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روزان هم  یادداشت:

انسان بدون حرکت؛ خالی از حادثه

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم

ضرب المثل های کرمانی

سیخ بادوم ریشه ی بادوم درمیاره!

ارتباط مستقیم تعداد 

مبتالیان کرونا با سفرها 

زمان برگزاری امتحانات نهایی 

نوبت شهریورماه اعالم شد
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مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
 خبر داد:

عدم ارائه خدمات به اسناد 

مالکیت دفترچه ای

نوشتاری درباره محمد قاضی، یکی از
 برجسته ترین مترجمان دوران معاصر؛     

 مترجمی چیره دست

 و منتقدی روشنفکر 

متن در صفحه دوم

دادستان کرمان :
برای ۲۱ متهم پرونده اداره کل غله

 استان کیفر خواست صادر شده است

کاهش رشد جمعیت استان؛ گزارش »کرمان امروز« از نگرانی مسئوالن درباره 

بحرانی که درست درک نمی شود

متن کامل در صفحه سوم

   روند رشد جمعت در استان کرمان نشان می دهد که در سال هایی نه چندان دور، جامعه ای سالمند خواهیم داشت که سهم قابل توجهی از جمعیت را به خود اختصاص خواهند داد. در همین زمینه چندی است 
مقامات مسئول از کاهش نرخ تولد در استان کرمان ابراز نگرانی می کنند. آنگونه که مدیرکل بهزیستی استان می گوید؛ در سرشماری سال 1390 رشد سالمندی استان کرمان ۶.۷ و در سرشماری سال 95 این 
رشد به ۸.2 رسیده است و همچنین زاد و ولد در سال 90 در استان کرمان 1.2 درصد در جمعیت استان کمتر از 3 میلیون نفر بوده که در سال 95 این میزان زاد و ولد  در جمعیت 3 میلیون و 1۶4 هزار نفری 

همان 1.2 درصد است و...

2

جزییات تکمیل اطالعات متقاضیان دریافت کمک ودیعه مسکن اعالم شد؛

 ۱۴ تا ۲۰ مرداد مهلت تکمیل

 اطالعات در سامانه اقدام ملی

متن در صفحه هشتم

موافقت مشروط 

وزارت بهداشت 

با جریمه مالی افرادی 

که ماسک نمی زنند
 صفحه  ششم

صفحات ششم و هفتم 

  سرقت ۲۱کیلو شمش طال که صاحب ندارد!
  توصیه های پلیس به نخلداران در ریگان

  پرداخت فوق العاده ویژه کادر درمان از مهرماه
  خروج جسد جوان غرق شده از سدحلبی ساز

  تیم قضائی به دنبال ردی از قاتل طالفروش معروف

اخبار ایران، جهان و حوادث:
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آگهي مناقصه عمومي شماره 99/23/ع
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » تامین تجهیزات و اجرای شبکه برق 20 کیلو ولت هوایی جهت 
برقرسانی به چاه P5 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر  واقع در قطار بنه « را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت پیمانکار 
واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR  مراجعه و 
اسناد مذکور و دستورالعمل ارزیابي کیفي و فني  را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از قسمت - مناقصه و مزایده  
دانلود نمایند . مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 99/05/26 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع 
بازدید از محل اجراي پروژه روز یکشنبه مورخ 99/05/19 براي متقاضیان  و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً 
بالمانع مي باشد ، الزم به ذکر است شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و یا رد  هر یک یا تمام پیشنهادات واصله بدون 

آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مجاز  مي باشد  .
                                                                              مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

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

تعطیلی مراسم 
عزاداری بیت خوشرو 

پس از یکصدسال

روایت »کرمان امروز« 
از اتخاذ تصمیمی 
سخت برای حفظ جان 
مردم کرمان:
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اخبار استان

خبر
جزییات تکمیل اطالعات 

متقاضیان دریافت کمک ودیعه 
مسکن اعالم شد؛

 ۱۴ تا ۲۰ مرداد مهلت تکمیل

 اطالعات در سامانه

 اقدام ملی

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان جزییات تکمیل اطالعات 
متقاضیان دریافت تسهیالت کمک ودیعه مسکن را اعالم کرد.

و  راه  کل  اداره  رسانی  اطالع  و  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
شهرسازی استان کرمان مهندس حاجی زاده ،مدیرکل در این 
خصوص اظهار کرد : بنابر اعالم معاونت مسکن و ساختمان، پیرو 
ثبت نام پیامکی جهت پرداخت تسهیالت کمک ودیعه مسکن 
به مستاجران، ضروری است به منظور تکمیل فرآیند ثبت نام، 
این تسهیالت  برای دریافت  پیامکی  به صورت  متقاضیانی که 
ثبت نام کرده اند با توجه به آخرین رقم سمت راست از کد ملی 
به شرح زیر از ساعت ۱۱ صبح روزهای مشخص شده با مراجعه 
به سامانه tem.mrud.ir نسبت به تکمیل اطالعات موردنیاز 

اقدام کنند.
۱۴ مردادمتقاضیانی که آخرین رقم سمت راست کد ملی آنها 
»۴« است، ۱۵ مرداد متقاضیانی که آخرین رقم سمت راست 
کد ملی آنها »۲و ۳« است، ۱۶ مردادمتقاضیانی که آخرین رقم 
سمت راست کد ملی آنها »۱« است، ۱۷ مردادمتقاضیانی که 
است،  »۵«،»۶«و»۷«  آنها  ملی  کد  راست  سمت  رقم  آخرین 
۱۸ مردادمتقاضیانی که آخرین رقم سمت راست کد ملی آنها 
»۰«،»۸«،»۹« است، و ۲۰ مرداد کلیه متقاضیان جامانده نسبت 

به ثبت نام در سامانه اقدام کنند.

توسط سربازان گمنام
 امام زمان )عج(؛

باند قاچاق مواد مخدر

 در کرمان منهدم شد
 

باند قاچاق مواد مخدر در شهر کرمان توسط سربازان گمنام امام 
زمان )عج( شناسایی و منهدم شد.

کل  اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
توسط  مخدر  مواد  قاچاق  باند  یک  کرمان،  استان  اطالعات 
سربازان گمنام امام زمان )عج( در تاریخ ۱۲ مرداد ۹۹ در شهر 

کرمان مورد شناسایی و ضربه قرار گرفت.
در این عملیات مقدار ۱۰۶ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک 
که به صورت ماهرانه و در لفافه در گالن های ۴، ۱۰ و ۲۰ لیتری 

جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

زمان برگزاری

 امتحانات نهایی 

نوبت شهریورماه اعالم شد
 

رئیس اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی آموزش و پرورش 
نوبت  نهایی  امتحانات  برگزاری  زمان  گفت:  کرمان  استان 
متوسطه  دوره  سوم  سال  رشته های  تمام   ۱۳۹۹ شهریورماه 
)نظری، فنی و حرفه ای(، پیش دانشگاهی و پایه دوازدهم اعالم 
شد. به گزارش ایرنا، حسین شفیعی افزود: امتحانات نهایی نوبت 
شهریور به  صورت حضوری و براساس مجوز ستاد ملی مدیریت 
کرونا، در بازه زمانی ۲۲ مرداد تا ۱۳ شهریور ماه ۹۹ و با رعایت 
پروتکل های ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
به ویژه حفظ فاصله اجتماعی و استفاده اجباری از ماسک توسط 

دانش آموزان و عوامل اجرایی برگزار می شود.
شبکه  کارشناسان  کمک  و  سالمت  مراقبان  داد:  ادامه  وی 
ها  آزمون  این  برگزاری  بهداشتی  موازین  رعایت  بر  بهداشت 

نظارت مستمر خواهند داشت.
رئیس اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی آموزش و پرورش 
استان کرمان با بیان اینکه دانش آموزان پایه دوازدهم در این 
نوبت نیز به سؤاالتی پاسخ می دهند که در ۲ بخش طراحی  شده 
است، اظهار داشت: در بخش اول از ۸۰ درصد تدریس حضوری، 
۱۶ نمره سؤال طراحی  شده که پاسخگویی به آن ها الزامی است 
و دانش آموزان برای کسب نمره کامل این بخش باید به تمام 
نمره  برای کسب چهار  دوم؛  بخش  در  و  دهند  پاسخ  سؤاالت 

باقیمانده ۲ نوع سؤال در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.
شفیعی تصریح کرد: نوع اول سؤاالت از ۲۰ درصدی است که 
 ۸۰ از  مجدد  دوم،  نوع  و  شده  تدریس  غیرحضوری  به صورت 
درصدی است که به صورت حضوری تدریس شده است و دانش 
کسب  برای  سؤاالت،  نوع   ۲ این  بین  از  هستند  مجاز  آموزان 
چهار نمره، سؤاالتی را که آمادگی بیشتری دارند انتخاب کنند 

و پاسخ دهند.
رئیس اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی اداره کل آموزش 
و پرورش استان کرمان تصریح کرد: ناظران استانی و شهرستانی 
ضمن بازدید مستمر از حوزه های برگزاری امتحانات، بر اساس 
چگونگی  از  گزارش  تهیه  به  نسبت  نظارتی  لیست های  چک 
و  اقدام  مرتبط،  شیوه نامه های  و  مقررات  رعایت  و  برگزاری 

بازخوردهای مقتضی را ارائه می کنند.
آخر  هفته  در  نیز  امتحانات  نتایج  گفت:  شفیعی  حسین 
شهریورماه ۱۳۹۹ توسط مدارس محل تحصیل دانش آموزان 

اعالم خواهد شد.

دادستان عمومی و انقالب کرمان از صدور کیفرخواست برای ۲۱ متهم 
پرونده اداره کل غله این استان و ارسال آن به دادگاه خبر داد و گفت: رقم 
ریالی اختالس و رشوه دریافت توسط متهم اصلی پرونده مبلغ ۱۹ میلیارد 
و ۱۷۲ میلیون ریال به اضافه ۳۸۵ قطعه سکه بهار آزادی و مقادیری اقالم 

غیرنقد از جمله کارت هدیه بوده است.
»دادخدا ساالری« در تشریح این خبر با اشاره به این مطلب که متهم اصلی 
این پرونده در حال حاضر در بازداشت است و سایر متهمان با اخذ تامین 
جمله  از  اتهاماتی  پرونده  این  در  کرد:  خاطرنشان  هستند،  آزاد  مناسب 
اختالس، رشاء و ارتشاء، پولشوئی، تحصیل مال از طریق نامشروع، حمل، 
نگهداری و استعمال مواد مخدر، تحصیل امتیاز از طریق نامشروع، تمرد 
از ماموران در حین انجام وظیفه و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره 

مطرح است.
وی از اداره کل اطالعات استان کرمان به عنوان سازمان کاشف این جرائم 
تقدیر کرد و ادامه داد: این پرونده از دهم خردادماه سال جاری مطرح شده 
و بنا به تاکیدات رهبر معظم انقالب اسالمی و ریاست قوه قضائیه مبنی 
بر لزوم رسیدگی سریع به مفاسد اقتصادی به بازپرس شعبه اول دادسرای 
عمومی و انقالب کرمان  ویژه رسیدگی به جرائم مفاسد اداری و اقتصادی 

ارجاع شده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گرفت.
دادستان عمومی و انقالب کرمان تصریح کرد: در راستای رسیدگی به این 
پرونده با شناسایی، تعقیب، تحقیق، جمع آوری ادله و صدور کیفرخواست 
برای ۲۱ متهم، کار بسیار سنگین و تخصصی در مدت دو ماه انجام شده و 
در حقیقت این کار لبیک به فرمان رهبر معظم انقالب اسالمی است زیرا 
معظم له در هفته قوه قضائیه به دادستان ها تکلیف و امر فرمودند که به 

بحث حقوق عامه ومبارزه با فساد ورود جدی داشته باشند.
از سوی  تحصیل شده  اموال  مجموع  که  مطلب  این  بر  تاکید  با  ساالری 
نفع  به  و  از طریق رشوه و سایر روش های غیرقانونی شناسایی  متهمان 
پرونده  این  به  اظهار کرد: در راستای رسیدگی  توقیف شده است،  دولت 
۵۹۰ میلیون تومان وجه نقد، دو دستگاه خودروی سواری، ۳۷ سکه تمام 
بهار آزادی و ۹ واحد مسکونی نیز به عنوان اموال حاصله از جرم از متهمان 

کشف و توقیف شده است.
وی بازه وقوع جرایم انجام شده در این پرونده را طی دو سال اخیر ذکر 
کرد و ادامه داد: برای دستگاه قضائی در مبارزه با هرگونه فساد و برخورد 
با مجرمان، هیچ خط قرمزی وجود ندارد و هیچ فردی در هیچ سمتی از 

نظارت و برخورد دستگاه قضائی با تخلفات احتمالی مصون نیست.

قوه قضائیه در  به سیاست های  توجه  با  العموم خاطرنشان کرد:  مدعی 
و  قضائی  دستگاه  بین  خوبی  بسیار  تعامل  اقتصادی،  مفاسد  با  برخورد 
نهادهای اطالعاتی و نظارتی  وجود دارد تا راه بر هرگونه تعدی به حقوق 

بیت المال و حقوق عامه سد شود.
های  اولویت  دیگر  از  را  مدیران  های  فعل  ترک  به  رسیدگی  ساالری، 
ریاست قوه قضائیه برشمرد و گفت: قوه قضائیه بر دو اصل مبارزه با فساد و 
شناسایی هرگونه ترک فعل از سوی مدیران متمرکز شده و در این مسیر 
افعال و وظایف پیش بینی شده در قانون  با ترک  از مدیران که  هر یک 
مشکالتی را برای مردم ایجاد کنند، باید در برابر قانون پاسخگو باشند و 
دادستان ها از باب مدعی العموم به این موضوعات توجه ویژه ای خواهند 

داشت.
وی در ادامه از تالش نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی استان و 
نهاد های اطالعاتی از جمله اداره کل اطالعات استان ، سازمان اطالعات 
سپاه و پلیس اقتصادی در شناسایی و برخورد با مفاسد به ویژه در حوزه 
اقتصادی تقدیر کرد و گفت: امیدواریم روز به روز شاهد روند رو به رشد 
مبارزه با فساد بوده و از این مسیر جامعه ای سالم و عاری از هرگونه فساد 

و بی نظمی را محقق سازیم.

