
فروشگاه عالیان، با ۱۷ سال سابقه کاری، نمایندگی و عاملیت 
فروش برندهای:

-صنایع چینی زرین ایران)تولیدکننده ظروف خانگی و هتلی(
-صنایع استیل ایران)تولیدکننده قاشق و چنگال(
-شرکت ناب استیل)تولیدکننده قاشق و چنگال(

با قیمت توافقی واگذار می شود.
نشانی: کرمان - خ ۲۴آذر - بعداز چهارراه آزادگان نرسیده به کمربندی سمت چپ

نلفن تماس: ۰۹۱۳۱۴۴۰۰۴۳ )مقدم(

مجتمع فروآلیاژ رباط به منظور تکمیل کادر فنی و تخصصی خود از افراد واجد 
شرایط دعوت به همکاری می نماید.

پست سازمانی / میزان تحصیالت / جنسیت/ توضیحات 
مسئول روابط عمومی / کارشناسی ـ  کارشناسی ارشد/ خانم ـ آقا/ مسلط به امور 

روابط عمومی سایت سازمانی فیلم ـ عکس ـ امور نمایشگاهی 
کارشناس انفورماتیک / کارشناسی ـ کارشناسی ارشد / خانم ـ آقا / مسلط به 

MIKROTIK و شبکه های کامپیوتری ـ رادیو ـ دوربین های مداربسته 
مهندسی مکانیک )گرایش ساخت و تولید(/ کارشناسی ـ کارشناسی ارشد/ آقا / 

آشنایی با نرم افزارهای مهندسی مکانیک در حیطه طراحی 
تکنسین تعمیرات ماشین آالت سنگین / دیپلم ـ فوق دیپلم )مکانیک خودرو ـ 
اتوماتیک(/ آقا / ۲ سال یا بیشتر تجربه تعمیرات و سرویس ماشین آالت سنگین 

)بیل مکانیکی، لودر، کامیون(
واجدین شرایط رزومه خود را به آدرس ایمیل
 estekhdam_b1398@yahoo.com 

و یا جهت تکمیل فرم مربوطه به آدرس: کیلومتر 35 جاده کرمانـ  رفسنجان نبش 
جاده روستای دولت آباد مجتمع فروآلیاژ رباط مراجعه نمایند.

آگهی واگذاری

دعوت به همکاری 

واگذاری چند قطعه زمین در شهرک فرهیختگان مس با سند ثبتی و تفکیک شهرداری

 شرایط اقساط و قیمت ویژه
تلفن تماس: ۰۹۳۷2۴2۳۰55 و ۰۹۳۷۴۳5۳۳۷5. 

آدرس شرکت:خیابان جهاد کوچه ۴8 ،  طبقه دوم بانک انصار واحد 5

آگهی 
واگذاری زمین

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 2۷

۳226۳۱۳۴
۰۹۳۰۷۱8665۴

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

شرکت سیمرغ واحد کرمان در نظر دارد نسبت 
به خرید باکس آتش نشانی، کپسول های ضد حریق 
بشرح  عدد  تعداد ۲5  به  مربوطه  متعلقات  کلیه  و 
مندرج در اسناد مناقصه جهت مزرعه شماره 3 واقع 
در کیلومتر 3 منطقه بهرامجرد به نگار را از طریق 

مناقصه با کمترین قیمت ممکن خریداری نماید.
انتشار  از  پس  آید  می  بعمل  دعوت  عالقمندان  از 
آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 99/3/3 
به امور اداری شرکت واقع در خیابان امام خمینی - 

نبش کوچه ۲7 مراجعه فرمایند.
شرکت سیمرغ واحد کرمان 

آگهی مناقصه 

هشت صفحه    1000 تومان شنبه 3 خردادماه 29/1399 رمضان 1441/ 23 می 2020/سال بیست و پنجم شماره 3205

روزان هم  یادداشت های گاه و بی گاه

صف

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم

آی. سی. یو بیماری های تنفسی 

در سیرجان راه اندازی می شود

نگاهی به مهم ترین 

آثار داستانی سال 2020

فرزندتان دوست خیالی دارد؟

 این نکات را فراموش نکنید
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مدیرکل آموزش و پرورش استان : 

احکام رتبه بندی معلمان 

به زودی صادر می شود

نیم نگاهی به زندگی 
و آثار عباس یمینی شریف؛ 

 »عباس یمینی شریفم

کودکان نشانم« گیرید ز   

متن در صفحه دوم

مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری کرمان:
مردم درعید فطر میهمانی ها 

را از سر نگیرند

کشور است؛ که یکی از رخدادهای ماندگار و پرافتخار  روایت »کرمان امروز« از جایگاه تاریخی حماسه آزادسازی خرمشهر 

سوم خرداد و نگاهی به تاریخ حماسی
متن کامل در صفحه سوم

      سوم خرداد و فتح خرمشهر نماد و مظهر مقاومت سلحشورانه و دفاع مردانه ملت سرافراز ایران و پیروزی بر استکبار جهانی و دشمن بعثی است و همیشه در تاریخ سراسر پر افتخار کشور عزیزمان بر تارک 
حماسه های این مرز و بوم خواهد درخشید. در تاریخ این کشور یکی از پُرعیار ترین صفحات مربوط به سوم خرداد است که حیثیت ایران اسالمی در آن صیانت شده است و....

2

همزمان با عید سعید فطر انجام می شود؛

آزادی ۳۰ مددجوی جرائم غیرعمد

 از زندان های کرمان

متن در صفحه هشتم

آیا مشموالن 

سهام عدالت

کد بورسی   به 

نیاز دارند؟

 صفحه  ششم

صفحات ششم و هفتم 

   شواهدی از یک جهان موازی با قابلیت بازگشت زمان
 تولید یک میلیارد دوز واکسن کرونا از اواخر تابستان

 راز آدم ربایی ۱۸۰میلیونی در هاله ای از ابهام
 کشف ۱۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در عنبرآباد

 کشف ۴۹۵ کیلو تریاک در درگیری پلیس با سوداگران مرگ
  آغازفعالیت 2۸ رشته ورزشی در کرمان

اخبار ایران، جهان و حوادث:

گزارش »کرمان امروز«
 از افزایش بی توجهی های

 اجتماعی و افزایش آمار 
مبتالیان به کرونا در کرمان:

سهل انگاری 
و روزی 

20 نفر مبتال

مردم کرمان 25 سال است

 که واقعیت را در

 »کرمان امروز« می خوانند
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اخبار استان

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/03/13 در دفتر مرکزی 
شرکت واقع در کرمان به آدرس خیابان حافظ کوچه شماره 11 تشکیل می گردد. بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم 
شرکت دعوت می نماید به منظور اخذ برگه ورود و حضور در جلسه مجمع مذکور در روز دوشنبه مورخ 1399/03/12 از ساعت 
8 الی 12 با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام یا مستندات نمایندگی / وکالت / والیت/ قیمومیت و کارت شناسایی معتبر 

به اداره امور سهامداران شرکت به آدرس فوق الذکر مراجعه فرمایند.
الزم به ذکر است که سهامداران حقوقی در معرفی نامه نماینده، شناسه ملی شرکت خود را درج نمایند. 

دستور جلسه: 1- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت 2- سایر مواردی که در اختیار این مجمع می باشد. 

هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان )سهامی عام(

خبر
آی. سی. یو بیماری های تنفسی 

در سیرجان راه اندازی می شود
 

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی سیرجان گفت: بیشتر 
تجهیزات خریداری شده توسط شرکت های معدنی و صنعتی و پویش های 
اندازی  راه  زودی شاهد  به  و  کرونا در شهرستان نصب  با  مقابله  به  مردمی 
بخش. آی. سی یو )ICU( ویژه بیماران کرونایی و تنفسی با 18 تحت در 
را  شهرستان  نیاز  فعلی  شرایط  در  که  بود  خواهیم  ع  رضا  امام  بیمارستان 

تامین می کنند.
» موسی نصراله پور« در نشست خبری با اشاره به اینکه مجموع تخت های 
آی. سی. یو در شهرستان به ۴0 عدد می رسد، افزود: در همین رابطه تخت 
های آی سی یو در بیمارستان امام رضا)ع( از 11 تخت به 30 تخت و در 
یابد  افزایش می  به 10 تخت  از 3 تخت  بیمارستان دکتر غرضی سیرجان 
قبول است و شهرهای همجوار  به جمعیت مورد  اینکه نسبت  بر  که عالوه 
را هم پوشش خواهد داد، برای افق دراز مدت نیاز بخش مراقبت های ویژه 

شهرستان را تامین می کند.
بیماران  مرکز  رضا  امام  و  غرضی  بیمارستان  که  آنجایی  از  کرد:  تاکید  وی 
ترومایی هستند و معین شهرستان های بافت و شهربابک می باشند این تخت 
های ویژه جهت پوشش بیماران غیر کرونایی که نیاز به حمایت تنفسی دارند 

در افقی درازمدت حدود 20 ساله در نظر گرفته خواهند شد.

به منظور جلوگیری از عقب ماندگی 

تحصیلی دانش آموزان؛

معلم کشکوئیه ای چهار گوشی هوشمند

 به دانش آموزان بی بضاعت اهدا کرد

 آموزگار شهر کشکوئیه رفسنجان برای جلوگیری از عقب ماندگی تحصیلی 
دانش آموزان مستعد مدرسه اش با هزینه شخصی، ۴ عدد گوشی هوشمند 

به آنها هدیه کرد.
مدیر آموزش و پرورش شهر کشکوئیه در گفتگو با خبرنگار مهر با تقدیر از 
تلفن  دستگاه  فرهنگی چهار  خّیر  این  کرد:  اظهار  نیکوکار،  معلم  این  اقدام 
همراه هوشمند به مبلغ 100 میلیون ریال خریداری و به دانش آموزانی که 

توانایی خرید تلفن هوشمند داشتند، اهدا کرد.
محمدرضا حاجی زاده با اشاره موارد دیگر کمک ها در این خصوص، عنوان 
کرد: همچنین یک خانم نیکوکار 10 دستگاه تلفن همراه هوشمند به مبلغ 

180 میلیون ریال خریداری و به دانش آموزان اهدا کرد.
تلفن  یک  که  بودند  در کشکوئیه  فرهنگیانی  دیگر  موارد  در  داد:  ادامه  وی 
مجازی  آموزش های  امر  از  تا  کرده اند  اهدا  خود  آموزان  دانش  به  هوشمند 
بازنمانند، همچنین در چند مدرسه چند معلم با شراکت یکدیگر چند تلفن 
همراه خریداری و اهدا کرده اند، این کمک از سوی برخی اولیا دانش آموزان 
اینتزنتی  بسته های  همچنین  دارد.  قدردانی  جای  که  است  شده  انجام  نیز 

متعدد توسط فرهنگیان منطقه برای دانش آموزان خریداری شده است.
مدیر آموزش و پرورش کشکوئیه با بیان اینکه حدود 80 درصد دانش آموزان 
بخش کشکوئیه به آموزش های مجازی دسترسی داشتند، اظهار کرد: برای 
20 درصد باقیمانده نیز رصد و پایش انجام می شود و تا آنجا که توان داشته 
نداشتن  خاطر  به  بضاعت  بی  آموزان  دانش  که  داد  نخواهیم  اجازه  باشیم 

گوشی هوشمند از آموزش ها عقب بیفتند.
حاجی زاده تصریح کرد: تاکنون با تالش و پیگیری مدارس، فرهنگیان و با 
همکاری خیرین منطقه کشکوئیه و در راستای یاری رساندن به امر آموزش 
در دوران شیوع بیماری کرونا، تاکنون 18 دستگاه تلفن همراه هوشمند در 
مجموع به ارزش ۴۵0 میلیون ریال تهیه و به دانش آموزان بی بضاعت منطقه 

اهدا شده است.

سنسور  نصب  گفت:  کرمان  استاندار  عمرانی  امور  معاون 
رعایت فاصله خودرویی برای نخستین بار در کشور در راستای 

ارتقای ایمنی راه ها، در این استان اجرا می شود.
سیدمصطفی آیت اللهی موسوی در نشست کمیسیون ایمنی 
راه های استان کرمان افزود: سنسور خودروی مرکز تحقیقات 
خودروها  دیگر  محدوده  جاده،  مرز  با  فاصله  رعایت  ضمن 
تالفات  و  حوادث  آمار  کاهش  بر  عالوه  که  کند  می  کنترل 

جاده ای، جایگاه ایمنی راه های استان کرمان را ارتقا می بخشد.
وی ادامه داد: مقرر شد مشاوره ای برای اجرای این طرح در 
نظر گرفته و در زمان تمدید بیمه خودرو اجبار در نصب و راه 
اندازی این سیستم هم لحاظ شود زیرا رعایت فاصله از آمار 

تصادفات استان کرمان را کاهش میدهد.
همه  اصلی  هدف  گفت:  کرمان  استاندار  عمرانی  امور  معاون 
ما این است که هیچ خانواده ای درگیر فوت ناشی از حوادث 

جاده ای نشود و تلقات جاده ای خسارات روحی بسیاری را بر 
جامعه تحمیل می کند لذا امسال نیز با توان بیشتر به ایمنی 

راه ها کمک می کنیم.
وی با اشاره به نصب تابلو در بخش چاه دادخدای شهرستان 
قلعه گنج برای کاهش حوادث جاده ای تصریح کرد: ممنوعیت 
تردد کامیون در محور بافت - رابر - ساردوییه باید به صورت 

کارشناسی بررسی و نتیجه آن اعالم شود.

مدیر گروه روابط عمومی شرکت مس گفت: با رعایت پروتکل های 
کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  سوی  از  شده  مصوب  بهداشتی 
آغاز  خردادماه  اواخر  از  کرمان  استان  در  تخصصی  نمایشگاه های 

می شود.
جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
روابط  گروه  مدیر  و  مدیرعامل  مشاور  ضیغمی،  حیدر  کرمان،  از 
نمایشگاه  از ظرفیت  استفاده همه جانبه  ،بر  عمومی شرکت مس 
مذهبی،  ملی،  مراسمات  و  نمایشگاه ها  برگزاری  در  شرق  جنوب 
فرهنگی و اقتصادی و ارائه توانمندی های استان کرمان تاکید کرد.
او افزود: در این راستا باید تعامل با مدیران استانی و بخش خصوصی 
با هدف معرفی ظرفیت ها و استفاده هر چه بیشتر از قابلیت های 

این نمایشگاه در توسعه و آبادانی استان کرمان بیشتر شود.

در  مس  شرکت  حمایت  با  نمایشگاه  این  کرد:  تصریح  ضیغمی 
استان کرمان با هدف جذب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری و 
توسعه نمایشگاه استان کرمان تأسیس شده، ولی به کارگیری تمام 
ظرفیت ها و توسعه بیشتر این نمایشگاه همکاری و مشارکت تمامی 

نهاد های دولتی و غیردولتی و بخش خصوصی استان را می طلبد.
او با بیان اینکه یکی از اهداف این نمایشگاه برگزاری نمایشگاه های 
و  زیرساخت  تکمیل  روند  باید  بیان کرد:  است،  بین المللی  و  ملی 
نهاد های  بیشتر  همکاری های  و  مساعدت  با  نمایشگاه  این  توسعه 
بیشتری  سرعت  با  خصوصی  بخش  مشارکت  همچنین  و  استانی 
ادامه یابد تا در آینده این نمایشگاه مشکلی از این لحاظ نداشته 

باشد.
با اشاره به برگزاری نمایشگاه مدیریت بحران و  ضیغمی در ادامه 

پدافند غیرعامل با محوریت مبارزه با ویروس کرونا اشاره کرد و 
امسال در محل  تا 2۷ خردادماه  از 2۵  نمایشگاه  این  اظهار کرد: 

نمایشگاه جنوب شرق برگزار می شود.
او گفت: شرکت های تابعه شرکت مس و صندوق بازنشستگی باید 
در  اقداماتی که  و  قابلیت های خود  و  دادن ظرفیت ها  نشان  برای 
طول سه ماهه گذشته برای تداوم تولید و پیشگیری از این ویروس 

انجام دادند حضور مؤثر و پررنگی داشته باشند.
ضیغمی تأکید کرد: در این راستا می طلبد که کلیه فعالیت های مهم 
نهادها، شرکت ها، موسسات  توسط  استان  در  انجام شده  و خوب 
دولتی و بخش خصوصی در زمینه مقابله با کرونا؛ به ویژه خدمات و 
فداکاری های دالوران و قهرمانان بهداشت و درمان و کادر پزشکی؛ 

برای مردم بزرگوار استان کرمان به نمایش درآید و بازگو شود.

گفت:  کرمان  استانداری  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  دفتر  مدیرکل 
سر  از  را  ها  میهمانی  فطر  عید  در  مردم  که  است  این  درخواست 
نگیرند زیرا می تواند خطرساز باشد و مانند ماه های اخیر این مدت 
پیش رو را نیز رعایت کنیم و یادمان نرود که کرونا تمام نشده است.

