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مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان:

مشکل اینترنت 

برخی روستاهای کرمان 

رفع شود

متن در صفحه دوم

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی  استان:

در سال تحصیلی جدیدهمزمانی کرونا 

با آنفلوانزا را شاهد خواهیم بود

کرمان: کوتاهی بعضی از مسئوالن در زمینه ی حاشیه ی شهر  گزارش »کرمان امروز« از هشدار معاون دادگستری استان و اعالم جرم دستگاه قضا نسبت به 

حاشیه نشینی زیر سایه اهمال مسئوالن

متن کامل در صفحه سوم

     پرونده حاشیه نشینان کرمان هر روز در یک دستگاه اجرایی مورد بحث و کنکاش قرار می گیرد. موضوعی که این روزها منجر به عکس العمل مدیران دادگستری استان شده و معاون 
دادگستری استان کرمان نسبت به کوتاهی برخی از مسئوالن که منجر به گسترش این پدیده در شهر کرمان شده هشدار داده و می گوید: »متاسفانه شاهد کوتاهی برخی از مسئوالن در مناطق 
حاشیه نشینی هستیم که این سهل انگاری عامدانه و یا غیر عامدانه بوده اما دادگستری پیگیر این موضوع بوده و نسبت به این سهل انگاری مسئوالن اعالم جرم خواهد کرد« باید از این روحیه در 

سیستم قضا تقدیر کرد، اما همچنین باید از نهادهای بازرسی و امنیتی پرسید که در زمان اهمال مسئوالن شما کجا بودید که از این اتفاق نابودگر پیشگیری کنید و....
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گلزار شهدای کرمان به مرکز فرهنگی 

بزرگ کشور تبدیل می شود

متن در صفحه هشتم

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد:

درباره بازگشایی مدارس 

و پروتکل ها تابع تصمیم  ستاد 

ملی مقابله با کرونا هستیم

 صفحه  ششم

صفحات ششم و هفتم 

 سناریوی نوه برای فرار از مجازات قتل پدربزرگ
 جزئیات گروگان گیری دختر ۱۷ساله در مشهد
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نوشتاری درباره چنگیز شهوق 

پیکر تراش و نقاش ؛

مجسمه ساز نوگرای معاصر
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اخبار استان

خبر
گلزار شهدای کرمان به مرکز 

فرهنگی بزرگ کشور تبدیل می شود
مدیر گلزار شهدای کرمان گفت: گلزار شهدای کرمان ظرفیت خیلی باالئی 

دارد و در آینده مرکز فرهنگی بزرگی در کشور خواهد شد.
سردار محمدرضا حسنی سعدی  در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در گلزار 
این شهداء  از  نفر  از ۴۰۰  بیش  آرمیده که  شهدای کرمان ۱۰۲۴ شهید 

پاسدار کادر بوده اند.
وی افزود: یکی از دوستان تعریف کرد که در زمان جنگ هر زمان کار با 
مشکل مواجه می شد، حاج قاسم سلیمانی می رفت و شهید علی ماهانی را 
پیدا می کرد و به او می گفت برای من روضه حضرت زهرا سالم اهلل علیها 
بخوان و شهید ماهانی روضه می خواند و حاج قاسم دو زانو روی زمین می 

نشست و گریه می کرد.
آقا  می گفت»علی  سلیمانی  قاسم  اینکه حاج  به  اشاره  با  حسنی سعدی 
الدعوه است«، تصریح کرد: گلزار شهدای کرمان چنین  ماهانی مستجاب 
جائی است و انسان های بزرگی در این مکان به خاک سپرده شده اند و 
اگر استان های دیگر این افراد را داشتند خیلی بیش از ما کار و تبلیغ می 

کردند و باید این شهداء را معرفی کنیم.
مدیر گلزار شهدای کرمان بیان کرد: ۴۷ نفر از شهدای گلزار شهدای کرمان 
از سادات، ۱۱ نفر روحانی و طلبه، سه نفر خلبان، ۱۶ نفر معلم، ۱۲۶ نفر 
نفر شهدای  از ۱۶۰  بیش  و  انتظامی  نیروی  نفر شهدای  آموز، ۶۲  دانش 
شهدای  نفر  چهار  ترور،  شهدای  نفر  چهار  جهاد،  شهدای  نفر   ۱۳ غدیر، 

انقالب، ۵۴ نفر از شهدای ارتش قهرمان هستند.
عراقی  اصالتا  کرمان   گلزار  از شهدای  یکی  اینکه  بیان  با  حسنی سعدی 
است )علی عبدالراجی( و یک نفر از شهداء جدیداالسالم است. شهید کریم 
گلزار  در  گمنام  شهید   ۲۳ کرد:  تصریح  است  بوده  زرتشتی  که  کاویانی 
شهدای کرمان آرمیده و در گلزار دو مورد مرقد سه برادر و چند مورد دو 

