوردار است. این تمرینات اغلب در مدت زمان کوتاه 

)زیر 30 ثانیه( و با شدت بسیار زیاد انجام می شوند.
کراتین  که مصرف  داد  نشان  ای  هفته   6 مطالعه  یک 
بیشترین  به  کیلوگرم(   5( وزن  درصدی  افزایش 15  به 
میزان وزنه مورد استفاده برای انجام یک حرکت جلو بازو 

کمک کرده است.
مطالعه ای دیگر نشان داد که کراتین به افزایش حداکثر 
کرده  کمک  سینه  پرس  و  اسکوات  حرکات  انجام  وزن 

است.
سطوح  در  درصدی   20 افزایش  مطالعه،  همین  در 
هورمون تستوسترون در گروهی که کراتین مصرف می 
کردند، در مقایسه با تنها 5 درصد افزایش در گروهی که 

این کار را انجام نمی دادند، گزارش شد.
کردن  بلند  نیروی  و  انفجاری  قدرت  دیگر  ای  مطالعه 
وزنه ورزشکاران را مورد بررسی قرار داد و مشخص شد 
تکرار  تعداد  و  انفجاری  پرش های  بهبود  به  کراتین  که 

حرکت پرس سینه کمک کرده است.
 کراتین و ورزش های استقامتی

کوتاه  ورزشی  تمرینات  برای  کراتین  که  شرایطی  در 
مدت و با شدت زیاد مفید است، پژوهش ها نشان داده 
تمرینات  برای  کمتری  فواید  مغذی  ماده  این  که  اند 

استقامتی با شدت کمتر دارد.
یک مطالعه با حضور دوچرخه سواران آثار کراتین حین 
انجام تمرینات با شدت زیاد و کم را مورد مقایسه قرار داد 
و مشخص شد مصرف این ماده تنها به بهبود عملکرد در 
زمان انجام تمرینات ورزشی با شدت زیاد کمک می کند.
پژوهش  چندین  شامل  بررسی  یک  نتایج  همچنین، 
طی  که  ورزشی  تمرینات  در  عملکرد  چشمگیر  بهبود 
مدت زمانی کوتاه و با شدت زیاد انجام می شوند را نشان 
مشاهده  استقامتی  تمرینات  برای  مشابه  فواید  اما  داد 

نشد.
کم  شدت  از  معموال  استقامتی  ورزشی  تمرینات 
آدنوزین  سریع  باززایی  به  کمتر  و  هستند  برخوردار 
تری فسفات وابسته هستند. این موجب می شود تا نقش 

کراتین کمتر قابل توجه باشد.
با این وجود، یک فایده احتمالی کراتین توانایی آن برای 
تقویت جلسات تمرینی فرد است که ممکن است عملکرد 

استقامتی را در بلند مدت بهبود ببخشد.
در یک مطالعه، مصرف کراتین به افزایش تعداد اینتروال 
ها و مقدار تمرین استقامتی متعاقب آنها که ورزشکاران 

توانستند تکمیل کنند، کمک کرد.
از این رو، مصرف کراتین ممکن است برای ورزشکاران 
استقامتی که دو سرعت، تمرینات اینتروال با شدت زیاد 
دارد،  وجود  آنها  تمرینی  برنامه  در  قدرتی  تمرینات  یا 

مفید باشد.
چگونگی استفاده از مکمل کراتین

اشکال مختلفی از کراتین در بازار وجود دارند که برخی 
از آنها ادعاهایی جسورانه را مطرح می کنند که اغلب از 

پشتیبانی علمی برخوردار نیستند.
کراتین مونوهیدرات شکلی از این ماده مغذی است که 
بیشترین مطالعات درباره آن صورت گرفته است و نتایج 
پشتیبانی می  آن  کارایی  و  بی خطری  از  این مطالعات 

کنند.
مکمل  فرد،  بدن  در  کراتین  فعلی  سطوح  به  توجه  با 
های کراتین می توانند ذخایر کراتین عضالنی را 10 تا 

40 درصد افزایش دهند.
اگر دارای ذخایر کمی از این ماده مغذی باشید، ممکن 

است افزایش های چشمگیرتری را نیز تجربه کنید.
 )Loading Phase( بارگیری  مرحله  یک 
سریع ترین روش برای به حداکثر رساندن مقدار کراتین 
از  باال  دوز  یک  مصرف  شامل  این  است.  عضالت  در 
کراتین برای چند روز و سپس دوزی کمتر در روزهای 

بعد می شود.
گرم   25 تا   20 روزانه  مصرف  معنای  به  معموال  این 
کراتین، چند دوز 5 گرمی، برای پنج تا هفت روز و سپس 

حفظ مصرف 3 تا 5 گرم در روز می شود.
کراتین  جذب  که  اند  داده  نشان  ها  پژوهش  برخی 
ممکن است همراه با پروتئین یا کربوهیدارت ها بیشتر 
غذایی  وعده  یک  با  همراه  آن  مصرف  رو،  این  از  شود، 

بهترین گزینه است.
سخن پایانی

کراتین یکی از معتبرترین مکمل های خوراکی موجود 
در بازار است.

از این ماده به نام کراتین مونو هیدرات به  یک شکل 
صورت گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است و همچنین 

یکی از انواع ارزان کراتین است.
تا 5 گرم در روز  برای کراتین 3  دوز مصرفی معمول 
است اما فرد می تواند 20 گرم کراتین در روز را به مدت 
پنج روز مصرف کند تا ذخایر کراتین عضالنی بدن وی 

به سرعت افزایش یابد.
بهبود  کراتین  زیاد،  شدت  با  ورزشی  تمرینات  در 
عملکرد تا 15 درصد را نیز نشان داده است و همچنین 
می تواند به افزایش قدرت و نیروی عضالنی کمک کند.

با  استقامتی  ورزشی  تمرینات  برای  کراتین  مصرف 
نظر  به  فایده خاصی  بدون هیچ  یا  فواید کم  شدت کم 
می رسد اما اگر در برنامه تمرینی فرد تمرینات ورزشی 
با شدت زیاد وجود داشته باشند، مصرف کراتین ممکن 

است برای وی مفید باشد.
خطری  مدت  بلند  در  کراتین  مصرف  این،  بر  افزون 
ندارد. هیچ پژوهشی مشکالت بلند مدت ناشی از مصرف 

کراتین را در افراد سالم نشان نداده است.

سرویس اجتماعی کرمان امروز

 کتابی که هفته پیش شروع کرده اید را هنوز به نیمه 
هم نرسانده اید؟ برای اینکه دل تان باز شود یک آلبوم 
موسیقی پخش کرده اید اما بعد از تمام شدن آهنگ ها، 
نشنیده اید؟  واقعا  را  کدام شان  هیچ  که  می بینید 
هیچ  نمی توانید  و  شده  انبار  هم  روی  کارهای تان 
شاید همه  دهید؟  انجام  و درست  کامل  را  کدام شان 
این مشکل ها شما را بترسانند اما واقعیت این است که 
کمبود تمرکز و توجه تان دلیل همه این اتفاقات است. 
می توانند  متعددی  روانشناختی  بیماری های  گرچه 
تمرکز را از شما بگیرند اما گاهی اتفاق های ساده تری 
کش  تمرکز  از  و  می کنید  تجربه شان  روز  هر  که 
کارها  انجام  در  ناتوانی تان  دلیل  بی خبرید،  بودن شان 
ردپای  باید  چطور  که  می گوییم  شما  به  ما  می شود. 