و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  رییس  و  شهردار  معاون 
این  آینده  روزهای  برنامه های  کرمان  شهرداری  ورزشی 
محمد  کرمان آنالین،  گزارش  به  کرد.  تشریح  سازمان 
و  و والیت  امامت  فرارسیدن دهه  به  اشاره  با  جهانشاهی 
شعار این دهه با عنوان »والیت علوی، مکتب سلیمانی« 
و همچنین تبریک فرارسیدن عید بزرگ غدیر خم گفت: 
این سازمان با مشارکت ستاد مردمی غدیر استان کرمان، 
ویژه برنامه های مختلفی ازجمله اجرای کاروان های شادی 
در سطح شهر، اطعام غدیر در روز عید غدیر، قرار همدلی 
شامل کمک مؤمنانه، رژه موتوری و برگزاری مسابقه بزرگ 

دارد.  کار  دستور  در  را  مجازی  فضای  طریق  از  همدلی 
وی افزود: همچنین عالوه بر آذین بندی شهر، تعدادی از 
بزرگ  عید  ویژه  تبلیغات  ارایه  به  نیز  بیلبوردهای شهری 
و  شهردار  معاون  است.   کرده  پیدا  اختصاص  خم  غدیر 
شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  رییس 
کرونازیستی  شهروندی  جشنواره  قالب  در  این که  بیان  با 
پیش بینی  متنوعی  برنامه های  نیز  کرمان«  »تابستانه 
شده است، گفت: اجرای ارکستر بزرگ خواجوی کرمانی، 
ازجمله  سینماماشین و جشنواره مجازی کرمونی شو سه، 
افزایش  راستای  در  افزود:  جهانشاهی  برنامه هاست.  این 

نشاط و شادابی شهروندان، برای نخستین بار در دهه آخر 
علی  امام  بزرگ  ورزشگاه  در  ماشینی  سینمای  مردادماه، 
همچنین  داد:  ادامه  وی  شد.  خواهد  برگزار  علیه السالم 
ارکستر  درمان،  و  بهداشت  کادر  جان فشانی های  پاس  به 
بزرگ خواجوی کرمانی، در ۲۰ مردادماه ساعت ۲۱ اجرا 
و به طور زنده از شبکه های مختلف اجتماعی پخش خواهد 
شد. معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری با بیان این که تالش کردیم با بهره گیری از 
ظرفیت های مردمی به ویژه جوانان شهر کرمان، برنامه های 
کرونازیستی  شهروندی  جشنواره  و  امامت  و  والیت  دهه 

تابستان کرمان، خالقانه باشد، گفت: رویکرد اصلی سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان، بهره گیری 
زیادی  بخش  خوشبختانه  و  بوده  مردمی  ظرفیت های  از 
از ایده هایی که اکنون اجرا می کنیم، با همکاری و کمک 
بخش های مختلف مردمی از جمله سازمان های مردم نهاد، 
مؤسسه های هنری، هنرمندان، هیأت های مذهبی و به ویژه 
اسالمی  شورای  جوانان  مشورتی  شورای  و  شهر  جوانان 
شهر کرمان، طراحی شده و در حال اجراست.  جهانشاهی 
فیلم سینمایی »شهر  مراحل ساخت   پایان  از  همچنین 

مهتابی« خبر داد.

دادستان کرمان :

برای ۲۱ متهم پرونده اداره کل غله استان کیفر خواست صادر شده است

معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تشریح کرد:

ویژه برنامه های مربوط به عید غدیر تا ارکستر بزرگ خواجو و سینماماشین

مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان در دیدار 
ارائه  عدم  از  خبر  رفسنجان   شهرستان  فرماندار  با 

خدمات به اسناد مالکیت دفترچه ای داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و امالک 
فرماندار  با  دیدار  در  محمودی  علی  کرمان،  استان 
اسناد  به  خدمات  ارائه  عدم  از  رفسنجان  شهرستان 
مالکیت دفترچه ای خبر داد و بیان داشت: بر اساس 
 ۱۳۹۳ سال  مصوب  نگار  حد  جامع  قانون   ۱۱ ماده 
تمامی اسناد مالکیت دفترچه ای می بایست طی پنج 
سال و تا انتهای سال گذشته تک برگ می شدند و بر 
اساس تبصره ذیل همین ماده از ابتدای سال جاری 
به اسناد مالکیت دفترچه ای خدمات ارائه نمی شود 

اسناد  به  اسناد  این  تبدیل  به  منوط  ارائه خدمات  و 
مالکیت تک برگ می باشد. وی از فرماندار شهرستان 
رفسنجان خواست با توجه به اینکه مهلت پنج ساله 
اتمام رسیده است  به  نگار  قانون جامع حد  مقرر در 
به ادارات، سازمانها و نهادها و باالخص ادارات متولی 
اسناد  تعویض  جهت  گردد  ابالغ  مسکن  و  زمین 
دفترچه ای خود به کاداستری و همچنین ثبت اسناد 
فاقد سند مالکیت به اداره ثبت اسناد و امالک مراجعه 

نمایند.
امالکی  و  ها  ساختمان  چنانچه  داد:  ادامه  محمودی 
فاقد سند مالکیت رسمی می باشند مالکین آنها می 
بایست جهت دریافت سند کاداستری از طریق ظرفیت 

های قانونی ایجاد شده همچون قانون تعیین تکلیف 
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
رسمی و یا قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی از 
عرضه و تولید مسکن اقدام به درخواست سند بنمایند. 
وی گفت: با استفاده از ظرفیت دهیاران و نیز اهالی 
رسانه و فضای مجازی می توان مردم را تشویق نمود 
تا اراضی روستایی و باغات خود را سند دار نمایند. در 
ادامه این جلسه فرماندار رفسنجان ضمن بیان اینکه 
در  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  از  رضایتمندی  میزان 
که  است  حالی  در  امر  این  گفت:  است  مطلوب  حد 
ادارات ثبت اسناد از کمبود امکانات و همچنین نیروی 
انسانی رنج می برند. گفتنی است در پایان این جلسه 

اداره  از  مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
به  بازدید  رفسنجان  شهرستان  امالک  و  اسناد  ثبت 
عمل آورد و رئیس این واحد ثبتی ضمن ارائه گزارش 
اجمالی از نحوه عملکرد اداره تحت امر به بیان مسایل 
و مشکالت موجود پرداخت و مدیر کل ثبت اسناد و 
امالک استان دستورات الزم برای حل این مشکالت 
را صادر نمود. همچنین مدیر کل ثبت اسناد و امالک 
استان کرمان در دیدار با کارکنان این واحد ثبتی بر 
اهمیت نظرات و پیشنهادات کارکنان برای اصالح و 
بهبود فرایندها تاکید کرد و بیان کرد: تمامی همکاران 
می توانند نظرات، دیدگاه ها و انتقادات خود را برای 

افزایش بازدهی و اثربخشی مجموعه ارائه دهند.

مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان خبر داد:
عدم ارائه خدمات به اسناد مالکیت دفترچه ای

۲۰۱۰م/الف
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یادداشت های 
گاه و بی گاه
پرده برداری 

پدر می گفت همیشه کار خوب را در تنهایی و کار بد را در 
جمع انجام بده و مثال می زد هر کار خوب تو جزئی از نمادی 
شکیل، زیبا و مفید است که از مجموع کارهای خوب تو در 
پایان آن نماد تکمیل و جماعتی از بزرگان جمع می شوند و از 
آن پرده برداری می کنند و مورد تشویق و تحسین همگان قرار 
می گیرد ولی هر کار بد پایه و جزئی از نمادی زشت و نفرت 
انگیز است که اگر توان در جمع انجام دادنش را داشته باشی 

همان موقع از آن پرده برداشته می شود و پا نمی گیرد.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

انسان بدون حرکت؛ 

خالی از حادثه 
حادثه  از  خالی  حرکت،  بدون  انسان 
است و اینگونه در پوچی و تباهی غرق 

بی شک  انگیزه و هدف  از  لبریز  می شود. حرکت های 
را شیرین می  انسان  لطافت خاصی در خود داشته و طبع 
گرداند. بهترین زندگی ها در همین تکاپوی خالق برای 
رسیدن به اهداف شکل می گیرد. هر چه آگاهی و اشتیاق 
می  تر  افزون  آینده  و  گذشته  بین  هماهنگی  گردد  بیشتر 
از  لذت  شدن  بیشتر  و  آگاهی  افزایش  برای  دقیقا  گردد 
سپری شدن احواالت در قصه های دینی و علوم مختلف 
بلکه آستانه  تا  است  دانش شده  و  علم  افزایش  به  توصیه 
ی موفقیت و شادکامی بشر وسیع تر شود و شوق مراحل 
کلی  طور  به  بماند.  زنده  انسان  دل  در  زندگی  بعدی 
رسد  می  نظر  به  دشوار  آرزوها  برخی  به  رسیدن  وقتی 
آرزو  که  چرا  برداشت  آرزو  از  همیشه دست  برای  نباید 
حرکت و تالش را ایجاد کرده و بی حرکت و تالش از 
هدف  به  رو  های  تالش  شود.  می  کاسته  زندگی  ارزش 
و  شده  تعیین  فرد  اجتماعی  سطح  که  گردد  می  موجب 
به  از خود  به آرزو شخصیت خاصی  در راستای دستیابی 
به  اما حرکت نکردن و در جا زدن منجر  نمایش بگذارد 
فروپاشی شخصیت شده و البته که تصویر زشتی از شخص 
که  هایی  پدیده  گذاشت.  خواهد  نمایش  به  اجتماع  در 
در طول مسیر ایجاد می شوند نمای زندگی و رفتار افراد 
بیرون  انسان را از سیاهی و خاموشی  را نشان می دهند و 
می کشند تا زندگی را از زاویه های تازه ببیند. آرزوهای 
به هدف هستند هدفی  برای رسیدن  متوالی عالمت هایی 
لبریز از سعادت و آرامش. برای رسیدن به هر یک از این 
عالمت ها باید با دلی پر از امید و روشنایی حرکت کرد 
و به خود مجال ایستادن و درنگ نداد. یادمان باشد که در 
ما می دویم  نمانده است  ما  انتظار  به  هیچ سرزمینی زمان 
است  رختخواب خوبی  زمین  برسیم.  پایش  به خاک  که 

اما زمان پایدار نیست برای آدم شدن باید حرکت کرد.
در هیاهو زندگی باطل نشد

خاک با یک جا نشستن دل نشد 
انتظارت را اگر چه می کشم 
عشق با شعر و غزل کامل نشد

به قلم 
مهناز سعید 

ارتباط مستقیم تعداد مبتالیان کرونا با سفرها 
سرویس اجتماعی کرمان امروز

 

بین  جاده های  و  محورها  در  نقلیه  وسایل  تردد  آمار 
شهری و بین استانی در چهار ماهه امسال نشان می دهد 
که رابطه عمیق و معناداری بین افزایش سفرهای مردم 
با شیوع مجدد ویروس کرونا و افزایش تعداد مبتالیان 
ماه  چهار  در  دارد.  وجود   ۱۹ کووید  بیماری  به  جدید 
گذشته هر قدر مردم سفرهای بیشتری رفته اند، نمودار 
مبتالیان به ویروس کرونا نیز همراستا با آن بیشتر شده 

است.
به گزارش ایسنا، بر اساس اطالعات سازمان راهداری 
از تردد وسایل نقلیه مختلف در محورهای برون شهری، 
مردم  میزان سفرهای  با  کرونا  ویروس  سرنوشت شیوع 
گره خورده و هر وقت مردم در خانه ماندن را فراموش 
کرده اند و برای چند روز به مسافرت رفته اند، به فاصله 
چند روز و چند هفته پس از آن آمارهای ابتال به کرونا 
اینکه  تر  جالب  و  است  کرده  پیدا  رشد  نیز  کشور  در 
از پیک های تردد همین وسایل  از نظر زمانی، بسیاری 
دقیقا  کرونا  ویروس  شیوع  های  پیک  با  مختلف  نقلیه 

مطابقت دارد.
روزهای  و  ماه  اسفند  اواخر  در  آمارها  این  اساس  بر 
 ۴۰۰ و  میلیون  یک  حدود  روزانه  تردد  پارسال  پایانی 
هزار دستگاه وسیله نقلیه مختلف در محورهای کشور به 
ثبت رسید و دقیقا دو هفته بعد از آن شاهد باال رفتن 
شیب صعودی شیوع ویروس کرونا بودیم و در هفته دوم 
فروردین ماه امسال موارد ابتال جدید از کمتر از ۱۵۰۰ 
نفر به بیش از ۳۰۰۰ نفر در روز رسید. در آن ایام موارد 
ابتال به کرونا به بیشترین حد خود تا آن روزها در کشور 

)یعنی ۳۱۸۶ بیمار جدید در ۱۱ فروردین ماه( رسید.
اما در روزهای ابتدایی سال جاری که مردم سفرهای 
خود را لغو کردند و از سوی دیگر محدودیت های تردد 
هزار   ۶۰۰ حدود  ثبت  شاهد  شد،  اعمال  کشور  در  نیز 
شهری  برون  محورهای  در  نقلیه  وسیله  دستگاه  تردد 
روزهای  در  مردم  از نصف سفرهای  یعنی کمتر  بودیم؛ 
البته  پایانی سال  گذشته و در نتیجه کاهش سفرها و 
بهداشتی،   پروتکل های  رعایت  و  مردم  گرفتن  جدی تر 
ابتال به این ویروس هم دقیقا از  پایان تعطیالت نوروزی 
روند کاهشی پیدا کرد؛ چرا که آمار مبتالیان در اواخر 
نفر مبتال در روز و  به نصف یعنی ۱۵۰۰  فروردین ماه 

بلکه کمتر از آن رسید.

قدیمی  رسم  خیر  از  مردم  هم  ماه  فروردین   ۱۳ در 
که  ماندند  خانه  در  و  گذشتند  طبیعت  روز  در  تفریح 
وسایل  تردد  میزان  البته  و  شده  منتشر  هوایی  تصاویر 
شهری  برون  مختلف  های  جاده  و  محورها  در  نقلیه 
محورهای  در  نقلیه  وسیله  هزار   ۲۵۰ حدود  تنها  که 
مواصالتی به ثبت رسیده بود، این موضوع را اثبات می 
ابتال روند کاهشی پیدا  کرد. در این راستا نه تنها آمار 
کرد بلکه به تدریج به هزار مورد در روز و حتی کمتر 
از آن رسید و بهترین رکورد کشور )کمترین مبتال( در 
سال جاری در ۱۳ اردیبهشت ماه با ۸۰۲ مورد ابتالی 

جدید به ثبت رسید.
البته این پایان ماجرا نبود و این ویروس ناخوانده رفته 

رسوخ  مختلف  های  استان  و  شهرها  در  بیشتر  رفته 
کرد و جالب اینکه قبل از آن آمارهای تردد هم تقریبا 
از  که  صورت  بدین  کرد؛  پیدا  افزایش  شدت  همین  با 
سفرهای  ماه  اردیبهشت  اواسط  تا  ماه  فروردین  اواخر 
بین استانی مردم افزایش یافت و تردد وسایل نقلیه در 
محورهای برون شهری به بیش از یک میلیون دستگاه و 
نهایتا به باالی ۱.۵ میلیون دستگاه وسیله نقلیه مختلف 
رسید و همین مسئله سبب شد تا در همان نیمه اول 
خرداد ماه آمار ابتال به ویروس کرونا به تدریج به ۳۰۰۰ 
نفر در روز برسد و نهایتا در ۱۵ خرداد امسال باالترین 
یعنی شناسایی ۳۵۷۴  آمار شیوع کوید ۱۹ در کشور، 
نفر بیمار جدید از سوی سخنگوی وزارت بهداشت اعالم 
شد و خوزستان نیز در کنار دیگر استان ها به وضعیت 

قرمز از نظر این ویروس رسید.
نکته بدتر اینکه یکی دو روز پس از ثبت این آمار باال 
در کشور، بیشترین آمار تردد وسایل نقلیه در محورهای 
بالغ بر  برون شهری نیز برای امسال ثبت شد؛ چرا که 
دو میلیون دستگاه وسلیه نقلیه مختلف در این جاده ها 
ثبت شد و آمارها نشان می دهد که از همین تاریخ تا 
کنون هیچگاه ترددهای بین استانی نیز از یک میلیون 
و ۵۰۰ هزار دستگاه و موارد ابتال به کوید ۱۹ از ۲۰۰۰ 

نفر پایین تر نیامده است.
به نظر می رسد که مردم در خانه ماندن و سفر نرفتن 
را باید جدی تر بگیرند تا شاید شاهد کم و کمتر شدن 
موارد ابتال به این بیماری در کشور باشیم و شاید اعمال 
در  بتواند  سفر  و  تردد  محدودیت های  سیاست  دوباره 
اثر گذار باشد؛ چرا که دقیقا از همان اواخر  این زمینه 
سفرهای  شد،  برداشته  محدودیت ها  که  ماه  فروردین 

برون شهری نیز افزایش یافت.