برادر داریم.
وی بیان کرد: شش مرقد شهید مدافع حرم از جمله سرداران شهید حاج 
لنگری زاده،  قاسم سلیمانی، حسین پورجعفری، محمد جمالی، غالمرضا 
علی صفری و حسین بادپا را داریم که پیکر شهید بادپا هنوز نیامده و پنج 

نفر شهید مدافع حرم فاطمیون در گلزار شهدای کرمان تدفین شده اند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گفت: وزارت آموزش و پرورش در زمینه 
بازگشایی مدارس در شرایط کرونایی و احتماال شیوع آنفلوانزا باید تدابیری 

بیندیشد.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شفیعی در جلسه شورای آموزش و پرورش 
استان کرمان به رنگ بندی استان ها به لحاظ شیوع کرونا بیان کرد: این 
رنگ بندی همچنان ادامه دارد و امکان اینکه وزارت خانه مالک رنگ بندی ها 

را طی دو هفته آینده تغییر دهد، وجود دارد.
وی افزود: تا به حال مالک رنگ بندی استان ها بر اساس موارد بیشترین 
محتمل یا قطعی مبتال به کرونا در جمعیت ۱۰۰ هزار نفر بوده که با کم 
شدن موارد بستری در کشور شاخص ها به موارد بهداشتی مثل استفاده 
از ماسک در همه مکان های عمومی، رعایت فاصله اجتماعی و … تغییر 

خواهد یافت.
کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  واگیردار  بیماری های  با  مبارزه  گروه  مدیر 
نشان  استان کرمان  اخیر  بندی وضعیت دو هفته  رنگ  اساس  بر  گفت: 

بازه زمانی عمدتاً وضعیت استان قرمز بوده  دهنده این است که در این 
و بیش از ۹۵ درصد از شهرستان های ما در وضعیت قرمز و هشدار قرار 
داشته اند ضمن اینکه در طی این دو ماه تعداد محدودی شهرستان وجود 
داشت که وضعیتشان زرد بوده که این متغیر وضعیت ها کار را برای آموزش 

و پرورش سخت خواهد کرد.
شفیعی تصریح کرد: موارد بستری زیر ۱۵ سال در حوزه دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان تا نیمه خرداد ماه سال بسیار کم بود اما از این تاریخ به 
بعد پیک دوم بیماری در استان شروع شد و در تیرماه به اوج خود رسید 

شرایط تغییر کرد.
وی ادامه داد: بر این اساس در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۲۴۵ 
مورد بستری در گروه سنی مدرسه بین ۶ تا ۱۸ و ۴۲ مورد قطعی بستری 
داشتیم که در این رابطه تعدادی جان خود را از دست دادند و حتی در 
برخی موارد گروه های سنی نسبت به گروه سنی سالمندان بیشتر بوده 

است.

شفیعی یادآور شد: با بازگشایی مدارس جمعیت دانش آموزان در یک فضا 
قرار می گیرند ضمن اینکه رفتار بچه ها را نمی توان کنترل کرد همچنین 
تجمع والدین و تغییر برنامه زمانی آمد و شد دانش آموزان و … از جمله 
چالش هایی هستند که موجب می شود زنجیره انتقال در این گروه ها ایجاد 
شود که هم برای سالمندان و هم برای خودشان مخاطره آمیز است این در 
حالی است که ما امسال آنفلوانزا راهم پیش رو داریم که وضعیت آن قابل 

پیش بینی نیست.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان یادآور شد: وزارت آموزش و پرورش 
در راستای بازگشایی مدارس در شرایط کرونایی و احتماالً شیوع آنفلوانزا 
باید تدابیری بیندیشد ضمن اینکه در بحث گروه های سنی پایین تر باید 
تصمیم جدی گرفته شود زیرا اگر این دانش آموزان یک سال به مدرسه 
نرود مشکلی ایجاد نخواهد شد همچنین برای سایر گروه های سنی باید 
تصمیمات مختلف اتخاذ شود، ما در زمینه نظارت ها و مؤلفه های بهداشتی 

و … آماده همکاری هستیم.

اداره کل آموزش و پرورش  معاون آموزش متوسط 
استان کرمان به تشریح نحوه برگزاری کالس های 

درس در وضعیت های متفاوت کرونایی پرداخت.
خبرنگاران  جمع  در  حبیب الهی«  »سیدمحمد   
گرفتن  قرار  تاثیر  تحت  و  کرونا  شیوع  به  اشاره  با 
تحصیلی  سال  هستیم  آن  دنبال  به  گفت:  آموزش 
افراد  همچنین  و  کرده  شروع  وقفه  بدون  را  جدید 
از  کسی  تا  دهیم  کامل  پوشش  را  التحصیل  الزم 

تحصیل محروم نباشد.
روانی  و  جسمانی  بهداشتی  سالمت  تضمین  وی 
پرورش  و  آموزش  از کارهای  یکی  را  آموزان  دانش 
دانست و بیان کرد: با توجه به شیوع کرونا، استفاده 
و  آموزش  استمرار  برای  نوین  فناوری های  از 
یادگیری و بهره گیری از فناوری های نوین در طول 
و  آموزش  برنامه های جدی  از  سال تحصیلی یکی 
در  بنابراین  است  جدید  تحصیلی  سال  در  پرورش 
راستای دستیابی به این اهداف سه سناریو برای سال 