قاتالن تمرکز را از زندگی روزانه تان پاک کنید.
فکر های آزاردهنده توی سرتان است؟

افکار آزار دهنده ای که در ذهن شما با هم می جنگند 
روز  پایان  تا  می توانند  هم  نمی کنند  رهایتان  و 
نگذارند روی  و  را طوالنی کنند  کار ساده  انجام یک 
کارهای تان تمرکز کنید. فکر تعمیر الستیک اتومبیل، 
ظرفشویی،  سینک  انداختن  برق  و  قبض ها  پرداختن 
شاید  باشند.  تمرکززدا  و  آزاردهنده  می توانند  همه 
همین  اما  نکشند  طول  هم  زیاد  کارها  این  از  برخی 
که روی هم انبار می شوند و کالفه تان می کنند، برای 

نداشتن تمرکز می تواند کافی باشد.
چه باید کرد؟

را فهرست کنید.  و کارهای تان  بردارید  و کاغذ  قلم 
کارهای  هستند.  کوچک  یا  بزرگ  چقدر  نیست  مهم 
روی اعصاب شما می توانند به اهمیت انجام یک عمل 
جراحی یا به کوچکی پاک کردن لکه روی لباس تان 
باشند اما وقتی آنها را می نویسید، می توانید براساس 
برای  زمانی  و  کنید  رده بندی  اهمیت شان  و  اولویت 
این  باشید  مطمئن  کنید.  تعیین  آنها  به  رسیدگی 
می آیند  کاغذ  روی  وقتی  آلوده کن،  ذهن  کارهای 

عملی تر به نظر می رسند.
اینستاگرام بازید؟

کرده اند.  پر  را  شما  اطراف  دنیای  تمرکز  قاتالن 

هوشمندتان  گوشی  یا  تبلت  صفحه  به  نگاهی 
بیندازید؛ چند اپلیکیشن شبکه اجتماعی روی صفحه 
که  پیغام هایی  و  اپلیکیشن ها  این  همه  می بینید؟ 
تمرکز تان  نمی کند،  رها  را  شما  خواندن شان  وسوسه 
را می گیرند و نمی گذارند حتی نیم ساعت بدون ترس 
از، ازدست دادن یک پیام و ناخوانده ماندن یک متن 
از مبتالیان  اگر شما هم یکی  انجام دهید.  را  کار تان 
در  بدتر می شود.  اوضاع  باشید،  تلفن همراه  اضطراب 
چنین شرایطی مدام نگران پیام های بی پاسخ مانده و 
نوشته های ناخوانده دوستان تان هستید و به جای اینکه 
و  اختصاص دهید  کارتان  انجام  به  را  زمان مشخصی 
روی آن تمرکز کنید، مدام کار را رها می کنید و سراغ 

شبکه های اجتماعی می روید.
چه باید کرد؟

شوید،  اجتماعی  شبکه های  وارد  می خواهید  وقتی 
تا  نکنید  انتخاب  را  عبور  رمز  به خاطر سپردن  گزینه 
به جای اینکه با شنیدن صدای پیغام هایی که به شما 
می رسد یا وسوسه پاسخ دادن کامنت ها کارتان را رها 
بتوانید هر زمان که کارهای تان تمام شد وارد  کنید، 

شبکه شوید و پیام ها را بخوانید.
تلفن همراهتان نمی گذارد؟

همراه،  تلفن  خوردن  زنگ  و  پیامک  رسیدن 
و  می رسند  بی وقفه  که  ای میل هایی  از  بیشتر  حتی 

از  بیشتر  حتی  و  دهید  انجام  را  کارتان  نمی گذارند 
بی پاسخ  کامنت های  و  فیس بوک  ناخوانده  پیغام های 
بزند.  به هم  را  شما  تمرکز  می تواند  اینستاگرام  مانده 
تماس هایی که معموال همه شان فوری و نیازمند پاسخ 
نیستند، تمرکز شما را می گیرند و باعث می شوند برای 
یک کار نیم ساعته مجبور شوید ساعت ها وقت بگذارید.

چه باید کرد؟
این  کردن  برطرف  برای  همراه  تلفن  پیغام گیر  از 
مشکل استفاده کنید. با این راه می توانید بدون ترس 
شدن  تمام  از  بعد  ضروری،  حرف های  نشنیدن  از 
دهید.  پاسخ  آنها  به  و  کنید  را چک  پیغام ها  کارتان 
کارید  مشغول  که  ساعتی  چند  در  می توانید  شما 
قول  خودتان  به  و  ببندید  را  گوشی تان  زنگ  صدای 
دهید که در آن زمان هم تلفن تان را چک نکنید. بعد 
از تمام شدن کارتان می توانید با خیال راحت پیام ها 
هستند  تماس تان  منتظر  که  کسانی  به  و  بشنوید  را 

زنگ بزنید.
خسته اید؟

وقتی  آشناست.  تمرکزکش های  از  یکی  خستگی 
که  است  طبیعی  دهید،  انجام  باید  روز  هر  را  کاری 
انگیزه تان برای به پایان رساندنش کم شود و دل تان 
بخواهد نیمه کاره رهایش کنید و سراغ تلفن همراه یا 
دوستانی که در تلگرام آماده گپ زدن با شما هستند، 

بروید. وقتی دل تان به انجام دادن کاری راضی نیست، 
به  قانع کردن تان نسبت  برای  ممکن است هیچ چیز 
به  بی میلی  از  گذشته  نرسد.  به نظر  کافی  آن  انجام 
انجام یک کار، خستگی جسمانی هم می تواند عملکرد 
مثبت تان را کاهش دهد. محققان می گویند خستگی 
را  قابل توجهی می توانند حافظه  به شکل  و کم خوابی 

کند کنند.
چه باید کرد؟

هست  عهده تان  به  که  خسته کننده ای  کارهای 
جایزه  یک  دریافت  برای  خودتان  به  و  بشناسید  را 
هر  از شستن  اگر  مثال  بدهید.  وعده  داشتنی  دوست 
روزه ظرف ها بد تان می آید، به خودتان بگویید بعد از 
تمام شدن این کار یک قسمت از سریال موردعالقه ام 
این  وقتی  یا  می بینم  را  ندیده ام  است  وقت  چند  که 
کار تمام شد یک بستنی شکالتی می خورم. شاید این 
کردن  تمام  انگیزه  بتوانند  دوست داشتنی  جایزه های 
اگر هم خستگی جسمانی کار  بدهند.  به شما  را  کار 
شما را مختل کرده، امشب خودتان را به 7 تا 9ساعت 

خواب آرام مهمان کنید و نتیجه اش را ببینید.
استرس دارید؟

استرس یکی دیگر از تمرکزکش هاست. وقتی قلب تان 
از  دست های تان  می کنید  احساس  می زند،  تندتند 
برداشتن  قدم  برای  انرژی  پاهای تان  و  می لرزد  درون 
ندارد، نمی توانید خوب و با تمرکز کار کنید. ترس از 
افتادن اتفاقی که می تواند ناراحت کننده یا بحران ساز 
اتفاق می تواند شما را  باشد، گاهی بیشتر از خود آن 

فلج کند.
چه باید کرد؟

استرس  کنترل  تکنیک های  از  استفاده  جز  چاره ای 
از  می توانید  ندارید.  مشکل  این  با  مقابله  برای 
یا  مدیتیشن  و  تن آرامی  تمرین های  یوگا،  کالس های 
استرس تان  برای کم کردن  این دست  از  تکنیک هایی 
کمک بگیرید و اگر موفق نشدید حتما از کمک یک 
روانشناس یا روانپزشک استفاده کنید. حواس تان باشد 
که ذهن پر از استرس شما نیست که باید کنترل تان را 
به دست بگیرد، بلکه این شما هستید که باید ذهن تان 

را کنترل کنید.
همه کاره اید؟

طبیعی  برمی دارید،  هندوانه  چند  دست  یک  با  اگر 
تمرکز کنید. وقتی  نتوانید روی هیچ کاری  است که 

کودک تان را در بغل گرفته اید و همزمان غذا را هم 
انتظار  نباید  تلفن هم صحبت می کنید،  با  و  می زنید 
داشته باشید که هیچ کدام از این کارها به خوبی پیش 
برود. عجیب نیست که در این شرایط کودک تان زیر 
زنگ  به شما  که  متوجه حرف های کسی  بزند،  گریه 

زده نشوید و غذای تان هم خوب از آب در نیاید.
فرمولی برای حواس پرت ها

چه باید کرد؟
بیهوده از خودتان انتظار نداشته باشید. قرار نیست 
کرده اید  فهرست  خودتان  برای  کارهایی  که  همه  به 
را  برسید؛ شما الزم است فهرست کارهای روزانه تان 
به شکل هرم وارونه تنظیم کنید. هرمی که در باالی 
پایینش  به  چه  هر  و  گرفته  قرار  مهم  کارهای  آن 
نزدیک تر می شوید، کارهای بی اهمیت تری را می بینید. 
با یک  هندوانه ها  برداشتن همه  بدون  ترتیب  این  به 
و  می دهید  انجام  آرامش  با  را  کارها  به ترتیب  دست، 
قرار  فردای تان  کارهای  فهرست  در  را  باقی مانده شان 

می دهید.
راه حلی برای درمان

افسردگی می تواند ذهن شما را کند، ناتوان و خسته 
کند. طبیعی است که وقتی چنین بیماری روان شما را 
هدف قرار می دهد، دیگر نتوانید به اندازه قبل کارایی 
داشته باشید. آدم های افسرده عالوه بر کمبود تمرکز، 
با ناراحتی و رنج های متعددی محاصره شده اند که به 
آنها اجازه درست فکر کردن و کار کردن را نمی دهد. 
هم  ضدافسردگی  داروهای  برخی  این،  از  گذشته 

خودشان تمرکز را از بین می برند.
چه باید کرد؟

نرفته اید،  فرو  افسردگی  مرداب  در  و  نشده  دیر  تا 
کنید.  صحبت  مشکل تان  درمورد  روانشناس  یک  با 
نسخه ای  اینکه  از  قبل  رفته اید،  روانپزشک  اگر سراغ 
کم  تمرکز تان  که  بگویید  او  به  کند  تجویز  برای تان 
انجام دهید  شده و نمی توانید کارهای تان را به خوبی 
تا دارویی که در عین رفع افسردگی این مشکل را هم 
یادتان  البته  کند.  تجویز  شما  برای  را  می کند  کمتر 
بیاید  یک شبه  که  نیست  بیماری  افسردگی  که  نرود 
و یک شبه هم برود، پس صبور باشید و روی توانایی 

پزشک تان حساب کنید.