گزارش »کرمان امروز« از نگرانی مسئوالن درباره کاهش رشد جمعیت استان؛

بحرانیکهدرستدرکنمیشود

حرکت جمعیت به سمت پیری و کاهش زاد و ولد 
درکشور واقعیت تلخی است که آینده کشور را تهدید 
کشور  نقاط  بیشتر  که  است  بحرانی  این  کند.  می 

راشامل می شود.
نشان می  نیز  استان کرمان  روند رشد جمعت در   
دهد که در سال هایی نه چندان دور، جامعه ای پیر 
خواهیم داشت و سالمندان سهم قابل توجهی از افراد 
را به خود اختصاص خواهند. در همین زمینه چندی 
است مقامات مسئول از کاهش نرخ زاد و ولد در استان 

کرمان ابراز نگرانی می کنند.
کرمان  استان  بهزیستی  مدیرکل  رابطه  همین  در 
گفته است: در سرشماری سال ۱۳۹۰ رشد سالمندی 
استان کرمان ۶.۷ و در سرشماری سال ۹۵ این رشد 
به ۸.۲ رسیده است و همچنین زاد و ولد در سال ۹۰ 
در استان کرمان ۱.۲ درصد در جمعیت استان کمتر 
از ۳ میلیون نفر بوده که در سال ۹۵ این میزان زاد و 
ولد  در جمعیت ۳ میلیون و ۱۶۴ هزار نفری همان 

۱.۲ درصد است.
پیر شدن جمعیت نگران کننده است

نیز  استان  شناسان  جامعه  و  اجتماعی  کارشناسان 
پیش از این بارها و بارها زنگ خطر پیر شدن جمعیت 
به  اما  بودند.  آورده  در  صدا  به  را  کرمان   دراستان 
دالیلی همچون مسائل اقتصادی و مشکالت مالی و یا 
مسایل فرهنگی توجه و اقبال چندانی از سوی زوجین 

جوان برای فرزند آوری نمی شد.
شد  خواهیم  متوجه  سنی  هرم  نمودار  به  نگاهی  با 
متولد  ایران  در  جمعیت  از  بزرگی  موج   ۶۰ دهه  در 

بین  سنی  رده  در  اکنون   هم  جمعیت  این  که  شد 
۲۷ تا ۳۷ سال قرار دارد که تا ۳۰ سال آینده همگی 
سالخوردگی را تجربه می کنند و در سال ۱۴۳۰ شاهد 
این گروه سنی به محدوده  از  ورود جمعیت عظیمی 
سالخوردگی و سالمندی خواهیم بود. سالمندانی که 
اقتصادی  مشکالت  و  مسایل  علت  به  است   ممکن 
دچار بیماری های مختلفی هم  باشند و بعدها هزینه 

های زیادی بر عهده دولت ها بگذارند. 
در  استان  بهزیستی  کل  مدیر  زمینه  همین  در 
ایسنا، گفت: وضعیت سالمندی ما خوب  با  گفت وگو 
باید سالمند سالم پیر شود و سالمند در  نیست زیرا 
سن ۷۰ یا ۸۰ سالگی بتواند ورزش و تفریح خودش 

را انجام دهد.
 ۸۰ یا   ۷۰ سن  برآنکه  تاکید  با  زاده  صادق  عباس 

سالگی نباید برای افراد دوران پرهزینه و پرخطری 
باشد، اظهار کرد: سالمندی زمانی در جامعه خطرناک 
می شود که آمار زاد و ولد رشد نکند که متاسفانه در 
حدود ۵ یا ۶ سال گذشته، آمار زاد و ولد ما تغییری 
نکرده است و اگر راستش را بخواهیم می توانیم حتی 

بگوییم کمتر نیز شده است.
قبل  در  افزود:  کرمان  استان  بهزیستی  مدیرکل 
این جمعیت  را می سنجیدیم که  جمعیت ۱۰۰ هزار 
۱.۲ درصد رشد داشته اما اکنون رشد جمعیت ۱۶۰ 
در جمعیت  اگر  و  است  درصد شده   ۱.۲ نفری  هزار 
۱۰۰ هزار نفر در نظر بگیریم رشد جمعیت ما حدود 

۰.۸ درصد است.
استان  سالمندی  رشد  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
کرمان ۸.۲ درصد و رشد جمعیت آن ۱.۲ درصد است 
این در حالی است که رشد سالمندی کشور ۹ درصد 
رشد   ۱۳۹۰ سال  سرشماری  در  کرد:  عنوان  است، 
سالمندی استان کرمان ۶.۷ و در سرشماری سال ۹۵ 
ولد  و  زاد  و همچنین  است  به ۸.۲ رسیده  این رشد 
در سال ۹۰ در استان کرمان ۱.۲ درصد در جمعیت 
استان کمتر از ۳ میلیون نفر بوده که در سال ۹۵ این 
میزان زاد و ولد  در جمعیت ۳ میلیون و ۱۶۴ هزار 
کرد:  اظهار  است. صادق زاده  ۱.۲ درصد  نفری همان 
فاصله بین سالمندی و زاد و ولد یا سالمندی سالم و 
سالمندی پرهزینه، زیاد و تا حدودی خطرناک است 

که باید به آن توجه کرد.
سخن آخر

 ۳۰ تا  کشور  جمعیت  از  درصد   ۳۰ شدن  سالمند 
سال آینده حتمی است و  با توجه به اینکه سالمندان 
به بهداشت و مراقبت های پزشکی، تامین اجتماعی و 
رفاه بیشتری برای این دوران نیاز دارند باید مسئوالن 
برای  و  باشند  سنی  گروه  این  فکر  به  حاال  از  کشور 
نیازهای آنها در دوره سالمندی برنامه ریزی کنند و 
بنایی  زیر  و  ساختاری  های  سیاست  گروه  این  برای 

مناسب داشته  باشیم.  

  روند رشد جمعت در استان کرمان نشان می دهد که در سال هایی نه چندان دور، 
جامعه ای سالمند خواهیم داشت که سهم قابل توجهی از جمعیت را به خود اختصاص 
خواهند داد. در همین زمینه چندی است مقامات مسئول از کاهش نرخ تولد در 
استان کرمان ابراز نگرانی می کنند. آنگونه که مدیرکل بهزیستی استان می گوید؛ در 
سرشماری سال ۱۳۹۰ رشد سالمندی استان کرمان ۶.۷ و در سرشماری سال ۹۵ 
این رشد به ۸.۲ رسیده است و همچنین زاد و ولد در سال ۹۰ در استان کرمان ۱.۲ 
درصد در جمعیت استان کمتر از ۳ میلیون نفر بوده که در سال ۹۵ این میزان زاد و 

ولد  در جمعیت ۳ میلیون و ۱۶۴ هزار نفری همان ۱.۲ درصد است و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی
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میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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فرهنگ و ادب

نوشتاری درباره محمد قاضی، یکی از برجسته ترین مترجمان دوران معاصر؛     

 مترجمی چیره دست و منتقدی روشنفکر 

سرویس فرهنگی – ادبی کرمان امروز
 

محمد قاضی، یکی  از برجسته ترین مترجمان دوران معاصر به شمار می رود 
بینش،  توسعه  در  دنیا  ارزنده  ادبیات  از  اثر   ۷۰ از  بیش  برگرداندن  با  که 
تالشی  و  مستمر  کوششی  پارسی  ادب   و  فرهنگ  اعتالی  و  رشد  دانش، 
درخور مبذول  داشـته  است. نـام او به عنوان مترجم و منتقدی روشنفکر و 

چیره دست در میان ادب دوستان این مرز و بوم می درخشد.
ترجمه یکی از مهمترین دستاوردهای تفکر و اندیشه  بـشری  اسـت  کـه 
سبب  ارتباط، پیوستگی تفاهم، تبادل آراء و اندیشه، نشر و گسترش تمدن 
به  را  اعصار  و  ها  سده  شود،  مـی  گیتی  ملل  و  اقوام   میان  در  فرهنگ  و 
را  مختلف  مردمان  میان   معنوی  مناسبات  و  همبستگی  و  می پیوندد  هم 

می افزاید.
تـرجمه  در ایران پیشینه ای دیرینه دارد. در عـصر سـاسانیان کتاب های 
به پهلوی ساسانی  زبان های دیگر  یونانی و  زبان سانسکریت،  از  متعددی 
برگردانده شدند که  اگرچه اصل پهلوی آنها از میان رفته اما ترجمه پاره ای 
از آنها چون »هزار و یک شب و کلیله و دمنه« به زبان عـربی اکنون موجود 
است. بعد از ظهور و گسترش دین و آیین انسان  ساز اسالم، اندیشمندان 
مسلمان برخی از کتاب های علمی و فلسفی یونانی  را از زبان های ِعبری 
و سریانی به عربی ترجمه کردند. از طرف دیگر کتاب های بسیاری به ویژه 
تـفاسیر کـالم رب جلیل از عربی به فارسی و دیگر زبان ها برگردانده شدند. 
این امر سبب  بسط  و ترویج هرچه بیشتر شریعت و فرهنگ و معارف اسالمی 

در میان ملت های دنیا شد.
ترجمه از زبان های اروپایی به زبـان فـارسی پیشینه ای ۱۵۰ ساله دارد 
است.  یافته  بیشتری  و گسترش  امر رشد  این   قاجاریه   از دوره حکومت  و 
می توان اذعان  داشت که زبان فارسی از طریق ترجمه آثار ادبیات جهانی 
و از راه ظهور آثار فراوان  داسـتانی، غـنای بسیاری یافته است زیرا امروز 
تشکیل  را  جهان   ادبیات   از  عمده ای  بخش   نمایش نامه،  و  رمان  داستان، 
از  این بخش  برگرداندن  با  این پیک های روح بشری  می دهد. مترجمان، 
ادب که مقام و منزلت شامخی در ادبیات  هـر کـشوری را دارنـد، مردم را با 
روحیات و خلقیات  و آمـال  و آرمـان های دیـگر ملل  جهان آشنا می سازند 
و از طرفی دیگر برای ادای حق اثر و منعکس ساختن سبک آن به تالش  
فراوان  برای  یافتن زبان مناسب کشانیده شـده تا ترکیب ها و تراش های 
کالمی درخور بـیافرینند و بـرای بسیاری از واژه ها و تعبیرهای  بیگانه و غیر 
پارسی معادل های خوش و خوش آهنگ بیابند. این  تالش های  زبانی قهرا 

ذخایر لغوی زبان فـارسی را روزافـزون سـاخته است.
با برگرداندن بیش  از برجسته ترین مترجمانی که در دوران معاصر  یکی  
از ۷۰ اثر از ادبیات ارزنده دنیا در توسعه بینش و دانش و رشد و اعتالی 
داشـته ،  مبذول   درخور  تالشی  و  مستمر  کوششی  پارسی  ادب   و  فرهنگ 
اسـتاد شـیرین سخن، محمد قاضی است. این پیر عرصه سخنوری با عشق 
با  است  عالیه دین هدی  تعالیم  از  که   انسانیت   و  انسان   بـه  دلبـستگی  و 
بـه  را  او، خـواننده  اعتقاد  باور و  گزینش و برگرداندن کتاب هایی که در 
فـضایل حمیده و صفات پسندیده نوع دوستی و ارزش های واالی  انسانی و 
تنویر افکار رهنمون  مـی شود، نـام خـود را به عنوان مترجمی رفیع مقام و 

چیره دست و خدمتگزار به جامعه ادب  بلند آوازه ساخت.)۱(
محمد قاضی در اینباره می گوید: »من فـانوس افـروزم و کـارم این بوده 
است که در دوران عمر کوتاه  خود مغزها را با عرضه کردن آثار آزاداندیشان 
جـهان روشـن کنم و حقایق زندگی را که آزاد زیستن  و آزاد اندیشیدن و 
عشق به همنوع و محبت و انسان دوستی و دمـوکراسی و کـار و کـوشش 

برای  بهروزی  خود و اجتماع است به همه ابالغ کنم «.)۲(
 زندگینامه محمد قاضی

محمدقاضی در ۱۲ مرداد ۱۲۹۲ خورشیدی در مهاباد در خانواده ای که 
همه از عالمان بودند، پا به عرصه هستی نهاد. از کودکی بـا طـبع و ذهـنی 
وقاد و هوش و شوقی بسیار و ذوقی فراوان به تحصیل معرفت و دانش اندوزی  

پرداخت . نخستین فردی کـه تحقیق و جست وجو کردن را به وی چشاند 
و دریچه معرفت و آشنایی  با ادب مغرب زمین را صـمیمانه و صـادقانه بـر 
عبد  استاد  کرد،  را سرمست  تعلیماتش، وی  رایحه خوش  از  و  کرد  باز  او 
زبان  فراگیری  زیـاد شـاگرد جـوان در  نبوغ   و  استعداد  بود.  الرحمان گیو 
فرانسه، از همان روزهای نخست تعلیم و تعلم ، استاد را به  حیرت  و شـگفتی  
وا مـی داشت و او را به بحث  و درس  راغب تر می ساخت. خود او در اینباره 
گفته بود: »وه که با چه شوق و شتابی در ساعات درس حاضر می شدم  و با 
چه ذوق و التـهابی حـرف ها را از دهان استاد می قاپیدم  به  راستی هوش 
و استعدادی که من  در فراگرفتن درس های مـعلم از خـود نشان می دادم، 
مایه اعجاب و در حین حال مـوجب  انـبساط  خـاطر او بود...در همان  دوران  
کوتاه  شاگردی در محضر اسـتادی  چـون گیو بود که  پایه های  فن ترجمه 

در ذاتم ریخته شد و نطفه عشق به تـرجمه در نـهادم جان  گرفت«.)۳(
دیری  نپایید کـه دلبـستگی و شیفتگی بـه تـحقیق  و پژوهـش ، این سالک  
طریق  عشق  و معرفت را راهـی تـهران  ساخت. در آنجا موانع عدیده ای سبب 
شدند که او نتواند در رشته دلخواه خـود، یـعنی  ادبیات  به تحصیل بپردازد. 
در رشته حـقوق  قضایی  به  تحصیل  اشـتغال  ورزیـد و موفق به  اخذ درجه 
آموختن  به  وی  الوصف  زاید  عالقه  از  ایام  این  تمام   در  اما  شد  لیـسانس 
در  تحقیق   و  مطالعه  به  همچنان  او  و  نـشد  کـاسته  چیزی   فرانسه   زبان  
آن   پرداخـت . چـنین  بود که ایـن عـاشق پر سوز و گداز این زبـان را نـه 
در محضر استادی و نه در دانشگاهی، بلکه در حضور معلم عشق و مکتب 
دل فرا گرفت: »عالقمند شدن  مـن بـه کار ترجمه در همان اوایل که در 
مـهاباد بـه آموختن زبـان  فـرانسه آغـاز کردم، پیدا شد و اکـنون نزدیک به 
۵۰ سال است که با عشقی افروخته  به این  کار مشغولم و در این راه قـلم 
مـی زنم و باور کنید تنها لذتی که اکـنون از زنـدگی  مـی برم، هـمین لذت 
کـار کردن برای تـرجمه اسـت که آن را خدمتی بزرگ به فرهنگ  وطنم  
می دانم و افتخار می کنم که در این راه کوتاه نیامده ام. عمر من تـا روزیـست 
کـه  بتوانم کار کنم، آن روز که دیگر نتوانم تـرجمه  کـنم ، خـودم حـس 