سبد   2000 همدل)توزیع  ایران  رزمایش  در  پور«  موسی  »زهرا 
معیشتی توسط کارکنان کمیته امداد استان کرمان( اظهار کرد: کرونا 
در کنار همه سختی ها و مصیبت هایی که برای همه دنیا و کشور ما 

داشت، همراه با موج همدلی و انسجام اجتماعی شد.
با موج مواسات و حرکت های مومنانه همراه  افزود: این شرایط  وی 
شد که در پاسخ به فرمایش مقام معظم رهبری به راه افتاد و نهادهای 

مختلف، سازمان های مردم نهاد و نیکوکاران پای کار آمدند.
موسی پور تصریح کرد: ما همیشه در کنار هم هستیم و رمز پیروزی 

ملت ایران اتحاد این ملت است و خداراشاکر هستیم که در سختی، 
مردمی که فشار بیشتری بر آنها وارد شد را فراموش نکردیم.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمان بیان کرد: در استان کرمان 
ستاد  ما  کشوری،  اعالم  از  قبل  و  هستیم  جلو  کرونا  مدیریت  در 

پساکرونا را در فروردین ماه تشکیل دادیم.
وی تاکید کرد: باید با حضور و همکاری مردم این زحمات به نتیجه 
برسد و درخواست این است که مردم در عید فطر میهمانی ها را از 
این  اخیر  ماه های  مانند  و  باشد  تواند خطرساز  زیرا می  نگیرند  سر 
مدت پیش رو را نیز رعایت کنیم و یادمان نرود که کرونا تمام نشده 

است.
تهیه  زمینه  در  امداد  کمیته  کارکنان  تالش  از  پایان  در  پور  موسی 

بسته های معیشتی تشکر کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به تصویب ترمیم احکام 
رتبه بندی معلمان توسط هیات وزیران گفت: احکام رتبه بندی معلمان 
این استان بزودی صادر می شود. به گزارش ایرنا، احمد اسکندری نسب 
افزود: بر اساس تصمیم هیات وزیران، احکام رتبه بندی معلمان صادر و بر 

اساس مصوبه اسفندماه نیز کارکنان دولت از ضریب فوق العاده شغل فصل 
دهم برخوردار خواهد شد. وی اظهار کرد: زمان اجرای این طرح از اول 
فروردین 99 خواهد بود و احکام معلمان نیز به سرعت اصالح و مابه تفاوت 
از فروردین 99 پرداخت خواهد شد. اسکندری نسب ضمن تقدیر از هیات 

وزیران گفت: با صدور احکام ترمیم رتبه بندی در کنار دیگر افزایش ها، 
میزان حقوق فرهنگیان نسبت به مهر 98، بیش از ۵0 درصد رشد خواهد 
داشت که نشان از توجه ویژه دولت تدبیر و امید به ارتقا سطح منزلت و 

معیشت فرهنگیان دارد.

مدیر کل زندان های استان کرمان گفت: همزمان با عید سعید فطر تعداد 30 
نفر از بدهکاران مالی با کمک های خیرین وتسهیالت بانکی از زندان های استان 

آزاد می شوند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، رمضان 
امیری، مدیرکل زندان های استان کرمان گفت:ما در زندان های استان کرمان 
دونوع زندانی از جمله زندانیان جرائم غیر عمد و عمد داریم که در حال حاضر 
قریب به 2 درصد کل زندانیان یعنی 1۷0 نفر زندانی جرائم غیر عمد به علت 
تصادف، دیه، حوادث کارگاهی، بدهی مالی مهریه و نفقه در زندان های استان 
کرمان هستند. او افزود:بدهی این تعداد زندانی ده میلیارد و 830 میلیون تومان 
افراد از  افراد متدین دیار کریمان این  است که امیدواریم با کمک خیرین و 
زندان ها آزاد شوند. اوبا اشاره به برگزاری جشن های گلریزان در سال قبل اظهار 
داشت: این سنت حسنه در بین خیرین رواج و استمرار دارد و امسال به دلیل 
شیوع ویروس کرونا و ممنوع بودن اجتماعات در جلسه هیئت امنای ستاد دیه 
استان کرمان مقرر شد، جشن های گلریزان در ماه مبارک رمضان به صورت غیر 

حضوری و از طریق فضای مجازی برگزار شود.
امیری گفت:امیدواریم امسال نیز با مشارکت و حضور مردم و خیرین در این 
امر خداپسندانه و خیر، شاهد آزادی زندانیان جرایم غیرعمد از سطح زندان های 
استان باشیم. اوبیان کرد: در سال گذشته در 2۴ شهرستان و در مرکز استان 
نیز ۵ برنامه در صدا و سیما داشتیم که3۶۶ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد در 
زندان های استان آزاد شدند. مدیر کل زندان های استان کرمان گفت:از ابتدای 
ماه مبارک رمضان ستاد برگزاری جشن های گلریزان در شهرستان ها تشکیل 
شد که این ستاد متشکل از امام جمعه، فرماندار، رئیس کل دادگستری دادستان 
و ریاست زندان می باشد که کار خود را در جمع آوری کمک های مردمی شروع 
کردند و تا پایان ماه مبارک رمضان مجموع کمک های نقدی جمع آوری و به 
حساب ستاد دیه استان واریز می شود. او اظهار کرد: ستاد دیه استان برنامه های 
متعددی در طول سال با برگزاری جلسات صلح و سازش داشته است و با کمک 
خیرین، مددکاران، روانشناسان، روسای زندان ها، معاونین، روسا و کارکنان اداره 
کل زندان ها توانستیم در سال گذشته ۴9 جلسه برگزار کنیم که ۶۶ نفر در 
جلسات حضور داشتند و ۴1 نفر موفق به اخذ تخفیف، 11 نفر منجر به آزادی و 

۶ نفر هم موفق به اخذ بخشش کل مبلغ و از زندان آزاد شدند.
امیری گفت: ما امسال نیز پروتکل مجموعه بهداشت و درمان و ستاد کرونا را 
رعایت کردیم و با دعوت از متخصصین امر در جلسه هیئت امنای ستاد دیه 

برنامه های متنوع و جذابی باعنوان فضای مجازی برنامه ریزی شد.

برگزاری  استان کرمان گفت:این روند همچنان در حال  زندان های  مدیر کل 
است و مردم می توانند کمک های نقدی خود را با سامانه #۷۷۷۷*۷80* به 
نام ستاد دیه استان کرمان واریز نمایند. این مقام عالی زندان های استان کرمان 
گفت: ستاد دیه استان اقدامات قابل توجهی از جمله: تشکیل کمیته فضای 
مجازی ستاد دیه با حضور چهار نفر از متخصصین، تولید و انتشار کلیپ، پوستر 
و مستند و … از طریق فضای مجازی، ارتباط تلفنی با خیرین، تشکیل ستاد 
برگزاری جشن گلریزان در شهرستان ها با حضور مسئولین، دیدار چهره به چهره 
با خیرین شاخص، جلسه با بانک ها، موسسات خیریه، ارگان ها و نهاد های دولتی 
با  اقتصادی  بنگاه های  ارشد  با مدیران  انقالبی، جلسه  نهاد های  و غیر دولتی، 
با خبرگزاری ها، اصحاب رسانه و نشریات  استاندار، نشست مطبوعاتی  حضور 
محلی به منظور اطالع رسانی، حضور در برنامه های مختلف صدا و سیمای مرکز 
کرمان، استفاده از ظرفیت های استان با پیگیری مسئولین استانی را برنامه ریزی 
کرده است که امیدواریم امسال نیز تا پایان ماه مبارک رمضان بتوانیم کمک های 

نقدی را جمع آوری و زمینه آزادی مددجویان جرائم غیر عمد فراهم شود.
او با تاکید بر توجه به خانواده زندانیان جرایم غیرعمد گفت: برنامه راهبردی 
سازمان زندان ها تنبیه کردن زندانی نیست بلکه متنبه کردن آنهاست و یکی از 
نگاه های ریاست  قوه قضاییه این بوده است که خانواده زندانی نباید با زندانی 
شدن نان آور خانواده، مجازات شود چراکه مجازات زندان برای افراد مجرم است 
نه خانواده آنان وافراد بدهکار. امیری تصریح کرد: برنامه های حمایتی خوبی برای 
خانواده های آن ها صورت پذیرفته است که حدود ۷۵ درصد زندانیان ما متاهل 

هستند و 8۵ درصد از این ۷۵ درصد از یک فرزند دارند.
او گفت: در سال گذشته سبد های حمایتی در ماه مبارک رمضان و ایام عید 
نوروز از طریق انجمن های حمایت از زندانیان و مجموعه هیئت محبان اهل بیت 
)ع( اداره کل زندان ها در بین خانواده های زندانیان توزیع می شد، اما امسال با 
کمک خیرین و انجمن حمایت از زندانیان استان کرمان تاکنون در سه نوبت 

سبد کاال در بین این ۷۵ درصد خانواده زندانیان متاهل توزیع شده است.
امیری عنوان کرد:همچنین با پیگیری های رییس قوه قضاییه، مبلغ قابل توجهی 
از سوی مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل خامنه ای )مدظله العالی( به خانواده 

زندانیان متاهل اهداء شد و این هدایا در قالب کارت های نقدی توزیع شد.
زندانیان  توانمندسازی  بحث  در  افزود:  زندانیان  سازی  توانمند  به  اشاره  اوبا 
کار های خوبی صورت پذیرفته است ما در طول سال برنامه های متنوع و زیادی 
را در برای محکومین داریم و با کمک و همکاری فنی و حرفه ای ۴0 رشته در 
به کار هستند و  زندان های استان کرمان داریم که حدود ۶0 مربی مشغول 

آموزش های الزم به زندانیان داده می شود.
از  که  زندانی  افراد  نیز  پرورش  و  آموزش  همکاری  با  گفت: همچنین  امیری 

تحصیل بازمانده اند می توانند در زندان به تحصیل خود ادامه دهند.
او افزود: ما در حال حاضر 2۴ نفر زندانی در زندان های استان داریم که در حال 
اتمام تحصیالت عالی هستند، قریب به ۴00 نفر در مقاطع راهنمایی و دبیرستان 

و حدود 200 نفر در مقطع نهضت سواد مشغول به تحصیل هستند.
امیری در خصوص کمک معیشتی به خانواده های زندانیان اظهار داشت: با کمک 
انجمن حمایت زندانیان استان و خیریه ها برنامه ریزی شده است و ۶0 نفر از 
خانواده زندانیان تحت پوشش این انجمن مشغول به کار هستند و عالوه بر 
مستمری، حقوق ثابتی نیز دریافت می کنند و همچنین می توانند آموزش های 
الزم را ببینند و گواهی مهارت فنی و حرفه ای به آنان داده می شود و پس از 

اتمام دوره می توانند کسب و کاری را برای خود راه بیندازند.

معاون امور عمرانی استاندار : 

سنسوررعایتفاصلهبررویخودروهایکرماننصبمیشود

آغازبهکارنمایشگاههایتخصصیکرمانازاواخرخرداد

مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری کرمان:

مردم درعید فطر میهمانی ها را از سر نگیرند

مدیرکل آموزش و پرورش استان : 

احکام رتبه بندی معلمان به زودی صادر می شود

همزمان با عید سعید فطر انجام می شود؛

آزادی ۳۰ مددجوی جرائم غیرعمد از زندان های کرمان

پروانه اشتغال به کار مهندسی متعلق به مهدی کیانی 
نژاد به شماره 00581-300-18 مفقود گردیده است 

از درجه اعتبار ساقط است. 

آگهی مفقودی

آگهی دعوت سهامداران شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان )سهامی عام( 
به شماره ثبت ۳۳95 و شناسه ملی 1۰86۰5551۳6 

برای شرکت در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1۳99/۰۳/1۳ )نوبت اول(
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روایت »کرمان امروز« از جایگاه تاریخی حماسه آزادسازی خرمشهر که یکی از رخدادهای ماندگار و پرافتخار کشور است؛

سوم خرداد و نگاهی به تاریخ حماسی
سرویس اجتماعی کرمان امروز

اشاره:
شده  نوشته  و  گفته  بسیار  خرداد  سوم  حماسه  درباره 
شده  ساخته  باره  این  در  مستند  برنامه  هزاران  و  است 
است. با این وجود تاریخ سراسر پر فراز و نشیب ایران تا 
ابد برای گرامیداشت این روز، مرهون و مدیون خون پاک 
شهدایی است که در این راه تقدیم این مرز و بوم شده 
است تا سندی برای افتخار و اقتدار مردم ایران اسالمی 
باشد؛ مردمی که تمام هستی خود را فدا کردند تا آرمان 

های این نظام الهی زنده بماند.
مقاومت  مظهر  و  نماد  خرمشهر  فتح  و  خرداد  سوم 
و  ایران  سرافراز  ملت  مردانه  غیور  دفاع  و  سلحشورانه 
پیروزی بر استکبار جهانی و دشمن بعثی است و همیشه 
در تاریخ سراسر پر افتخار کشور عزیزمان بر تارک حماسه 

های این مرز و بوم خواهد درخشید.
آزادی خرمشهر  المقدس که  بیت  پیروزمندانه  عملیات 
را پس از 575 روز در سوم خرداد ماه سال 61 رقم زد 
از نقاط عطف طالیی، درخشان و راهبردی دفاع مقدس 
تعیین  و  مهلک  ای  ضربه  که  است  ایران  ساله  هشت 
کننده را بر پیکر رژیم بعثی صدام و حامیان منطقه ای 
و فرامنطقه ای آن به ویژه آمریکای تروریست پرور وارد 

ساخت.
سپاه ثاراهلل کرمان به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر 
بیانه ای را صادر کرده است که در ادامه متن آن می آید.

ماندگار  حوادث  از  یکی  خرمشهر  سازی  آزاد  حماسه 
تاریخ پرافتخار دفاع مقدس است

و  تاریخی  حماسه  ،سالروز  بیانه  این  در  ثارهلل  سپاه 
و  ایثار  مقاومت،  آزادسازی خرمشهر »روز  سرنوشت ساز 
پیروزی« این حماسه عظیم را الگوی مناسب، مقاومت و 

عدم تسلیم در مقابل دشمن را ضامن پیروزی ملت عزیز 
ایران در مقطع تاریخی حاضر دانست.

سازی  آزاد  است:"حماسه  آمده  بیانیه  این  ادامه  در 
تاریخ  ماندگار  و  از حوادث سرنوشت ساز  خرمشهر یکی 
افتخار دفاع مقدس است که می تواند  هشت ساله و پر 

به عنوان یک درس بزرگ برای همیشه برای ملت ایران 
آموزنده و راه گشا باشد."

و  موفقیت  رمز  بیانیه  ادامه  در  کرمان  ثارهلل  سپاه 
ایستادگی ملت قهرمان ایران که باعث شکوفایی نام ایران 
در آن دوران تاریخ شده است را ناشی از تکیه حضرت امام 
و امت به اسالم عزیز و ایمان قوی و اراده راسخ دانست و 
آورده است:"ملت غیور ایران همچون سال های پر فروغ 
ناپذیر  خلل  اراده  و  ایمان  همان  با  مقاوم  مقدس،  دفاع 
به  افتخار  با  همچنان  آینده  به  امید  و  اتحاد  وحدت،  و 

پیشروی به سوی اهداف و آرمان ها ادامه می دهد.
حماسه عظیم آزاد سازی خرمشهر و نسخه مقاومت ملت 
ایران عزیز در  ایران در برابر دشمن ضامن پیروزی ملت 
آنها  و در رأس  زورگو  زیاده خواهی های قدرت های  برابر 
دولت تروریست و منفور آمریکا و رئیس جمهور قمارباز آن 
در تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی 

و... است.
به  به مقام شامخ شهیدان  با تعظیم و احترام  پایان  در 
عملیات  شهدای  ویژه  به  مقدس  دفاع  شهیدان  خصوص 
بزرگ بیت المقدس، خاصه سیدالشهدای مقاومت سردار 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و درود به روح ملکوتی 
را  مسئوالن  و  ایران  غیور  ملت  الشأن؛  عظیم  راحل  امام 
قرار دادن و  العین  بر نصب  انقالب اسالمی،  در گام دوم 
و  فرزانه  حکیم،  رهبر  رهنمودهای  و  منویات  از  اطاعت 
العظمی  اهلل  آیت  حضرت  اسالمی  انقالب  الشأن  عظیم 
الهی  قوه  حول  به  کند،  می  توصیه  عزیز  خامنه ای  امام 
ملت ایران در تمامی عرصه ها بر بدخواهان و دشمن پلید 
انقالب اسالمی فائق و ناقوس پایان تاریخ را برای آنان به 

صدا در آورد.

    سوم خرداد و فتح خرمشهر نماد و مظهر مقاومت سلحشورانه و دفاع مردانه ملت 
سرافراز ایران و پیروزی بر استکبار جهانی و دشمن بعثی است و همیشه در تاریخ سراسر 
پر افتخار کشور عزیزمان بر تارک حماسه های این مرز و بوم خواهد درخشید. در تاریخ 
این کشور یکی از پُرعیار ترین صفحات مربوط به سوم خرداد است که حیثیت ایران 

اسالمی در آن صیانت شده است و....

 روش هایی ساده برای کاهش التهاب بدن
سرویس علم و زندگی کرمان امروز

قرار  توجه  مورد  پیش  از  بیش  اخیرا  التهاب  موضوع   
گرفته و این دلیل خوبی دارد. نه تنها دنبال کردن یک 
رژیم غذایی و سبک زندگی ضد التهاب می تواند التهاب 
مزمن را با هدف کمک به حفظ سالمت و کند کردن روند 
پیری کاهش دهد، بلکه برخی پژوهش ها نشان داده اند 
که می تواند خطر شرایطی خطرناک مانند بیماری قلبی، 
دیابت، زوال عقل، بیماری های خودایمنی، درد مفاصل و 

سرطان را نیز کاهش دهد.
 به نقل از "هلث"، بخش خوب ماجرا این است که نیازی 
و  نتایج  تا شاهد  بمانید  یا سال ها منتظر  ماه ها  نیست 
امروز  که  کوچکی  تغییرات  باشید!  بهتر  احساسی  کسب 
التهاب  برای کاهش  تواند سرآغازی  ایجاد می کنید می 

حتی در طول یک شب باشد.
مصرف سبزیجات برگدار

کیل،  اسفناج،  مانند  برگدار  سبزیجات  روزانه  مصرف 
آراگوال یا کاهو یکی از مفیدترین عادات غذایی است که 
می توانید برای کاهش التهاب دنبال کنید. این سبزیجات 
و  اکسیدانی  آنتی  ترکیبات  محتوای  لطف  به  برگدار 
زیست فعال خود به کاهش التهاب و پیشگیری از فعالیت 
رادیکال های آزاد و ایجاد التهاب جدید کمک می کنند.