منبع: مجله سیب سبز
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ماجرای جسدی 
در کمد وحشت!

جسد زن جوان درون کمد وحشت، در حالی به ماجرای ترسناکی تبدیل شد 
که نقشه معتادان پای بساط مواد مخدر برای به آتش کشیدن کمد نافرجام ماند.

خراسان نوشت: مرد معتاد ۳۶ ساله از مدتی قبل دچار اختالفات خانوادگی شدیدی 
با همسرش شده بود. »کبری-ر« که نمی توانست بیشتر از این وضعیت اسفبار 
شوهرش را تحمل کند، قصد داشت او را به مرکز ترک اعتیاد ببرد. اما از سوی دیگر 
»ابوالفضل-ت« نقشه هولناکی را در سر می پروراند. او که نمی خواست از مواد مخدر 
جدا شود، تصمیم به قتل همسرش گرفت و چند بار زمانی که کبری در خواب 
بود، باالی سرش رفت تا جان او را بگیرد، اما هر بار ترس وجودش را فرا می گرفت 
یا شرایط به گونه ای رقم می خورد که مرد سنگدل در ارتکاب جنایت ناکام می ماند.

 گزارش خراسان حاکی است، این شرایط وحشتناک ادامه داشت تا این که مرد ۳۶ 
ساله نقشه دیگری کشید. او تعدادی قرص خواب آور را درون چای حل کرد و به 
همسر و دختر شش ساله اش خوراند. هر دو نفر به گونه ای خوابیدند که گویی بی 
هوش بودند. عقربه های ساعت حدود ۱۰ صبح پنج شنبه را نشان می داد که مرد 
بی رحم باالی سر همسرش رفت. کبری هنوز به خاطر عوارض قرص های خواب آور، 
چشمانش را باز نکرده بود که در یک لحظه همسرش تنگ شیشه ای را باال برد و 

چند بار محکم بر سر او فرود آورد.
خون از سر زن جوان بیرون زد به طوری که به اطراف پاشید. دست و لباس های 
مرد خون آلود شده بود، اما هنوز همسرش نفس می کشید. در همین حال روسری 
را از سر کبری برداشت و روی گردن او قرار داد و سپس با دست گلوی همسرش 
را حدود ۳۰ ثانیه فشار داد. زن جوان دیگر نمی توانست مقاومت کند و سایه مرگ 

را باالی سرش می دید.
در حالی که کبری آخرین نفس ها را به سختی می کشید، مرد سنگدل پیکر نیمه 
جان او را به درون اتاق برد. او می دانست که تا چند دقیقه دیگر همسرش جان 
خود را از دست می دهد به همین دلیل در اتاق را بست و داخل پذیرایی به تماشای 
تلویزیون نشست. او صدای تلویزیون را نیز بلند کرد تا افکارش به سوی چگونگی جان 

دادن همسرش سوق پیدا نکند!
 حدود نیم ساعت بعد، مرد ۳۶ ساله با بی خیالی از پای تلویزیون بلند شد، در اتاق 
را گشود و نگاهی به چهره همسرش انداخت، اما او دیگر دار فانی را وداع گفته بود! 
از آن لحظه به بعد به فکر نابود کردن جسد افتاد، ولی وسیله ای برای حمل جسد 

به خارج از منزل نداشت.
از سوی دیگر نیز به خاطر ضعف جسمانی، نمی توانست جسد سنگین همسرش 
را به تنهایی به مکان دیگری انتقال دهد. این بود که به منزل یکی از دوستان هم 
محله ای اش رفت. جایی که با دوست ۲۷ ساله مجردش بار ها پای بساط مواد مخدر 

نشسته بود!
پدر دوستش معلول جسمانی بود و مادرش با کارگری هزینه های زندگی و مخارج 
اعتیاد پسرش را تامین می کرد. بنابر گزارش خراسان، چند دقیقه بعد، ابوالفضل و 
دوستش بساط مواد مخدر را پهن کردند و مشغول استعمال شدند. در اثنای مصرف 
مواد و زمانی که هر دو به حالت نشئگی رسیدند، مرد ۳۶ ساله آرام آرام ماجرای 
اختالفات خانوادگی و قتل همسرش را برای دوستش بازگو کرد و سپس از او خواست 

در انتقال جسد کمک کند.
معتاد ۲۷ ساله نیز که فرصت را مناسب می دید برای همکاری با او تقاضای مبلغ 
زیادی پول کرد تا برای مدتی هزینه های اعتیادش تامین شود، اما مرد ۳۶ ساله که 
آهی در بساط نداشت همه پس انداز های همسرش را که ۳۰ هزار تومان بود به او داد 

و گفت: گوشواره های دختر کوچکم و تلفن همسرم را نیز به تو می دهم!
 جوان معتاد که نمی توانست از خیر این مقدار پول و طال بگذرد، تصمیم به 
همکاری گرفت و این گونه مرد بی رحم گوشواره های زیبای دخترش به همراه تلفن 
همراه همسرش را به او داد تا بعد از جمع شدن بساط مواد مخدر به خانه ابوالفضل 
بروند! اما هنوز در حال مصرف مواد بودند که یکی از دوستان جوان ۲۷ ساله نیز 

به خانه آن ها آمد.
جوان معتاد که می دانست دوستش آشنایان زیادی در محل دارد، در حالی که دود 
غلیظ مواد مخدر را از گلویش بیرون می داد با اشاره به ابوالفضل گفت: قرار است 
دوستم منزل اجاره ای را تخلیه کند، اما مقداری ضایعات دارد که دنبال یک دستگاه 

وانت هستیم تا ضایعات را به رودخانه یا بیابان انتقال دهیم!
وقتی آن جوان گفت که مالک یک دستگاه وانت را می شناسد، معتاد ۲۷ ساله ادامه 
داد: البته یک کمد چوبی هم وجود دارد که باید کبریتی به آن بزنیم! این جمله 
آخر، گوش های جوان را تیز کرد و او را به فکر فرو برد که چرا قرار است کمد را آتش 
بزنند؟! کنجکاوی جوان مذکور با شناخت اندکی که از دوستان معتادش داشت، او را 

به سوی یک ماجرای کارآگاه بازی سوق داد!
آن جوان بدون آن که جلب توجه کند به بهانه پیدا کردن مالک وانت از خانه خارج 
شد و بعد از رفتن او، ابوالفضل و دوستش نیز به خیابان رسالت ۱۱۷ رفتند تا با 
کمک یکدیگر جسد را درون کمد جاسازی کنند. دقایقی بعد هر دو نفر جسد زن 
۳۳ ساله را درون کمد گذاشتند و پس از طناب پیچ کردن، به داخل اتاقی شبیه 
انباری بردند! گزارش خراسان حاکی است، از سوی دیگر نیز دوست جوان ۲۷ ساله 
که به ماجرای حمل کمد چوبی مشکوک شده بود نزد یکی از بسیجیان محله رفت 

و ماجرا را برای او تعریف کرد.
این بار دو نفری و با یک بهانه پوششی به منزل »ابوالفضل« رفتند. جوان بسیجی 
به بهانه دیدن کمد به درون اتاق رفت و در یک لحظه دور از چشمان دو نفر دیگر 
گوشه در کمد را باال داد که بخشی از دست زن نمایان شد. او با دیدن جسد وحشت 
کرده بود، اما باز هم خودش را کنترل کرد و به بیرون از خانه رفت، سپس موضوع را 
به یکی دیگر از دوستان بسیجی اش اطالع داد و این گونه ماموران کالنتری شهرک 
مهرگان در جریان ماجرا قرار گرفتند و در حالی که عقربه های ساعت ۲۳ شب جمعه 
را نشان می داد، ابوالفضل و دوستش را در منزل دستگیر کردند. آنان با دیدن جسد 
زن درون کمد چوبی، بالفاصله موضوع را به قاضی علی اکبر احمدی نژاد )قاضی 