تحصیلی جدید تعریف شده است.
اداره کل آموزش و پرورش  معاون آموزش متوسط 
تصمیمات  تابع  ما  برآنکه  تاکید  با  کرمان  استان 

در  هستیم،  کرونا  با  مقابله  استانی  و  ملی  ستاد 
تعریف شده در سال تحصیلی  به سناریوهای  ادامه 
جدید اشاره کرد و افزود: اگر ستاد مقابله با کرونای 
بازگشایی مدارس بدهد و در وضعیت  اجازه  استان 
روال  طبق  آموزشی  برنامه های  بگیریم  قرار  سفید 
پروتکل های  آنکه  ضمن  می شود  اجرا  گذشته  سال 

بهداشتی و فاصله اجتماعی را رعایت خواهیم کرد.
زرد  وضعیت  در  منطقه ای  اگر  اینکه  اشاره  با  وی 
زرد،  وضعیت  در  کرد:  تصریح  گیرد،  قرار  کرونایی 
می شوند  برگزار  کالس ها  تراکم  رعایت  با  مدارس 
به  روزه  همه  کم،  تراکم  با  کالس هایی  به طوری که 
صورت حضوری برقرار خواهند بود اما در کالس های 
تقسیم  گروه  دو  به  آموزان  دانش  جمعیت،  پر 
می شوند و دانش آموز فقط دو روز در هفته آموزش 
روزهای  »الف«  به  طوری  که گروه  داشته  حضوری 
و  یکشنبه  روزهای  »ب«  گروه  و  دوشنبه  و  شنبه 
سه شنبه در مدرسه حاضر می شوند، ضمن آنکه برای 
اول  متوسطه  دوره  و  ابتدایی  دوره  در  آموز  دانش 
در  روزهای چهارشنبه  در  مجازی  آموزش  روز  یک 
نظر گرفته شده است و دوره متوسطه نظری و فنی 

و حرفه و کاردانش روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 
آموزش غیرحضوری خواهند داشت.

حبیب الهی در ادامه با اشاره به اینکه اگر منطقه ای 
در وضعیت قرمز قرار گیرد، عنوان کرد: در وضعیت 
است  غیرحضوری  به صورت  آموزش ها  کلیه  قرمز 
بهره مند  هوشمند  ابزارهای  از  که  آموزانی  دانش  و 
و  است  مجازی  به صورت  آموزش ها  هستند 
بسته  یا  ندارند  هوشمند  ابزار  که  دانش آموزانی 
اینترنتی در اختیار ندارد، از بسته های یادگیری برای 

آموزش آنها استفاده می کنیم.
وی یکی از شرکای مهم آموزش و پرورش در دوران 
کرونایی در امر آموزش را والدین دانست و در ادامه 
درباره استفاده از بستر اینترنت برای تشکیل کالس 
دانش  شبکه  ظرفیت های  همه  کرد:  بیان  مجازی، 
آموزی »شاد« در سال گذشته کامل نبود اما اکنون 
نسخه  از  هفته  پایان  تا  و  تکمیل شده  آن  ظرفیت 

آزمایشی آن رونمایی خواهد شد.
اداره کل آموزش و پرورش  معاون آموزش متوسط 
استان کرمان با اشاره به رایزنی های صورت گرفته با 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات درباره بسته های 

آموزان،  دانش  برای  هزینه  کم  و  رایگان  اینترنتی 
اظهار کرد: هیچ آموزشی جایگزین آموزش حضوری 
نیست اما در این شرایط اگر هم قصد تامین سالمت 
فرزندانمان و هم تداوم جریان آموزش داریم بنابراین 

راهی جزی استفاده از فناوری های نوین نداریم.
پوشش  که  داریم  استان  در  نقاطی  کرد:  بیان  وی 
داریم  استان  در  خانواده هایی  یا  و  ندارند  اینترنت 
بنابراین  ندارند  اختیار  در  هوشمند  گوشی  که 
تلویزیونی،  مدرسه  آموزان  دانش  این  آموزش  برای 
گرفته  نظر  در  معلم  ارتباط  و  یادگیری  بسته های 

شده است.
به شهریه مدارس، عنوان کرد:  اشاره  با  حبیب الهی 
مدارس غیر دولتی یک شهریه مصوبی دارند حتی 
ساری  آنها  هزینه های  باشد  مجازی  آموزش ها  اگر 
کادر  و  باز  روزه  همه  مدارس  زیرا  است  جاری  و 
مدرسه در همه وضعیت ها در مدارس حضور دارند 
در  امنایی  هیات  مدارس  هزینه های  همچنین  و 
شورای آموزش و پرورش مصوب شده است اما اگر 
ولی نخواهد از خدمات مدارس هیات امنایی استفاده 