پیشگیری از خشم ناشی از گرسنگی
قهوه های  و  مانند دونات  به جای خوراکی هایی مضر 
از  سرشار  ای  وعده  میان  توانید  می  شما  شده،  شیرین 
فیبر همراه با اندکی پروتئین مانند برش های سیب و کره 
بادام زمینی، سبزیجات خام و حمص، یا تعدادی بادام و 
اندکی پنیر را مصرف کنید. یک میان وعده متعادل بدون 
افزوده و کربوهیدرات های پاالیش شده عاملی  قندهای 
کلیدی در حفظ سطوح عادی قند خون است که از هوس 
پیشگیری می  پذیری  تحریک  و  های غذایی، گرسنگی، 
کند. همچنین، پیشگیری از نوسان های قند خون از بروز 
و   2 نوع  دیابت  چاقی،  به  تواند  می  که  بدن  در  التهاب 

بیماری قلبی منجر شود، پیشگیری می کند.
خواب کافی و با کیفیت باال

هفت تا هشت ساعت خواب خوب شبانه به منظور حفظ 
سالمت مطلوب برای بیشتر بزرگساالن توصیه شده است. 

خواب ناکافی در بلند مدت می تواند حتی در افراد سالم 
اند خطر  داده  نشان  ها  پژوهش  که  التهاب شود  موجب 
چاقی،  به  تواند  می  و  داده  افزایش  را  متابولیک  مسائل 
و  عقل  زوال  همچنین  و  قلبی  بیماری   ،2 نوع  دیابت 

بیماری آلزایمر منجر شود.
پیاده روی

اگر زمان زیادی برای رفتن به باشگاه ندارید، پیاده روی 
نیز می تواند به تقویت سالمت و کاهش التهاب در بدن 
شما کمک کند. در شرایطی که ورزش منظم گزینه ایده 
آل برای درمان و پیشگیری از مشکالت سالمت مختلف 
برای  امکان  این  مشغله  پر  زندگی  واسطه  به  اما  است، 
در  ای  مطالعه  وجود،  این  با  ندارد.  وجود  ما  از  بسیاری 
سال 2017 نشان داد که حتی 20 دقیقه فعالیت بدنی از 
جمله پیاده روی در روز نیز می تواند نشانگرهای التهابی 

خون را کاهش دهد.
مصرف ادویه ها

برخی مطالعات نشان داده اند که افزودن سیر یا گیاهان 
دارچین،  رزماری،  زردچوبه،  مانند  هایی  ادویه  و  دارویی 
زیره، زنجبیل و شنبلیله می تواند به کاهش التهاب که در 
نهایت می تواند به بیماری قلبی، بیماری های انحطاطی 

مغز، سرطان و مشکالت تنفسی منجر شود، کمک کند.

مصرف چای سبز به جای قهوه
های  نوشیدنی  یا  قهوه  فنجان  سه  تا  یک  روزانه  اگر 
یکی  جایگزینی  کنید،  می  مصرف  دیگر  کافئین دار 
جالب  فواید  تواند  می  سبز  چای  فنجان  یک  با  آنها  از 
از  سرشار  سبز  چای  های  برگ  کند.  ارائه  را  ای  توجه 
ترکیبات پلی فنولی هستند که می تواند به کاهش آسیب 
رادیکال های آزاد و پیشگیری از التهاب بیشتر کمک کند. 
مطالعات نشان داده اند که مصرف منظم چای سبز می 
تواند در کاهش خطر بیماری آلزایمر، سرطان و بیماری 

های مفصلی نقش داشته باشد.
رسیدگی به شرایط روده

پشتیبانی از باکتری های خوب روده با کاهش مصرف 
مصرف  بر  تمرکز  و  ترانس  های  چربی  افزوده،  قندهای 
مواد غذایی کامل و با حداقل فرآوری می تواند به کاهش 
التهاب در بدن کمک کند. همچنین، مصرف مواد غذایی 
یا  میسو  ترش،  کلم  ماست،  مانند  پروبیوتیک  از  سرشار 
باکتری  جمعیت  تقویت  دهید.  قرار  نظر  مد  را  کیمچی 
کاهش  برای  اقدامات  بهترین  از  یکی  روده  خوب  های 

التهاب در بلند مدت است.
روزه داری

روزه داری برای همه افراد مناسب نیست اما روزه متناوب 

به واسطه آثار ضد التهاب برخی فواید سالمت را نشان 
داده است. روش های مختلفی برای روزه داری وجود دارند 
این  به  آنها روزه 12 ساعته است،  از ساده ترین  اما یکی 
معنی که اگر شام خود را ساعت 7 شب میل می کنید تا 
7 صبح روز بعد دیگر غذایی مصرف نکرده و تنها آب یا 
قهوه تلخ بنوشید. برخی مطالعات نشان داده اند که روزه 
متناوب ممکن است خطر بیماری قلبی را کاهش داده و 
حساسیت به انسولین، سالمت مغز و بیماری التهابی روده 

را بهبود ببخشد.
قطع موقت مصرف لنبیات و گلوتن

سالم  افراد  در  التهاب  موجب  معموال  گلوتن  و  لبنیات 
نمی شوند، مگر این که یک آلرژی، عدم تحمل غذایی یا 
بیماری سلیاک داشته باشید، اما زمانی که التهاب از قبل 
وجود دارد، لبنیات و گلوتن می توانند به عاملی محرک 
برای تشدید آن تبدیل شوند. قطع مصرف لبنیات، گلوتن 
یا هر دو برای چند هفته در شرایطی که یک رژیم غذایی 
سرشار از مواد غذایی ضد التهاب را مصرف می کنید می 
تواند مفید باشد. این ممکن است زمان الزم برای کسب 
آرامش را در اختیار بدن قرار دهد. پس از آن، شما می 
توانید به آرامی لبنیات یا غذاهای حاوی گلوتن را به رژیم 
غذایی خود اضافه کرده و ببینید آیا موجب بروز تحریک 

می شوند یا خیر.
کاهش استرس

مهم نیست که رژیم غذایی شما تا چه اندازه سالم است 
از  التهاب  باشید  مواجه  زیاد  استرس  با  همواره  اگر  زیرا 
بین نخواهد رفت. حتی اگر استرس از مشکالت روزمره 
به  رسیدگی  و  مدیریت  چگونگی  فراگیری  نباشد،  شما 
التهاب جدید  بروز  از  پیشگیری  برای  کلیدی  عاملی  آن 
است. یوگا، مدیتیشن، تکنیک های تنفس عمیق یا یک 
می  که  هستند  هایی  گزینه  جمله  از  کوتاه  پیاده روی 
توانید برای کاهش استرس و پیشگیری از التهاب مد نظر 

قرار دهید.
توجه به مواد تشکیل دهنده غذاها

افزودنی ها، رنگ ها، نگهدارنده ها، و دیگر موادی که 
معموال به غذاها افزوده می شوند همگی از پتانسیل ایجاد 
یا تشدید التهاب برخوردار هستند. از این رو، باید توجه 
ویژه ای به فهرست مواد تشکیل دهنده غذاهای مصرفی 

خود داشته باشید.
منبع: عصر ایران

یادداشت های 
گاه و بی گاه

صف 
به آخرین تکنیک های صف ایستادن وارد بودم و به روش 
های متفاوت می توانستم دیگران را دور بزنم و خود را به 
اول صف نزدیک کنم. گه گاهی با دوستی که در صف 
بود یا اصال دوست من نبود حال و احوالی گرم می کردم 
و خود را جای او جا می دادم. پاره ای اوقات با مغلطه و 
داد و فریاد اوضاع را به هم می ریختم و جای خود را در 
یک  پرسیدن  برای  وقتها  بعضی  کردم.  می  عوض  صف 
سوال خود را به اول صف می رساندم و با ترفند اول صف 
می ایستادم. در گیر و دار متدهای مختلف غرق بودم که 
خود را در اول یک صف دیدم اوال باورم نمی شد چطور 
من به این زودی بدون هیچ زرنگی نفر اول شدم آن هم 
با انتهایی نامعلوم که می توانست باعث خوشحالی  صفی 
زاید الوصف من باشد اما اصال اینطور نبود آخر آن صف 

آخرت بود.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

در ساده ترین 

دقیقه ها...
با اجازه به چشمان تو ایمان آورده ام که 
میان  زندگی دلچسب است و هنوز در 

خندیدن  گریه  میان  در  که  راستی  به  خندم.  می  گریه 
هنر می خواهد . نگاهت را من می شناسم گرم و گیرا 
را  تمام وجودم  که  دارد  قدرت  آنقدر  و  است  زالل  و 
با دردهای  تو روی من کار ساز است  بلرزاند. جادوی 
همیشگی ام کنار آمده ام تا از مهربانی ات بهره ببرم. در 
رگ زندگی ام خون حضورت کافی است تا قرن ها به 
امیدی دوباره برسد. همراه با طلوع آفتاب کوله بار غم 
هایم را بسوزان تا سبک تر باشم راه خود را در روشنایی 
پیدا کنم و نفس هایی از روی آسودگی بکشم. داستان 
همه ی آدم ها همیشه از اولین نگاه آغاز می شود ولی 
به یک نگاه ختم نمی شود شاید به گریه ها و حسرتی 
عمیق منتهی شود. همیشه از این هراسانم که قرار باشد 
تو را مانند دردهای قدیمی ام کنار بگذارم و با نبودنت 
کنار بیابم حتی اگر هم رفته باشی همچنان در من ادامه 
و عطر  نفس می کشی  خواهی داشت. همچنان در من 
نفس هایت به باغ زندگی طراوت می دهد. گروهی از 
آدم ها هنوز در تمنای تو به آفتاب دخیل می بندند و از 
شب ستاره می چینند اما من به داشتنت ایمان دارم با این 
حال حد اعتدال را نگاه می دارم و می دانم که نگاهت 
فقط مال من نیست. می دانم که نگاهت از چشم دیگران 
نگاهت   ... من  از  بیشتر  شاید  که  دیگرانی  زیباست  هم 
است  بسته  محکم  بندهای  به  و  است  گرفته  مرا  سخت 
تا دست از انتظارهای طوالنی برندارم و زمان را بشمارم 
به  بلکه زمین فصل هایی زیباتر نقاشی کند. ای مهربان 
مشغول  تو  به  جهان  که  ای  شده  مشغول  عشق  ستایش 
توانم  می  پیش می رود. همین که  تو  در  زمان  و  است 
اقرار می  است.  بمانم کافی  زنده  داشتنت  برای دوست 
کنم که بی قرار تر از همیشه باز هم به انتظارهای طوالنی 
دست می زنم. تو فقط مال من نیستی گرچه نگاهت گاه 

و بیگاه به اعماق وجودم نفوذ می کند.
با رنگ نگاهت به جهان وصل شدم 
از هیچ ترین به این و آن وصل شدم 
در ساده ترین دقیقه ها دلم می لرزد 
در چشم زمان به بیکران وصل شدم 

به قلم 
مهناز سعید 
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نیم نگاهی به زندگی و آثار عباس یمینی شریف؛ 

 "عباس یمینی شریفم/ گیرید ز کودکان نشانم"

معرفی کتاب

سرویس ادبی – هنری کرمان امروز
 

شاعر  یمینی شریف،  عباس  تولد  سالروز  خردادماه  اول 
کودکان و از بنیان گذاران شورای کتاب کودک است.

به گزارش ایسنا، شورای کتاب کودک به مناسبت زادروز 
شاعر عباس یمینی شریف در خرداد ماه در یادداشتی نوشته 
است: »من آن چه از دستم برآمد با دل و جان/ کردم برای 

کودکان خوب ایران
از نثر تا آن جا که ذوقم رهنما بود/ گفتم به سبکی ساده، 

کودک فهم و آسان"
پهنه  در  فعالیت  قرن  نیم  سابقه  یمینی شریف  عباس 
جریده  هم  و  بود  آموزگار  هم  او  داشت.  کودکی  فرهنگ 
نویس. هم مولف بود و هم مترجم. هم نهادگذار بود و هم 
این  رغم همه  به  لیکن  داشت.  اجرایی  مدیریت  در  دستی 
غلبه  فعالیت هایش  وجوه  دیگر  بر  او  شاعری  وجه  اوصاف؛ 

داشت. اما چرا؟
پاسخ این پرسش را می توان در دو حوزه جستجو کرد:

-۱کودکی های »نغمه سرای کودکان" 
خانواده، نخستین بذرهای شاعری را در ذهن و ضمیر او 

کاشت. او فرزند نخست خانواده ای بود که در آن »کسی باور 
نداشت بچه بی الالیی، خوش بخوابد«)۱(

من،  کودکی  ایام  »در  می نویسد:  چنین  باره  این  در  او 
عالوه  و  داشتند  عالقه  به شعر  و خویشانم همگی  خانواده 
بر خواندن اشعار حافظ به عنوان فال و برای شور و حال و 
امثال،  از مقال و پند و  اشعار سعدی و مولوی برای فیض 

اشعار روز نیز بینشان رایج بود«)۲(
به  پامنار  از  خانواده  همراه  به  که  بود  ساله  پنج  عباس، 
که  بود  روستا  این  در  کرد.  مهاجرت  دربند  روستای 
خوردگی  گره  پیش درآمد  یزدی«،  »فرخی  با  همسایگی 

زندگی او با شعر و شاعری شد:
نشریه ها،  در  شعرهایش  انتشار  جز  به  "فرخی یزدی 
آوازه خوانی را به کار گرفته بود تا روزهای تعطیل در دربند، 
شعرهای سیاسی و انتقادی او را برای مردمی که به گردش 
سواد  خوان  آوازه  این  چون  بخواند.  بلند  آواز  با  می آمدند، 
نداشت، فرخی یزدی، یمینی شریف را که آن زمان کودکی 
ده ساله بود، مامور کرد کنار آوازه خوان بنشیند و با صدای 

آهسته شعرها را برای او بخواند«)۳(
که  می کند  نقل  دوران  این  از  را  خاطره ای  یمینی شریف 
که  گل کاری  باغچه  کنار  »در  اوست:  تاثیرپذیری  گویای 
باغبانان به آن قالیچه می گویند، ایستاده بودم و نوشته شدن 
بیت اول را تماشا می کردم. فرخی رو به من کرده گفت: آمیز 
عباس خان، این دو مصرع را برایت می خوانم. گوش بده، بگو 

کدام بهتر است؟ به او گفتم من در برابر شما چه می توانم 
بگویم؟ جواب داد، ذوق شعر تو خوب است، حاال نظرت را 
بگو. گفتم به نظرمن 'برفراز مجمر گیتی' بهتر است و آن را 

انتخاب کرد«)۴(
مجموعه چنین شرایطی، تجارب کودکی عباس -از خانه، 
مکتب، مدرسه تا مسجد و تکیه و...- را در هاله ای از اصوات 
او  را در وجود  به شاعری  برد و میل  آواهای شعری فرو  و 
به غلیان درآورد. چندان که نخستین جوانه های شعری او 
در دوره دبیرستان سبز شد. اولین شعر منتشر شده اش در 
بیست و سه سالگی و در مجله »نونهاالن« درج شد و سه 

سال بعد اشعارش وارد کتب درسی شد.
-۲جایگاه عباس یمینی شریف در تاریخ شعر کودک:

او فرزند زمانه ای بود که »سخن، به خصوص شعر از انحصار 
برای دربار و ادبا و فضال بیرون آمده و به فرهنگ عامه روی 
آورده و مردمی شده بود«)۵( از سوی دیگر رشد روزافزون 
نهاد آموزشی مدرسه و درپی آن تغییر در محتوای دروس 
و نحوه تدریس؛ رخدادی تاثیرگذار بر نهاد کودکی و ادبیات 
کودک بود. یکی از این تاثیرات خروج شعر کودک از تفنن 
یمینی شریف،  اشعار  از  پیش  بود.  یک ضرورت  به  شاعرانه 
اشعاری از دیگر شعرا به کتاب های درسی راه یافته بودند. اما 
هیچ یک از آنان شاعر کودک به معنای تمام کلمه نبودند. 
یمینی شریف نخستین کسی بود که در این معنا شعر سرود. 
او شعر کودک را هم از حیث لفظ و هم به لحاظ معنا ساده تر 

محتوایی  اشعارش  چه  اگر  ساخت.  نزدیک تر  کودکی  به  و 
انتقاداتی  امروزه  این حیث  از  اندرزگویانه داشت.  و  تربیتی 
متوجه اشعار او شده است. اما به نظر می رسد عنصر زمان 

حلقه مفقوده این انتقادات است.
اشعار یمینی شریف به واسطه تاثیرپذیری از دوران محتوای 
آموزشی داشت. حرفه او -آموزگاری- نیز مزید بر علت بود تا 
او چندان در قید و بند جوهر شعری نباشد. محتوای تربیتی 

شعر برای او ارجح بود. از این رو از نگاه برخی تحلیل گران 
»شعرهای یمینی شریف نوعی آموزش مدرن است«)۶(

میدان  و  گوی  از  سروده هایش  از  یکی  در  یمینی شریف 
بهتر/  ادعای  شاعری سخن گفته است: »هر کس که دارد 

آید به میدان عمل، این گوی و میدان« )۷(
امروزه اقلیم شعر کودک، چون زمانه یمینی شریف نیست. 
اینک شعرای بسیاری مقیم این اقلیم اند. با اشعاری نزدیک تر 
به سلیقه مخاطب کودک و به دور از اندرز. اما نه گوی آنان 
و نه میدان شان با گوی و میدان »نغمه سرای کودکان« یکی 
نیست. چرا که شعرکودک، همچون خود کودکی، مفهومی 

تاریخی دارد و تخته بند زمان و مکان است.
*منابع و ارجاعات:

-۱"نیم قرن در باغ شعر کودکان"-عباس یمینی شریف.
روش نو:۱۳۷۱.ص۱۱.