مـی کنم کـه دیگر مرده ام«.)۴(
عنوان  به  سال   از ۵۰  بیش  پیوسته  تالشی  و  بی وفقه  کوششی  با  قاضی 
و  پرداخت  علم  شیرین   شاهد  پیکرنگاری  به  متعهد  و  مسوول  مترجمی 
ثمره دائم و جهد وافرش را هدیه عاشقان و سالکان ساخت، بدان امید که 
هموطنان خود را از گنجینه گران بهای ادبیات جهان و از سرچشمه های 

فکری و فرهنگی دیگر جوامع  بشری، بـهره مند سـازد.
مصائب و مشکالت وی در این امر خطیر بسیار بود، چراکه در آن دوران 
وسایل  طبع و نشر کتاب های کمیاب و کتاب خوان مشتاق نایاب بود. با 
آلودگی  بـه  دامـن  که  آمده  آن  مانع  او  طبع   علو  و  نفس   عزت   همه  این 
اینجا  اثری پست و بی مایه دست  یازد و در  مادی بیاالید و به ترجمه هر 
خود می گوید: »وظیفه یک مترجم به عنوان یک عنصر آگاه  در برابر مـردم 
و جـامعه این است که  تنها فـکرش ایـن نباشد که از ترجمه اش پول در 
بیاورد. مترجم باید  در کاری که  می کند، تنویر افکار مردم و آگاه ساختن 
جامعه، اصول آزادی و شرافت انسانی  را مد نظر داشته باشد. مترجم بـاید 
بـه ترجمه آثار آموزنده ای بـپردازد کـه راه صحیح زندگی  و مبارزه  در طریق 
نیل به آرمان های انسانی را به آدم ها بیاموزد و انسان را به  نیروهای  پنهان 
نقش  نویسنده  مانند  مترجم  سازد.  آگاه  اوست،  نهاد  در  که   سازنده ای  و 
رهبری را بر عهده دارد، اگر از ایـن نـقش منحرف شود، هم به خود و هم 

به جامعه اش خیانت  کرده است «.)۵(
آثار برجای مانده از استاد قاضی

می توان آثار ایـن آزادمـرد با فـضیلت را به ۲ دسته تقسیم کرد، نخست 
آثاری که اسـتاد بیشتر به رسالت و پیام  آنها عنایت  داشته است و تقریبا 
۹۰ درصد از کارهای  وی را تـشکیل می دهد. در میان آنها سـه اثـر با نام 
های نان و شراب، در زیر یوغ و قربانی بیشتر شاخص هستند. قسمت دوم 
آثار کالسیکی  هستند که  توجه  استاد در برگرداندن آنها بیشتر بر سبک  و 
اسلوب  نگارش نویسنده اصلی کتاب  معطوف بوده است و در این دسته ۲ 

اثر: دن کـیشوت و دکامرون از همه  برجسته ترند.
جزیره پنگوئن ها، چهل روز موسی داغ، درد ملت، زوربای یونانی، شازده 

آثار  از جمله   ... و  پاریس  مالویل، کمون  قلعه  ایوبی،  کوچولو، صالح الدین 
ماندگار قاضی است.

تسلط بر مضامین داستان ها، ویژگی برجسته استاد قاضی
را  شرط  سه  که  می دانند  توانا  و  چیره دست  را  مترجمی   صاحب نظران ، 
به حد کمال  در خود داشته باشد: تسلط کافی بر زبانی که از آن ترجمه 
می کند به اصطالح  زبان مبدا، چیرگی  و تبحر در لسـانی کـه کتاب را به آن 

برمی گرداند، یعنی زبان  مقصد و آگاهی  و بصارت  بر موضوع اثر.
این صاحبدل با ذوق، با داشتن این سه  شرط، به حق پهلوان بال منازع  
عرصه  ادب و ترجمه معاصر است. وی به آثـار گـرانقدر سرایندگان و ادبای 
نامی ایران  چون  حافظ  و موالنا جالل الدین و مصلح الدین  سعدی شیرازی 

و عبید زاکانی انس و الفتی ویژه داشت.
افزون بر این به زبان  فرانسه  تسلط  و اشرافی کامل  داشت. دقایق و ظرایف 
درون مایه و مضامین داستان ها را به خوبی  درمـی یافت  و از بـار عـاطفی 
واژگان و ترکیبات و کنایات آن نیز مـطلع بـود. بـا ذخیره صوری و معنویی  
که  در هر۲ زبان اندوخته، قلم عزم به کف همت برگرفته و  با بهره جستن 
از همه امکانات نحوی و لغـوی پارسـی بـا مهارت هنری و شیوه ای  رنگارنگ 
با زبانی فصیح  و بـلیغ  بـه  خلق و ابداع ترکیبات، استعارات و کنایات بدیع  
به  را  سخنش   شاعرانه   قریحه  و  ذوق  با  نیز  گاهی  پرداخته،  متن  درخور 
اقتضای کالم بـا بـیان کـلمات مسجع، موزون و آهنگین کرده است. این 
سجع نویسی  و واج آرایی  ترجمه او را به هـنر شاعری نزدیک ساخته تا جایی 

که »حله ای تنیده ز دل و بافته ز جان « فراهم  آورده است.
اکتفا  اللفظی  تـحت  صـورت  بـه  عبارات  و  تعبیرات  برگردان  به  "من 
نمی کردم  و همیشه دلم می خواست، بیانات و جمالتی بیاورم که  در عین  
خوش  نیز  فارسی  زبان  خواننده   مذاق   به  ترجمه  نظر  از  بـودن  درسـت 

بیاید«.)۶(
این مترجم سخت کوش، آن مضامین و مطالبی را کـه  نـویسنده  اصـلی با 
صراحت  بیان آنها را جایز یا خوشایند ندانسته  با ضرب المثل های شـورانگیز 
و دلنـشین عـرضه  داشته  و این بر مالحت، ظرافت، جاذبه و نیروی القایی 
کالم صد چندان افزوده  است . او چـنان طـبیعی و اسـتادانه به ترجمه آثار 
و گزینش واژگان و قالب های نحوی  پرداخته  که به هنگام مطالعه آن  آثـار، 
خـواننده می تواند تصور کند که نویسنده اصلی هم اگر با او همزبان بود، 
داستانش  را بـا هـمان سـبک و اسلوب  می نگاشت  که  او نگاشته است . این  
پیوند بیان و زبان ترجمه  با بیان و کالم نـویسنده را در تـک تک  آثارش 

می توان سراغ گرفت.
چه  کتاب  مصنف  یابد  در  که   نکرده   بسنده   این   بر  تـنها  محمدقاضی،  
مطالب و پیامی را ارایه داشته، بلکه پیوسته بـر آن بـود که  بفهمد چگونه 
و به چه آیین گفته تا بتواند ضمن حفظ  سـبک و اسـلوب نویسنده زبان  و 
بیان خود را به آن نزدیک سـازد و بـر پیـکر شاهد معنا کسوتی متناسب در 
پوشد. در ارتباط با کـتاب دن کـیشوت چنین نوشته است: »از همه مهمتر، 
به قامت کـهنی چـون »دن کیشوت« بخورد و  بود که  نثری  پیدا کردن 
عجب آن بود کـه فـقط ذوق سلیم مـرا بـه یـافتن این نثر رهنمون شد، 
چنان که هـمه خـوانندگان ترجمه  »دن  کیشوت«بر این عقیده اند که موفق 

به یافتن این نـثر مـناسب  شده ام «.)۸(
استاد عبد الحسین زریـن کوب، تالش این مترجم تـوانا را در هـنرمندانه  
برگرداندن این کتاب به پارسـی  مـی ستاید: »هنر بزرگ مترجم این است 
که زبان شیرین  و لطیف و مناسبی برای ترجمه ایـن اثـر نیمه حماسی و 
نیمه فکاهی بـه کـار بـرده است  که بـه  نـهایت  درجه، بدیع و جذاب اسـت . 
بـه  عالوه در ترجمه مصطلحات ذوق و سلیقه خاصی به کار بسته است که 

از تبحر و تسلط او در هر ۲ زبـان فـارسی و فرانسوی حکایت دارد «.)۹(
ها  دشواری  با  رویارویی  هنگام  به  قاضی  استاد  عـالمانه  تـواضع  و  دقت 
ترجمه  قابل  ستایش و تحسین است. وی گاهی برای یافتن مـعادل زیـبا 
و متناسب  کلمه ای ، روزها در قوامیس و فرهنگ های معتبر بـه تـفحص 
و جـست وجو مـی پرداخت و در صـورت لزوم از صـاحبان ذوق و اندیشه 

نیز مدد  می جست .
این پیر عرصه سخن، زمانی به ترجمه اثری مبادرت می ورزید که میان 
عواطف  و حاالت  درونی  خود با نویسنده قرابت و همبستگی احساس می کرد 
و ایـن یکی از رازهای توفیق وی است، زیرا ترجمه ای پسندیده و نیک است 
»که در اثر حسن  تصادف حالت روحی و تجربه مترجم  با حالت روحی و 

تجربه  شاعر یا نویسنده در لحظه آفرینش اثر انطباق داشته بـاشد«.)۱۰(
قاضی می گوید: "گاهی سی کتاب را مطالعه کرده ام و یکی از آنها را برای  
ترجمه پسندیده ام. چون براساس اعتقاد و احساسم متنی  را برای ترجمه 

انتخاب  می کنم."
در  صداقت  و  امانت  حفظ  توانا،  فاضل  این  پسندیده  بسیار  صفات  از 
برگرداندن  درون مایه کتاب است. وی هرگز بینش ذهنی و عاطفی خـود را 
در تـرجمه تأثیر نمی داد و در پیام  و محتوایی  که زاده قلم و ثمره اندیشه  
را  آنها  کوشید،  می  بلکه  کرد،  نمی  تصرف  و  دخل  است،  اصلی   نویسنده  
صادقانه و با بهره گیری از واژه ها و ترکیبات و الفاظ و عبارات زیبای فارسی، 
بدون آن که آگـاهانه  و از روی   تعمد بـا گرایش های  سیاسی و مذهبی و 

اجتماعی خود متناسب  و سازگار سازد و به خوانندگان ابالغ  کند.
سرانجام محمد قاضی

محمد قاضی این مترجم پرتالش کشور، پس از سال های درراه اعتالی 
فرهنگ و ادب کشور در ۲۴ دی ۱۳۷۶ خورشیدی در تهران چشم از جهان 

فرو بست.  
پی نوشت:

سوم،  سال  فرهنگستان،  سردبیر«،نامه  »نامه  گیالنی،احمد،  سمیعی   .۱
شماره دوم، ۶۷۳۱ ، ص ۳.

۲. قانعی  فرد،دمی با قاضی و ترجمه،نشر ژیار، سنندج،۶۷۳۱،ص ۶۶۱.
۳. دمی با قاضی و ترجمه، ص ۲۵۱.

۴. همان ، ص ۳۲۳ .

۵. همان، ص ۴۵۱.

۶. همان، ص ۷۱۲.
کتاب»دربارهء  ترجمه «از  الحسن،»مسائل  ابو  نجفی  به  شـود  رجـوع   .۷

ترجمه«انتشارات مرکز دانشگاهی،۶۶۳۱ ،ص ۴۱ .
۸ دمی  با قاضی و ترجمه، ص ۶۶.

۹ -  به نقل از دمی  با قاضی و ترجمه، ص ۲۷.
سـعید  تـرجمه   نـایدا،  جین  مترجم«نوشته  ترجمه،»نقش  ۱۰دربارهء 

باستانی، ص ۴۲. ص ۰۱
منبع: خبرگزاری ایرنا 
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ضرب المثل های کرمانی 

چگونه لیدر سرمایه خود باشیم؟ 

درمیاره!  بادوم  ی  ریشه  بادوم  سیخ 

)شاخ درخت بادام ریشه درخت بادام 

را در می آورد!(

و  است  بادوام  و  محکم  چوبی  دارای  کوهی  بادام  درخت 
ریشه  درآوردن  علت  همین  به  دارد.  اعماق خاک  در  ریشه 
ی آن کار ساده ای نبوده و در گذشته کسانی که برای تهیه 
هیزم اقدام می کردند بر این باور بودند، ریشه ی درخت بادام 
به وسیله شاخه ای از جنس خودش از زمین بیرون می آید.

درختان گردو و چنار نیز دارای چوبی محکم و بادوام بودند 
و به همین لحاظ درهای قطور و بزرگ دروازه های شهرها را 

از چوب این درختان می ساختند.
با این وصف، درختان تناور و چندصدساله ی چنار یا گردو 
را با تبرهایی قطع می کردند که دسته ی آنها از چوب همان 

درخت ها تهیه می شد.
آورد!« که  را در می  بادام  بادام ریشه ی  جمله ی »سیخ 
فروشان جاری می شد،  و هیزم  زبان هیزم کشان  بر  اغلب 
وقتی  کنایی شد. چنانکه  ادبیات  و  ها  مثل  وارد  رفته  رفته 
پادشاهی از طغیان و سرکشی سرکرده ی یکی از ایل ها و 
طوایف در عذاب و گرفتاری بود و نظامیان او نمی توانستند 
کاری از پیش ببرند، یکی از مشاوران سالخورده و با تجربه ی 
او می گفت: »سیخ بادام ریشه ی بادام را در می آورد!« یعنی 
برای شکست دادن و به تسلیم کشیدن فالن سردار، باید از 
خویشان و افراد ایل خودش استفاده کرد. زیرا آنها از عادت 

ها و ضعف های او آگاهی بیشتری دارند و ما می توانیم بدون 
تحمل هزینه های سنگین و کشتن عده ای افراد بی گناه، 
تنها با پرداختن چند سکه ی طال و یا دادن وعده حکومت 
فالن منطقه، از شّر سرکرده فالن ایل راحت شویم و تاریخ 
نمونه های زیادی در خود ثبت کرده است که پادشاهی نامدار 
و یا سرداری بزرگ به سبب خیانت نزدیکانش از صفحه ی 

روزگار محو شده است.
ی  سرسلسله  میبدی  مظفری  امیرمحمد  مثال،  عنوان  به 
پادشاهان مظفری کرمان و فارس ملقب به امیرمبارزالدین که 
طی جنگ های طوالنی و به قدرت شمشیر، قلمرو فرمانروایی 
خود را تا فارس توسعه داده بود، یکی از سردارانی است که 
ابتدا او را  فرزندانش با کشیدن میل گداخته در چشمانش، 
نابینا کرده و سپس در قلعه ی بم زندانی می کنند تا اینکه 

در همانجا زندگی را بدرود می گوید.
مسجد جامع کرمان که از جاذبه های گردشگری ارزشمند 
که  است  مهمی  تاریخی  بناهای  از  رود  می  شمار  به  ایران 
تاریخی  بنای  این  است.  شده  ساخته  او  فرمان  و  هزینه  به 
یادگار نجات معجزه آسای او در یکی از جنگ هایی است که 
بین لشکریان او و اوغانیان ساکن در ارتفاعات جنوب کرمان 
درگرفته بود. در این نبرد، لشکریان او تار و مار می شوند و 
او پیاده و بدون اسب در محاصره دشمن قرار می گیرد. در 
این حالت، نذر می کند که اگر از این مهلکه رهایی یابد، با 
هزینه ی خودش در کرمان مسجدی بزرگ و باشکوه بسازد 
که ناگهان یکی از پهلوانان سپاه در کنار او ظاهر می شود و 
اسب خود را به او می بخشد تا فرار کند. این ماجرا در تاریخ 
از  ای  حقیر خالصه  و  آمده  مفصل  و  کامل  طور  به  کرمان 
آن رادر این مقاله آوردم. عالقمندان می توانند برای کسب 

اطالعات بیشتر به آن مراجعه کنند.
شاه شیخ ابواسحاق اینجو پادشاه فارس

مرحوم دکتر قاسم غنی در جلد اول بحث در آثار و احوال 
حافظ می نویسد: »شاه شیح ابواسحاق، مردی با داد و دهش 
فضل  اهل  بوده،  آزادمنش  و  شاد  دوست،  دانش  و  فاضل  و 
و هنر را رعایت می نموده و پرورش می داده است. خوش 
صورت و صاحب اخالق کریمه بود و در دوره ی حکومت او 
و سایر افراد خاندان اینجو، فارس قرین نعمت و ثروت بود.«

مبارزالدین  امیر  اینجو،  ابواسحاق  شیخ  ی  عمده  رقیب 
محمد مظفری بود که مدعی بود، شاه شیخ در مبارزاتی که 
با هم داشته اند، هفت هشت بار عهدش را نقض کرده است 
و سرانجام در نتیجه ی یک سلسله جنگ و جدال، شیراز را 
از تصرف شاه شیخ به در آورد و او را به تهمتی که واقعیتش 

معلوم نیست، مستوجب قصاص جلوه داد و اعدامش کرد.
حافظ بارها در قصیده، غزل و قطعه از شاه شیخ ابواسحاق 
به نیکی و پس از قتلش به دریغ یاد کرده است. مورخان او را 
به فرهنگ دوستی و فرهنگ پروری خوب رویی، نیک خویی، 
شادخواری، خوش گذرانی و ترویج علم و عمران ستوده اند.