ویژه قتل عمد( اطالع دادند.
این گونه بود که دقایقی بعد با حضور مقام قضایی و کارآگاهان زبده اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضوی در محل وقوع جنایت بررسی های تخصصی و قضایی 

آغاز شد.
ابتدا قاضی شعبه ۲۰۸ دادسرای عمومی و انقالب مشهد از کارآگاه نجفی و جمالی 

خواست متهمان را در دو اتاق جداگانه مورد بازجویی قرار دهند.
در همین حال چشم قاضی به بیتا )دختر خردسال مقتول( خیره ماند که هنوز 
درون رختخواب بود و با همه این سروصدا ها به دلیل عوارض ناشی از قرص های 
خواب آور چشمانش را باز نمی کرد! اما گوشواره ای نیز در گوش نداشت چرا که 
پدرش گوشواره های او را برای کمک در حمل جسد به دوستش داده بود. باالخره با 
دستور مقام قضایی، ماموران اورژانس، دختر شیرین زبان را از خواب بیدار کردند و به 
او گفتند که باید به بیمارستان برویم! او نگاهی به پدرش انداخت و گفت: مرا ببرید 
یا پدرم را؟ در این لحظه قاضی با زبانی کودکانه دقایقی با دختر کوچک سخن گفت 
و سپس دستور داد بعد از معاینه کودک در بیمارستان شهید هاشمی نژاد، تحویل 
اورژانس اجتماعی بهزیستی شود! اما از سوی دیگر بازجویی از متهمان ادامه داشت 

تا این که مرد ۳۶ ساله به قتل همسرش اعتراف کرد و به تشریح ماجرا پرداخت.
با این حال، دوست ۲۷ ساله متهم، همچنان به داستان سرایی هایش ادامه می داد 
و مدعی بود که با تهدید مجبور به همکاری شده است. او به قاضی احمدی نژاد که 
با حوصله به سخنانش گوش می داد، گفت: دوستم ابوالفضل برای استعمال مواد 

مخدر به خانه ما آمد و گفت بیا به خانه ما با تو کار دارم!
من هم به خانه اش آمدم و جسد را دیدم! شوکه شده بودم که با او درگیر شدم و 
فریاد زدم که چرا چنین کاری کردی و همسرت را کشتی؟ اما او با چاقو مرا تهدید 
کرد که اگر به کسی بگویی، تو را هم می کشم و خانواده ات را آزار می دهم! من هم 
که ترسیده بودم به ناچار به او کمک کردم وجسد را دو نفری درون کمد گذاشتیم، 

ولی طولی نکشید که لو رفتیم و دستگیر شدیم!
گزارش ها است: در پی اعترافات متهمان و تشریح جزئیات ماجرای جسدی در کمد 
وحشت! قاضی ویژه قتل عمد دستور انتقال متهمان به زندان را صادر کرد تا زوایای 
پنهان این پرونده، در اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی مورد کنکاش های 

بیشتر قرار گیرد.

خبر
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از مداحان و ذاکران اهل بیت)ع( بیان کردند:

حیرت ناظران جهانی از تاب آوری ملت ایران مقابل غول وحشی آمریکایی

پیش بینی افزایش دستمزد کارگران در سال آینده

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطالع 
رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در خجسته سالروز 
فضای  علیها  اهلل  سالم  زهرا  فاطمه  حضرت  میالد 
حسینیه امام خمینی)ره( معطر به یاد و نام دخت 
و شاعران  مداحان  و  اعظم)ص( شد  پیامبر  گرامی 
اهل بیت علیهم السالم به قرائت اشعاری در وصف آن 

بانوی بزرگ اسالم پرداختند.
رهبر معظم انقالب اسالمی در این دیدار، مهمترین 
و اصلی ترین وظیفه جامعه مداحان را فرهنگ سازی 
و تعمیق معارف دینی در جامعه از جمله در میان 
جوانان برشمردند و گفتند: فرهنگ سازی درخصوص 
سبک زندگی اسالمی به ویژه همبستگی اجتماعی و 
کمک آحاد مردم به یکدیگر و همچنین عمق بخشی 
به روحیه حماسی و ایستادگی و بصیرت در جامعه از 
مسئولیت های خطیر جامعه اثرگذار و تعیین کننده 

مداح است.
جامعه  وظیفه  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 

مداحان در مدیریت و هدایت شادی های معنوی و 
عزاهای اساسی و عمیق جامعه گفتند: برخالف آنچه 
برخی روشنفکرنما در برهه ای تالش داشتند القاء 
کنند، گریه و تضرع در مجالس اهل بیت و در مراسم 
شهدا، گریه ضعف نیست بلکه احساسات عالی یک 
انساِن وسط میدان و وسیله ای برای احساس عزت 
و قدرت و شجاعت است و ائمه اطهار پایه گذار این 

سنت و ترویج کننده این مجالس بوده اند.
با شکوه  تشییع  مراسم  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
نمونه  را  همرزمانش  و  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید 
نشان  خاطر  و  دانستند  مجالسی  چنین  از  بارزی 
نیازهای اساسی کشور مجهز  از  امروز یکی  کردند: 
که  است  نرم  جنگ  های  سالح  به  جوانان  شدن 
و  فکری  روحی،  قدرت  تعمیق  و  ارتقاء  از  عبارتند 
معنوی جوانان و شناخت صحیح از معارف فاطمی و 

معارف اهل بیت علیهم السالم.
چنین  به  شدن  مجهز  اینکه  بر  تأکید  با  ایشان 

اسالمی  نظام  و  جامعه  مصونیت  موجب  سالحی 
خواهد شد، گفتند: این وظیفه و مسئولیت، بر عهده 
وظیفه سنگین  این  به  اگر  و  است  مداحان  جامعه 
الهی  مؤاخذه  و  بازخواست  نشود،  عمل  به درستی 

سنگین خواهد بود.
رهبر انقالب اسالمی به یک نمونه از آثار معارف اهل 
بیت و مجالس امام حسین و یاد و نام حضرت زهرا 
اشاره کردند و افزودند: تاب آوری ملت ایران در برابر 
فشارهای غول وحشی آمریکا که ناظران جهانی را به 

حیرت واداشته است به برکت همین معارف است.
چنین  در  گفتند:  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
شرایط سختی، همه، حضور ملت مقاوم ایران را در 
راهپیمایی ۲۲ بهمن و قبل از آن در تشییع سردار 
سلیمانی دیدند و این تاب آوری واقعا حیرت انگیز 
است. ایشان یکی دیگر از وظایف مهم جامعه مداح 
را ترویج و تعمیق سبک زندگی اسالمی برشمردند 
و تأکید کردند: اگر بخواهیم در مقابل موج تهاجم 
فرهنگی دشمن، سبک زندگی را به مسیر صحیح 
و اسالمی آن بازگردانیم، تنها چاره، فرهنگ سازی 
بسیار  مهمی  کار  چنین  برای  مداحان  و  است 

تأثیرگذار هستند.
و  دینی  عالی  معارف  از  یکی  اسالمی  انقالب  رهبر 
سبک زندگی اسالمی را فرهنگ نهراسیدن از دشمن 
و توکل به خدا دانستند و افزودند: اگر در روزهای اول 
انقالب گفته می شد که ایران از لحاظ رتبه علمی و 
فناوری و جایگاه سیاسی و نفوذ منطقه ای به مرحله 
کنونی می رسد، کسی باور نمی کرد اما ملت ایران 
به خدا توکل کرد و از هیچ قدرتی نهراسید و توانست 

به این مرحله از پیشرفت ها دست یابد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با اشاره به درس 
از جمله در عرصه مسائل فرهنگی و  های فاطمی 
موضوع حجاب و ایستادگی در مقابل باطل و دفاع از 
والیت، گفتند: یکی از معارف مهم فاطمی، موضوع 
که  است  دیگران  به  و کمک  اجتماعی  همبستگی 
در سخنان آن حضرت و رفتارهای اجتماعی ایشان 

به وضوح دیده می شود.
ایشان یکی از نیازهای امروز جامعه به ویژه برای حل 
موضوعاتی همچون اشتغال و ازدواج جوانان را ترویج 
روحیه همبستگی اجتماعی دانستند و افزودند: برای 
به  را  ای که جوانان  تبلیغات همه جانبه  با  مقابله 
فرزند آوری کمتر تشویق می کند و نتیجه آن هم 
یک  بر  دشمنان  آسان  تسلط  و  جامعه  شدن  پیر 
ازدواج  زمینه  در  باید  است،  از جوان  جامعه خالی 