-۲همان،ص ۱۴و ۱۵.
)جلد ششم(،محمد  نوجوانان  و  کودکان  ادبیات  -۳تاریخ 

هادی محمدی، زهره قائینی.نشر چیستا:۱۳۸۶.ص۷۸۶.
-۴نیم قرن در باغ شعر کودکان.ص۱۶.

-۵همان،ص۱۴.
ایبنا)به  خبرگزاری  با  گفتگو  در  زاده  اقبال  -۶شهرام 

مناسبت سالروز درگذشت عباس یمینی شریف(۹۶/۹/۲-
-۷شعر "این گوی و این میدان"،۱۳۶۵.

منبع: خبرگزاری ایسنا

عنوان کتاب: یک فنجان آواز گرم
پدید آورنده: امین شهابی نژاد

ناشر :البرز فر دانش
نوبت چاپ: اول ۱۳۹۹

شمارگان ۱000
برای  که  است  کتابی  عنوان  گرم"  آواز  فنجان  "یک 
خوانندگان حرفه ای که صدایشان فاکتور اصلی کارشان 
شده  نگاشته  هستند،  صدایشان  سالمتی  نگران  و  است 

است.
این کتاب در ۸۲ صفحه و در هفت فصل تمامی  تمرین 
های الزم برای یادگیری  آوازسریع و راحت هنرجویان را 
است؛  گفته  اثر  این  نویسنده  که  آنگونه  است.  داده  ارائه 
وجه تمایز این اثر با کتاب های ترجمه شده و تالیفی در 
العمل های  این کتاب دارای دستور  این زمینه است که 
پایان هر فصل می  نکات مهم در  کاربردی و خالصه ی 

باشد تا موجب راحتی مخاطبان باشد.

نویسنده  امتحان  و  تجربه  به  کتاب  این  مطالب  تمامی 
آن  صحت  از  تا  است  آمده  در  جویان  هنر  همچنین  و 
در  آواز  رازهای  این کتاب  در  پیدا کنند.  کامل  اطمینان 
و  پیشگیری  آواز،  نباید  و  باید  ده   " هایی همچون  فصل 
درمان شش بیماری حنجره، عوامل درونی و خارجی تاثیر 

گذار بر صدا، و تمرین ها"،  آموزش داده می شود.
اگرچه مطالب کتاب ساده جلوه می کنند اما می توانند 
نتایج مثبت زیادی روی صدای عالقه مندان به آواز داشته 

باشد که به طوز قطع  با تمرین و پیگیری هنرجویان نتایج  
خیلی خوب دریافت خواهند کرد.

تهیه و مطالعه این کتاب به تمامی هنرجویان صدا و آواز 
و یا عالقه مندان به این رشته توصیه می شود.

و در آخر اینکه "یک فنجان آواز گرم" از سوی انتشارت 
نسخه  هزار  در  و  شده  نشر  بازار  راهی  دانش  فر  البرز 
شمارگان بر روی پیشخوان کتاب فروشی ها قرار گرفته 

است .
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نگاهی به مهم ترین آثار داستانی سال ۲۰۲۰
چاپی  نسخه های  فروش  و  چاپ  کرونا  ویروس  شیوع   
بخش  این  در  را  کتاب  بازار  اقتصاد  و  متوقف  دنیا  در  را 
دستخوش بحران بی سابقه ای کرده؛ با این حال بازار کتاب 
در حوزه آنالین همچنان پررونق است. نویسندگان و ناشران 
نیز فرصت پیش روی فروش کتاب در بازار آنالین را غنیمت 
و  نگارش  به  پیشاکرونا  دوران  مانند  همچنان  و  شمرده اند 
کتاب های  ازجمله  مختلف  زمینه های  در  کتاب ها  انتشار 

داستانی اشتغال دارند.
امروز و درحالی که همچنان شیوع کرونا ادامه دارد و اغلب 
مردم همچنان در خانه هایشان هستند و کمتر از خانه بیرون 
می روند و وقت آزاد بیشتری نیز دارند، فرصت مناسبی برای 
مردم  برای  دیجیتال  کتابخانه های  ایجاد  و  کتاب خواندن 
نیز  اقتصادی  نظر  از  کتابخوانی  امروزه  است.  شده  فراهم 
اهمیت یافته و هر فردی که به صورت آنالین کتاب می خرد 
اقتصاد فروشندگان کتاب، نویسندگان و تعداد  به  در واقع 
زیادی از افرادی که در سیکل نگارش و انتشار یک کتاب 

فعالیت دارند، کمک می کند.
کتاب در دوره شیوع کرونا می تواند به عنوان بهترین داروی 
خانه  در  انسان های  روان  و  روح  تسکین  در  تسلی دهنده 
مانده مؤثر واقع شود. در این گزارش که در نشریه گاردین 
سال  در  تا کنون  که  کتاب هایی  بهترین  به  یافته  انتشار 
کتاب ها شما  این  است.  اشاره شده  یافته اند  انتشار   ۲۰۲۰
را به دنیای رمان های طوالنی یا به سطور داستان های کوتاه 
زمینه  در  رمان هایی  به  همچنین  مطلب  این  در  می برند. 
و  عاشقانه  داستان های  و  هویت  خانواده،  نظیر  موضوعاتی 

به ویژه داستان های تاریخی و سیاسی پرداخته شده است.
»رودهام«

اثر کورتیس سیتنفلد
موضوع  این  بررسی  به  کتاب  این  در  سیتنفلد  کورتیس 
ازدواج  کلینتون  بیل  با  رودهام  هیالری  اگر  که  می پردازد 
نمی کرد چه اتفاقی رخ می داد. در این کتاب که بر مبنای 
زندگی  کلینتون  هیالری  شده،  نگاشته  نویسنده  تصورات 
کامال متفاوتی را در پیش می گیرد و پس از آشنایی با بیل 
کلینتون شک و تردید هایی از آینده ازدواج با کلینتون ذهن 
هیالری را به خود مشغول و او مسیر خود را از بیل کلینتون 
از عشق زندگی اش را  جدا می کند و دوران سخت جدایی 
با ترک آرکانزاس پشت سر می گذارد و ۴ دهه آینده زندگی 
خود را به تنهایی دنبال می کند و طی این ۴ دهه چندبار با 

بیل کلینتون روبه رو می شود.
کورتیس در این رمان به مکاشفه تنهایی، دمدمی مزاجی و 
گرفتن تصمیمات قاطع که از مشخصه های افرادی است که 
رسیدن به قدرت سیاسی را در سر می پرورانند، می پردازد. 
از البه الی سطور این کتاب نویسنده این پیام را به مخاطب 
جاه طلبی های  به  رسیدن  برای  زنان  که  می رساند  خود 
راه سخت  اداره می شود  مردان  توسط  دنیایی که  در  خود 

و دشواری در پیش دارند.
»مرگ در دستانش«

اثر آتوسا مشفق
و  تعلیق دار  ژانر  در  که  است  رمانی  دستانش،  در  مرگ 
مشفق،  آتوسا  است.  شده  نگاشته  ماوراءالطبیعی  ترسناک 
نویسنده آمریکایی از پدری ایرانی است که برای نخستین 
مهدی  توسط  ایران  در  که  »آیلین«  رمان  با  را  نامش  بار 

موسوی ترجمه شده، مطرح شد.
آتوسا مشفق، اما در رمان جدید خود به داستان دختری 
یک  نزدیکی  در  قدم زدن  حال  در  با سگش  که  می پردازد 
جنگل است که به کاغذی بر می خورد که زیر یک سنگ 
قرار داده شده. در این کاغذ فردی با دستخط خود نوشته: 
شد.  نخواهد  برمال  او  قتل  راز  هیچ گاه  بود.  ماگدا  او  »نام 
بدن بی جان او اینجاست. من او را نکشته ام.« با دیدن این 
دست نوشته، فرضیه های زیادی درباره اینکه ماگدا که بوده و 

چگونه کشته شده در ذهن این دختر شکل می گیرد.
»رودخانه طوالنی درخشان«

اثر لیز مور
لیز مور در این کتاب، داستان زندگی متفاوت دو خواهر را 
روایت می کند. میکی فیتز پاتریک در فیالدلفیا بزرگ شده 
از محله های شهر  و یک افسر پلیس در کینزینگتون یکی 
که در آن اعتیاد رواج دارد، است. میکی و کیسی خواهرش، 
را  نوجوانی خود  و  مادرشان، کودکی  و  پدر  اعتیاد  به دلیل 
نزد مادربزرگشان سپری کردند. کیسی نیز اکنون برخالف 
او  اعتیادشده،  دام  گرفتار  است،  پلیس  افسر  که  خواهرش 
که  زمانی  اما  نمی زنند.  حرف  هم  با  مدت هاست  میکی  و 
تعدادی از زنان به طرز مشکوکی کشته می شوند و کیسی 
خطر  در  را  کارش  و  زندگی  میکی،  می شود،  ناپدید  نیز 

می اندازد تا قاتل سریالی زنان و خواهرش را پیدا کند.
»روزگار شورانگیز«

اثر ناواز دالن
و  استعاری  لحنی  با  که  خود  کتاب  نخستین  در  دالن   

زیبا نگاشته شده نگاه خود را بر داستان زندگی آوا، دختر 
تبعیدی ایرلندی که در هنگ کنگ به فرزندان خانواده های 
متمرکز  می دهد،  درس  انگلیسی  زبان  شهر  این  ثروتمند 
به  عاشقانه،  و  هجوآمیز  داستان  این  در  دالن  است.  کرده 
نرمی و لطافت و با ژرف نگری، نگاهی دارد مکاشفه آمیز به 

واقعیت ها و نوسانات عشق های مدرن امروزی.
»مسیر یادبود«

اثر ناتاشا تریتوی
است.  مسیر  آغاز  همان  مسیر  پایان  تریتوی  ناتاشا  برای 
تریتوی کتاب مسیر یادبود را بالفاصله با خاطراتش از دوران 
او  می کند.  آغاز  پدرخوانده اش  توسط  مادرش  قتل  از  پس 
در زمان مرگ مادرش تنها ۱۹ سال داشت. تریتوی پس از 
این شروع شوکه کننده، به سال ها و رویداد های پیش از قتل 
مادرش می پردازد. او در این کتاب به این نکته اذعان کرده 
که برای سال ها تالش کرده خاطره حادثه قتل مادرش را 
به طور عمیق  اما خاطره قتل مادرش  بسپارد،  فراموشی  به 
در ذهنش ریشه دوانده بود. استحکام زبان تریتوی در این 
آمریکایی  شاعر  تریتوی  دارد.  شاعربودنش  در  ریشه  کتاب 

است که در سال ۲۰۰۷ برنده جایزه پولیتزر شده است.
»کیم جیونگ، متولد ۱۹۸۲«

اثر چو نام – جو
را  پدرساالرانه  نقش های  که  است  زنی  درباره  کتاب  این 
در زندگی خود ایفا می کند، اما هیچ گاه موفق نمی شود به 
تا کنون  کتاب  این  برسد.  اجتماع  در  خود  مطلوب  جایگاه 
بروز  باعث  و  یافته  دست  کره جنوبی  در  باالیی  فروش  به 
کشور  این  در  جنسیت  نقش  و  فمینیسم  درباره  مباحثی 
به  به شدت  کره جنوبی  در  ضد فمینیست ها  است.  شده 
محتوای این کتاب انتقاد و آن را کتابی توصیف کرده اند که 
برانگیخته شدن احساسات مردستیزانه در کره جنوبی  باعث 

می شود.
»آیینه و نور«

اثر هیالری مانتل
عالقه مندان به سری داستان های هیالری مانتل و کتاب 
آیینه و نور ۸ سال انتظار کشیدند تا آخرین کتاب از سه گانه 
توماس کرامول  زندگی  داستان  به  نور که  و  آیینه  داستان 
اصلی ترین  از  یکی  کرامول  توماس  یابد.  انتشار  می پردازد، 
خانواده ای  از  که  بود  انگلیس  پادشاه  وزرای هنری هشتم، 
عادی به باالترین مراحل قدرت می رسد. در این کتاب فراز 
در  مانتل  هیالری  است.  شده  روایت  وی  زندگی  فرود  و 
به  گرگ ها«  »تاالر  نام  به  داستان ها  سری  این  اول  کتاب 
بود. کتاب  پرداخته  توماس کرامول  زندگی  اولیه  سال های 
ترجمه  پارسای  کیومرث  توسط  فارسی  به  گرگ ها  تاالر 
شده است. هیالری مانتل در سال ۲۰۱۲ با نگارش کتاب 
»مجرمان را بیاورید«، توانسته بود جایزه بوکر را از آن خود 

کند.
»چشمان کوچک«
اثر سامانتا شوبلین

شوبلین آرژانتینی در این کتاب به طور مبتکرانه ای به این 
مساله می پردازد که اگر فردی می توانست به صورت مجازی 
و تصادفی وارد زندگی فردی کامال ناشناخته شود، این اتفاق 

چه تأثیری می توانست بر هر دوی آن ها بگذارد؟ و در نتیجه 
این اتفاق چه حقایقی از زندگی آنان آشکار خواهد شد؟ به 
باور منتقدان در کتاب چشمان کوچک، درباره نحوه ارتباط 
میان افراد و همدردی میان آن ها در یک دنیای جهانی شده 
دنیای  در  شوبلین  مکاشفه  می شود.  زیادی  صحبت های 
تنهایی افراد و تجربیات آنالین آن ها در دوران شیوع کرونا و 
قرنطینه جهانی برای مخاطب این کتاب درک پذیر تر است.

»آب و هوا«
اثر جنی آفیل

ترسناک،  و  سرگرم کننده  و  بخشی  چند  رمان  این  در 
جنی آفیل به داستان زنی می پردازد که کار خود را به عنوان 
ویدئو های  انتشار  و  ساخت  زمینه  در  که  فردی  مشاور 
با  مرور  به  او  می کند.  آغاز  است  فعال  زیست محیطی 
پی  مسئله  این  به  پادکست ها  از  بسیاری  به  گوش دادن 
می برد که بحران آب و هوا و بحران های سیاسی در دنیای 
امروزی به آستانه تحمل رسیده اند. آفیل از نزدیک ما را با 
زندگی روزمره افراد آشنا می کند و باعث می شود تا با نگرانی 
مسائل دنیای پیرامونی خود را دنبال کنیم. او آیینه ای در 
برابر دیدگانمان قرار می دهد تا متوجه شویم چقدر خودخواه 
هستیم و مسائل و مشکالت آب و هوایی و سیاسی که بر 

نسل های دیگر تأثیرگذارند را نادیده می انگاریم.
»هامنت«

اثر مگی اوفارل
و  شاعر  شکسپیر،  فرزند  نام  از  برگرفته  کتاب  این  نام 
 ۱۱ سن  در  که  است  انگلیسی  مشهور  نمایشنامه نویس 
سالگی از دنیا رفت. محور اصلی این داستان نیز مادر این 
پسر است که اوفارل در این کتاب دوباره نام آگنس را برای 
وی بر گزیده است. در این کتاب عالوه بر اینکه به زندگی 
به  می شود،  پرداخته  مشهور  فرد  یک  خانوادگی  و  روزمره 
راه ها و شیوه هایی اشاره شده که این خانواده برای کاهش 
متوسل  آن ها  به  فرزند،  دست دادن  از  ناشی  اندوه  و  غم 
می شوند. در واقع در این کتاب گذر خانواده شکسپیر و خود 
این نویسنده از این مرحله اندوهناک زندگی و بازگشت به 

زندگی عادی، روایت می شود.
»شیر رنگین کمانی«

اثر پل مندز
نخستین  البته  که  پرکنش  و  اصیل  رمانی  در  مندز  پل 
محتوای  و  مضامین  الی  البه  از  هست،  نیز  وی  کتاب 
۲داستان مجزا از هم به زندگی مردان سیاه پوست در بریتانیا 
می پردازد. نورمن، بوکسوری که در دهه ۱۹۵۰ وارد بریتانیا 
می شود و مرد سیاه پوست دیگری که پیشتر تعلقات مذهبی 
احواالت  روانی  و  روحی  و  فکری  نظر  از  اکنون  و  داشته 
درونی اش تغییر کرده و عاشق زنی شده است که هیچ گاه 
در شرایط عادی به فکرش هم نمی رسید، ۲شخصیت اصلی 
داستان هستند که نویسنده از خالل زندگی آن ها وضعیت 

مردان سیاه پوست در بریتانیا را بررسی می کند.
»هزاران ماه«

اثر سباستیان بری
رمان هزاران ماه، داستان خیره کننده ای با محور خاطرات 
است. محل وقوع داستان شهر پاریس واقع در ایالت تنسی و 

زمان رخداد های آن مدتی پس از خاتمه جنگ های داخلی 
پوستان  از سرخ  یتمی  بچه  وینونا کول، دختر  آمریکاست. 
درخانواده ای  را  خود  نوجوانی  و  کودکی  سال های  الکوتا، 
آرامش  اما  می گذراند،  تنسی  در  مزرعه ای  در  غیرمتعارف 
شکننده این خانواده بر اثر حادثه ای دردناک به هم می خورد 
از  را  این حادثه تالش می کند درک خود  پی  در  وینونا  و 
حوادث رخ داده باال ببرد. هزاران ماه، داستانی است که در 
آن عشق و پشیمانی روایت می شود. این رمان، داستان زنی 
بر  که  است  حوادثی  نگارش  و  زندگی  ادامه  به  مصمم  که 