کند نیاز به پرداخت هزینه نیست.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی  استان:

در سال تحصیلی جدیدهمزمانی کرونا با آنفلوانزا را شاهد خواهیم بود

معاون آموزش متوسط اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان مطرح کرد:

اعالم شیوه آموزش مقاطع تحصیلی

مدیر کل آموزش و پرورش کرمان با اشاره به نبود 
با  استان کرمان گفت:  اینترنت در برخی روستاهای 
توجه به احتمال آموزش مجازی در شرایط کرونایی 

باید هر چه سریعتر مشکالت این مناطق رفع شود.
اسکندری نسب  در  به گزارش خبرنگار مهر، احمد 
با  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  شورای  جلسه 
تحصیلی  سال  ها،  پیش بینی  طبق  اینکه  به  اشاره 
جدید از ۱۵ شهریور ماه سال جاری با رعایت کامل 
کرد:  بیان  شد،  خواهد  آغاز  بهداشتی  پروتکل های 
و  زرد  قرمز،  وضعیت  سه  در  بهداشتی  پروتکل های 

سفید در مدارس استان اعمال خواهد شد.
سال های  با  جدید  تحصیلی  سال  اینکه  بیان  با  وی 
تحصیلی  سال  در  افزود:  است،  متفاوت  بسیار  دیگر 
جدید خانواده ها و آموزش و پرورش دغدغه سالمت 
بتوانیم  امسال  امیدواریم  لذا  دارند  را  دانش آموزان 

رسالت تعلیم و تربیت را به خوبی انجام دهیم.
تصریح  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
راه  نقشه  به عنوان  بنیادین  اجرای سند تحول  کرد: 
از مهمترین برنامه های آموزش و پرورش است که از 
اصلی ترین برنامه های آن می توان به چرخش اساسی 
تولید  که  اجتماعی  فرهنگی  نهاد  به  آموزشی  نظام 

کننده سرمایه انسانی است، اشاره کرد.
پرورش  و  آموزش  وزارت  از طرف  امسال  گفت:  وی 
۲۵ بسته تحولی به استان ها ابالغ شده ضمن اینکه 
همه تالش و برنامه ریزی ما برای تحقق اهداف سند 

تحول بنیادین است.
است  این  ما  تالش  همه  شد:  یادآور  اسکندری نسب 
باشیم  داشته  تحصیلی حداکثری  پوشش  امسال  که 
تا عدالت آموزشی را محقق کنیم ضمن اینکه طبق 
به  مدارس  بازگشایی  پرورش  و  آموزش  وزارت  ابالغ 

همه استان ها ابالغ شده است.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان در بخشی 
از سخنان خود به پروژه مهر اشاره کرد و گفت: این 
قبل  سال های  از  که  بوده  ملی  رخداد  یک  پروژه 
آموزان  دانش  سالمت  کمیته  امسال  و  می شد  اجرا 
افزوده شده  این پروژه  به  و همچنین فضای مجازی 
ضمن اینکه دسترسی دانش آموزان استان به آموزش 

و مدرسه در آن طراحی شده است.
وی به بازگشایی مدارس در شرایط کرونایی اشاره و 
ابراز کرد: ما با این شعار که »آموزش تعطیل شدنی 
دارد  آموزش جریان  زیرا  آمده ایم  میدان  به  نیست« 
بازگشایی  راستای  در  استان  آمادگی  اینکه  ضمن 
مورد  وزارتخانه  از  نمایندگانی  طرف  از  مدارس 

سنجش قرار گرفته است.
اسکندری نسب با بیان اینکه نزدیک به ۱۵ میلیون 

دانش آموز از سراسر کشور در مدارس حضور پیدا 
از سال  خواهند کرد، یادآور شد: سال قبل پنج ماه 
تحصیلی گذشته بود که درگیر ویروس کرونا شدیم 
و آموزش به صورت مجازی ادامه داشت ضمن اینکه 
اگر استان در وضعیت قرمز قرار داشته باشد احتماالً 
به صورت  آموزش  ولی  بود  نخواهد  ارتباط حضوری 
و  تلویزیون  آموزشی  برنامه های  طریق  از  مجازی، 

بسته های آموزشی دنبال خواهد شد.
 ۲ گفت:  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
اینترنت در استان  هزار و ۲۰۰ روستا بدون پوشش 
وجود داشت که در حال حاضر مشکل هزار و ۵۰۰ 
روستاها  بقیه  که  داریم  انتظار  و  مرتفع شده  روستا 
تا  بگیرند  قرار  اینترنت  سراسری  پوشش  تحت  نیز 
آموزش های  از  لزوم  صورت  در  بتوانند  دانش آموزان 

مجازی بهره مند شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان:

مشکل اینترنت برخی روستاهای کرمان رفع شود

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در نظر دارد  دو مورد پروژه ، بشرح ذیل در  سال۱۳۹۹ را به صورت  مناقصه عمومی یک مرحله ای ، با 
جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( برگزار نماید لذا کلیه متقاضیان محترم می توانند جهت اطالع از 