آسان و فرزندآوری بیشتر فرهنگ سازی شود.
برنامه  به  اشاره  با  همچنین  اسالمی  انقالب  رهبر 
ریزی اندیشکده ها و تبلیغات گسترده رسانه های 
کوتاه  به منظور  ایران  ملت  کردن  قانع  برای  غربی 
ایران  ملت  کردند:  تأکید  آمریکا  مقابل  در  آمدن 
پس  این  از  و  است  ایستاده  تاکنون  خدا  لطف  به 
هم خواهد ایستاد اما این ایستادگی نیازمند تزریق 

مستمر نیروی معنوی به جامعه است.
روح  براینکه  تأکید  با  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
حماسی در کشور همچنان زنده است، افزودند: ملت 
ایران در همه قضایایی که نیازمند حضور پرشور و 
حماسی بوده، در میدان حاضر بوده اند اما استمرار 
این روحیه نیازمند تعمیق معارف دینی و فرهنگ 

سازی است.
ایشان این وظایف خطیر را از جمله مسئولیت های 
جامعه مداحان برشمردند و خاطر نشان کردند: به 
لطف خداوند جنس جمهوری اسالمی از همه نظر 
جور است زیرا نظام اسالمی، سردار نظامی خوب، 
سازان  فرهنگ  پرانگیزه،  و  جوان  علمی  مردان 
پرهمت و باغیرت و هنرمنِد، و مردم آماده به کار در 
همه عرصه ها دارد، بنابراین با چنین ظرفیت هایی 
به فضل الهی، پیروزی قطعی و نهایی بر جبهه وسیع 

دشمن متعلق به ملت ایران خواهد بود.
از  شاعران  و  مداحان  از  تن  دیدار هشت  این  در 
استانهای مختلف کشور به قرائت اشعار و مدایحی 
سالم اهلل علیها  فاطمه زهرا  حضرت  فضائل  در 

پرداختند.

یک کارشناس حوزه کار با پیش بینی افزایش حداقل دستمزد کارگران، 
کمک هزینه  و  خواروبار  بن  باید  دستمزد  نقدی  افزایش  عالوه بر  گفت: 

مسکن کارگران در سال آینده افزایش قابل توجهی داشته باشد.
حمید حاج اسماعیلی درباره افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران 
ابراز عقیده کرد و گفت: به  رغم آنکه دولت در بودجه سال آینده درصد 
افزایش حقوق کارکنان را ۱۵ درصد اعالم کرده ولی این میزان در خصوص 
دستمزد کارگران بیش از ۱۵ درصد خواهد بود و برآورد من این است که 

بیش از ۳۰ درصد در حداقل دستمزد افزایش خواهد یافت.
خرید  قدرت  نباید  مزدی  سطوح  سایر  خصوص  در  طبعا  داد:  ادامه  وی 
کاهش یابد و لذا اگر عده ای افزایش دستمزد کارگران را تورم زا می دانند 

باید راهکارهای حمایتی عملیاتی از کارگران را پیش بینی کنند.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: تاکید ما این است که برای تقویت 
معیشت کارگران در سال آینده تنها به افزایش نقدی روی نیاوریم بلکه بن 

خواربار و افزایش کمک هزینه مسکن را نیز مدنظر قرار بدهیم.
را  دولت  باید  کار  عالی  شورای  در  کارگری  گروه  گفت:  اسماعیلی  حاج 

مجاب کنند که تعهدات بیشتری را برای حمایت از کارگران در سال آینده 
بپذیرد. در حال حاضر بحث تخصیص کاالهای اساسی به شکل غیر نقدی 
در کنار افزایش دستمزد می تواند به عنوان یک راهکار مناسب مطرح شود 

و به کاهش هزینه های زندگی کارگران کمک کند.
دهیم  افزایش  نقدی  شکل  به  را  دستمزدها  بخواهیم  اگر  افزود:  وی 

دارد،  وجود  آن  تورمی  بار  به  نسبت  که  تصوری  دلیل  به  است  ممکن 
افزایش  از  این رو پیشنهاد می شود فارغ  از  با مخالفتهایی روبه رو شویم 
حداقل مزد، سبد کاال و حق مسکن کارگران برای سال آینده افزایش قابل 

توجهی داشته باشد.
این کارشناس حوزه کار گفت: با توجه به اهمیتی که مسکن در کشور پیدا 
کرده و دولت هم ساخت و ساز مسکن ارزان قیمت را برای جلوگیری از 
فشار گرانی مسکن بر دهکهای ضعیف در دستور کار قرارداده است الزم 
است وام های ودیعه اجاره مسکن با نرخ های پایین به کارگران پرداخت 

شود.
شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته حداقل دستمزد سال ۹۸ کارگران 
را ۳۶.۵ درصد افزایش داد و آن را از یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان به یک 
میلیون و ۵۱۷ هزار تومان افزایش داد.برابر ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی 
کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران برای نقاط مختلف کشور 
یا صنایع مختلف را بر اساس درصد نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی و سبد 

معیشت خانوار تعیین می کند.

یک کودک در میبد در پی حمله سگ های ولگرد 
جان خود را از دست داد.

دو پسر بچه ۸ و ۱۱ ساله، که ظاهرا از زاهدانی های 
در  ضایعات  آوری  هنگام جمع  بوده اند  میبد  مقیم 
از محل مسکونی در کاشف  زباله خارج  محله گود 
می  قرار  وحشی  سگ های  گله  حمله  مورد  آباد 

گیرند.
در این حادثه برادر بزرگتر پا به فرار می گذارد اما 
برادر ۸ ساله طعمه سگ قرار می گیرد و جانش را 

از دست می دهد.
نیروی انتظامی به همراه سپاه و بسیج و هالل احمر 
پس از ساعت ها جستجو در منطقه سرانجام ساعت 

جسد این کودک ۸ ساله را در گود ضایعات درحالی 
پیدا  بودند،  خورده  سگ ها  را  بدنش  از  بخشی  که 

کردند.
از  منطقه غیرمسکونی کاشف آباد در نزدیکی یکی 
شهرستان  شرقی  کمربند  در  میبد  کشتارگاه های 

میبد واقع شده است.

معموال مردم الشه احشام خود را در این منطقه رها 
می کنند و همین موضوع موجب تجمع سگ های 

ولگرد می شود.
در  نسیم  نام  به  افغانی  بچه  پسر  یک  نیز  پارسال 
نزدیکی یکی از مرغداری های میبد توسط سگ های 

ولگرد جان خود را از دست داد.

مرگ کودک  هشت ساله در حمله سگ های ولگرد
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کرمانی  بسکتبالیست های 

به مصاف تیم نیشابور می روند
تیم رشیدی کرمان برای کسب عنوان قهرمانی مسابقات لیگ نوجوانان 
کشور، یکم و دوم اسفندماه مقابل خانه بسکتبال نیشابور به میدان می رود.
مینا نخعی، نایب رئیس هیات بسکتبال استان کرمان در گفت و گو با 
خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: مرحله 
نهایی مسابقات بسکتبال لیگ نوجوانان کشور یکم و دوم اسفندماه به 

میزبانی شهرستان نیشابور برگزار می شود.

او افزود: برای مشخص شدن قهرمان مسابقات، تیم باشگاه رشیدی کرمان 
به مصاف خانه بسکتبال نیشابور می رود.

نخعی تصریح کرد: در دور نیمه نهایی این رقابت ها، تیم باشگاه رشیدی 
کرمان ٢ بازی برابر تیم خانه بسکتبال همدان داشت که موفق شد با 
پیروز شدن در هر ٢ بازی به مرحله نهایی و فینال مسابقات لیگ نوجوانان 

کشور راه پیدا کند.
او بیان کرد: در مجموع، تیم بسکتبال رشیدی کرمان در مسابقات لیگ 
نوجوانان کشور در سال ٩٨، ١٠ بازی انجام داده که در هر ١٠ مسابقه پیروز 

میدان بوده است.
نخعی افزود: نتایج مرحله نیمه نهایی مسابقات لیگ نوجوانان کشور به 

شرح زیر است:
باشگاه رشیدی کرمان ٥٩ همدان ٤٤
باشگاه رشیدی کرمان ٥٨ همدان ٤١

رد رشوه ۱۰۰ میلیونی ماموران 

پلیس آگاهی سیرجان
از کرمان،  باشگاه خبرنگاران جوان  استان های  به گزارش خبرنگار گروه 
فرمانده انتظامی سیرجان گفت: ماموران پلیس آگاهی طی اطالع از سرقت 
سنگ آهن در یکی از شرکت های اقماری منطقه"گل گهر" افراد مظنون به 
سرقت را جهت دستگیری زیر نظر گرفتند که سر کرده این باند با مطلع 
با ماموران پلیس آگاهی به آنان  شدن از رصد اطالعاتی پلیس، در تماس 
این فرد دستگیر و به  ادامه  پیشنهاد رشوه ١٠٠ میلیون ریالی داد که در 

سرقت باندی سنگ آهن اعتراف کرد.
او افزود: پس از دستگیری سر کرده این باند ماموران پلیس آگاهی طی یک 
اقدام ضربتی وارد عمل شده و ١٨٠ تن سنگ آهن سرقتی را نیز کشف و 
متهمان را به انضمام پرونده پیشنهاد رشوه به مراجع قضایی معرفی کردند.