وی رفته است.
»صخره باس«
اثر ایوی وایلد

جزیره کوچک صخره باس در اسکاتلند، میزبان ۳ زن از ۳ 
زمانه متفاوت است که زندگی آن ها به دلیل اینکه هر سه به 
نوعی و به شیوه ای متفاوت قربانیان خشونت بوده اند در این 
جزیره در هم تنیده شده است. سارا یکی از این زنان است 
که در سده هجدهم به جادوگری متهم شده بود. روت، زن 
دیگری است که در سال های پساجنگ جهانی دوم، ازدواج 
کرده و در حال گذراندن زندگی خود در محیط متالطم و 
عجیب یک جامعه محلی است. ویو که زنی است نزدیک به 
زمانه ما و شش دهه پس از روت زندگی می کند، همچنان 
در غم از دست دادن پدرش است و در حال دسته بندی کردن 
به  چه  هر  است.  خالی  خانه ای  در  روت  به  متعلق  وسایل 
جلوتر می رویم و حوادث داستان این سه زن برای ما آشکار 
می شود، متوجه می شویم که حق انتخاب این سه زن توسط 
شده  محدود  می کردند،  اداره  را  آن ها  زندگی  که  مردانی 

است.
دادگاه  در  عدالت  و  دروغ ها  نجات: عشق،  »نردبان 

یک پناهنده نازی«
اثر فیلیپ ساندز

اوتو فون واشتر یک جنایتکار جنگی آلمان نازی بود که به 
طرز مشکوک و اسرار آمیزی در رم و در زمانی که منتظر 
نردبان نجات به  به  از مسیر موسوم  بود توسط قاچاقچیان 
یک  نجات  نردبان  درگذشت.  شود،  داده  انتقال  آرژانتین 
از  بالفاصله پس  اروپا  از  نازی ها  برای خروج  پنهانی  مسیر 
پایان جنگ جهانی دوم و تصرف برلین و سقوط هیتلر بود. 
این کتاب  به نگارش  فیلیپ ساندز توسط پسر فون واشتر 
و یافتن واقعیت درباره مرگ پدرش ترغیب شده. او در این 
کتاب به زندگی یک همسر ایده آل و پدری اشاره می کند که 
دستانش به خون آلوده است ازجمله خون اعضای خانواده 

فیلیپ ساندز، نویسنده این کتاب.
»وارهول: یک زندگی به مثابه هنر«

اثر بلیک گوپنیک
در این کتاب به زندگی اندی وارهول یکی از تاثیرگذار ترین 
هنرمندان قرن بیستم و به زوایایی از زندگی خصوصی وی 
پرداخته شده است. این کتاب ضمن اینکه حاوی روایت های 
جذابی از زندگی وارهول است، بسیار محققانه نگاشته شده 
و برای نگارش آن از آرشیو غنی وارهول، نامه های عاشقانه و 
اسناد مالیاتی برگشت خورده موجود در آرشیو وی استفاده 
شده است. در این کتاب گوپنیک نتیجه گیری می کند که 

سر  پشت  هنری  زمینه  در  نیز  را  پیکاسو  حتی  وارهول 
گذاشته و بدل به تأثیر گذارترین هنرمند قرن بیستم شده 

است.
»مردم پوتینی«

اثر کاترین بلتون
جدید  نظام  برخاستن  از  جذاب  روایتی  کتاب  این  در 
رهبری  به  جماهیرشوروی  اتحاد  خاکستر های  از  روسیه 
والدیمیر پوتین، ارائه می شود. کاترین بلتون در این کتاب 
به بررسی شیوه استفاده مأموران سابق کی جی بی، از نفوذ 
برای برکشیدن خود  نهاد های روسیه  خود در مؤسسات و 
به قدرت در این کشور پرداخته است. او برای آنکه کتاب 
مقاماتی  با  کند،  جلوه  محققانه  کامال  اثری  پوتینی،  مردم 
در داخل کاخ کرملین، مقامات امنیتی، ثروتمندان، عناصر 
مافیا و اولیگارش های روسی گفتگو های زیادی انجام داده 
است. نتیجه این کتاب شاید چیزی مشابه یکی از رمان های 

جان له کاره باشد.
»زنان سر سخت«

اثر هلن لوئیر
در این کتاب، داستان و فعالیت های موفقیت آمیز زنان در 
راه کسب حقوق خود در دنیای غرب در سده های نوزدهم 
برای  که  جنبش هایی  و  زنان  است.  شده  روایت  بیستم  و 
به دست آوردن حق طالق، حق رای، حق تحصیل و حق کار 
و شرکت در مسابقات ورزشی در غرب تالش کرده اند. برخی 
گاه  حتی  و  غیرقانونی  غیرمرسوم،  راه های  از  زنان  این  از 
خشونت آمیز، برای دستیابی به حقوق خود، وارد شده اند. از 
این میان از تالش های تعداد اندکی از آن ها قدردانی شده و 
خیلی از آن ها نیز مجازات شده اند. لوئیز در این کتاب تالش 
نکرده است که به طور مشخص این زنان را در رده های زنان 
او  بلکه  یا زنان خشن دسته بندی کند  یا شورشی  قهرمان 

صرفا خواسته زنان پیشگام در این مسیر را معرفی کند.
»یک، دو، سه، چهار«

اثر کریگ براون
کتاب های عصر پست کرونایی۵۰ سال از زمانی که اعضای 
می گذرد.  یکدیگر جدا شدند  از  بیتلز  راک  موسیقی  گروه 
و  فراز  کرده  تالش  کتاب  این  در  طنز پرداز  براون  کریگ 
مستند  به صورت  را  پرطرفدار  و  مشهور  گروه  این  فرود 
خود  از  آن  اعضای  و  گروه  این  که  میراثی  و  کند  بررسی 
به  او همچنین  قرار دهد.  ارزیابی  مورد  را  به جا گذاشتند 
بررسی نقش طرفداران بیتلز در شهرت این گروه پرداخته 
بنابراین کتاب یک، دو، سه، چهار، فقط یک کتاب  است؛ 
زندگینامه ای حاوی ۱۵۰ تصویر از گروه بیتلز نیست. این 
کتاب در برگیرنده تعداد زیادی از داستان ها و روایت هایی 
درباره بیلتز است که نویسنده تالش کرده با کمک تصاویر 

جانی تازه به آن ها بدهد.
زندگی  داستان  از  صرف  روایتی  چهار،  سه،  دو،  یک، 
جان لنون، پل مک کارتنی، جرج هریسون و رینگو استار 
ارتباط  که  افرادی  به  بلکه  نیست.  بیتلز(،  گروه  )اعضای 
گروه  این  اعضای  با  و هنری  خانوادگی  و  دوستانه  نزدیک 
داشتند نیز در این کتاب پرداخته شده است. افرادی نظیر 
یوکو اونو )همسر دوم جان لنون(، فرد لنون، هلن شاپیرو، 
فیل اسپکتر وجان رایلی، نیز از جمله افرادی هستند که با 

روایت های خود، به کتاب جنبه مستند تری داده اند.
»خانه شیشه ای«
اثر هیدلی فریمن

از  جذابی  نگاری  پست کروناییخاطره  عصر  کتاب های 
داستان زندگی یک خانواده است که توسط هیدلی فریمن، 
خبرنگار روزنامه گاردین به نگارش درآمده. او در این کتاب 
خود  ۳برادر  و  گالهس  ساال  مادربزرگش،  واقعی  داستان 
را روایت می کند. هیدلی فریمن در واقع در این کتاب به 
تغییراتی که در زندگی اعضای خانواده اش در سال های پس 
از حادثه کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم، ایجاد شده 

بود، می پردازد.
پایان  به  آخرالزمان: سفری شخصی  از  »یادداشتی 

دنیا و بازگشت از آن«
اثر مارک اوکانل

پرداخته  مسئله  این  بررسی  به  کتاب  این  در  اوکانل 
برای  او  می رسد.  خود  راه  پایان  به  چگونه  ما  دنیای  که 
بازماندگان  از  بسیاری  تعداد  با  کتاب  این  مستندکردن 
این  بر  که  کرده  گفتگو  ازافراد  گروهی  و  طبیعی  حوادث 
باورند که درصورت نزدیک شدن به آخرالزمان بهترین امید 
ما سفر به کره مریخ و زندگی کردن در آنجاست. او در این 
را  بشریت  آینده  به  خود  فزاینده  امید های  واقع  در  کتاب 

مستند کرده است.

منبع: روزنامه همشهری
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خبر

زمان رویت هالل ماه شوال در غروب شنبه است

استان  استهالل  ستاد  عضو  و  ماه  هالل  رصدگر   
تهران، غروب امروز شنبه ۳ خرداد مصادف با ۲۹ 

رمضان ۱۴۴۱ را زمان رصد هالل ماه شوال دانست 
و گفت: رویت این هالل با دشواری هایی همراه است 

ضمن آنکه این جرم آسمانی در همه نقاط کشور و 
مناطقی از غرب آسیا و شمال اروپا با چشم مسلح 

قابل مشاهده خواهد بود.
 ابراهیمی ادامه داد: اولین غروبی که شرایط بررسی 
رویت پذیری هالل ماه در آن میسر می شود، غروب 
رمضان ۱۴۴۱   ۲۹ با  مصادف  خرداد   ۳ شنبه  روز 

است.
این رصدگر هالل ماه تاکید کرد: در غروب این روز 
ارتفاع  ولی  می شود،  مشاهده  ایران  در  ماه  هالل 
زیادی از افق ندارد و با چشم مسلح در همه پهنه 
ایران قابل رویت است. به این معنی که هالل ماه با 
تلسکوپ و دوربین دو چشمی در همه نقاط ایران 

مشاهده خواهد شد.
وی یادآور شد: در مناطقی از غرب و جنوب غرب 
غیرمسلح  با چشم  ماه  هالل  رویت  احتمال  کشور 
وجود دارد و این رویت در شرایطی است که آلودگی 
استهالل  باشد. عضو ستاد  نداشته  ابر وجود  و  هوا 
استان تهران با تاکید بر اینکه رویت هالل ماه شوال 
خاطرنشان  است،  همراه  دشواری هایی  با   ۱۴۴۱
ابزارآالت  دقیق  تنظیم  با  تجربه  با  رصدگران  کرد: 

به  با چشم مسلح  را  ماه  رصدی می توانند هالل 
دام اندازند.

باریک  بسیار  شوال  ماه  هالل  اینکه  بیان  با  وی 
است، یادآور شد: فرصتی در حدود ۴۰ دقیقه برای 
رویت هالل پس از غروب خورشید خواهیم داشت 
به  دارد.  رصدگران  هوشیاری  و  دقت  نیازمند  که 
شوال  ماه  هالل  استهالل،  حوزه  فعال  این  گفته 
چشم  با  اروپا  شمال  و  آسیا  غرب  از  مناطقی  در 
مسلح و در مناطقی از جنوب اروپا و آفریقا با چشم 

غیرمسلح قابل رویت است.
روز  احتماال  اساس  این  بر  اینکه  بیان  با  ابراهیمی 
در  ماه  هالل  افزود:  است،  فطر  عید  ماه  خرداد   ۴
با  ایران  نقاط  همه  در  ایران  در  ماه  خرداد   ۳ روز 
دوربین های دوچشمی و تلسکوپ قابل رویت است. 
وی با بیان اینکه اعالم روز عید فطر بر اساس نظر 
مقام معظم رهبری مدظله العالی با چشم مسلح نیز 
میسر خواهد بود، یادآور شد: این در حالی است که 
در کشوری مانند عراق مشاهده هالل ماه با چشم 
سی  عربستان  مثل  کشورهایی  و  است  غیرمسلح 

امین روز ماه رمضان را سپری می کنند.

 به نقل از رسانه فارسی زبان؛ گروهی دانشمندان ناسا 
مستقر در قطب جنوب به شواهدی دست یافته اند که 
ممکن است متعلق به جهانی موازی باشد، جایی که 

قوانین فیزیکی کامال به طور معکوس عمل می کنند.
ذرات  آشکارساز  دستگاه  یک  توسط  جدید  یافته  این 
 )ANITA( قطبی«  تکانشی  گذرای  »آنتن  نام  به 
به  را  آن  ناسا  دانشمندان  تیم  که  است  شده  کشف 
کمک بالون های غول پیکر در جو زمین قرار داده اند. 
دستگاه های ناسا که در بالون های هلیومی موجود در 
و  ذرات  اند،  شده  نصب  زمین  کیلومتری   ۳۷ ارتفاع 
امواج رادیویی برخاسته از سطح یخ در قاره جنوبگان 

را شناسایی می کنند.
قطب جنوب مکانی ایده آل برای مطالعات اخترشناسی 
به شمار می رود چرا که از آب و هوایی سرد و خشک 

برخوردار است و تداخل امواج و یا به عباراتی پارازیت در 
آن جا صفر یا بسیار کم است.

این دستگاه یک ذره با انرژی باال موسوم به نوترینو را 
یافته است که خواصی همچون یک ذره با انرژی پایین 

از خود نشان می دهد.
 ذرات با انرژی پایین می توانند به صورت کامل از میان 
کره زمین عبور کنند و ماده سخت نمی تواند آن ها را 
متوقف کند. این در حالی است که ذرات با انرژی باال 
به وسیله سطح جامد کره زمین متوقف می شوند. این 
بدین معنی است که ذرات با انرژی باال تنها زمانی می 
توانند مورد شناسایی قرار بگیرند که از سطح بیرونی 
جو پایین آمده باشند، این در حالی است که آنتن ناسا 
ذره ای را دیده است که با انرژی باال طریق معکوس را 
در پیش گرفته یعنی از سطح زمین به سمت باال آمده 

است.
پرفسور پیتر گورهام، استاد اخترشناسی دانشگاه هاوایی 
و از محققان پروژه، در این باره گفته است: »آنچه دیدیم 
از  بود که  پرتو کیهانی  چیزی است دقیقا مشابه یک 
سطح یخ منعکس می شود، اما یک انعکاس نبود. این 
پرتو کیهانی جوری بود که انگار دقیقا از درون خود یخ 

دارد ساطع می شود. چیز بسیار عجیبی است.«
پرفسور گورهام گفته است با توجه به اینکه رفتار ذره 
شباهتی با تاو نوتریوم ندارد، ممکن است طبقه جدیدی 

از ذرات بنیادی زیر اتمی باشد.
اگر دستگاه اشتباه نکرده باشد، ساده ترین توضیح می 
تواند این باشد که همزمان با انفجار بزرگ، یا مهبانگ، 
دو جهان موازی به وجود امده باشد. جهان ما، و جهانی 
که در آن قوانین فیزیک معکوس حاکم هستند و زمان 

می تواند به عقب بازگردد.
در واقع در این جهان موازی فرضی، ذرات باردار بارهای 
معکوس دارند)بارهای الکتریکی مثبت به منفی و منفی 
در جهت عکس حرکت  نیز  زمان  محور  و  مثبت(  به 

می کند.
پیش  سال  یازده  بار  اولین  برای  پدیده  این  هرچند 
ها  سال  این  تمام طول  در  حال  این  با  شد،  مشاهده 
شکست  با  آن  علمی  توضیح  برای  دانشمندان  تالش 

مواجه شده است.
به  میالدی  شصت  دهه  از  موازی  جهان های  فرضیه 
این سو و با کتاب های علمی تخیلی و کمیک استریپ 
وجود  امکان  پیرامون  بحث  هر چند  یافت،  محبوبیت 
رواج  علمی  محافل  در   ۱۹۵۲ سال  از  جهان«  »چند 

داشته است.

دانشگاه آکسفورد در شرف عقد قرارداد برای 
تولید یک میلیارد دوز واکسن کرونا با یک ابر 

شرکت تولید دارو در انگلیس است.
دانشگاه آکسفورد انگلیس از جمله پیشگامان 
به  که  بود  کرونا  ویروس  ضد  واکسن  تولید 
تازگی موفق به تولید نوعی از واکسن شد که 
موفقیت آمیزی  نتایج  بالینی  آزمایش های  در 
از  اطمینان  درصد  تاکنون  است.  داشته 

اثربخشی این واکسن قابل توجه بوده است.
توانایی  که  است  گفته   AstraZeneca

کووید  بالقوه  واکسن  دوز  میلیارد  یک  تولید 
آن  عرضه  و  دارد  را  آکسفورد  دانشگاه   ۱۹
آغاز  ماه  شهریور  اوایل  یعنی  سپتامبر  ماه  در 

می شود.
این شرکت دارویی اعالم کرده است که اولین 
دوز  میلیون  برای حداقل ۴۰۰  را  توافقنامه ها 
منعقد  آن  هدف  است.  کرده  تضمین  واکسن 
گسترش  منظور  به  بیشتر  معامالت  کردن 
ظرفیت در طول چند ماه آینده برای اطمینان 

از تحویل واکسن در سطح جهانی است.

واکسن  اگر  کرد  اعالم  انگلیس  بهداشت  وزیر 
کرونای دانشگاه آکسفورد موفقیت آمیز باشد، 
 ۳۰ تامین  امکان  سپتامبر   ۳۰ تا  کشور  این 
حاال  و  داشت،  خواهد  را  آن  از  دوز  میلیون 
صدور  توافقنامه  شدن  نهایی  از  مزبور  شرکت 
»واکسن  برای  آکسفورد  دانشگاه  با  مجوز 

آدنوویروس نوترکیب« خبر داد.
یک  همه گیری  این  گفت:  شرکت  این  رئیس 
فاجعه جهانی بوده و چالشی برای همه بشریت 
است. ما یا باید ویروس را با هم شکست دهیم 

و یا همچنان جهان محکوم به تحمل رنج های 
و  اقتصادی  عظیم و آسیب های طوالنی مدت 
اجتماعی خواهد بود. ما در تالشیم تا دستاورد 
با  و  جهانی  مقیاس  در  را  آکسفورد  دانشگاه 

سرعت بیشتری به تولید برسانیم.
این شرکت اعالم کرد که بیش از یک میلیارد 
سازمان  سوی  از  پوند(  میلیون   ۸۲۰( دالر 
پزشکی  زیست  پیشرفته  توسعه  و  تحقیقات 
واکسن  تحویل  و  تولید  توسعه،  برای  آمریکا 

تخصیص داده شده است.