شرایط و مشخصات موضوع مناقصه به وبگاه سامانه یاد شده به نشانی www.setadiran.irمراجعه و نسبت به ارائه پیشنهاد خود اقدام نمایند.
- کلیه مراحل فرایند مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد. الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند
ضمنا« ارایه  پروانه اشتغال صادره از سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی در کنار سایر مدارک مربوطه هنگام عقد قرارداد برای برنده مناقصه 

ضروری می باشد.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۰۲۱-۴۱۹۳۴ 
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه --- روز سه شنبه   مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱  می باشد. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. ۲۰۳۳م/الف

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمان

دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته در نظر دارد مناقصه عمومی تامین مصالح و اجرای شبکه آبیاری تحت فشار به شماره 2099004946000009 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در 

سامانه تاریخ 99/06/12 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت : 00: 12 روز سه شنبه تاریخ 99/06/18

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 00: 12  روز شنبه تاریخ 99/06/29
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت  00: 10 روز یکشنبه تاریخ 99/06/30

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف، ب و ج: آدرس 
کرمان، انتهای اتوبان هفت باغ دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته و تلفن 15 - 33776611- 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

2031م/الف

آگهی  تجدیدمناقصه عمومی
نوبت اول شماره 99/13407

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تامین مصالح و اجرای شبکه آبیاری تحت فشار 

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

برابر رأی شماره 139960319005000184 مورخ 1399/04/04 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
شهداد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
از  بشماره شناسنامه 18 صادره  اکبر  فتح آبادی فرزند  مالکانه بالمعارض خانم بهجت کدخدا  تصرفات 
شهداد در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 315 مترمربع پالک 30 فرعی از 2644 - اصلی واقع در بخش 
23 کرمان به آدرس شهداد - خیابان طالقانی روبرو بسیج خواهران  خریداری از مالک رسمی آقای علی 
غالمی خبیصی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 99/5/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/6/12   721 م/الف

ابراهیم سیدی - رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی مزایده اتومبیل )پرونده کالسه 9900256(
به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق یک دستگاه سواری پژو 405 جی ال ایکس مدل 1378 
به شماره  به شماره موتور *22527807309* و شماره شاسی *78314560*  متالیک  رنگ سبز یشمی 
پالک 45-629 ل 36 و تعداد سیلندر: 4 و نوع سوخت: بنزین و ظرفیت: 5 نفر که با توجه به وضعیت 
خودرو )بنابراظهار خواهان و تایید مسئول پارکینگ با یدک کش به آن محل منتقل گردیده بود بدلیل 
لبه درب جلو چپ، درب عقب  به عمل آمد مشاهده گردید  بازدید  با موتور خاموش  باطری  خوابیدن 
چپ، درب های راست، گلگیر عقب چپ، لبه گلگیر جلو چپ و هاللی گلگیر عقب راست اثر برخورد 
و خراشیدگی رنگ دارد، درب کاپوت عالوه بر رنگ داشتن در اکثر قسمت ها دچار پریدگی گردیده 
است، آیینه بغل چپ و چراغ جلو راست دچار شکستگی گردیده، فاقد قالپاق چهار چرخ، آرم پژو در 
قسمت جلو، قفل صندوق عقب، زبانه قفل هر چهار درب و زه روی درب ها می باشد، درب جلو چپ 
رنگ دارد، رینگ جلو راست اثر برخورد دارد، سینی عقب اثر برخورد و صافکاری دارد رنگ آمیزی 
نگردیده است ،انتهای سینی کف صندوق عقب اثر پوسیدگی و زنگ زدگی دارد، سقف در قسمت عقب 
چپ اثر فرورفتگی بدون ریزش رنگ دارد، الستیک ها جلو حدود 70 درصد و الستیک های عقب در 
حد 20 درصد می باشد و در مجموع رنگ و وضعیت ظاهری خودرو نامطلوب می باشد و نیاز به بازسازی 
دارد( که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 140/000/000 ریال معادل چهارده میلیون تومان 

قیمت پایه برآورد گردیده است.
مزایده از ساعت 9 الی 12 ظهر روز چهارشنبه مورخ 1399/06/26 در اداره کل ثبت اسناد و امالک کرمان 
واقع در ضلع شمالی پارک نشاط طبقه دوم سالن اجتماعات شهید نصر از طریق مزایده بفروش می رسد 
و مزایده از مبلغ پایه کارشناسی چهارده میلیون ریال که قطعی گردیده شروع و باالترین مبلغ پیشنهادی 
با پرداخت ده درصد فروخته خواهد شد. خریدار مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را 
به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و 
مزایده ابطال و تجدید می گردد. بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بعهده برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از انجام مزایده در 
صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد. 
ضمنا چنانچه روز مزایده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز اداری بعد از تعطیلی مزایده انجام خواهد 

شد. طالبین می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری به اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار: چهارشنبه 1399/06/12