کشف ۱۶ دستگاه استخراج

 ارز دیجیتال در بم
ارز  استخراج  دستگاه   ١۶ کشف  از  بم  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
دیجیتال"بیت کوئین"به همراه لوازم جانبی به ارزش یک میلیارد ریال در 

زیر زمین یک خانه خبر داد.
از  استفاده  افزود:  نفر  یک  دستگیری  به  اشاره  با  نجفی  اکبر  سرهنگ 
دستگاه های استخراج ارز دیجیتال نیاز به مجوز های قانونی داشته و از 
طرفی برق زیادی را نیز مصرف می کنند از این رو افرادی که با استفاده از 
برق یارانه ای واحد های صنعتی اقدام به فعالیت های غیرقانونی می کنند با 

برخورد قاطعانه پلیس روبه رو خواهند شد.

کشف ۱۷ رأس گوسفند فاقد مجوز 

حمل در"منوجان"
فرمانده انتظامی شهرستان"منوجان" از کشف ١۷ رأس دام فاقد مجوز 
کنترل  و  زنی  گشت  هنگام  امداد  یگان  مأموران  عملیات  در  حمل 

خودرو های عبوری اصلی"منوجان – هشتبندی میناب خبر داد.
سرهنگ"مجید محمودی" با اشاره به توقیف یک دستگاه وانت مزدا 
افزود: دام کشف شده تحویل اداره دامپزشکی و فرد متخلف پس از 

تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

دیدار فرمانده انتظامی استان با خانواده 

شهید ریاحی در شهرستان عنبرآباد
سردار ناظری و جمعی دیگر از مسئوالن انتظامی در پایان آئین تشییع 
پیکر پاک شهید ریاحی در شهرستان عنبرآباد با خانواده این شهید 

بزرگوار دیدار و از آنان دلجویی کردند.
سردار ناظری با اشاره به در پیش بودن ایام پایانی سال و انتخابات 
گفت: قطعا خون این فرزند رشید شما و همکار عزیز ما در راه امنیت 
جامعه و نظم و امنیت همین رویداد ها و مناسبت های مهم ریخته 
شده و اجر و مزد آن شامل شما خانواده های گرانقدر شهدا نیز خواهد 

بود.

برنامه هفته بیست ودوم تا بیست و ششم لیگ 
برتر فصل ٩٨-٩٩ اعالم شد.

 به گزارش جام جم آنالین و به نقل از روابط 
برنامه  ایران،  فوتبال  لیگ  سازمان  عمومی 
مسابقات هفته بیست ودوم تا بیست و ششم 

لیگ برتر به شرح زیر است:
هفته بیست و دوم

پنجشنبه ١٥ اسفند ٩٨
صنعت نفت آبادان- پارس جنوبی جم- ساعت 

-١٤:٤٥ ورزشگاه تختی آبادان
تراکتور سازی تبریز- نساجی مازندران- ساعت 

١٥ - ورزشگاه یادگار امام تبریز
مسجد  نفت  بوشهر-  شهرداری  شاهین 
شهید  ورزشگاه   -  ١٥:۳٠ ساعت  سلیمان- 

مهدوی بوشهر
ساعت  تبریز-  سازی  ماشین  فوالدخوزستان- 

١۶:۳٠ - ورزشگاه شهداء فوالد اهواز
جمعه ١۶ اسفند ٩٨

 -  ١۶ ساعت  تهران-  سایپا  تهران-  استقالل 
ورزشگاه آزادی تهران
شنبه ١۷ اسفند ٩٨

پیکان تهران- پرسپولیس تهران- ساعت ۳٠:١٥ 

- ورزشگاه شهداء شهر قدس
یکشنبه ١٨ اسفند ٩٨

شهر خودرو مشهد- ذوب آهن اصفهان- ساعت 
١٥ - ورزشگاه امام رضا)ع( مشهد

فوالد مبارکه سپاهان- گل گهرسیرجان- ساعت 
١۶:١٥ - ورزشگاه نقش جهان اصفهان

هفته بیست و سوم
سه شنبه ٢٠ اسفند ٩٨

پارس جنوبی جم- استقالل تهران- ساعت ١٥ 
- ورزشگاه تختی جم

ساعت  خوزستان-  فوالد  مازندران-  نساجی 
١٥:۳٠ - ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

 - آبادان  نفت  صنعت  تبریز-  تراکتورسازی 
ساعت ١٥:۳٠ - ورزشگاه یادگار امام تبریز

تبریز-  سازی  ماشین  سلیمان-  مسجد  نفت 
محمدی  بهنام  شهید  ورزشگاه   ١۶- ساعت 

مسجد سلیمان
چهارشنبه ٢١ اسفند ٩٨

بوشهر-  شهرداری  شاهین  تهران-  پرسپولیس 
ساعت ١٥:۳٠ - ورزشگاه آزادی تهران

جمعه ٢۳ اسفند ٩٨
ذوب آهن اصفهان- پیکان تهران- ساعت ١٥ - 

ورزشگاه فوالد شهر فوالدشهر
ساعت  سپاهان-  مبارکه  فوالد  تهران-  سایپا 

-١٥:٤٥ ورزشگاه پاس قوامین تهران
گل گهرسیرجان- شهر خودرو مشهد- ساعت 

-١۶ ورزشگاه امام علی )ع( سیرجان
هفته بیست و چهارم
شنبه ٢٤ اسفند ٩٨

ساعت  تبریز-  تراکتورسازی  تهران-  استقالل 
١٥:۳٠ - ورزشگاه آزادی تهران

فوالد خوزستان- نفت مسجد سلیمان- ساعت 
١۶:۳٠ - ورزشگاه شهداء فوالد اهواز

دوشنبه ٢۶ اسفند ٩٨
ماشین سازی تبریز- پرسپولیس تهران- ساعت 

١٥:۳٠ - ورزشگاه سردار سلیمانی تبریز
ساعت  مازندران-  نساجی  آبادان-  نفت  صنعت 

١۶ - ورزشگاه تختی آبادان
چهارشنبه ٢٨ اسفند ٩٨

 ١٥- ساعت  تهران-  سایپا  خودرومشهد-  شهر 
ورزشگاه امام رضا)ع( مشهد

اصفهان-  بوشهر- ذوب آهن  شاهین شهرداری 
ساعت ١٥:۳٠ - ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

پیکان تهران- گل گهرسیرجان- ساعت ۳٠:١٥ 
- ورزشگاه شهداء شهر قدس

جم-  جنوبی  پارس  سپاهان-  مبارکه  فوالد 
ساعت ١۶:١٥ - ورزشگاه نقش جهان اصفهان

معوقه از هفته هفدهم
فوالد خوزستان- استقالل تهران- ساعت ۳٠:١٥ 

- ورزشگاه شهدا فوالد اهواز
هفته بیست و پنجم

پنجشنبه ١٤ فروردین ٩٩
پارس جنوبی جم- شهر خودرو مشهد- ساعت 

-١۶ ورزشگاه تختی جم
سپاهان-  مبارکه  فوالد  تبریز-  سازی  تراکتو 

ساعت -١۷ ورزشگاه یادگار امام تبریز

جمعه ١٥ فروردین ٩٩
ساعت  تهران-  استقالل  آبادان-  نفت  صنعت 

-١۶:٤٥ ورزشگاه تختی آبادان
بوشهر-  شهرداری  شاهین  گهرسیرجان-  گل 

ساعت -١۷ ورزشگاه امام علی )ع( سیرجان
ساعت  فوالدخوزستان-  تهران-  پرسپولیس 

-١٨:٥٠ ورزشگاه آزادی تهران
شنبه ١۶ فروردین ٩٩

سایپا تهران- پیکان تهران- ساعت -١۷ ورزشگاه 
پاس قوامین تهران

نساجی مازندران- نفت مسجد سلیمان- ساعت 
-١۷:۳٠ ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