شواهدی از یک جهان موازی با قابلیت بازگشت زمان

تولید یک میلیارد دوز واکسن کرونا از اواخر تابستان

آیا مشموالن سهام عدالت

 به کد بورسی نیاز دارند؟
تنها یک هفته تا زمانی که مشموالن سهام عدالت فرصت دارند نحوه 
مدیریت سهام خود را مشخص کنند باقی مانده است. در این فرآیند 
یکی از نکات مهم "کد بورسی" است که گرچه برای همه سهامداران 
الزم است اما این افراد برای اخذ آن فعال نیازی نیست اقدامی انجام 

دهند.
ابالغیه  رهبری  معظم  مقام  که  بود  اردیبهشت   ۹ ایسنا،  گزارش  به 
"آزادسازی" سهام عدالت را صادر کردند. در این راستا از ۱۰ اردیبهشت 
ماه به مشموالن سهام عدالت فرصت داده شده تا چنانچه قصد دارند 
سهام خود را به صورت مستقیم مدیریت کنند، با مراجعه به سامانه 
سهام عدالت به نشانی SAMANESE.IR، مدیریت مستقیم را 

انتخاب کنند.
روش مستقیم

به  آزادسازی  انتخاب  باشند که درصورت  توجه داشته  باید  مشموالن 
روش مستقیم، مالکیت و مدیریت سهام عدالت به صورت مستقیم 
انتقال خواهد  و بدون واسطه به سهامدار سهام عدالت، تخصیص و 
فرد  هر  به  یافته  تخصیص  سهام  میزان  به  دیگر،  عبارت  به  یافت. 
ارزش مقطع  تناسب  به  و  پذیر سهام عدالت  در شرکت های سرمایه 
واگذاری، تعدادی از سهام ۳۶ شرکت بورسی تخصیص  خواهد یافت. 
سهام  ازای  به  عدالت،  سهام  مشمولین  از  دسته  این  آن  بر  عالوه 
شرکت های  سهام  عدالت،  سهام  سرمایه پذیر  غیربورسی  شرکت های 

سرمایه گذاری استانی را نیز دریافت خواهند کرد.
در این حالت مسئولیت حفظ، نگهداری و مدیریت سهام اختصاص 
یافته به عهده سهامداربوده و در راستای حفظ ارزش سهام تخصیص 
یافته، قابلیت نقل و انتقال سهام  مزبور به غیر و فروش آن بر  اساس 
عالی  شورای  توسط  شده  تعیین  مقداری  و  زمانی  های  محدودیت 
افراد  تجارت  قانون  مطابق  همچنین  گرفت.  خواهد  صورت  بورس 
از جمله  یافته  تخصیص  مزایای سهام  از  و  سهامدار محسوب شده 

سود و امثال آن بهره مند خواهند شد.
مذکور  روش  انتخاب  تاریخ  از  پس  ماه  دو  توانند  می  سهامداران 
نشانی  به  )سجام(  مشتریان  اطالعات  جامع  سامانه  به  مراجعه  با  
sejam.ir از تعداد سهام تخصیص یافته نزد شرکتهای سرمایه پذیر 
سهام عدالت مطلع شوند. بهره مندی از خدمات قابل ارائه از جمله 
ایجاد امکان معامله پذیری سهام تخصیص یافته در آینده منوط به 
مراجعه به سامانه سجام، ثبت نام و احراز هویت غیرحضوری در مراکز 

تعیین شده است.
سهام  کرده اند،  انتخاب  را  مستقیم  روش  که  افرادی  همچنین    
شرکتهای بورسی تخصیص یافته روی کد بورسی خودشان منتقل می 
شود. این افراد از بابت سهام شرکتهای غیربورسی، سهامدار شرکتهای 

سرمایه گذاری استانی هم خواهند بود.
روش غیرمستقیم

درصورت انتخاب آزاد سازی به روش غیر مستقیم، مالکیت و مدیریت 
ساماندهی  استانی  گذاری  سرمایه  شرکتهای  طریق  از  عدالت،  سهام 
خواهد شد و سهامدار حق انتقال به غیر و دخل و تصرف در آن را 
نخواهد داشت. در این روش سود یا زیان قابل تخصیص به سهامدار 
و  تعیین  استانی  گذاری  سرمایه  شرکتهای  عملکرد  نحوه  براساس 
شرکتهای  سهام  اختیار،  تفویض  این  با  کرد.  خواهد  پیدا  تخصیص 
های  شرکت  توسط  سهامدار  به  متعلق  عدالت  سهام  پذیر  سرمایه 

سرمایه گذاری استانی ساماندهی خواهد شد.
افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب می کنند، سهامدار شرکتهای 
سرمایه گذاری استانی خواهند بود. قرار است شرکتهای سرمایه گذاری 
و  این شرکتها خرید  سهام  و  شوند  پذیرش  سرمایه  بازار  در  استانی 
فروش واقع شود. بنابراین این افراد می توانند نسبت به فروش سهام 

خود در شرکتهای سرمایه گذاری استانی اقدام کنند.
غیرمستقیم  روش  در  که  دارد  وجود  تضمینی  چه  اینکه   درمورد 
شرکت های استانی دارایی سهامدار را حفظ و افزایش دهند، باید گفت 
این موضوع به نحوه عملکرد و میزان موفقیت یا عدم موفقیت مدیران 
یافته  تخصیص  های  دارایی  مدیریت  در  گذاری  سرمایه  شرکت های 

بستگی دارد.
اخذ کد بورسی ضروری است؟

است.  مشول  بورسی  کد  دارد،  اهمیت  میان  این  در  که  آنچه  اما 
انتخاب  را  غیرمستقیم  روش  چه  و  مستقیم  روش  چه  سهامداران 
نیاز  فعال  کد،  این  اخذ  برای  اما  هستند  بورسی  کد  نیازمند  کنند، 

نیست اقدامی انجام دهند.
طبق تصمیماتی که در شورای عالی بورس و  سازمان بورس و اوراق 
مشمولین  به  مربوط  خدمات  از  یک  هیچ  است،  شده  گرفته  بهادار 
افراد  چنانچه  داشت.  نخواهد  مراجعه حضوری  به  نیاز  عدالت  سهام 
بانکی خود را در سامانه سهام عدالت  تلفن همراه و حساب  شماره 
سازمان خصوصی سازی )samanese.ir( وارد کرده باشند، شرکت 
به صورت خودکار  وجوه  تسویه  و  بهادار  اوراق  مرکزی  گذاری  سپرده 
برای همه مشموالن سهام عدالت کد بورسی صادر خواهد کرد و نیازی 

به مراجعه حضوری به هیچ جایی نخواهند داشت.
این  در  که  باشند  داشته  توجه  باید  عدالت  سهام  مشموالن  درواقع 
مرحله نیازی به اخذ کد بورسی برای سهامداران وجود ندارد. افرادی 
که کد بورسی دارند نیز نیازی نیست که در حال حاضر اقدام خاصی 
آزاد  روش  انتخاب  برای  شده  اعالم  مهلت  اتمام  از  بعد  دهند.  انجام 
به  ذیربط  مراجع  سوی  از  خاص،  اقدام  به  نیاز  صورت  در  سازی، 

سهامداران اطالع داده خواهد شد.
بورسی  کد  دریافت  مراجعه جهت  به  نیازی  در حال حاضر  بنابراین 
نیست. بنا بر دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی برای کلیه سهامداران 
سهام عدالت کد بورسی صادر می شود و جزئیات آن اعالم خواهد شد.

کارآگاهان پلیس در تالش هستند سرنوشت 
مردی را که توسط گروگان گیران ربوده شده 

است، فاش و متهمان را دستگیر کنند.
 ۲۸ جوان  مردی  شرق،  خبرنگار  گزارش  به 
رفت  تهران  پلیس  کارآگاهان  نزد  اردیبهشت 
گفت:  او  داد.  خبر  برادرش  مفقودشدن  از  و 
برادر من به نام مهران کارگر ساختمانی است. 
او از خانه بیرون رفت تا به محل کارش برود 
اما پس از آن از او خبر نشد. دو ساعت بعد از 
ناپدیدشدن برادرم افرادی به من زنگ زدند و 
گفتند ما برادرت را گروگان گرفته ایم و باید 
برای  بدهی. حتی  ما  به  تومان  میلیون   ۱۸۰
اثبات اینکه برادرم را دزدیده اند گوشی تلفن 
تلفنی صحبت  برادرم  با  او دادند و من  به  را 
کردم. به این ترتیب، مأموران وارد عمل شدند 
از مغازه های حوالی محل  بعضی  بردند  و پی 
دارند.  مداربسته  دوربین  مفقودشده  مرد  کار 

در بررسی تصاویر دوربین ها مشخص شد سه 
نفر سوار بر یک پژو جلوی جوان ربوده شده را 
گرفتند و با تهدید و کتک او را سوار ماشین 
کشف  به  موفق  مأموران  گریختند.  و  کردند 
و  شدند  آدم ربایان  خودروی  پالک  شماره 
است،  میان سالی  مرد  که  را  آن  مالک  هویت 

به دست آوردند.
این فرد در بازجویی ها گفت: خودروی من در 
اختیار پسرم است و او هم در گیم نتی که طبقه 
باالی خانه  ماست، کار می کند. مأموران در پی 
او  کردند.  دستگیر  را  جوان  پسر  یافته ها  این 
من  گفت:  بازجویی ها  در  دارد  نام  حسام  که 
کاوه  و  نام های جعفر  به  نفر  دو  با  در گیم نت 
دوست شدم. آنها روز حادثه به من گفتند ما 
ماشین الزم داریم و هر چه می گردیم کسی را 
پیدا نمی کنیم که به ما ماشین بدهد. کاوه و 
جعفر گفتند فردی به نام مهران از صاحبکار ما 

۱۸۰ میلیون تومان جنس برداشته ولی پول را 
پرداخت نکرده برای همین ما دنبال او هستیم 
تا پول صاحبکارمان را زنده کنیم. حسام ادامه 
با  و  جعفر  و  کاوه  گفته های  به  توجه  با  داد: 
توجه به رفاقتی که با آنها داشتم، ماشین پدرم 
را برداشتم و به خیابان مصطفی خمینی رفتیم 
ممکن  که  کردیم  جاهایی  گشتن  به  شروع  و 
آدم ربایی  قصد  البته  باشد،  آنجا  مهران  بود 
نداشتیم و فقط می خواستیم او را تهدید کنیم 

که پول را به صاحبکار  دوستانم بازگرداند.
پس از مدتی گشتن مهران را در خیابان دیدیم، 
آن روز من مست بودم و حال خوبی نداشتم. 
با ماشین جلوی او پیچیدم و کاوه و جعفر از 
ماشین پیاده شدند. آنها اول گفته بودند با او 
حرف می زنند، اما بعد او را به زور سوار ماشین 
کردند و وقتی دلیل این کارشان را پرسیدم، 
گفتند او زیر بار نمی رفت برای همین مجبور 

شدند سوارش کنند. بعد به خانه ای که کاوه 
ساکن آن بود، رفتیم و مهران را در طبقه دوم 
وقتی  از آن هم  بعد  زندانی کردیم.  آن خانه 
فهمیدم ماجرا آدم ربایی است، از خانه بیرون 
ندادم.  را  دوستانم  تلفن  جواب  دیگر  و  آمدم 
روز بعد آنها چندین بار تماس گرفتند تا اینکه 
باالخره صحبت کردم و گفتند باید مهران را 
از آنجا منتقل کنیم. در نهایت به جاده بهشت 
زهرا رفتیم و در آنجا کاوه و جعفر کارگر جوان 

را بیرون پرت کردند.
متهم  که  محدوده ای  به  ادامه  در  کارآگاهان 
مدعی بود گروگان را آنجا رها کرده اند، رفتند 
مدرکی  مداربسته  دوربین های  درتصاویر  اما 
به دست نیامد. از طرفی خبری هم از مهران 
این  در  تحقیقات  دلیل  همین  به  بود.  نشده 
پلیس در تالش است دو  و  دارد  ادامه  رابطه 

متهم دیگر را دستگیر کند.

راز آدم ربایی ۱۸۰میلیونی در هاله ای از ابهام
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دستگیری عامالن تمسخر گویش های 

محلی شهرستان جیرفت در فضای مجازی

عامالن  از  نفر  و دستگیری ۴  از شناسایی  انتظامی جیرفت  فرمانده 
تمسخر گویش های محلی این شهرستان در فضای مجازی خبر داد.

سرهنگ"رضا محمدرضایی در تشریح این خبر افزود: در پی شکایت 
اینکه  بر  مبنی  فرهنگ دوست  و  عزیز  و مطالبه عمومی شهروندان 
افرادی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، با تهیه دوبله هایی با 
محتوای خالف موازین شرعی و ضمن فحاشی اقدام به تمسخر گویش 
محلی و ایجاد اختالف بین اقوام کرده اند و با عنایت به تاکید شورای 
فرهنگ عمومی، رصد این قبیل پیج ها و دستگیری عامالن در دستور 

کار کارشناسان پلیس فتا جیرفت قرار گرفت.
مدت  در  اطالعاتی خود  رصد  سایبری طی  کارشناسان  کرد:  بیان  او 
زمانی کوتاه موفق به شناسایی ۴ نفر از گردانندگان این پیج ها شدند 
که این چند نفر در یک عملیات ضربتی دستگیر و به مرجع قضایی 

معرفی شدند.
یا  خواسته  افراد  از  بعضی  متاسفانه  کرد:  تصریح  انتظامی  مقام  این 
ناخواسته ترجیح می دهند که لحظات باهم بودن را با سوء استفاده 
به  اقدام  مختلف  قومیت های  و  محلی  غنی  و  شیرین  لهجه های  از 
تمسخر یکدیگر کنند غافل از آنکه دشمنان نظام که نمی توانند اتحاد 
موضوعات  این  از  استفاده  با  ببینند  را  عزیزمان  کشور  یکپارچگی  و 
ایران  قومیت های  بین  دستگی  چند  ایجاد  و  افکنی  تفرقه  درصدد 
اسالمی هستند. سرهنگ محمدرضایی با بیان اینکه تمسخر لهجه ها 
و گویش های محلی و قومیت ها زمینه ساز مرگ فرهنگ ها می شود، 
گفت: قطعاً پلیس با کسانی که اقدام به اشاعه اعمال منافی اخالق 
با  شوند  قومیت ها  آزردگی  و  رنجش  موجب  تمسخرلهجه  با  و  کرده 

حمایت و هماهنگی دستگاه قضا برخورد خواهد کرد.

باز هم"سامانه مها" از سرقت طالفروشی 

جلوگیری کرد

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان گفت: با به صدا در 
آمدن زنگ هشدار سامانه مها و حضور بموقع پلیس از وقوع سرقت 

طالفروشی در محدوده میدان ارگ شهر کرمان جلوگیری شد.
حوزه  در  تاکید  مورد  موارد  از  یکی  گفت:  پریور  رضا  علی  سرهنگ 
و  تجاری  عمومی،  اماکن  در  مها  سامانه  نصب  سرقت،  از  پیشگیری 
شخصی است که از طریق آن هرگونه ورود به اماکن دارای این سامانه 
نزدیک ترین  بالفاصله  و  منعکس  پلیس  الکترونیک  هشدار  مرکز  به 

واحد گشت به محل اعزام می شود.
او افزود: در همین رابطه در پی ورود یک سارق به یکی از مغازه های 
طالفروشی محدوده میدان ارگ شهر کرمان، زنگ هشدار سامانه مها 
توسط صاحب مغازه به صدا درآمد و ماموران مرکز فوریت های پلیسی 
اقدام  از  قبل  را  سارق  شدند  موفق  مغازه  این  در  ضربتی  حضور  با 
با اشاره به  به سرقت و فرار دستگیر کنند. رئیس پلیس پیشگیری 
استقرار مرکز این سامانه در چهاراه ابوحامد شهر کرمان تصریح کرد: 
دسترسی  منزله  به  تجاری  و  صنفی  واحد های  در  سامانه  این  نصب 
سریع صاحب مغازه به زنگ هشداری است که با نواختن آن، نزدیکترن 
واحد گشت انتظامی از طریق مرکز هشدار الکترونیک به محل اعزام 
و  ویژه صنف طالفروشان  به  بازاریان  و  اصناف، کسبه  از  می شود که 
این  به  را  خود  صنفی  و  تجاری  اماکن  می خواهیم  شهروندان  دیگر 
سامانه مجهز و به نحو موثری از وقوع سرقت و دیگر جرائم پیشگیری 

کنند.