حافظ غزل شماره 207 دیوانش را در رثای او سروده است: 
روشنی  را  دیده  بود/  منزل  توام  کوی  سر  که  آن  باد  »یاد 
اثر  از  و گل  راست چون سوسن  بود/  از خاک درت حاصل 
صحبت پاک/ بر زبان بود مرا آنچه تو را در دل بود/ دل چو از 
پیر خرد، نقل معانی می کرد/ عشق می گفت به شرح، آنچه 
دامگه  این  در  تطاول که  و  از آن جور  آه  بود/  او مشکل  بر 

است/ آه از آن سوز و نیازی که در آن محفل بود/ در دلم بود 
که بی دوست نباشم هرگز/ چه توان کرد که سعی من و دل 
باطل بود/ دوش با یاد حریفان به خرابات شدم/ خم می دیدم، 
خون در دل و پا در گل بود/ بس بگشتم که بپرسم سبب 
درد فراق/ مفتی عقل در این مساله الیعقل بود/ راستی خاتم 
مستعجل  دولت  ولی  درخشید  بواسحاقی/ خوش  فیروزه ی 
بود/ دیدی آن قهقه ی کبک خرامان حافظ/ که ز سر پنجه 

ی شاهین قضا غافل بود«
محتسب 

پس از قتل شاه شیخ ابواسحاق اینجو، حافظ امیر مبارزالدین 
را به عنوان پادشاه نمی پذیرد و رندانه او را »محتسب« می 
کننده،  حساب  معنی  به  محتسب  ها،  نامه  لغت  در  خواند. 
شمارنده، داروغه، کدخدا، نگهبان و مقامی پایین تر از پادشاه 

ثبت شده است.
ولی  بود  گیر  سخت  و  تندخو  فرمانروایی  امیرمبارزالدین 
حافظ به فراست دریافته بود که او فردی ریاکار و مردم فریب 

در شعرهایش،  واژه ی محتسب  از  استفاده  با  لذا  و  است 
مورد  را  او  طنز  با کالم  و  بود  چالش کشیده  به  را  او  مقام 
ریشخند و تمسخر قرار می داد. او در غزل شماره ی 200 
و  مفتی  و  حافظ  و  که شیخ  خور،  »می  است:  گفته  دیوان 

محتسب/ چون نیک بنگری، همه تزویر می کنند«.
سیخ های بادام ریشه ی بادام را در می آورند

ملقب  میبدی  مظفری  محمد  امیر  فرزندان  سرانجام، 
او  ی  زننده  رفتارهای  و  تندخویی  از  مبارزالدین،  امیر  به 
پدر  منظم  برنامه ی  و  ها  عادت  از  و چون  آمدند  به ستوه 
و  کرده  دستگیر  را  او  قرآن،  تالوت  هنگام  داشتند،  آگاهی 
ارشدش »شاه  فرزند  او  از  به چشمانش میل کشیدند. پس 
شجاع« به قدرت رسید که البته سیره و سلوک او در کتابهای 
تاریخ آمده و حافظ نیز در دیوان اشعارش گوشه ی چشمی 
شرح  که  است  داشته  مظفری  سیمای  خوش  شاه  این  به 
ماجراهای حافظ و شاه شجاع در این مقال اندک و حوصله 

ی خوانندگان عزیز نگنجد.
از ماست که بر ماست

به هر حال این واقعیت را نبایستی از نظر دور داشت که 
استفاده  با سوء  نزدیکان  و  از حوادث، خویشان  بسیاری  در 
و  زنند  می  ضربه  آنها  به  خویشان  اسرار  و  ضعف  نقاط  از 
را همواره در نظر داشت  این مثل کرمانی  پیام  بایستی  لذا 
با  اسرار و مشکالت زندگی خصوصی  که در میان گذاشتن 
دیگران، چندان کار عاقالنه ای نیست زیرا قوم و خویش ها 
اگر سودکالنی از افشای اسرار شما به دست آورند در افشای 
آنکه  آنها، لحظه ای تردید به خودشان راه نمی دهند مگر 
عارف و متدین باشند که اطمینان از این معنا هم برای هر 

کسی مقدور نیست.
گلستان  چهارم  باب  از  دوم  حکایت  مقال  این  پایان  در 
سعدی را که ارتباط نزدیکی با مثل ما دارد به عنوان ُحسن 

ختام می آوریم:
»بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد، پسر را گفت: ـ نباید 
که این سخن با کسی در میان نهی! گفت: ـ ای پدر، فرمان 
مطلع  این  ی  فایده  بر  مرا  خواهم  ولیکن  نگویم  راست،  تو 
تا  ـ  گفت:  چیست؟  داشتن  نهان  در  مصلحت  که  گردانی 
مصیبت دو نشود یکی نقصان مایه و دیگر شماتت همسایه«.

سرویس اقتصادی کرمان امروز
 

یک معامله گر بازار بورس گفت: از نظر ادبیات مالی و تجربه 
سرمایه گذاری این را باید مدنظر داشت که قاعده و قانون این 
است که به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، باید در چند 

حوزه سرمایه گذاری انجام دهیم.
مجتبی ابراهیمی در گفت وگو با ایسنا در خصوص اینکه پس 
انداز خود را کجا سرمایه گذاری کنیم، اظهار کرد: حوزه های 

سرمایه گذاری متفاوتی وجود دارد.
وی افزود: بازار ملک، بازار ارز، بازار طال، بانک، بازار سرمایه 
و حوزه های خردتری به عنوان حوزه های عمده سرمایه گذاری 

هستند که می توان پول خود را در آن ها سرمایه گذاری کرد.
عضو هیات علمی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی بیان کرد: 
اینکه پول و سرمایه خود را در حوزه زمین ، طال، سکه یا در 
بانک سرمایه گذاری کنیم و یا اینکه در بورس، سهام شرکت ها 
را خریداری کرده، از صندوق های سرمایه گذاری بخریم یا در 
صنایع خودرویی، پاالیشی و یا داروی سرمایه خود را بگذاریم، 

هر کدام شکل و شمایل مختلفی در دل خود دارند.
تجربه  و  مالی  ادبیات  نظر  از  داد:  ادامه  ابراهیمی 
سرمایه گذاری این را باید مدنظر داشت که قاعده و قانون این 

است که به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، باید در چند 
حوزه سرمایه گذاری انجام دهیم.

این تحلیلگر بازار بورس افزود: اگر قصد داریم مبلغی پول را 
سرمایه گذاری کنیم، الزم است بخشی را سهام بخریم، بخشی 
را در بانک سرمایه گذاری کنیم و بخشی را به عنوان مثال طال 
بخریم. دلیل این کار این است که اگر زمانی مثاًل بازار سرمایه 

دچار تنش شد، سرمایه روانه محلی می شود که امن است.
ابراهیمی اظهار کرد: به طور مثال، اگر نرخ سود سپرده های 
خارج  بورس  از  می خواهد  که  پولی  یافت،  افزایش  بانکی 
بانک  در  که  سهمی  به  نیز  ما  و  می شود  بانک  روانه  شود، 
سهیم  آن  سودآوری  در  می توانیم  کردیم،  سرمایه گذاری 

باشیم.
وی با بیان اینکه باید در حوزه سرمایه گذاری این گونه عمل 
کنیم تا از ریسک سرمایه گذاری در امان باشیم، افزود: باید به 
این نحو سرمایه گذاری کرد تا در تمام بازارهای مالی به نسبت 

مشارکت داشته باشیم.
این تحلیلگر بازار بورس بیان کرد: در مواقعی ممکن است 
همه  وقتی  و  باشد  داشته  وجود  سهام  بازار  حوزه  در  اقبال 
پول خود را در بازار سهام سرمایه گذاری کنیم، بازدهی خوب 
بگیریم که اگر پول خود را در محل های مختلف سرمایه گذاری 
ممکن  اما  نمی رسیدیم،  بازدهی  این  به  مجموعاً  می کردیم، 

است عکس این اتفاق نیز رخ دهد.

ابراهیمی ادامه داد: ممکن است در مواقعی بازار روی دیگری 
را به ما نشان دهد و تمام سرمایه و یا بخش عمده ای از آن 

را از دست دهیم که این امر، اثر روانی مخربی بر ذهن دارد.

مختلف  بازارهای  در  کنیم  سعی  باید  اینکه  بیان  با  وی 
افزود:  برسانیم،  حداقل  به  را  ریسک  تا  کنیم  سرمایه گذاری 
بازار بورس شدیم، باید از صنایع مختلف سهم های  اگر وارد 

همپوشانی  یکدیگر  با  نوعی  به  تا  کنیم  خریداری  مختلف 
داشته باشند.

این تحلیلگر بازار بورس بیان کرد: نباید تمام پول را در یک 
صنعت خاص سرمایه گذاری کنیم  چراکه اگر عواقب مثبت 

و یا منفی آن بسیار بر روی سرمایه ما اثرگذار خواهد بود.
ابراهیمی اظهار کرد: الزم است هر بخشی از سرمایه را در 
حوزه های مختلف سرمایه گذاری کنیم و با این شکل و شمایل 

ریسک سرمایه گذاری در بورس را به حداقل می رسانیم.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه اکنون لیدر سرمایه گذاری، 
بازار سهام و بورس است، می توانیم در آن سرمایه گذاری کرده 
و از آن طرف نیم نگاهی به بازارهای موازی این بازار شامل 

بازار طال، مسکن و یا سیستم بانکی داشته باشیم.
اگر  صورت  این  در  کرد:  بیان  بورس  بازار  تحلیلگر  این 
سرمایه ها  شود،  ایجاد  تنش  سرمایه گذاری،  حوزه  یک  برای 
مجبور است روانه حوزه دیگری شود که به اصطالح ریسک 

سرمایه گذاری را به این شکل کاهش خواهیم داد.
ابراهیمی تصریح کرد: با توجه به اینکه اکنون اقبال عمومی 
بر روی بازار سرمایه و بازار سهام بیش تر است، همین موارد را 

باید در دل بازار سهام رعایت کرد.
و شرکت های  در صنایع  را  پول خود  باید  یادآور شد:  وی 
مختلف به نوعی تقسیم بندی کنیم تا ریسک سرمایه گذاری 

خود را کاهش دهیم.

به قلم یحیی فتح نجات 
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موافقت مشروط وزارت بهداشت با جریمه مالی افرادی که ماسک نمی زنند

پرداخت فوق العاده ویژه کادر درمان از مهرماه

معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه این وزارتخانه 
موافق  زنند،  نمی  ماسک  که  افرادی  از  جریمه  اخذ  با 
تهیه  برای  که  افرادی  باید  حتما  البته  گفت:  است، 
جریمه  اخذ  قاعده  از  دارند،  مالی  محدودیت  ماسک 

مستثنی شوند.
برخی  درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  در  حریرچی  ایرج  دکتر 
پیشنهادات مبنی بر اخذ جریمه از افرادی که از ماسک 
خوشبختانه  حاضر  حال  در  گفت:  نمی کنند،  استفاده 
طبقات  و  می کنند  استفاده  ماسک  از  جامعه  اکثریت 
که  کرد  توجه  باید  البته  می زنند.  ماسک  هم  مختلف 
ماسک  کرونایی  شرایط  این  در  که  افرادی  از  تعدادی 
می توانند  و  داشته  مالی  استطاعت  اینکه  با  نمی زنند، 
ماسک تهیه کنند، اما باز هم از ماسک استفاده نمی کنند.
در  بازدارنده  روش های  از  استفاده  قاعدتا  افزود:  وی 
با  کنون  تا  البته  بود.  خواهد  کننده  زمینه کمک  این 
تا  به گذشته  نسبت  از ماسک  استفاده  مردم  همکاری 
برابر شده  یافته است و حتی چند  افزایش  زیادی  حد 

است، اما همچنان این میزان کافی نیست. قاعدتا باید از 
روش های بازدارنده استفاده کرد که یکی از این روش ها 
که  نمی زنند  ماسک  که  است  افرادی  از  جریمه  اخذ 
باید  و حتما  قاعدتا  البته  باشد.  می تواند کمک کننده 
افرادی که برای تهیه ماسک محدودیت مالی دارند،  از 

قاعده اخذ جریمه مستثنی شوند.
در  حاضر  حال  در  گفت:  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
استفاده  ماسک  از  افراد  درصد   ۷۰ باالی  شهرها  سطح 
 ۸۰ به  میزان  این  مناطق  برخی  در  حتی  و  می کنند 
درصد هم رسیده است. در عین حال مهم است که در 
معابر عمومی، محل های اداری و محل مراجعات مردم 
نیز  و...  کارگاه های صنعتی  روستاها، شهرهای کوچک، 

این موضوع رعایت شود.  
وی با بیان اینکه بنابراین با روش اخذ جریمه مالی از 
افرادی که در محیط های عمومی و در سطح جامعه  
عامل  یک  گفت:  هستیم،  موافق  نمی زنند،  ماسک 
بازدارنده مانند جریمه که در بسیاری از کشورهای دنیا 

ماسک  از  استفاده  افزایش  به  قاعدتا  می شود،  استفاده 
کمک قابل توجهی خواهد کرد.

ماسک  توزیع  وضعیت  به  اشاره  با  ادامه  در  حریرچی 
ملی  ستاد  مصوبه  طبق  گفت:  نیز  داروخانه ها  در 
عهده  بر  آن  توزیع  بر  نظارت  و  ماسک  تأمین  کرونا 

در  ماسک  کمی  تعداد  واقعا  است.   صمت  وزارت 
باید حتما ماسک  و  توزیع شده است  بین داروخانه ها 
حال  هر  به  شود.  توزیع  داروخانه ها  بین  در  بیشتری 
ماسک  تامین  اصلی  مرجع  عنوان  به  باید  داروخانه ها 

شناخته شده و اقدام کنند.