ذوب آهن اصفهان- ماشین سازی تبریز- ساعت 
-١۷:۳٠ ورزشگاه فوالد شهر اصفهان

هفته بیست و ششم
جمعه ٢٢ فروردین ٩٩

ماشین سازی تبریز- گل گهرسیرجان- ساعت 
-١۷ ورزشگاه سردار سلیمانی تبریز

پیکان تهران- پارس جنوبی جم - ساعت -١۷ 
ورزشگاه شهدا شهر قدس

فوالدخوزستان- ذوب آهن اصفهان- ساعت -١٨ 
ورزشگاه شهداء فوالد اهواز

شاهین شهرداری بوشهر- سایپا تهران- ساعت 
-١٨:٥٠ ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

شنبه ٢۳ فروردین ٩٩
شهر خودرو مشهد- تراکتورسازی تبریز- ساعت 

-١۷ ورزشگاه امام رضا)ع( مشهد
تهران-  پرسپولیس  سلیمان-  مسجد  نفت 
محمدی  بهنام  شهید  ورزشگاه   ١۷- ساعت 

مسجد سلیمان
 - آبادان  نفت  صنعت  سپاهان-  مبارکه  فوالد 

ساعت -١۷:٤٥ ورزشگاه نقش جهان اصفهان
استقالل تهران- نساجی مازندران- ساعت -١٩ 

ورزشگاه آزادی تهران

تیم تغلیظ مس سرچشمه با کسب ۳٩ امتیاز 
کرمان،  استان  فوتسال  برتر  لیگ  مسابقات  از 
عنوان قهرمانی این رقابت ها را کسب و سهمیه 

لیگ مناطق کشور را احراز کرد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان از کرمان، مسابقات لیگ برتر 

مدافع  شهدای  یادواره  کرمان،  استان  فوتسال 
حرم از ٥ مهر ماه آغاز شد و در نهایت با معرفی 

نفرات برتر به کار خود پایان داد.
مس  تغلیظ  تیم های  حضور  با  رقابت ها  این 
کارآوران  بافت،  آریایی  زرند،  فوالد  سرچشمه، 
بام  آریا  سازان،  بتن  فهرج،  شرق  نگین  زرند، 

اصناف  شهدای  شهداد،  شهرداری  بردسیر، 
رفسنجان، کبوتران حرم و برق کرمان در مدت 
٢٢ هفته برگزار شد. در پایان، تیم های تغلیظ 
مس سرچشمه با ۳٩ امتیاز و تیم بتن سازان 
امتیاز  با ۳۶  زرند  کارآوران  تیم  و  امتیاز  با ۳۷ 
را  مسابقات  از  دوره  این  سوم  تا  اول  مقام های 

کسب و قهرمان آن سهمیه لیگ مناطق کشور 
را احراز کرد. در ١١٠ مسابقه انجام شده، ٤٤٥ 
گل از خط دروازه ها عبور کرد که تیم کارآوران 
تیم  و  بهترین خط حمله  زده  با ٥۳ گل  زرند 
تغلیظ مس سرچشمه با ٢٨ گل خورده بهترین 

خط دفاعی را کسب کردند.

اعالم برنامه هفته بیست و دوم تا بیست و ششم لیگ برتر

تیم تغلیظ مس سرچشمه فاتح مسابقات فوتسال کرمان شد

مسابقات  در  کرمانی  ورزشکاران  شفیعی،  عرفان  و  نخعی  شهریار 
دوم  و  اول  سکو های  بر  کشور  برتر  استعداد های  المپیاد  یخ نوردی 
و  کوهنوردی  هیات  رئیس  ایرانمنش،  فرزاد  ایستادند.  رقابت ها 
صعودهای ورزشی استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان 
یخ نوردی  مسابقات  گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های 
المپیاد استعداد های برتر کشور با حضور ورزشکارانی از سراسر ایران در 
مدرسه یخ نوردی »میگون« به میزبانی هیات استان تهران برگزار شد.

او افزود: پسران در یک گروه و دختران در ٢ گروه سنی با هم به رقابت 
پرداختند.

ایرانمنش تصریح کرد: در پایان، در گروه سنی ١۳ ـ ١٨ سال پسران 
شهریار نخعی و عرفان شفیعی، ورزشکاران کرمانی بر سکو های اول و 

دوم رقابت ها ایستادند.
او بیان کرد: نتایج این رقابت ها به شرح زیر است:

گروه پسران: )١۳-١٨ سال(
مقام اول: شهریار نخعی )کرمان(

مقام دوم: عرفان شفیعی )کرمان(
مقام سوم: امیر حسین عارف نیا )تهران(

مقام چهارم: عرفان صدیقیان )تهران(

مقام پنجم: علی پوریا شجاع خواه )همدان(
گروه اول دختران: )١۳-١٤سال(

مقام اول: سوگند طهمورثی )تهران(
مقام دوم: کیانا حاجی نیلی )تهران(

مقام سوم: شیدا زینالی )تهران(
گروه دوم دختران: )١٨-١٥ سال(

مقام اول: باران انصاری )تهران(
مقام دوم: محدثه کاشانی )تهران(

مقام سوم: روژان میر محمدی )میگون(

با  عنبرآباد  در  کرمان  جنوب  سال  سیزده  زیر  فوتسال  مسابقات 
قهرمانی میزبان پایان یافت.

فوتبال شهرستان عنبرآباد  نائب رئیس هیات  بهرامی،  طاهره خواجه 
در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از 
یادمان سردار  ایام اهلل دهه مبارک فجر و  به مناسبت  کرمان، گفت: 
سپهبد »شهید حاج قاسم سلیمانی«، یک دوره مسابقات فوتسال زیر 

سیزده سال، ویژه بانوان به میزبانی شهرستان عنبرآباد برگزار شد.
 او افزود: این مسابقات با حضور۶ تیم از شهرستان های کهنوج، جیرفت 

و عنبرآباد در سالن شهدای این شهرستان برگزارشد.
به  از عنبرآباد  بهرامی تصریح کرد: درپایان، تیم مجتمع صبا  خواجه 
مربیگری خواجه بهرامی و سرپرستی ایوبی مقام اول را از آن خود کرد.

 او بیان کرد: آکادمی آموزش و پرورش شهرستان جیرفت به مربیگری 

و  افرا  فاطمه  مربیگری  به  کهنوج  یوهان  تیم  و  شد  دوم  گودری 
سرپرستی پاین مقام سوم را به خود اختصاص داد.

 خواجه بهرامی با اعالم اینکه این مسابقات با حضورحداکثری بانوان 
بازیکنان تیم های شرکت  از مربیان و  افزود:  و ورزشکاران برگزارشد، 
کننده در این دوره از مسابقات قدردانی می کنم که با نبود امکانات در 

سالن ها، تا آخرین دقایق بازی، ما را همراهی کردند.

ورزشکاران کرمانی قهرمان و نایب قهرمان المپیاد یخ نوردی کشور

عنبرآباد قهرمان رقابت های فوتسال جنوب کرمان شد

خبر
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حمام وکیل یکی از آثار تاریخی و سنتی شهر کرمان 
تاریخی  معماری  سبک  اساس  بر  حمام  این  باشد.  می 
است  شده  گفته  است.  شده  ساخته  قاجاریه   – زندیه 
که حمام وکیل بر اساس تقلید از حمام گنجعلی خان 
در سال 1270 هجری قمری ساخته شده است و مورد 
بهره برداری قرار گرفته است. در این حمام از نقش ها و 
سبک های بسیار زیادی استفاده شده است که زیبایی 
معمار  توسط  حمام  این  است.  کرده  برابر  چند  را  آن 
معروف آن زمان یعنی وکیل الملک ساخته شده که به 
گفته ای حاکم عصر قاجار کرمان بوده است. حمام وکیل 
کرمان در میانه های بازار کرمان قرار دارد و دسترسی 

خوبی به تمامی امکانات اطراف دارد.
 ویژگی های حمام وکیل کرمان

بسیار  ویژگی های  دارای  تاریخی  و  این حمام سنتی 
زیادی است. در این حمام شاهد کاشی کاری و سرامیک 
حمام  کف  از  ها  کاشی  این  بود.  خواهید  زیبایی  های 
شروع می شوند و تا سقف ادامه دارند. این حمام دارای 
دو بخش رختکن و گرمخانه می باشد. ستون های بکار 
رفته در حمام وکیل سنگی هستند و از نقوش زیبایی 

برخوردار هستند. در این حمام یک حوض بزرگی وجود 
دارد که در قسمت خزینه و گرمخانه حمام قرار گرفته 
است. حجاری هایی که بر روی حوضچه های دو طرف 
حمام انجام شده است بسیار باشکوه و منحصر به فرد می 
باشند. این زیبایی ها بر اساس سبک های قاجاریه انجام 

شده است که جلوه خاصی به حمام داده است.
یک  و  هشتی  سردر  یک  دارای  وکیل  حمام  ورودی 
داالن است. بر روی سردر این بنا کاشی ها و یک کتیبه 
اما متاسفانه  کمربندی وجود دارد که بسیار زیبا است. 
بازسازی  و  مرمت  مورد  و  ریخته  فرو  سردر  از  قسمتی 
قرار گرفته است. در پیرامون هشتی طاق نماهایی وجود 
دارد که با کاشی های گل دار مزین شده است. یکی از 
ویژگی های عالی این حمام در این است که نورگیرهایی 
روشنایی  تنها  نه  که  است  گرفته  قرار  حمام  سقف  در 
حمام را تامین می کنند، بلکه زیبایی های  هندسی این 
بنا را چند برابر می کنند. نام بانی بنا، وکیل الملک بر 
روی کتیبه سردر حک شده است که از سال 1277 تا 
سال 1284 حکومت دار کرمان بوده است. حمام وکیل 
کرمان یکی از جاذبه های گردشگری این شهر محسوب 
می شود که افراد زیادی به این بنای تاریخی عالقه دارند.