779 م/الف
علیرضا محمدی کیا - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی پالک 16229 فرعی مجزی شده از 
841 فرعی از 3968 اصلی واقع در بخش 2 کرمان به مساحت 153/5 مترمربع به آدرس 
می  آقای محمدرضا چراغی جوشانی  تقاضای  مورد  مغفوری کوچه 21  خیابان شهید  کرمان 
باشد تاکنون تحدید حدود نشده و نیاز به تحدید حدود دارد و اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون 
ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب درخواست مالک به شماره 14830- 99/6/10 بدین وسیله 

آگهی تحدید حدود اختصاصی منتشر و عملیات تحدیدی از ساعت 8 صبح روز  99/7/5 در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می 
گردد که در موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه 
و حقوق  به حدود  نسبت  چنانچه کسی  و  انجام  مالک  معرفی  با  تحدیدی  عملیات  مجاورین 
ارتقاقی آن اعتراضی داشته باشد طبق ماده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم نماید و ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ اعالم اعتراض مهلت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواست 
نموده و رسید تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند بدیهی است پس 
از مضی مهلت یاد شده و ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی ثبت عملیات ثبتی 
به نام وی ادامه خواهد یافت و هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. تاریخ انتشار: 1399/6/12     

780 م/الف
محمود مهدی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان 
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یادداشت های 
گاه و بی گاه
مصرف بهینه 

ما در زیرزمینی زندگی می کنیم در خانه ما روز و شب معنی نمی 
دهد و به یمن بزرگواری همسایه به شرط آنکه فقط یک المپ 
25 وات قدیمی استفاده کنیم روشنایی به ما هدیه شده است. بابا 
هم کمی پایش را فراتر گذاشته و شبانه روزی دو ساعت المپ 
را روشن می کند به همین دلیل ما با هیچکدام از لوازم پرزرق و 
برق برقی که در همه خانه ها هست آشنایی نداریم و تنها وسیله 
ای که در خانه ما هست ساعت زنگدار قدیمی است تا هر صبح 
در تاریکی ما را بیدار کند ولی امروز وقتی با صدای زنگ ساعت 
از خواب بیدار شدیم بابا صدایش را بلند کرد و گفت کی چراغ 
را روشن کرده زود خاموش کن. من هم خواب آلود بلند شدم 
چراغ را خاموش کردم اما هنوز همه جا مثل روز روشن بود گیج 
و منگ بودم چه اتفاقی افتاده تا ناگهان چشمم به سوراخی که 
دیروز با پدر به کوچه برای مصرف بهینه ایجادکرده بودیم افتاد 

که بدین وسیله هم کولر داشته باشیم و هم روشنایی.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

قصه های جا مانده

در میان این همه تنهایی خیالت مرا بس 
است دلم تو را می بیند که بر می گردی 
و دوباره در یأس می میرد. بس که نمی 

آیی پاییز در این خیابان همیشگی است. می خواهم با تو 
حرف بزنم که زمان بایستد و پیر نشوم ولی دیگر تو آن 
تصویر قدیمی نیستی که جهان را به بهاران مبتال کنی. اگر 
باغ می  به هزاران  به هزاران رنگ می شکفتم  می آمدی 
ام  زندگی  اتفاق  ترین  صحیح  تو  داشتن  دوست  دمیدم 
بوده و سال هاست که مرا زنده نگاه داشته است. تو به این 
همه ارادت مدیون نیستی اما من به تو و به خوبی های تو 
مدیونم که با حضورت شکفته ام. با نگاهت آرام گرفته ام 
دلم روشن  هنوز  اما  تاریکی می رود  به  رو  گرچه جهان 
از  از دوباره های تو می آید. من  است که خبری خوش 
عادت کردن به حضور آفتابی ات می ترسم. می ترسم از 
رفتنت بمیرم لذا دل به جاده زده و می روم به راستی که 
اگر ما برای همدیگر بمیریم زندگی زیبا و دلنشین خواهد 
بود. قصه های جا مانده از تاریخ های نادیده را باور نکن 
ما می توانیم قصه های زیباتر بسازیم تا در واژه واژه اش 
موج برداریم و به ساحل آرامش برسیم. من با خیال تو به 
زیباتری  جای  زمین  تا  دهم  می  ادامه  دروغم  های  خنده 
برای آمدنت باشد. ای که زندگی با خیال تو زیباست آه 
پایان  انسان خط  با آمدنت زیباتر می شود. آرزوهای  که 
به  را  ها  ناخواسته  و  خواسته  آمدی  می  تو  اگر  اما  ندارد 

تو می سپردم.
آغوش جهان بازترین با تو قشنگ است 

هر روزه بدون تو فقط مایه ی ننگ است 
تا ساده ترین علت پرواز و وجودی 

بی عشق تو در باور مردم همه جنگ است

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« از هشدار معاون دادگستری استان و اعالم جرم دستگاه قضا نسبت به کوتاهی بعضی از مسئوالن در زمینه ی حاشیه ی شهر کرمان:

حاشیه نشینی زیر سایه اهمال مسئوالن

ابتال به کرونا و آنفلوانزا را چگونه از یکدیگر تشخیص دهیم؟ 

اشاره:
از حاشیه نشینی در کرمان چه در سخنان مسئوالن و چه 
در گزارش رسانه های محلی همیشه به عنوان یک معضل 
با  شهری  برای  ناجور  ای  وصله  شود؛  می  یاد  اجتماعی 
وسعت زیاد که این مشکل هر روز در آن بزرگ تر می شود.