کشف ۴۹۵ کیلو تریاک در درگیری پلیس

 با سوداگران مرگ

درگیری  در  تریاک  گرم  کیلو  از کشف ۴۹۵  استان  انتظامی  فرمانده 
پلیس با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مسلح مواد مخدر در شهرستان 

"کهنوج"خبر داد.
پلیس  ماموران  گفت:  خبر  این  تشریح  در  ناظری  سردار"عبدالرضا 
مبارزه با مواد مخدر استان با اشرافیت و رصد اطالعاتی یک گروه از 
قاچاقچیان مسلح که قصد انتقال مقادیری مواد مخدر از محور های 
شناسایی  را  داشتند  کشور  مرکزی  استان های  به  کرمان  مواصالتی 

کردند.
با مواد مخدر استان  افزود: در همین راستا ماموران پلیس مبارزه  او 
را  این محموله  با همکاری پلیس"کهنوج" مسیر های احتمالی عبور 
تحت کنترل خود قرار داده و در نهایت خودروی قاچاقچیان در ورودی 

شهر"کهنوج"مشاهده و تحت تعقیب پلیس قرار گرفت.
نمودن  متوقف  منظور  به  پلیس  ماموران  کرد:  بیان  ناظری  سردار 
خودروی تحت تعقیب، با عالئم هشدار دهنده به راننده دستور ایست 
این  طی  که  شدند  درگیر  پلیس  با  آن  مسلح  سرنشیان  اما  دادند، 
درگیری، سوداگران مرگ با سرعت عمل و برتری آتش پلیس مواجه، و 

با به جا گذاشتن خودروی حامل مواد مخدر از صحنه متواری شدند.
توقیف  عملیات ضمن  این  در  کرد:  تصریح  استان  انتظامی  فرمانده 
خودروی قاچاقچیان، ۴۹۵ کیلو و ۳۵۰ گرم تریاک کشف شد که تالش 

پلیس برای دستگیری قاچاقچیان فراری ادامه دارد.

دستگیری ۱۳ نفر سارق و کشف ۲۸ فقره

 سرقت در ریگان

فرمانده انتظامی ریگان از دستگیری ۱۳ نفر سارق و کشف ۲۸ فقره 
انواع سرقت طی اردیبهشت ماه سال جاری در این شهرستان خبر داد.
احساس  افزایش  راستای  در  گفت:  آبادی  تاج  حمیدرضا  سرهنگ 
امنیت اموال مردم در سطح جامعه و به منظور پاکسازی نقاط جرم 

خیز برخورد با سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.
مأموران  امنیت  و  نظم  مخالن  با  برخورد  طرح  اجرای  در  افزود:  او 
و مناطق جرم خیز در چند عملیات  با شناسایی متهمان  انتظامی 

جداگانه جهت دستگیری سارقان اقدام کردند.
موفق شدند  مأموران  کرد:  تصریح  ریگان  انتظامی شهرستان  فرمانده 
با دستگیری ۱۳ نفر سارق ۲۸ فقره  اردیبهشت ماه سال جاری  طی 
سرقت منزل، احشام، موتورسیکلت، قطعات خودرو، اماکن خصوصی، 
دولتی و سایر موارد را کشف کنند که این امر رضایت شهروندان را 

به دنبال داشت.

از  استان کرمان  و جوانان  اداره کل ورزش  امور ورزش  توسعه  معاون 
آغاز فعالیت ۲۸ رشته ورزشی با رعایت موارد بهداشتی در این استان 

خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
علی مرادی، معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان 

کرمان در نشست هماهنگی که به منظور بازگشایی رشته های ورزشی 
انفرادی با حضور رئیس هیئت پزشکی ورزشی و نمایندگان هیئت های 
برگزار  اداره کل  این  اجتماعات  در محل سالن  کرمان  استان  ورزشی 
شد، به بازگشایی ۲۸ رشته ورزشی با رعایت موارد بهداشتی در استان 
کرمان اشاره کرد و گفت: قطعاً همه دوستان می دانند، سالمت جامعه 
و تک تک افراد برای کلیه کسانی که درگیر این قضیه هستند، مهم 

است.
 او افزود: باشگاه هایی که فعالیت خود را آغاز می کنند، نباید موضوع را 
سرسری بگیرند، بلکه دستورالعمل هایی وجود دارد که باید بکار گیرند.
زیر  ورزشی  باشگاه های  بر  کرد:  توصیه  ورزشی  هیات های  به  مردای 
رعایت  اگر  که  چرا  باشند،  داشته  نظارت  کاماًل  خود  مجموعه ی 
دستورالعمل ها به نحو احسنت انجام شود، روی رشته های دیگر هم 
تأثیر دارد و می توانند سبب بازگشایی آن ها شود، اما اگر رعایت نشود، 
باعث می شود، همین تعداد رشته هایی هم که اجازه فعالیت گرفته 

اند، تعطیل شوند.
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  و  ورزشی  پزشکی  هیات  اینکه  اعالم  با  او 

به تنهایی نمی توانند روی فعالیت رشته های ورزشی به سبب تعدد 
آن ها نظارت کنند، تأکید کرد: این نظارت بر عهده ی خود هیئت های 
ورزشی است که باید گزارش هفتگی خود را به هیات پزشکیـ  ورزشی 
و همکاران اداره کل که برای بازدید می آیند، بدهند، در صورتی که 
هیئت یا باشگاهی رعایت نکند، این امر سبب تعطیلی فعالیت آن 

رشته ورزشی و یا پلمب باشگاه ورزشی می شود.
 مرادی تصریح کرد: بر این اساس، فعالیت رشته های ورزشی تنیس، 
تنیس روی میز، وزنه برداری، بدمینتون، قایقرانی انفرادی، دوومیدانی، 
اسکیت، بولینگ، تیراندازی، تیراندازی با کمان، سوار کاری، اتومبیلرانی 
و موتورسواری، دوچرخه سواری، کوهنوردی، گلف، جهت یابی، اسکی، 
پیاده روی، بازی های فکری، طناب زنی، ورزش های طبیعی، ماهیگیری 
دارت،  غواصی،  فردی،  مهارت  تفریحی  ورزش  یوگا،  فریزبی،  ورزشی، 

پتانگ و شطرنج با رعایت پروتکل های بهداشتی مجاز است.
اشاره  همگانی  ورزش های  فدراسیون  جسمانی  آمادگی  ورزش  به  او 
آمادگی  رشته های  شده،  برگزار  جلسات  اساس  بر  داشت:  بیان  و 

جسمانی فعاًل در استان کرمان نمی توانند فعالیت کنند.

عامل  دستگیری  از  انتظامی"کهنوج"  فرماندهی  سرپرست 
تیراندازی و شرارت که با اقدامات مجرمانه خود باعث اخالل در 

نظم و امنیت عمومی شهروندان شده بود، خبر داد.
فقره  یک  وقوع  درپی  کرد:  اظهار  بهرامی  شاهپور  سرهنگ 
شناسایی  شهر،  سطح  در  مکرر  مجرمانه  اقدامات  و  تیراندازی 

و دستگیری عامل یا عامالن بصورت ویژه در دستور کار پلیس 
قرار گرفت.

و  اطالعاتی  اقدامات  انجام  با  امنیت  پلیس  افزود:ماموران  او 
تحقیقات گسترده پلیسی پس از شناسایی عامالن تیراندازی و 
شرارت با هماهنگی دستگاه قضایی یک متهم را در مخفیگاهش 

دستگیر کردند.
این  مجرمانه  اقدامات  جمله  از  کرد:  بیان  انتظامی  مقام  این 
شرور می توان به چندین مورد تیراندازی، حمل سالح غیر مجاز، 
قدرت  نیت  با  که  کرد  اشاره  عمومی  نظم  در  اخالل  و  اخاذی 

نمایی و ایجاد رعب و وحشت انجام داده است.

باند  یک  انهدام  از  جنوب  رودبار  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
شرارت و قاچاق مواد مخدر در جنوب استان کرمان خبر داد.

کرمان،   از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
حامدعمرانی، دادستان عمومی و انقالب شهرستان رودبارجنوب گفت: عزم 
اجازه  و  است  قاطع و جدی  ناامنی  با عوامل  برخورد  دستگاه قضایی در 
امنیت  و  دهند  جوالن  منطقه  در  مرگ  سوداگران  و  اشرار  داد  نخواهیم 

جامعه را به مخاطره بیندازند.

او افزود: پس از انجام یکسری اقدامات اطالعاتی منسجم از سوی سربازان 
گمنام امام زمان )عج( در اداره کل اطالعات استان کرمان اعضای یک باند 
فعال شرارت و قاچاق مسلحانه مواد مخدر در جنوب استان مورد شناسایی 
قرار گرفت. عمرانی تصریح کرد: بالفاصله دستگیری عاملین اصلی این باند 
در دستور کار دستگاه قضایی و نهاد های اطالعاتی و امنیتی قرار گرفت و 
سرانجام  در یک عملیات سنگین و در مسیر فرعی و کوهستانی منتهی 

به شهرستان رودبارجنوب باند مذکور در تور اطالعاتی سربازان گمنام امام 
زمان )عج( گرفتار و مورد ضربه قرار گرفت.

او تاکید کرد: در این عملیات دو نفر از اعضای اصلی این باند به هالکت 
رسیده و میزان ۷۱۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد. دادستان 
مهمات  و  سالح  مقادیری  همچنین  عملیات  این  افزود:در  رودبارجنوب 

جنگی به همراه یک خودرو از قاچاقچیان کشف و ضبط شد.

معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان خبر داد:  

آغازفعالیت ۲۸ رشته ورزشی در کرمان

دستگیری عامل تیراندازی و شرارت در عملیات پلیس امنیت"کهنوج"

دادستان رودبار جنوب خبر داد:
باند شرارت و قاچاق مواد همراه با مقادیری سالح و مهمات منهدم شد

خبر

فرمانده انتظامی استان کرمان در دیدار با سرپرست 
دادگستری  جرم  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت 
از جرائم  پیشگیری  در حوزه  گفت: همه سازمان ها 
از  تا  دارند  سهم  و  نقش  اجتماعی  آسیب های  و 
هزینه های بروز کوتاهی در حوزه های مختلف کاسته 
با سرپرست  ناظری در دیدار  شود. سردار عبدالرضا 
دادگستری  جرم  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت 
انتصاب این مقام مسئول گفت: جرم  ضمن تبریک 
شناسی و جامعه شناسی از جمله رویکرد های مورد 
توجه قضایی و انتظامی هستند و چه هزینه هایی که 
به سبب کوتاهی های حوزه پیشگیری پرداخت شده و 
می شود. او با اشاره به شرایط خاص جامعه به سبب 

شیوع ویروس کرونا افزود: در این حوزه نیز خدمات 
خوبی از سوی نهاد های خدماتی امدادی و بهداشتی 
پیشگیری،  رویکرد  با  که  بهتر  چه  اما  شده،  انجام 
جلوگیری  معضل  این  شیوع  زمینه های  از  خیلی  از 

موثرتری بشود.
مجازات های  میان  این  در  داد:  ادامه  ناظری  سردار 
بازدارنده به نوع خود یک پیشگیری موثر هستند و 
باید گفت امروز از جمله نهاد هایی که از عدم انجام 
یا موثر نبودن اقدامات فرهنگی اجتماعی رنج می برد 
پلیس است، چون پلیس اولین واحدی است که در 
و  جرم  وقوع  محل  به  سوانح  و  حوادث  تصادفات، 
مسائل مرتبط با آسیب های فردی و اجتماعی می رسد 

و مسول است.
او با اشاره به واکاوی یک مورد قتل گفت: دارا بودن 
همچنین  و  مجرم  فرد  سوی  از  دیپلم  تحصیالت 
قتل  از سوی عامل یک مورد  دانشگاهی  تحصیالت 
حوزه ها  برخی  در  اساسی  ضعف های  نشانگر  دیگر 
کمبود های  احساس  و  انسان  تاثر  باعث  که  است 
و  مددکاری  روانشناسی،  حوزه های  در  اساسی 

مداخالت اجتماعی جامعه می شود.
سردار ناظری تصریح کرد: در این رابطه ناجا با توسعه 
زیرساخت های هوشمندسازی از هر طرح و برنامه ای 
در حوزه پیشگیری استقبال می کند، چون این مولفه 
یک سرمایه است که باعث می شود خون های کمتری 

ریخته شود و اساسا در راه اعتالی نظام خون های 
زیادی ریخته شده که نباید اجازه بدهیم این ارزش ها 
و دستاورد های مهم به هدر برود و ابزار دست معاندان 

قرار بگیرد.
سردار ناظری با تاکید بر تقویت راهکار های پیشگیرانه 
در  گفت:  نهاد ها  سایر  حداکثری  مشارکت  جلب  با 
بیمه ای یک موضوع  همین رابطه در حوزه خدمات 
و  حوادث  کاهش  صورت  در  که  کردیم  مطرح  را 
سوانح رانندگی یک سری فاکتور های تشویقی لحاظ 
و همچنین برخی مولفه ها، بررسی و جهت افزایس 
قرار  ارزیابی و توسعه  ایمنی عمومی مورد  و  امنیت 

بگیرند.

به  توجه  با  گفت:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
موقعیت شهرستان عنبرآباد در مسیر محور ترانزیت 
جنوب و شرق به مرکز کشور طی اجرای طرح مبارزه 
با قاچاق سوخت ۱۴۰ هزار لیتر سوخت کشف شد.

باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان  ، سردار عبدالرضا ناظری، فرمانده 

برخورد  راستای  در  گفت:  کرمان  استان  انتظامی 
نفتی،  فرآورده های  قاچاق  زیانبار  پدیده  با  جدی 
یک طرح ویژه مبارزه با قاچاق سوخت در شهرستان 
عنبرآباد با بهره گیری از توان انتظامی این شهرستان 
و نیرو های کمکی از مرکز استان و یگان های تکاوری 

اجرا شد.

اقدامات  نتایج  سایه  در  و  طرح  این  طی  افزود:  او 
و  انتظامی  ماموران  وقفه  بی  تالش  با  و  اطالعاتی 
تانکر، ۱۷۴ بشکه و بیش  پلیس های تخصصی ۱۷ 
از ۷۹ گالن حاوی سوخت که زیر خاک برخی باغات 
انتقال به خارج از کشور دپو شده  و منازل بمنظور 
بودند کشف و عامالن دپوی این ثروت های ملی نیز 

دستگیر شدند.
اقتصاد  بر  قاچاق  پدیده  منفی  تاثیر  به  اشاره  اوبا 
کشور گفت: مجموعه انتظامی استان با تالش شبانه 
زیانبار  معضل  این  با  تابعه  یگان های  تمامی  روزی 
مبارزه خواهند کرد و در این راستا طرح های مشابهی 

در دیگر نقاط استان نیز خواهیم داشت.

فرمانده انتظامی استان : 
همه سازمان ها در حوزه پیشگیری نقش و سهم دارند

کشف ۱۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در عنبرآباد

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه شماره 9802141
طبق ماده ۱۸ و ۱۹ آئین نامه اصالحی اجرای ثبت اسناد و امالک بدین وسیله 
به  قاسم  فرزند  کبوترخانی  حسنی  علی  آقای  و  کرمان  جنوبشرق  درناز  پسته  شرکت  به 
شناسنامه شماره ۴۵ ابالغ می شود بانک ملی جهت وصول فعال مبلغ 6/۵۳۵/۴۸۰/۰۰۰ 
به  مربوط  های  هزینه  و  نیمعشر  و  تاخیر  خسارت  احتساب  با  االجرا  الزم  موضوع  ریال 
ـ   ۱6۳۵6۲ و   ۱۴۰۲6۴ ۱۳۹۰/۲/۳۱ـ  و   ۱۳۸6/۱۰/۲6  -۱۲۴۱۵۰ شماره  اسناد  موجب 
۱۳۹۷/۳/۱۳ علیه شما اجرائیه صادر نموده با توجه به اینکه آدرس شما طبق اعالم مامور 
اجرائیه  اوراق  ابالغ  را جهت  آدرس شما  نتوانسته  نیز  بستانکار  و  نگردیده  ابالغ شناسایی 
معرفی نماید و آدرس فعلی شما نیز برای این اداره مشخص نمی باشد لذا طبق ماده فوق 
این آگهی یک نوبت در یک 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 اقدام نمایید 
بدیهی است در غیر این صورت طبق مقررات نسبت به ادامه عملیات اجرائی اقدام خواهد 

شد ضمنا بجز این آگهی، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.۲۴۰ م/الف
زهرا سرمست – کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه شماره 
9800844

طبق ماده ۱۸ و ۱۹ آئین نامه اصالحی اجرای ثبت اسناد و امالک بدین وسیله به فاطمه 
مرادزاده فهرجی به کد ملی ۳6۲۰۳۷۰۹۸۲ ابالغ می شود بانک ملی کرمان جهت وصول 
شماره  بانکی  قرارداد  بموجب  االجرا  الزم  موضوع  ریال   ۲۴/۰۴۷/6۹۰/۹۵۲ فعال  مبلغ 
۸۹۸۷۹۴۷- ۱۳۹۸/۵/۱۵ نیمعشر دولتی علیه شما اجرائیه صادر نموده با توجه به اینکه 
آدرس شما طبق اعالم مامور ابالغ شناسایی نگردیده و بستانکار نیز نتوانسته آدرس شما 

را جهت ابالغ اوراق اجرائیه معرفی نماید و آدرس فعلی شما نیز برای این اداره مشخص 
نمی باشد لذا طبق ماده فوق این آگهی یک نوبت در یکی از جرایدکثیراالنتشار منتشر و 
انتشار که روز ابالغ محسوب می گردد ظرف مدت ده روز مهلت دارید که  از تاریخ  شما 
نسبت به پرداخت بدهی اقدام نمایید بدیهی است در غیر این صورت طبق مقررات نسبت 
به ادامه عملیات اجرائی اقدام خواهد شد ضمنا بجز این آگهی، آگهی دیگری منتشر نخواهد 

شد. ۲۳۸ م/الف
علیرضا محمدی کیا – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه شماره 
9800844