 تبدیل حمام به چایخانه
امروزه حمام وکیل کرمان تبدیل به یک چایخانه شده 
است، اما از زیبایی های این بنا کاسته نشده است. در این 

چایخانه موسیقی های دل انگیز و دوست داشتنی سنتی 
پخش می شود و محیط چایخانه را جذاب کرده است. 
غذاهای  از  توانند  می  این حمام  گردشگران  و  مهمانان 

سنتی کرمانی در این مکان لذت ببرند و از زیبایی های 
بنا دیدن کنند. پس از صرف غذا در حمام وکیل می توانید 
به بازدید از نزدیک ترین جاذبه های اطراف حمام همچون 

بازار و مسجد بروید و با گذر از راسته های بازار با هنر 
شوید.   آشنا  بیشتر  دیار  این  مردمان  دستی  صنایع  و 
بهترین فالوده های کرمانی در این مکان سرو می شود و 

مهمانان می توانند از آن میل کنند.
جاذبه های گردشگری اطراف حمام وکیل

یکی از خوبی های بارز حمام وکیل در این است که در 
نزدیکی سایر جاذبه های گردشگری کرمان قرار گرفته 
است. مهمانان و گردشگران این حمام می توانند با یک 
تیر چند نشان بزنند و از سایر جاذبه ها نیز دیدن کنند. 
های  حمام  و  مساجد  کرمان،  بازار  مانند  هایی  جاذبه 
تاریخی منحصر بفردی در اطراف این حمام وجود دارد 
که بعد از بازدید از این مکان می توان از آنها نیز دیدن 
کرد. در بازار کرمان می توانید بهترین سوغات کرمان را 
بخرید و به همراه خود بیاورید. نقوش و معماری مساجد 
معماران  توسط  و  باشد  می  انگیز  حیرت  بسیار  کرمان 

برجسته ایرانی ساخته شده اند.
از صنایع دستی کرمان می توان از ظروف مسی، گلیم، 
جاجیم و پته دوزی نام برد که با ظرافت بسیار به دست 

هنرمندانی با ذوق خلق می شود.
حمام وکیل کرمان یکی از زیبایی های شهر کرمان می 
باشد که بیانگر معماری اصیل و سنتی ایرانی است. در 
این حمام می توان آثار برجسته ای که به دوران قاجار 

بر می گردند را مشاهده کرد و از دیدن آنها لذت برد. 

جذابیت و معماری حمام وکیل کرمان 

یادداشتی به بهانه تعویض سنگ مزار سردار شهید قاسم سلیمانی:

فرزند ملت، سرباز وطن

به مرتبه شهادت  اینکه سردار سرافراز دلها  از  قبل 
برسد و مدال آخر را بر سینه خود بزند با خبر بودم 
که  بود  کرده  اعالم  گونه  وصیت  پیشنهادی  وی  که 
»مرا بین مزار دو هم رزم قدیمی ام به خاک بسپارید 
نکنید و  استفاده  نیز  و...  واژه هایی نظیر سردار  از  و 
تنها واژه سرباز را ذکر کنید« این نشان از بزرگواری 
آن مرد عزیز بود. اما در روز تشییع پیکر مطهر این 
شهید واالمقام اخباری خالف این وصیت ها شنیدیم 
که به شکر خداوند محقق نشد و این سردار عزیز در 
مکان و شرایطی که وصیت کرده بود به خاک سپرده 
دانست  می  هم  خودش  سلیمانی  سردار  یقینا  شد. 
که او سردارترین سردار ایرانی است و اگر قرار بر به 
خاک سپاری او باشد، مردم و مسئوالن ممکن است 
وی  برای  پرستی  میهن  و  ناب  احساسات  واسطه  به 
او به دلیل خاکی بودنش  برپا کنند و  بارگاه  مرقد و 
از این اتفاق راضی نبود. اگرچه به نظر بنده حقیر نیز 
می شد برای سردار دلها یک مقبره عظیم و باشکوه 
پاسخگو  نیز  را  خارجی  زائران  حتی  که  کرد  احداث 
باشد، اما احترام به وصیت نامه این شهید عزیز، دست 
خواهد  می  ملت  فرزند  وطن،  سرباز  و  بست  را  همه 
همچون چهل سال گذشته در بین مردم و در رکاب 

هم رزمانش باشد و یقینا این اتفاق لذتی معنوی برای 
برایش  باشد  مردم  بین  در  اینکه  و  دارد  پی  در  وی 
لذتی مضاعف است، همچون زمان حیات فیزیکی اش.

استقبال  به  روزی  قبل  سال  چند  دارم  خاطر  به 
به کرمان  تهران-کرمان  پرواز  با  که  بستگانم  از  یکی 
رسیده بود رفتم و او گفت که حاج قاسم در آن پرواز 
همسفرمان بوده. اما توضیحات بیشتری که داد مرا به 
تامل واداشت؛ او گفت که حاج قاسم بر روی صندلی 
بود در حالی که چند صندلی  اکونومی نشسته  های 
بیزنس کالس خالی بود و مهماندار نیز به او پیشنهاد 
می داد ولی قبول نکرد و حتی در صف های تحویل 
اینکه  وجود  با  نیز  شناسنامه  تسلیم  و  پرواز  کارت 
دوستان سپاهی اش به او پیشنهاد ورود از دربی دیگر 
را می دادند بازهم قبول نمی کرد و در انتهای صف 
می ایستاد. این نکات که توسط خویشاوند تهرانی ام 
بازگو شد بسیار برایم جالب بود و حال و هوای قصه 
پاره  های  کفش  داشت؛  را  قدیمی  های  روایت  و  ها 
ائمه اطهار، خانه های غیرمجلل و ساده بسان پایین 
های  الگوی شخصیت  همواره  که  جامعه  اقشار  ترین 
مردمی بوده و هست. حتی در زندگی و مکان زیست 
شهید  شد.  می  دیده  نکات  این  نیز  )ره(  راحل  امام 
سلیمانی نیز اینگونه بود، به رسم مالک اشتر و دیگر 
مردان مقدس تاریخ که در بین مردم بودن را به هر 
چیزی ترجیح می دادند. امروز اما هدیه ای از سوی 
امام سوم شیعیان به دست سردار دلها رسیده است که 
ارزشمند  این هدیه  از  افتخار نگهداری  استان کرمان 
اربعین  در  دیروز  که  مزاری  سنگ  دارد.  عهده  بر  را 

شد  گذاشته  ایشان  مزار  بر  سلیمانی  سردار  شهادت 
تکه ای از سنگ سابق مزار امام حسین )ع( است که 
با هماهنگی رهبر معظم انقالب به کرمان رسید. این 
افتخاری نیست که نصیب هر رزمنده ای بشود و هر 

آقا  مزار  سنگ  که  رسد  نمی  مرتبه  این  به  شهیدی 
افتخاراتی  چنین  بگذارند.  وی  مزار  بر  را  ساالرش  و 
و سردار  نباشند  زمینی  که  به کسانی می رسد  تنها 
و  نبود  زمینی  کرمان،  استان  زاده  پسر حسن،  دلها، 

امروز قمقمه اش را  از آب کوثر پُر می کند و سنگ 
سیدالشهدا را بر مزار خود می بیند. درود بر روح پُر 
فتوح حاج قاسم سلیمانی و درود بر شهیدانی که خون 

خود را سپر این مرز و بوم کردند.