وگوی  گفت   در  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
اینستاگرامی مستقیم با کادر درمان ضمن اعالم استخدام 
۱۰ هزار نفر از پرسنل شرکتی و قراردادی کادر درمان در 
وزارت بهداشت، گفت: انشاهلل کارانه معوق درمان نیز تا 
ماه آینده پرداخت خواهد شد و همچنین سازمان برنامه 
و بودجه کشور متعهد شد که از مهرماه ماهانه فوق العاده 

ویژه کرونا را نیز به وزارت بهداشت بپردازد.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، محمدباقر نوبخت 
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت وگوی زنده 
اینستاگرامی با کادر درمان و پرستاران، با اشاره به اینکه 
بیش از ۴۰۰۰ کامنت مخاطبان صفحه اینستاگرام در سه 
سرفصل دسته بندی شده است؛ گفت: نخستین موضوع 
بوده؛ دسته  برای جذب  درخواست کادر درمان شرکتی 
دوم خواستار پرداخت کارانه معوق کادر درمان شده بودند 

و دسته سوم متقاضیان دریافت فوق العاده ویژه بودند.
 وی با بیان اینکه بخشی از این مطالبات متوجه سازمان 
برنامه و بودجه است است و بخشی از آنها مثل دریافت 
فوق العاده ویژه، متوجه وزارت بهداشت است که از سازمان 
و  برنامه  سازمان  و  کند  درخواست  استخدامی  و  اداری 
بودجه برای آن منابع الزم تامین کند؛ افزود: هفته گذشته 
برای  آن  که طی  داشتم  نمکی  دکتر  با  گویی  و  گفت 
برنامه  بهداشت،  وزارت  به  شده  صادر  دستورات  اجرای 

ریزی شد.

دکتر نوبخت گفت: چنانچه مستحضرید قبال منابع الزم 
برای جذب ۳ هزار نفر نیرو شرکتی تهیه شده بود و بعد 
با بررسی تعدد نیروهای شرکتی و قراردادی؛ مقرر شد که 
زمینه جذب ۱۰ هزار نفر فراهم شود. البته با اولویت افراد 
شرکتی و قراردادی موجود. مقدمات الزم هم فراهم شد. 
در جلسه ستاد کرونا هم با رئیس جمهور صحبت شد 
و ایشان هم این موضوع را پذیرفتند. نهایتا این موضوع 

مصوب شد.
وی تاکید کرد: به این ترتیب اولین اولویت کادر درمان، 
دال بر جذب اعضای کادر درمان و استخدام آنها پیگیری 
نیروی  نیازمند جذب  همچنان  ما  البته  شد.  مصوب  و 
جدید هستیم و چنانچه تا پایان سال اعالم نیاز شود، باز 
هم دولت کوتاهی نخواهد کرد و بیش از ۱۰ هزار نفر را 

هم می توانیم جذب کنیم.
معاون رئیس جمهوری در ادامه گفت: درباره کارانه های 
است؛  حقی  به  مطالبه  که  هم  درمان  کادر  معوق 
اختصاصی  درآمدهای  از  باید  کارانه ها  که  بگویم  باید 
به دلیل وضعیت کرونا و  اما  تامین شود.  بیمارستان ها 
محدود شدن فعالیت دانشگاه ها و ... این درآمد چندان 
البته هفته گذشته ۲ هزار میلیارد  محقق نشده است. 
تومان تحت عنوان بیمه سالمت، برای تامین این معوقات 

پرداخت شده است.
دکتر نوبخت با بیان اینکه سازمان نظام پرستاری با جدیت 

امور کادر درمان را پیگیری می کند، ادامه داد: این سازمان 
اعالم کرد که دریافتی برخی دانشگاه ها از این محل صفر 
بوده است. به همین دلیل ۲ هزار میلیارد تومان دیگر را 
مستقیما به دانشگاه ها تخصیص دادیم و به امید خدا، 
این  اگر  شد.  خواهد  پرداخت  آینده  روز  دو  یکی  ظرف 
بنده را در جریان بگذارید که  را دریافت نکردید،  معوقه 

مجددا پیگیری کنم.
وی با اشاره به اینکه ۵۰۰۰ میلیارد تومان کارانه معوق در 
این زمینه وجود دارد، تاکید کرد: وظیفه دولت است که 
این معوقات را بپردازد. انشاهلل تا ماه آینده می کوشم که 

همه این معوقات نیز پرداخت شود.
ویژه جذب«  العاده  »فوق  موضوع  اینکه  بیان  با  نوبخت 
ادامه  است؛  بوده  درمان  کادر  درخواستی  موارد  دیگر  از 
داد: در گفت و گویم با وزیر بهداشت این موضوع بررسی 
برای  عزیزان  شما  درخواست  تومان،  میلیارد  شد. ۸۴۰۰ 
این منظور بوده است. وزارت بهداشت، اسفندماه در یک 

مرحله افزایش پرداخت ماهانه به پرستاران داشته است.
از ابتدای فروردین هم ۱۵ درصد دیگر به دریافتی کادر 
درمان اضافه شده است. اما باید در نظر داشته باشید که 
فوق العاده ویژه شغل، دارای بار مالی است و ضرورت دارد 
که تامین شود. این در حالی است که دو مرحله افزایش 
یاد شده دریافتی پرستاران، در بودجه سال گذشته وزارت 
بهداشت نیامده بود و این وزارتخانه در حال حاضر منابع 

الزم برای فوق العاده ویژه را ندارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: نهایتا این طور 
توافق شد که اوال هیچ بدهی ای به شما نداشته باشیم. از 
این رو معوقات را خواهیم پرداخت. مقرر شد که وزارتخانه 
هم منابعش را تجهیز کند و ببیند که از کی می تواند 
فوق العاده ویژه را بپردازد و در تنظیم الیحه بودجه سال 
آینده نیز منابع آن دیده می شود. تا آن زمان ما متعهد 
شدیم که به وزارت بهداشت، ماهانه فوق العاده ویژه کرونا 

را از اول مهر ماه پرداخت کنیم.
کرد:  خاطرنشان  گو  و  گفت  این  پایانی  بخش  در  وی 
در مجموع توافقات با وزارت بهداشت شامل »استخدام 
تا یکی  کارانه معوق  نیروی شرکتی«، »تامین  ۱۰ هزار 
دو ماه آینده؛ به گونه ای که معوقات به صفر برسد« و 
سازمان  از سوی  درمان  کادر  ویژه  العاده  فوق  »پرداخت 
برنامه و بودجه کشور مادامی که وزارتخانه امکان پرداخت 

آن را بیابد« شد.
معاون رئیس جمهور در پایان گفت: به یاری پروردگار، به 
مطالبات کادر درمان عنایت خواهیم داشت و برای تامین 
منابع مورد نیاز آنها خواهیم کوشید. چرا که به فرموده 
قرآن »پاسخ احسان و نیکی، احسان است«. در این زمینه 
به ما اعتماد کنید. چرا که تمام مساعی دولت، سازمان 
برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، در این است که خدمات 

شما عزیزان، جبران شود

سرقت ۲۱کیلو شمش طال

 که صاحب ندارد!

مجرم سابقه داری که بعد از آزادی از زندان باندی را تشکیل 
داده و به کیف قاپی  های سریالی دست می زد در جریان یکی 

از سرقت هایش ۲۱ کیلو شمش طال دزدید.
یکی از شب های زمستان سال گذشته زنی از محل کارش 
رفت  تاکسی  ایستگاه  سمت  و  آمد  بیرون  تهران  غرب  در 
تا با سوار شدن به خودرو به خانه بازگردد که ترک نشینان 
موتوسیکلتی که ماسک به چهره هایشان زده و چاقو داشتند 
به این زن حمله کرده و او را تا مسافتی روی زمین کشاندند 
و با سرقت کیفش که گوشی تلفن همراه، پول و کارت بانکی 
ناحیه ۳۴  دادسرای  در  پرونده ای  متواری شدند.  بود  آن  در 
مردان  که  داشت  ادامه  پلیسی  تحقیقات  و  تشکیل  تهران 
قرار  کیف قاپی  هدف  مشابه  شیوه ای  به  که  دیگری  زنان  و 

گرفته بودند به پلیس آگاهی آمدند و شکایت کردند.
تحقیقات از شاهدان نشان می داد که سارقان چهار نفر بوده 
و با دو موتوسیکلت سرقت ها را انجام می دادند. حتی برخی 
کرده اند.  مصدوم  و  زخمی  دزدی ها  جریان  در  را  شاکیان 
تحقیقات پلیسی ادامه داشت تا این که متهمان کیف  زنی 
را سرقت کردند و هنگام فرار ماسک یکی از آنها از چهره اش 
افتاده بود که برای یک لحظه ای دوربین مداربسته تصویر او 
را ثبت کرد. ماموران احتمال دادند او سابقه دار است، بنابراین 
بانک مجرمان پلیس آگاهی را بررسی کردند که معلوم شد 

تصویر این سارق با کیف قاپ حرفه ای مطابقت دارد.
تحقیقات  در  این که  تا  شد  گرفته  نظر  زیر  او  پاتوق های 
بعدی ماموران به سرنخ هایی دست یافتند که نشان می داد 
با  او  قرار  به محل  اودرصدد فروش شمش های طالست که 
روز  چند  ماموران  و  نشد  حاضر  خریدار  که  رفتند  خریدار 

پیش موفق به دستگیری متهم پرونده شدند.
او به پلیس آگاهی تهران منتقل شد و ابتدا اظهارات ضد و 
اما در تحقیقات بعدی اعتراف کرد و  نقیضی را بیان کرد، 
بارها  دارم.  گفت: سابقه هایی در زمینه سرقت و کیف قاپی 
پایان  محکومیتم  که  گذشته  سال  زمستان  و  رفتم  زندان 
گرفت آزاد شدم. باندی را تشکیل داده و با دو موتورسیکلت 
تردد  تهران  شمال غرب  و  غرب  به ویژه  تهران  محله های  در 
و  کرده  حمله  مردم  سوی  به  مناسب  فرصتی  در  و  کرده 
کیف هایشان که اغلب پول، کارت بانکی و گوشی تلفن همراه 
در آن بود را سرقت می کردیم و اگر آنها مقاومت می کردند با 
چاقو زخمی شان کرده یا روی زمین می کشیدیم تا مصدوم 

شوند.
وی ادامه داد: بعد از مدتی تصمیم گرفتیم از طالفروشان که 
گاهی با کیف طال جا به جا می کردند در بازار تهران سرقت 
کنیم. دو روزی در بازار پرسه می زدیم تا این که در روز سوم 
مشاهده کردیم دو مرد جوان هرکدام کیفی را به دست دارند 

و از آن مراقب می کنند و اطراف را می پایند.
بعد سوار موتوری شده و از بازار خارج شدند. سایه به سایه در 
تعقیب شان بودیم و در کوچه ای خلوت راه را بر آن دو نفر 
بستیم و با چاقو به جانشان افتادیم و بعد از آن که کتک شان 
در  وقتی  شدیم.  متواری  و  کرده  سرقت  را  کیف  دو  زدیم، 
پاتوق مان کیف را باز کردیم با ۲۱ شمش یک کیلویی طال 

رو به رو شدیم و با فروش آن پول خوبی نصیب مان شد.
فروش شمش های  و  خرید  زمینه  در  که  نفر  سه  ادامه  در 
طالی دزدی با اعضای باند همدستی کرده بودند نیز بازداشت 
و به جرایم شان اعتراف کردند. این در حالی بود که ماموران 
در جریان تحقیقات بعدی متوجه شدند که هیچ فردی به 
مراکز پلیس نرفته و درباره سرقت شمش های طال شکایتی 
از این باند کیف قاپی نکرده است، بنابراین پلیس در تالش 

برای یافتن صاحبان اصلی شمش های طالی سرقتی است.

وزیر بهداشت تصمیم ستاد ملی کرونا برای برگزاری کنکور 
و تعویق این آزمون بزرگ را اعالم کرد و گفت: کنکور در تاریخ 

۳۱ مرداد برگزار خواهد شد.
ما  دغدغه  بزرگترین  گفت:  بهداشت  وزیر  نمکی  سعید 
خودمان  فرزند  را  ایران  فرزندان  همه  بود،  مردم  سالمت 
می دانیم، جلسه مفصلی در این زمینه برگزار شد و مسائل 
وفاق همگان  مورد  بررسی شده  موارد  و  بررسی شد  زیادی 
قرار گرفت. وی ادامه داد: حاصل این گفت وگو و بحث چند 
ساعته این شد که کمیته ای با حضور روسای کمیسیون ها 

تشکیل شود و در کنار همکاران من در وزارت بهداشت و 
وزارت علوم و تحقیقات و سازمان سنجش پروتکل ها مرور 
آزمون  به  نسبت  بیشتری  با سختگیری  پروتکل ها  و  شوند 

دکتری تدوین شوند.
 وزیر بهداشت گفت:  در سه مرحله نقل و انتقال داوطلبین 
انجام  با سختگیری  امتحانی، ورود و خروج  به داخل حوزه 

شود و در مناطق مختلف پروتکل ها تغییر کند.
نمکی خاطرنشان کرد: قرار شد فاصله گذاری ۲ متری رعایت 
شود، ماسک برای داوطلبان تامین شود و تنها از ۲۰ درصد 

فضای مکان های برگزاری آزمون استفاده شود.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شد ناظرینی با اشتراک سازمان 
نظارت  کنکور  برگزاری  بر  نهاد  مردم  سازمان های  و  بسیج 

داشته باشند.
در  کنکور  برگزاری  به  تصمیم  نهایتا  گفت:  بهداشت  وزیر 
اضطراب  از  داوطلبان  تا  شد  گرفته  مرداد   ۳۱ مقرر  تاریخ 

خارج شوند.
پروتکل ها خواهیم  اجرای  بر  قوی  نظارت های  افزود:  نمکی 

داشت تا حتی یک نفر هم به کرونا مبتال نشود.