طبق ماده ۱۸ و ۱۹ آئین نامه اصالحی اجرای ثبت اسناد و امالک بدین وسیله به مهین 
غالمشاهی نسب فهرجی  به کد ملی ۳۵۹۱۲6۹۴۰۹ ابالغ می شود بانک ملی کرمان جهت 
وصول مبلغ فعال ۲۴/۰۴۷/6۹۰/۹۵۲ ریال موضوع الزم االجرا بموجب قرارداد بانکی شماره 
۸۹۸۷۹۴۷- ۱۳۹۸/۵/۱۵ نیمعشر دولتی علیه شما اجرائیه صادر نموده با توجه به اینکه 
آدرس شما طبق اعالم مامور ابالغ شناسایی نگردیده و بستانکار نیز نتوانسته آدرس شما 
را جهت ابالغ اوراق اجرائیه معرفی نماید و آدرس فعلی شما نیز برای این اداره مشخص 
نمی باشد لذا طبق ماده فوق این آگهی یک نوبت در یکی از جرایدکثیراالنتشار منتشر و 
انتشار که روز ابالغ محسوب می گردد ظرف مدت ده روز مهلت دارید که  از تاریخ  شما 
نسبت به پرداخت بدهی اقدام نمایید بدیهی است در غیر این صورت طبق مقررات نسبت 
به ادامه عملیات اجرائی اقدام خواهد شد ضمنا بجز این آگهی، آگهی دیگری منتشر نخواهد 

شد. ۲۳۷ م/الف
علیرضا محمدی کیا – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه شماره 
9800844

طبق ماده ۱۸ و ۱۹ آئین نامه اصالحی اجرای ثبت اسناد و امالک بدین وسیله به شرکت 
یادآفرینان بم به شناسه ملی ۱۰۸6۰۵6۹6۱ ابالغ می شود بانک ملی کرمان جهت وصول 
شماره  بانکی  قرارداد  بموجب  االجرا  الزم  موضوع  ریال   ۲۴/۰۴۷/6۹۰/۹۵۲ فعال  مبلغ 
۸۹۸۷۹۴۷- ۱۳۹۸/۵/۱۵ نیمعشر دولتی علیه شما اجرائیه صادر نموده با توجه به اینکه 
آدرس شما طبق اعالم مامور ابالغ شناسایی نگردیده و بستانکار نیز نتوانسته آدرس شما 
را جهت ابالغ اوراق اجرائیه معرفی نماید و آدرس فعلی شما نیز برای این اداره مشخص 
نمی باشد لذا طبق ماده فوق این آگهی یک نوبت در یکی از جرایدکثیراالنتشار منتشر و 
انتشار که روز ابالغ محسوب می گردد ظرف مدت ده روز مهلت دارید که  از تاریخ  شما 
نسبت به پرداخت بدهی اقدام نمایید بدیهی است در غیر این صورت طبق مقررات نسبت 
به ادامه عملیات اجرائی اقدام خواهد شد ضمنا بجز این آگهی، آگهی دیگری منتشر نخواهد 

شد. ۲۳۹ م/الف
علیرضا محمدی کیا – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 

اخطاریه ممنوعیت خروج از کشور 
مهین غالمشاهی نسب فهرجی و فاطمه مراد زاده 

به موجب این اخطاریه به شما اخطار می گردد که بابت بدهی به بانک ملی 
قرارداد ۸۹۸۷۷۹۴۷ – ۱۳۸۹/۵/۱۸ کالسه ۹۸۰۰۸۴۴ ممنوع الخروج از کشور گردیده اید.

۲۳6 م/الف 
علیرضا محمدی کیا – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 
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سرویس اجتماعی کرمان امروز

 »همنشین خیالی« می تواند به ما تا اندازه قابل توجهی بیاموزد که 
از  یکی  می کنند.  فکر  دیگران  با  روابطشان  درمورد  چگونه  کودکان 
مسائلی که اطالع پیدا کردن از آن بسیار سخت است این است که 
کودکان درباره روابط با افراد دیگر چه چیزی را می دانند و چه چیزی 

را نمی دانند، به ویژه کودکانی که در سنین قبل از مدرسه هستند.
کسی  دوست  خودشان  بچه ها  تا  می برد  زمان  کمی  سن  این  در 
انتخاب می کنند؛  برای خود  این زمان، آن ها دوست خیالی  شوند. در 
دوستی که برخی والدین نگران وجودش هستند، چرا که فکر می کنند 
فرزندشان دچار توهم شده است. اما داشتن دوست خیالی در کودک 
طبیعی است یا غیرطبیعی؟ با دوست خیالی کودک چگونه باید برخورد 
کرد و چه زمانی باید به این دوستی پایان داده شود؟ این سؤاالت و چند 

پرسش دیگر را با عاطفه کیانی نژاد، روانشناس طرح کرده ایم.
 درباره دوست خیالی کودکتان بدانید

گفتگو درمورد دوست خیالی کودکان به شما کمک می کند تا ارتباط 
محکم تری با کودک تان برقرار و درعین حال به پرورش قوه تخیل او 
کمک کنید. عالوه برآن، دانستن بیشتر در مورد دوست خیالی باعث 
بیشتر  کودک تان  احساسات  و  ترس ها  عالیق،  درباره  شما  می شود 
بدانید، زیرا عالیق یا بیزاری های کودک با دوست خیالی اش یکسان 
استعداد  یا  ویژگی  است  ممکن  خیالی  دوستان  این  معموالً  است. 
خاصی داشته باشند یا در فعالیتی شرکت کنند که کودکتان درمورد 
آن کنجکاو است، اما ترس این را دارد که آن کار را انجام دهد. یک 
قانون کلی این است که هرگز در مورد دوست خیالی کودکتان حرفی 

نزنید، مگر اینکه او خودش در مورد چنین دوستی صحبت کند.
تخیل بچه ها؛ نشانه سالمت روان

کودک از دو تا سه سالگی شرایط ذهنی مناسبی برای رشد و پرورش 
تخیلش دارد. او در این سن، با تجسم کردن های پی درپی چنان در 
خیال خود غرق می شود که تصور می کند هر چیزی را که می بینند 
واقعی است. تخیل این چنین نشان دهنده هوش باال، سالمت روان و 
اینکه فرزند  بابت  از  نباید  عادی بودن وضعیت کودک است و والدین 
باشند.  نگران  بازی می کند  با کسی که آن ها نمی بینند  خردسالشان 
ممکن است کودک در ابتدا با عروسک خود حرف بزند. با او گریه کند 
و با او بخندد. این رفتار در این سنین، یکی از طبیعی ترین رفتار هایی 

است که کودک می تواند از خود نشان دهد.
انتخاب دوست تخیلی با ریشه ای از واقعیت

هر قدر کودک بزرگ و بزرگ تر می شود، شناخت و درک او از محیط 
دامنه  افزایش  با  پنج سالگی  در سن  بیشتر می شود. کودک  اطرافش 
تغییر  نیز  را  خود  تخیلی  دوست  شکل  مختلف  افراد  با  آشنایی اش 
می دهد. کودک در این سن، با رفتن به مهدکودک یا دوست شدن با 
گروه همساالن خود، یکی از آن ها را که با او احساس دوستی بیشتری 
این  به  منجر  انتخاب  این  می کند.  انتخاب  دوست  به عنوان  می کند 
می شود که کودک در زمانی که دوست واقعی کنارش نیست، تصور 
کند که همراه با اوست و به این دلیل، بازی های خود را در خانه با 
دوستی که در بیرون از خانه دارد در خیال خود ادامه می دهد. دوست 
تخیلی در این سن نیز نمی تواند اثر منفی ای بر کودک بگذارد بلکه، 

می تواند منشأ شکل گیری رفتار های آینده کودک نیز شود.
صدای زنگ خطر

که  شرط  این  به  ندارد  ایرادی  کودک  برای  تخیلی  دوست  داشتن 
واقعیت های  با  او  و آشنا شدن  بزرگ تر شدن کودک  با  این دوستی، 
را  تخیل  واقعیت جای  اینکه  تا  و کمرنگ تر شود  پیرامونش کمرنگ 
در ذهن او بگیرد. اگر از هفت سالگی به بعد، دوست خیالی در ذهن 
فرزند، زمان زیادی از او را بگیرد و کودک وقت زیادی را با او بگذراند 
و این موضوع مانع از تعامل واقعی او با کودکان دیگر شود، این رفتار 
نگران کننده است و می تواند ناشی از ضعف کودک در برقراری ارتباط با 
دیگران، افسردگی و گوشه گیری باشد. در چنین شرایطی والدین باید 
کودک را زیر نظر روانشناس کودک قرار دهند تا ریشه های این ناتوانی 

در او شناسایی و برای درمان به موقع کودک اقدام شود.
 تقصیر ها گردن دوست خیالی

حتماً مشاهده کرده اید، کودک خطایی را مرتکب شده است. او برای 
فرار از تنبیه احتمالی، می کوشد با دروغ گفتن به والدین خود عامل 
خطا را دوست خیالی خویش معرفی کند و مدعی می شود که دوستش 
به او گفته است که آن کار اشتباه را انجام دهد. تا این جای کار ایرادی 
ندارد اما، والدین نباید این موضوع و توجیه را جدی بگیرند. آن ها باید 
مدعای کودک خود را شنیده و به کودک بگویند که اگر دوستش گفته 
است که آن کار اشتباه را انجام دهد، چرا او این کار را کرده است؟ 
خود  فرزند  خیالی  دوست  به  نباید  هرگز  شرایطی  چنین  در  والدین 
توهین کنند بلکه، باید کودک را هدف سؤال خود قرار داده تا کودک 

به آن سؤال جواب دهد و خود را در مقام پاسخگویی ببیند.
دروازه ورود به تعامالت جدید

بچه از دوست خود جدا نمی شود. او همیشه به دنبال درونی کردن 
این دوستی است. شاید سؤال کنید که دوست خیالی چه کمکی به 
باشد؟ جواب سؤال شما  مفید  آیا وجودش می تواند  و  فرزند می کند 
رفتار های  برخی  خود  خیالی  دوست  کمک  با  کودک  است.  مثبت 
اجتماعی را یاد می گیرد. او با تقویت مهارت های زندگی و فردی در 

خود با دنیای بیرون ارتباط برقرار می کند و می تواند با تعاملی که با 
دوست خیالی اش داشته است، برخی واقعیت ها را برای خود عینیت 
ببخشد. تعامل بچه ها با دوست خیالی مانند دندان درآوردن در نوزادان 
است. بدون وجود دوست خیالی، بچه ها مهارت ارتباط برقرار کردن با 
می توان  بنابراین،  نمی گیرند.  یاد  را  واقعی  دنیای  به  ورود  و  دیگران 
مدعی شد که دروازه ورود به تعامالت جدید از مسیر دوست خیالی 

بچه ها می گذرد.
مشروعیت ندهید

پدر و مادر نباید با دوست خیالی مانند دوست واقعی برخورد کنند. 
اگر دوست خیالی را تنبیه کنیم بچه یاد می گیرد که مسئولیت اعمال 
را  کار  این  بچه  اینکه  بیندازد.  خیالی اش  دوست  دوش  به  را  خود 
فرار  برای  حربه  این  از  کودک  نگذارید  اوست.  هوش  نشانه  می کند 
به تنبیه  اگر شما دست  از مسئولیتی که برعهده دارد استفاده کند. 

می تواند  که  می کند  حس  کودک  بزنید،  کودکتان  خیالی  دوست 
گردن  به  نگرانی  بدون  می دهد  انجام  که  را  اشتباهی  هر  مسئولیت 
کاهش  به  منجر  آینده  در  می تواند  رویه  این  بیندازد.  دیگری  کس 
عواقب  و  شده  فرد  در  پاسخگویی  و  تعهد  مسئولیت پذیری،  حس 

جبران ناپذیری در پی داشته باشد.
مسخره نکنید

پدر و مادر در سنی که بچه تخیل قوی دارد نباید هرگز دست به 
مسخره کردن دوست خیالی فرزند خود بزنند. ممکن است والدین از 
بگوید که در حال  اما کودک  بنشیند،  فرزند بخواهند که کنار آن ها 
را  کسی  بگویید  نباید  شرایط  این  در  است.  دوستش  با  کردن  بازی 
نمی بینیم و کودکتان را مورد سرزنش قرار دهید. این کار شما می تواند 
منجر به از بین رفتن احساس اعتماد به نفس در کودک شده و او را 
از شما بیزار کند. این را بدانید که شما جای کودک نیستید. تالش 
نکنید برای رد کردن برخی بدیهیات مانند دوست خیالی فرزندتان که 

شاید خوشایندتان نباشد، بهانه پیدا کنید.
تالش برای متعادل سازی

اگر می خواهیم مسئله دوست خیالی در حد تعادل باشد باید زمینه ای 
و  روزانه  ارتباط  در  ساالن خود  و  هم سن  با  بچه  که  کنیم  فراهم  را 
رومزه باشد. تلفن زدن، شرکت در کالس های مختلف فرهنگی و هنری 
می تواند دراین زمینه کمک کند. حضور در مدرسه فرصت الزم و کافی 
باید  نمی کند.  ایجاد  آن ها  کردن  بازی  و  بچه ها  دوست یابی  برای  را 
شرایطی برای دوست یابی و بازی کردن بچه ها با گروه همساالن ایجاد 
کرد تا آن ها حد تعادلی میان دوست واقعی و تخیلی خود پیدا کنند.

انتخاب دوست خیالی
کودک در سن پنج سالگی با افزایش دامنه آشنایی اش با افراد مختلف 
شکل دوست تخیلی خود را نیز تغییر می دهد. کودک در این سن، با رفتن 
به مهدکودک یا دوست شدن با گروه همساالن خود، یکی از آن ها را که با 
او احساس دوستی بیشتری می کند به عنوان دوست انتخاب می کند. این 
انتخاب منجر به این می شود که کودک در زمانی که دوست واقعی کنارش 
نیست، تصور کند که همراه با اوست و به این دلیل، بازی های خود را در 

خانه با دوستی که در بیرون از خانه دارد در خیال خود ادامه می دهد.
منبع: روزنامه همشهری

فرزندتان دوست خیالی دارد؟ این نکات را فراموش نکنید

گزارش »کرمان امروز« از افزایش بی توجهی های اجتماعی و افزایش آمار مبتالیان به کرونا در کرمان:

سهل انگاری و روزی 20 نفر مبتال
سرویس خبری کرمان امروز

قرنطینه  وضعیت  از  مردم  بسیاری  که  است  روزی  چند 
را  ها  مهمانی  و  ها سفرها  بعضی  و حتی  اند  خسته شده 
آغاز کرده اند. نکته ای که می تواند بسیار خطرناک باشد 
و در چندماه آینده فاجعه ساز شود. البته نظیر این رفتار 
اجتماعی بارها در زمان اپیدمی و پاندمی اتفاق افتاده است 
و آخرین بار در سال 1918 برای آنفلونزای اسپانیایی شاهد 
این گونه رفتار بودیم. مردم پس از چندماه قرنطینه از آن 
وضعیت خسته شدند و پس از مدتی به خیابان ها آمدند 
و به روال زندگی قبل بازگشتند و همین موضوع باعث شد 
که پیک دوم، بسیار کشنده تر به جان مردم بیفتد. امروز 
هم شاهد هستیم که مردم به خیابان ها آمده اند و گویی 
اصال اتفاق بدی را شاهد نبوده ایم، انگاری چند هزار نفر 
از هموطنانمان نمرده اند و هیچ خانواده ای داغ دار نشده 
که  علمی  و  عقلی  رشد  با  و  فعلی  در شرایط  شاید  است. 
که  ای  رسانه  پیشرفت  به  توجه  با  و  است  داشته  انسان 
امروز در دست هر انسانی یک رسانه قرار گرفته، قابل قبول 
نباشد که دچار خستگی قرنطینه شویم و جان خود را در 
ریسک قرار دهیم. باید اندکی درباره اخبار منطقه زندگی 
خود حساس تر باشیم و آمار و ارقام را بیشتر مطالعه کنیم. 
به عنوان مثال می توان به خبری که چندی پیش از سوی 
دانشگاه علوم پزشکی استان منتشر شد اشاره کرد که در 

آن مهدی شفیعی، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
نمونه   ۲۳۰ ارسال  »با  است:  گفته  خرداد  یکم  تاریخ  در 
 1۰ شامل  نفر   19 تست  کرمان  استان  آزمایشگاه های  به 
مورد  هفت  و  سرپایی  بیمار  مورد  دو  بستری،  بیمار  مورد 
اطرافیان بیماران غربالگری شده، در ۲۴ ساعت گذشته از 
نظر کرونا مثبت شده است. موارد جدید 9 نفر زن و 1۰ نفر 
مرد هستند و از حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان هفت 
نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت هشت نفر و حوزه 
دانشکده علوم پزشکی سیرجان چهار نفر مثبت اعالم شده 
است. درباره آمار کل مبتالیان تاکنون می توان به عدد هزار 
و ۳۳9 نفر اشاره کرد که از این تعداد ۶۵۰ نفر بستری و 
۶89 نفر سرپایی و اطرافیان بیمار هستند. خوشبختانه در 
۲۴ ساعت گذشته گزارش فوت به دلیل ابتالء به بیماری 
کووید 19 در سطح استان اعالم نشده است. مجموع جان 
استان  در  کنون  تا  ابتدا  از   19 کووید  به  ابتالء  باختگان 

کرمان ۶8 نفر است«
چنین آماری در شرایط فعلی نوعی زنگ خطر است که 
نمی توان آن را نادیده گرفت. زنگ خطری که بوی مرگ 
می دهد و بازگشت به حالت عادی نوعی ریسک جان است. 
پیش  از  بیش  که  کنیم  می  دعوت  کرمانی  شهروندان  از 
به فاصله گذاری اجتماعی و عدم حضور در مراکز عمومی 
توجه داشته باشند، زیرا کرمان تازه وارد بحران کرونا شده 

و مرگ در کمین کرمانیان است.
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