دستگاه  یک  در  روز  هر  کرمان  نشینان  حاشیه  پرونده   
اجرایی مورد بحث و نظر و کنکاش قرار می گیرد. روزی بر 
روی میز استانداری و روزی دیگر در دست مدیران شهری 
دیده می شود و روز دگر در دستان اعضای شورای شهر و ...

را فرصت  اجرایی، حاشیه نشینان  اما درمجموع مدیران 
موارد  اغلب  در  اما  دانند،  می  خوار  زمین  نوعی  و  طلبان 
این  به  را  آنها  اقتصادی،  فقر  که  هستند  نیازمندانی  آنها 
نشینان  حاشیه  به  چون  واقع  در  و  است  کشانده  ورطه 
خود  نیازهای  آنها  گیرد،  نمی  تعلق  شهری  خدمات  هیچ 
تامین  قانونی  غیر  شیوه  به  را  گاز  و  برق  و  آب  جمله  از 
العمل  به عکس  منجر  روزها  این  که  کنند. موضوعی  می 
مدیران دادگستری استان شده و معاون دادگستری استان 
کرمان نسبت  به کوتاهی برخی از مسئوالن که منجر به 
و  داده  هشدار  شده  کرمان  شهر  در  پدیده  این  گسترش 
گفته است: متاسفانه شاهد کوتاهی برخی از مسئوالن در 
مناطق حاشیه نشینی هستیم که این سهل انگاری عامدانه 
و یا غیر عامدانه بوده اما دادگستری پیگیر این موضوع بوده 
و نسبت به این سهل انگاری مسئوالن اعالم جرم خواهد 
کرد. در همین زمینه گزارشی تهیه شده که در ادامه  قابل 

مطالعه است.
حاشیه نشینی در کرمان همچنان در حاشیه

هرروز  آن  روزافزون  گسترش  و  نشینی  برحاشیه  تاکید 
ترین  مهم  از  یکی  عنوان  به  مسئوالن  های  درسخنرانی 
آنچه مشهود  اما  استان کرمان مطرح می شود.  مشکالت 
شاهد  آن  شدن  اجرایی  با  که   است  راهکارهایی  نیست 
متوقف یا کند شدن این پدیده و یا حداقل سر و سامان 

دادن  به حاشیه نشینان باشیم.
با این مشکل،  اند تنها راه مقابله  بسیاری بر این عقیده 
و  ساخت  کنترل  به  مربوط  مقررات  و  قوانین  اجرای 
سازهای غیر مجاز است که تنها و تنها در گرو اهتمام ویژه 
فرمانداری، شهرداری و دستگاه قضایی است تا با تخریب 
ساخت و سازهای بدون مجوز و بدون کنترل، مانع گسترش 

اینگونه سکونتگاه ها و به تبع آن حاشیه نشینی شد.
می  اجتماعی  کارشناسان  از  دیگر  ای  عده  درمقابل  اما 
گویند؛ الگوی حاشیه نشینی در حال تغییر است و اکنون 

درصد باالی جمعیت حاشیه نشین را شهری هایی تشکیل 
می دهند که در تنگنای مشکالت اقتصادی، قید زندگی در 
شهر را زده اند و به بافت های ناکارآمد از جمله حاشیه ها 
پناه آورده اند. نمی توان انتظار داشت که این مناطق بدون 
به  دسترسی  کردن  محدود  با  تنها  و  دولت  مالی  حمایت 

خدمات از بین بروند.
را  نشینان  کرمان، حاشیه  اجرایی  مدیران  درمجموع  اما 
اغلب  اما در  فرصت طلبان و نوعی زمین خوار می دانند، 
اقتصادی، آنها را به  نیازمندانی هستند که فقر  آنها  موارد 
این ورطه کشانده است و در واقع چون به حاشیه نشینان 
هیچ خدمات شهری تعلق نمی گیرد، آنها نیازهای خود از 
تامین می  قانونی  به شیوه غیر  را  و گاز  برق  و  جمله آب 
کنند. موضوعی که این روزها منجر به عکس العمل مدیران 
دادگستری استان شده و معاون دادگستری استان کرمان 
نسبت  به کوتاهی برخی از مسئوالن که منجر به گسترش 
این پدیده در شهر کرمان شده هشدار داده و گفته است: 