کنکور  درخصوص  بازنگری  شد  مقرر  کرد:  عنوان  وی 
کمتری  داوطلبین  که  رشته هایی  و  گیرد  سراسری صورت 
دارد تالش می شود تا بار آنها را تا روز کنکور از دوش تعداد 

شرکت کننده ها کم کنیم.
وزیر بهداشت تاکید کرد: در رابطه با احتمال حذف کنکور 
در سال های آتی قرار شد تصمیم منطقی صورت گیرد و 
به آن موضوع نیز پرداخته شود، امیدواریم همانطور که در 
کشور تصمیمات بزرگی گرفتیم کنکور نیز به بهترین نحو 

ممکن برگزار شود

روزنامه شهروند نوشت: با گذشت ۴۰ روز از قتل طال و جواهرفروش 
ادامه  معمایی  پرونده  این  خصوص  در  تحقیقات  پایتخت،  سرشناس 
با  مقتول  این  نزدیکان  و  همکاران  دوستان،  از  نفر   ۱۷ کنون  تا  دارد. 
حضور در دادسرای جنایی تهران مورد بازجویی قرار گرفته اند، با وجود 
این هنوز این پرونده مبهم و سربسته باقی مانده است. پسر مقتول 
که چند  سالی است خارج از کشور زندگی می کند، بعد از این حادثه به 
وطن بازگشته و به  عنوان تنها ولی دم خواهان دستگیری و اشد مجازات 

قاتل یا قاتالن پدرش است.
صبح چهارشنبه، چهارم تیر، بود که چند مأمور شهرداری پیکر بی جان 
تلو پیدا کردند. در  و خون آلود این مرد سرشناس را در حوالی جاده 
همان بررسی های ابتدایی مشخص شد که این عضو سابق اتاق بازرگانی 
ابتدا خفه شده و بعد هم با جسم سنگینی ضربات مهلکی به سرش 
وارده شده است. در ادامه مأموران مطمئن شدند که جسد این طالفروش 
پس از قتل به این محل آورده شده است. در ادامه تحقیقات هم راز 
ناپدیدشدن کیف جواهرات و طال های مرد طالفروش برمال شد. به گفته 

و  که خرید  را  و جواهراتی  عبدالعلی همیشه طال  نزدیکش،  دوستان 
فروش می کرد در یک کیف کوچک دستی با خود به همراه داشت. اما 
از آنجا که چنین کیفی همراه مقتول پیدا نشد و از خودروی مدل باال و 
تلفن همراهش هم هیچ ردی نبود، این احتمال مطرح شد که از سوی 
عامل یا عامالن جنایت به سرقت رفته باشد. همین هم شد تا بازپرس 
مصطفی واحدی از شعبه یازدهم دادسرای امور جنایی پایتخت دستور 
پیگیری این پرونده را صادر کند و شماره پالک خودروی مقتول هم به 
تمامی واحد های گشت پلیس اعالم شد تا در صورت مشاهده توقیف 
شود. اما حاال با گذشت چند هفته از آن حادثه، تالش کارآگاهان جنایی 
به نتیجه نرسیده است. از سوی دیگر در این مدت افراد زیادی هم در 
برابر بازپرس پرونده حاضر شدند و مورد سوال و جواب قرار گرفتند تا 
از همکاران  یکی  افراد  این  میان  در  برمال شود.  این جنایت  راز  شاید 
نزدیک به مظفریان در اظهاراتی مدعی شد که روز قبل از جنایت او را 
در یک خیریه مالقات کرده است و چند کالمی هم درباره یک گردنبند 
عتیقه با هم صحبت کرده اند؛ گردنبند طالیی قدیمی که مقتول قبل 

از مرگش آن را ارزش گذاری کرده بود. پلیس به امید اینکه شاید همین 
گردنبند سرنخی باشد برای روشن شدن ماجرا به سراغ دو زنی رفتند که 

گردنبند را برای قیمت گذاری به نزد مقتول برده بودند.
اما اظهارات این دو زن هم کمک چندانی نکرد: »ما از طریق دوستانم 
با آقای مظفریان آشنا شدیم، بعد هم با صاحب گردنبند قرار مالقاتی 
اعالم  را  نظرشان  گردنبند  دقیق  بررسی  از  دادیم. مرحوم پس  ترتیب 
کردند، اما رقم پیشنهادی ایشان مورد قبول صاحب آن قرار نگرفت.« 
دیدار  از  قبل  که  گفتند  بازپرس  به  هم  را  موضوع  این  زنان  این  اما 
مظفریان چند پیام تهدیدآمیز دریافت کردند: »از یک شماره ناشناس 
مقتول  از  که  دادند  هشدار  ما  به  شد  ارسال  پیام  چند خط  ما  برای 
فاصله بگیریم، حتی در یکی از پیام ها خطاب به ما عنوان شده بود 
از مرحوم مظفریان را داریم ولی وقتی  که قصد کالهبرداری و اخاذی 
این موضوع را باخودشان مطرح کردیم اظهار بی اطالعی کردند.« به جز 
این دو زن، تاکنون ۱۵ مرد هم مورد بازجویی قرار گرفتند؛ حتی یکی 
از طالفروش هایی که گفته می شد بدهی بسیاری به مظفریان داشته 

است.
این مرد طالفروش در روزهای پایانی تیر با حضور در دادسرای جنایی 
خیلی  رابطه  اما  هستم  بدهکار  او  به  »من  گفت:  پرونده  بازپرس  به 
خوبی داشتیم، حتی چند روز قبل از قتل با او مالقات کردیم و درباره 
کار و حساب و کتاب با هم صحبت کردیم.« چند نفر دیگر از همکاران 
و آشنایان مقتول هم کم و بیش اظهارات مشابهی داشتند. صحبت های 
مطرح شده و اطالعات به دست آمده تا اینجای کار کمکی به پیشرفت 
این پرونده نکرده و پلیس همچنان در تالش است تا سرنخی به دست 
آورد. در این میان هم پسر مقتول که در کشور کانادا طبابت می کند، 

پس از اینکه از مرگ پدرش مطلع شد، به کشور بازگشت. 
او سال هاست که از ایران دور بوده و از دوران دبیرستان به اروپا و سپس 
کانادا مهاجرت کرده است. به همین دلیل هم از کارهای پدرش هیچ 
اطالع درستی ندارد و همه دانسته هایش براساس صحبت های دوستان 
و همکاران قدیمی پدرش است. با وجود این او برای رسیدگی به این 
پرونده وکیل گرفته و خواستار دستگیری و مجازات قاتل پدرش است.

وزیر بهداشت:  کنکور در زمان مقرر برگزار خواهد شد

تیم قضائی به دنبال ردی از قاتل طالفروش معروف
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توصیه های پلیس به نخلداران 
در ریگان

فرمانده انتظامی شهرستان ریگان استفاده از نگهبان در باغات کشاورزی، 
در  بازدارنده  عوامل  از  را   ... و  سردخانه  به  محصوالت  روزانه  انتقال 

پیشگیری از سرقت خرما برشمرد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان 
، سرهنگ اسحاق دریجانی، فرمانده انتظامی شهرستان ریگان گفت: با 
توجه به  نزدیکی فصل برداشت محصوالت خرما در شهرستان ریگان، 
گشت های پلیس و محله محور بسیج، به صورت محسوس تر در سطح 

شهرستان فعال می شوند.
او با اشاره به نکات آموزنده پیشگیری از سرقت خرما افزود: کشاورزان  
ماهه  یک  حدود  زمانی  بازه  در  محصوالت  سرقت  از  پیشگیری  برای 
برداشت محصول در مزارع و باغاتی که فاقد دیوار و حفاظ الزم هستند، 
حداقل دو نفر نگهبان با صالحیت  را به کار گیرند تا  این افراد گشت 

زنی مداوم در باغات داشته باشند.
سرهنگ دریجانی تصریح کرد: از اهالی می خواهیم نسبت به برداشتن 
اقدام به حمل محصوالت کشاورزی به  افرادی که  یا  شماره پالک فرد 
از موتورسیکلت و خودرو   اعم  نقلیه خود  یا زیاد در وسیله  مقدار کم 
تردد  حال  در  مزارع  در  مرتبا  یا  و  می رسند  نظر  به  مشکوک  و  کرده 

هستند، اقدام و فورا مراتب را به کالنتری محل یا ۱۱۰ اعالم کنند.
او به کشاورزان توصیه کرد: بهتر است محصوالت کشاورزی خود را به 
صورت روزانه به سردخانه انتقال و از نگهداری آن در باغ های کشاورزی 

خودداری کنند و همچنین مراقب کالهبرداران نیز باشند.
فرمانده انتظامی ریگان به کشاورزان توصیه کرد: از انجام خرید و فروش 
با افراد ناشناس و نامعتبر خودداری و از ارائه هرگونه اطالعات محصول 

خود و دیگران به افراد غیرمسئول جلوگیری کنند.

تمرین های ورزشی مفید و کاربردی 

ورزش صحیح به طور کلی به حفظ سالمت بدن و ذهن کمک می کند، 
بسیار  جسمی  ناهنجاری های  اصالح  برای  تمرین ها  برخی  اما 

مفید و کارساز هستند.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از 
ناهنجاری های فیزیکی، کف پای صاف است. این عارضه می تواند 
دالیل متفاوتی داشته باشد، اما در ساده ترین حالت، راه رفتن فرد 

را تحت تاثیر قرار می دهد.
روی های  پیاده  از  دارند، پس  پای صاف  که کف  افرادی  بیشتر 
طوالنی از درد پا شکایت می کنند. همچنین ممکن است قسمت 
داخلی مچ پا متورم شود. درد را می توان در قسمت های دیگری 

مانند زانو، لگن، ساق پا و کمر نیز تجربه کرد.
در  می شود،  بدن  وزن  نامتوازن  توزیع  به  منجر  پا  کف  صافی 
نتیجه به آهستگی کفش ها دچار انحراف غیرعادی به یک سمت 

خواهند شد.
درد کف پای صاف، معموال به مرور بروز پیدا می کند، اما ممکن 
از  استفاده  ناگهانی را حس کند که  است در مواقعی فرد، درد 

کمپرس سرد می تواند تا حدی بهبودی حاصل کند.
تمرین های ورزشی مناسبی وجود دارند که می توان با انجام آن ها 
تا حدی به کاهش این آسیب کمک کرد، چرا که ممکن است 
عمل جراحی عوارضی را به دنبال داشته باشد. این عوارض شامل 
عفونت، بدشکلی و تغییر شکل پا، کاهش حرکات قوزک پا، درد 

بی وقفه، التهاب تاندون آشیل و عضالت کف پا می شوند.
که  مناسبی  از کفش های  است  بهتر  دارید  پای صاف  اگر کف 

قوس پا را حفظ می کنند استفاده کنید.
باید عضله  ناهنجاری،  این  برای  اصالحی  ورزشی  تمرین های  در 
درشت نی قدامی و درون گرداننده تقویت شوند و عضالت برون 
تحت  پا  ساق  پشت  قلو  دو  عضله  و  آشیل  تاندون  گرداننده، 

کشش قرار گیرند.
به خاطر داشته باشید تمریناتی که در ادامه معرفی می شوند را 
حداقل روزی دو بار انجام دهید تا فرآیند ترمیم و بهبودی تسریع 

شود و درد به زودی کاهش پیدا کند.
البته نباید فراموش کرد که مراجعه به پزشک و مشورت با یک 

فرد متخصص، بر هر اقدامی اولویت دارد.
تمرین ۱

باند  کنید. یک طرف  دراز  را  پا های خود  و  نشسته  زمین  روی 
االستیک یا حوله را دور قسمت برجسته پا که کمی پایین تر از 
انگشتان است قرار دهید و طرف دیگر با دستانتان بکشید. زانو 
را در حالت مستقیم حفظ کنید و پنجه پا را به سمت صورت 
بکشید. این حالت را به مدت ۳۰ ثانیه حفظ کنید. این تمرین را 

برای هر کدام از پا ها سه مرتبه تکرار کنید.
تمرین ۲

این حرکت به تقویت عضالت خم کننده انگشتان کمک می کند. 
روی یک صندلی بنشینید. یک حوله را جلوی صندلی به شکل 
صاف پهن کنید، پای خود را روی قسمت جلوی آن گذاشته و 
سعی کنید حوله را با انگشتان خود لوله و زیر پا جمع کنید. 

این تمرین را دو بار در روز و هر بار ۷ تا ۱۰ مرتبه تکرار کنید.

رقابت های  کرمان  استان  از  داوری  کوبل  دو 
سوم  دسته  لیگ  چهاردهم  و  سیزدهم  هفته های 

فوتبال کشور را قضاوت کردند.
علیرضا کهوری، رئیس کمیته داوران هیئت فوتبال 
استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان 
در  از کرمان، گفت:  باشگاه خبرنگاران جوان  های 
دسته  لیگ  مسابقات  دوم  مرحله  سیزدهم  هفته 
 ،-۹۸  ۹۹ مسابقاتی  فصل  کشور  فوتبال  سوم 
حسن زاده  احسان  داور،  عنوان  به  اسدی  محسن 
سهیل  و  دوم  کمک  برزگر  علیرضا  اول،  کمک 
و  یزدلوله  تیم های  دیدار  چهارم،  داور  کامرانی 

شاهین بندر عامری را قضاوت کردند.
او افزود: این دیدار ساعت ۲۰ و ۱۵ دقیقه روز سه 

شنبه ۱۴ مرداد ماه ۹۹ در ورزشگاه شهید نصیری 
یزد برگزار شد.

جمهوری  فوتبال  فدراسیون  داوران  کمیته  عضو 
اسالمی ایران تصریح کرد: در هفته چهاردهم مرحله 
دوم مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال کشور فصل 
مسابقاتی ۹۹ ۹۸-، علی عرب به عنوان داور، روح 
زاده کمک  نجمی  اول، محمد  تیموری کمک  اله 
دوم و الیاس پابقی داور چهارم دیدار تیم های ۰۴ 

بیرجند و ستاره سرخ کاشان را سوت می زنند.
کهوری بیان کرد: این بازی ساعت ۱۸ و ۱۵ دقیقه 
آزادی  ورزشگاه  در   ۹۹ ماه  مرداد   ۱۹ یکشنبه  روز 
شهر بیرجند از توابع استان خراسان جنوبی انجام 

می شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان از حمایت 
این اداره کل برای راه اندازی هیات های ورزشی 
در شهر باغین خبر داد. به گزارش خبرنگار گروه 
کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان 
استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  پاریزی،  میثم 
باغین  شهر  ورزش  شورای  نشست  در  کرمان 
انجام  اعضا  و  محلی  مسئوالن  حضور  با  که 
شد، ضمن خیرمقدم به حضار شرکت کننده و 
تبریک دهه امامت و والیت و اعیاد غدیر و قربان 
مسئوالن  خواسته ی  و  دغدعه  بزرگترین  گفت: 
شهر  در  ورزشی  نمایندگی  اندازی  راه  محلی، 
باغین است، این در حالیست که اصوالً به لحاظ 
قانونی نمایندگی ورزش را به بخش ها می دهند، 
اما با این حال، ما این پیگیری را برای راه اندازی 

نمایندگی ورزش انجام می دهیم.
نمایندگی  اگر  افزود:  اعضای شورا  به  او خطاب 
می توانید  شما  نشد،  محقق  دلیلی  هر  به 
قانونی  صورت  به  ورزش  شورای  تشکیل  با 
هیات های ورزشی را راه اندازی کنید، چرا که ما 
هیچ عالقه ای نداریم شهر ها و بخش های کرمان 
خدماتی  و  گیرند  قرار  استان  مرکز  سایه  زیر 

)توسعه زیرساخت ها و موارد اداری و قانونی( به 
آن ها تعلق نگیرد.

پاریزی تصریح کرد: ما باید رسالتمان را به عنوان 
استان  کل  بحث  در  جوانان  و  ورزش  کل  اداره 
انجام دهیم لذا آمادگی داریم در حوزه ورزش و 
جوانان به عنوان یک دستگاه پایلوت این برنامه 
را نهادینه کنیم تا سایر دستگاه ها و ارگان ها هم 

به همین شکل کارشان را مدیریت کنند.
هیات های  ظرفیت  اندازی  راه  به  اشاره  با  او 
هیات های  کرد:  بیان  باغین  شهر  در  ورزشی 
رئیس  از  می توانند  قانونی  لحاظ  به  ورزشی 
پس  بگیرند،  حکم  کرمان  شهرستان  هیئت 
متناسب به رشته های ورزشی که امکان فعالیت 
دارند، هیئت های ورزشی تان را فعال و با طی 

کردن مسیر قانونی، شناسه ملی اخذ کنید.
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان در بخش 
باشگاه  اندازی  راه  از سخنانش خواستار  دیگری 
شد  شهر  این  در  شهرداری  ورزشی  ـ  فرهنگی 
قانونی  لحاظ  به  می تواند  مسئله  این  گفت:  و 

مدافع ورزش و برنامه های فرهنگی باشد.
پاریزی با اعالم اینکه توجه ویژه به ورزش بانوان 

ورزش  ظرفیت  افزود:  است،  من  قلبی  اعتقاد 
اینکه  برای  و  است  قوی  ظرفیت  یک  بانوان 
داشته  بانشاطی  شهر  و  پویا  و  سالم  جامعه ی 
هم  باید  تردید  بدون  و  یقیناً  قطعاً،  باشیم، 
با  و  انرژی  با  نشاط،  با  مادران  هم  و  دختران 

انگیزه ای داشته باشیم.
در  و  سازماندهی  باید  بانوان  کرد:  تأکید  او 
فعالیت های ورزشی ورود کنند تا تأثیراتش را در 

بخش های مختلف جامعه ببینیم.
تصریح  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
ورزشی  زیرساخت های  توسعه ی  بخش  در  کرد: 
بگوییم،  باید  بود،  دغدغه های همه  از  یکی  که 
پروژه هایی که داریم و  و  اعتباری  در ردیف های 
تغییرات  رغم  به  شود،  انجام  باید  که  اقداماتی 
اقتصاد،  بازار  در  ثباتی  بی  و  ارز  نرخ  بر  مبنی 
پیمانکاران هیچ عالقه ای به شرکت در مناقصه ها 
به  توانمند  و  قوی  پیمانکاران  عمدتاً  و  ندارند 

دلیل سود کم، کار را بر نمی دارند.
عمده  پیش،  سال  چند  از  کرد:  بیان  پاریزی 
صدم   ۲۷ بحث  عمرانی،  بخش  در  اعتباراتمان 
این  که  است  افزوده  ارزش  درصد   ۹ و  درصد 

امر، تحول عظیم و جهش بسیار مناسبی در 
اعتبارات ما داشت.

او گفت: در سال ۹۷ و ۹۶ تخصیص های بسیار 
پروژه های  و  ایم  داشته  توجهی  قابل  و  خوب 
اما  شد،  شروع  استان  سطح  در  خوبی  بسیار 
واقعاً  اقتصادی،  به دلیل مشکالت  در سال ۹۸ 
تخصیص ها بسیار پایین بود، به طوری که ما از 
۲۷ صدم درصد، تخصیص های ۸ درصد داشتیم 
و این عماًل به معنی تعطیلی پروژه های عمرانی 

است.
ها،  نگرانی  این  همه ی  کنار  در  افزود:  پاریزی 
می دانیم  و  داریم  کشور  و  نظام  آینده  به  امید 
سرمنشأ همه ی اینها، تحریم هایست که با بی 
انصافی و ظالمانه علیه کشورمان انجام می شود.

او ابراز امیدواری کرد: همه بتوانیم در کنار هم 
کمک کنیم تا این روز ها پایان یابد.

پاریزی در بخش دیگری از سخنانش از در اختیار 
قرار دادن تجهیزات یک خانه ورزش روستایی به 
به منظور  و تصریح کرد:  داد  باغین خبر  شهر 
پیشرفت این شهر، هر کاری که از دستمان بر 

بیاید، دریغ نمی کنیم.

قضاوت دو کوبل داوری کرمان در لیگ دسته سوم کشور

حمایت اداره کل ورزش کرمان از راه اندازی هیات های ورزشی در باغین

خبر

وبینار توجیهی و دانش افزایی پیش فصل داوران لیگ برتر فوتبال 
ساحلی  آغاز شده است که ۴ نفر از استان کرمان در این دوره حضور 

دارند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 

برتر فوتبال  افزایی پیش فصل داوران لیگ  وبینار توجیهی و دانش 
ساحلی از روز )یکشنبه ۱۲ مردادماه( به مدرسی علی جاودانی صالح و 

هادی فالحت پیشه آغاز شده است.
در این وبینار ۶۳ داور فعال فوتبال ساحلی حضور دارند و مدرسین به 

مباحث روز علم داوری فوتبال ساحلی می پردازند، همچنین در مورد 
آمادگی جسمانی داوران مواردی ارائه خواهند کرد.

از استان کرمان هم امیررضا طغرلی، احسان اسدی، رحمان افضلی و 
غالمرضا کرمعلی پور در این دوره حضور دارند.

سرپرست معاونت امدادونجات جمعیت هالل احمر استان کرمان از 
تالش سه ساعته نیرو های امدادی این جمعیت برای خروج پیکر جوان 

۲۰ ساله از سد حلبی ساز بردسیر خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان 
، محمد امیرخانی سرپرست معاونت امدادونجات جمعیت هالل احمر 
استان کرمان، گفت: طی تماس تلفنی با سامانه ۱۱۲ جمعیت هالل 

احمر استان مبنی بر غرق شدن جوان ۲۰ ساله در محل "سد حلبی 
اعزام  حادثه  محل  به  جمعیت  این  امدادی  نیرو های  بالفاصله  ساز"، 

شدند.
با اشاره به حضور ۲ تیم امدادی در محل حادثه افزود: در مرحله  او 
اول  نیرو های امدادی جمعیت هالل احمر شهرستان بردسیر به محل 
حادثه اعزام شدند و پس از ارزیابی حادثه تیم واکنش سریع از مرکز 

استان با همراهی نجات غریق جمعیت به محل حادثه اعزام شد.
امیرخانی بیان کرد: این عملیات به مدت ۳ ساعت به طول انجامید 
و پیکر جوان غرق شده پس از بیرون آوردن از سد به عوامل نیروی 

انتظامی تحویل داده شد.
سد حلبی ساز در ۲۵ کیلومتری محور بردسیر - سیرجان واقع شده 

است.

حضور کرمانی ها در وبینار توجیهی داوران فوتبال ساحلی ایران

خروج جسد جوان غرق شده از سدحلبی ساز
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روایت »کرمان امروز« از اتخاذ تصمیمی سخت برای حفظ جان مردم کرمان:

تعطیلی مراسم عزاداری 

بیت خوشرو پس از یکصدسال

چندی پیش در حالی که در فضای مجازی و حقیقی اختالف 
نظر در زمینه برگزاری و عدم برگزاری مراسم عزاداری بسیار 
داغ بود، در کرمان بیانیه ای صادر شد که نشان از اصالت و 
نجابت رفتار داشت. بیانیه ای که بیت سادات خوشرو منتشر 
کردند و در آن از عزاداران کرمانی امام حسین )ع( خواستند 
برگزاری منظم  از 100 سال  بار پس  اولین  برای  امسال  که 
مراسم عزاداری، به صورت مجازی این مراسم را پیگیری کنند. 
این بیانیه که از روز صدور تا به امروز واکنش های بسیاری را 
به همراه داشته است، نشان از دغدغه مندی خانواده خوشرو 
و اصحاب ایشان دارد که سالمتی  شیعیان کرمانی را بر هر 

چیزی مقدم دانستند.
از  گزارشی  هر سال  که  همانگونه  دانستیم  وظیفه  بر خود 

کردیم،  می  منتشر  مقدس  خانه ی  این  در  مراسم  برگزاری 
امسال از این تصمیم مهم و البته شایسته تقدیر کنیم و توجه 
مخاطبان روزنامه کرمان امروز را به متن این بیانیه جلب کنیم. 
باید به این مساله مهم اشاره شود که اتخاذ چنین تصمیمی 
پس از یکصدسال برگزاری مراسم برای خانواده خوشرو یقینا 
از  مومن  آنجا که حفظ جان  از  اما  است.  بوده  بسیار سخت 
واجبات است این نجیب زادگان امسال چنین تصمیمی را به 
نفع مردم گرفتند و گویا امسال باید به صورت آنالین مراسم 
پُرفیض عزاداری دهه اول محرم در این خانه را پیگیری کنیم. 
در ادامه متن بیانیه خانواده خوشرو چشم نواز شما خواهد بود.

متن بیانیه بدین شرح است:
الُم َعلَْیَکیا اَباَعْبِدالَلّ َو َعلَی االْرواِح الَّتی َحلَّْت بِِفناَّئَِک »الَسّ

مردم شریف کرمان و عاشورائیان دیار کریمان
همانگونه که آگاهی دارید، قریب یکصد سال است که در دهه 
اول محرم و روزهای داغ و دردی که قریب کرمانی ها در سوگ 
شهادت سید و ساالر شهیدان و یاران باوفایش به اشک نشسته 
است، خیمه و خرگاه حسینی در منزل مرحوم آقا سیدحسین 
خوشرو، بانی این عزاخانه برپا می شود. این محفل و مجلس 

همچنان با جان مردم کرمان و دیگر دلباختگان حسینی عجین 
از راه های دور و  اباعبدالل،  ارادتمندان  شده است که برخی 

نزدیک برای درک این مراسم به کرمان می آیند.
اما امسال و در راستای ادای فریضه حفظ جان هم میهنان و 
کادر درمان که خستگی مفرط و ناتوانی آنان بر کسی پوشیده 
نیست و نیز بدنبال اظهارات مقام معظم رهبری که برگزاری هر 
مراسمی را منوط به نظر ستاد مبارزه با کرونا اعالم فرمودند و 
نظر صریح ستاد یاد شده که "هر خانه، یک حسینیه" و پرهیز 
از هرگونه اجتماع، لذا بر آن شدیم که امسال از برگزاری مراسم 
تنهایی خون خدا  یاد  به  و  متداول هر ساله خودداری کرده 
حضرت حسین بن علی علیه االسالم، در تنهایی خانه و همراه 
پای مقدسش  به خاک  را  ناقابل خود  با خانواده، اشک های 

تقدیم کنیم.
این حسینیه  واثق دارد که مردم کرمان و حسینیان  رجاء 

ایران نیز، اقدام اخیر را شایسته و بایسته خواهند دانست.
خادمان درگاه حسینی
بیت مرحوم خوشرو«

چگونه اهدافمان را اولویت بندی کنیم؟ 
سرویس اجتماعی کرمان امروز

آن خوردن غذاهای  به  برای رسیدن  و  است  اندام  تناسب  مان  اگر هدف 
سالم، دوی ۵ کیلومتر و سه بار در هفته شنای یک کیلومتر را انتخاب نموده 
ایم، امکان دارد متوجه شویم وقت کافی برای انجام همه ی این کارها را با 

هم نداریم.
اولویت بندی اهداف هم کار سختی است و هم در صورت انجام ندادن آن، 
یاس و نا امیدی را به زندگی خویش وارد می کنیم. پس بهتر است برای آنکه 
بتوانیم برنامه ی زندگی خویش را مدیریت کنیم و از تشویش و استرس به 

دور باشیم، اهداف را اولویت بندی کنیم.
هنگامی که لیست خود را اولویت بندی می کنید، متوجه می شوید که 
چه کاری را باید انجام دهید؛ و پس از آن چه کاری را باید بکنید. از این که 
بگذریم، هنگامی که کارهایتان را اولویت بندی می کنید، متوجه می شوید 

کدام کار مهمتر و کدام کار از اهمیت کم تری برخوردار است.
 اولویت بندی اهداف به چه معناست؟

با این که اموزش اولویت بندی به تنهایی احتیاج به سری مقاالت جداگانه 
دارد ولی یک تعریف کلی از آنرا به شما می گویم تا بهتر بدانید به چه دلیل 
باید در هدف گذاری های خویش اولویت بندی کنید. به موارد زیر توجه کنید:
برای  بعنوان یک هدف  را  وقتی میخواهید خودرویی  بدانید  این که شما 
خویش انتخاب کنید ولی حتی با وجود داشتن شرایط خرید، رسیدن به آنرا 

به گونه آگاهانه به تعویق بیاندازید نوعی اولویت بندی در اهداف است.
این که پس از رسیدن به یک هدف بتوانید سریعاً هدف بعدی خویش را 

به گونه هوشیارانه انتخاب کنید نوعی اولویت بندی در هدف گذاری است.
این که بتوانید هدفی را برای خویش تشخیص دهید که رسیدن به آن بهتر 
و کم زحمت تر باشد و از طرفی مسیر را برای بسیاري از اهداف سایرین هموار 

کند نوعی اولویت بندی در هدف گذاری است.
شما  اهداف  موارد  این  تر  راحت  زندگی  به  رسیدن  برای  کنید  تصور 
خرید  خانه،  برای  بهتر  وسایل  ی  تهیه  خودرو،  خرید  خانه،  هستند:خرید 
از همه  مورد  کدام  ببینید  باید  اکنون  مسافرت.  و  وسایل شخصی  یکسری 

مهمتر است، کدام هدف بزرگتراست و تأثیر بیشتر روی زندگی شما دارد؟
تو این مثال بنظر می رسد خرید خانه بزرگترین هدف است. زیرا هنگامی که 
صاحب خونه شوید دیگه مجبور نیستید کرایه خانه بدهید و می توانید با پس 
انداز کرایه خانه راحت تر به سایر  اهدافی که دارید برسید. به همین ترتیب 

باید اهداف مختلفی که دارید را یادداشت کنید و تأثیر هر کدام در زندگی تان 
را بررسی کنید و به این ترتیب آنها را اولویت بندی کنید.

اینصورت  تعیین کنیم. در  را  مان  زندگی  اولویت های مهم  بتوانیم  شاید 
چنانچه برخی هدف های مان مخالف همدیگر باشند هم می توانیم تمرکز 
کنیم. باید بین انجام یک یا دو هدف کوچک و یک اولویت مهم زندگی مان 
اولویت نخست زندگی مان خیلي  انتخاب کنیم. خب مشخص است دیگر! 

مهمتر است.
اگر هدف مان تناسب اندام است و برای رسیدن به آن خوردن غذاهای سالم، 

دوی ۵ کیلومتر و سه بار در هفته شنای یک کیلومتر را انتخاب نموده ایم، 
امکان دارد متوجه شویم وقت کافی برای انجام همه ی این کارها را با هم 
نداریم. پس باید اولویت بندی کنیم:اگر می خواهیم در مسابقه های دوی 
کشوری شرکت کنیم دوی ۵ کیلومتر نسبت به شنا مهمتر است. تغذیه ی 
سالم را بهتر است ادامه بدهیم، زیرا عالوه بر این که برای سالمتی مان خوب 

است به هدف مان هم کمک می کند.
اگر می خواهیم کتاب فروشی خودمان را تاسیس کنیم، پیش از این که 
کتاب و لوازم مورد نیازمان را بخرید، باید حتماً جواز بگیریم و از بابت وام هم 

خیال مان راحت باشد.
 گام های مهم برای رسیدن به هدف

1. - اهداف خویش را یادداشت کنید
2. - روبروی هر کدام از اهداف اصلی خویش وقت و زمان مقرری بنویسید.

3. - موانعی را که برای رسیدن به هدفتان باید با آن ها رو به رو شوید، 
شناسایی کنید.

4. - سه مورد از اهداف بسیار مهم را برای خویش انتخاب کنید
۵. - بدانید که شما چرا میخواهید به این اهداف دست پیدا کنید

اولویت  برنامه زمانی معلوم  6. - اهدافی را که اهمیت دارند را طبق یک 
بندی کنید

7. - اهداف و اقدامات خویش را در جایی که قابل رویت است، به نمایش 
بگذارید.

8. - آن ها را اجرا کنید
9. - هر روز تنها بر روی مهم ترین کار همان یک روز تمرکز کنید این کلید 

مدیریت زمان است.
10. - پیگیری پیشرفت اهداف

 منبع: عصر ایران

به قلم 
محمد فتح نجات