مناطق  در  مسئوالن  از  برخی  کوتاهی  شاهد  متاسفانه 
یا  و  عامدانه  انگاری  این سهل  نشینی هستیم که  حاشیه 
غیر عامدانه بوده اما دادگستری پیگیر این موضوع بوده و 
نسبت به این سهل انگاری مسئوالن اعالم جرم خواهد کرد.
سیدمهدی قویدل در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره 
به وضعیت حاشیه نشینی در استان کرمان و در پاسخ به 
این سوال که آیا کم کاری از سوی مسئوالن در این زمینه 
و  پدیده  یک  نشینی  حاشیه  گفت:  است؟  گرفته  صورت 
بحران خاصی است که در اغلب جوامع دیده می شود و این 
موضوع مبتنی بر بی عدالتی، تفاوت ها و تبعیض ها بوده 

که ناشی از توزیع نامتوازن ثروت ملی است.
چند  از  معضل  این  و  بحران  این  یقینا  داد:  ادامه  وی 
و  آنها کوتاهی  از  یکی  بگیرد که  نشات  تواند  موضوع می 
این  نیز  استان کرمان  بوده که در  انگاری مسئوالن  سهل 

موضوع صادق است.
گذشته  های  سال  در  کرمان  استان  در  گفت:  قویدل  

حاشیه  ساماندهی  و  مبارزه  زمینه  در  خوبی  اقدامات 
نیمه  صورت  به  متاسفانه  که  بود  گرفته  صورت  نشینی 
تمام رها شده است اما از ابتدای سال جاری بحث مبارزه 
ویژه  کار  دستور  در  استان  نشینی  حاشیه  ساماندهی  و 

دادگستری استان کرمان قرار گرفت.
دادگستری  کل  رییس  جرم  وقوع  از  پیشگیری  معاون 
با تشریح برخی از مشکالت موجود در این  استان کرمان 
منطقه حاشیه شهر کرمان گفت: بحث کوره های غیرمجاز 
یکی از مواردی است که در این منطقه باید سریعا تعیین 
تکلیف شود. این کوره ها آالیندگی زیست محیطی ایجاد 
می کنند که باید از این منطقه جمع آوری و رفع سد معبر 
شود ضمن آنکه باید به موضوع آب و برق، ساخت و سازها 
و انشعابات غیرمجاز این منطقه نیز رسیدگی ویژه ای شود.

به ویژه  قانون  برابر  اینکه دستگاه قضایی  بیان  با  قویدل 
دادستان به عنوان مدعی العموم، در راستای حفظ حقوق 
کرده  پیدا  ورود  مساله  این  به  المال  بیت  حقوق  و  عامه 
است اظهار کرد: متاسفانه زمین خواری و ساخت و سازهای 
غیرمجاز در مناطق حاشیه نشینی شهر کرمان وجود دارد 
که در این راستا با عواملی که خالف قانون و مقررات عمل 

کرده اند، برخورد خواهیم کرد.
وی با تاکید بر اینکه مسئوالن باید نسبت به اراضی ملی 
پاسخگو بوده و جوابگو باشند که چرا این زمین خواری ها 
تصرفات  کرد:  تصریح  است  گرفته  مناطق صورت  این  در 
غیرقانونی قطعا و یقینا جرم است و به باید به آنها رسیدگی 
شود. ضمن آنکه شرکت برق، امور اب و فاضالب، شهرداری 
تکلیف  جرم  اعالم  به  نسبت  متولی  های  دستگاه  سایر  و 
تا دستگاه قضایی به آن موضوع ورود پیدا کند که  دارند 
بوده  متاسفانه در حاشیه شهر کرمان آن جوری که الزم 
این اعالم جرم از سوی دستگاه های متولی صورت نگرفته 
انشعابات  در  توان  را می  این موضوع  بارز  نمونه  است که 
برق غیرمجاز در حاشیه های شهر دید که نشان می دهد 

نظارت خوبی صورت نگرفته است.
در  سبز  کمربند  دوباره  کردن  دنبال  به  اشاره  با  قویدل 
اطراف شهر کرمان اظهار کرد: هم اقدامات حمایتی و هم 
گزارش و برخورد با متخلفان از سوی دستگاه های متولی 
احساس می  و  است  بوده  کم  ای،  مناطق حاشیه  این  در 
کنیم بنا به دالیل خاصی که بیشتر بحث اعتراضات بوده 
است این اعالم گزارش ها اتفاق نیفتاده است اما پیگیر حل 

جدی این موضوع هستیم.
سخن آخر

بدون شک محروم کردن حاشیه نشینان از خدمات رفاهی 
غیر ممکن است و تنها به بروز ناهنجاری های اقتصادی و 
اجتماعی و در نهایت افزایش هزینه های دولت منجر می 
کنترل  برای  دیگری  راهکار  باید  مسئوالن  بنابراین  شود. 

حاشیه نشینی پیدا کنند.

با آغاز فصل پاییز، محققان نگران تداخل شیوع ویروس کرونا و آنفلوانزا 
در جامعه هستند.

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه 
شیوع  فصل  پاییز،  فصل  به  شدن  نزدیک  با  همزمان  جوان،  خبرنگاران 
ویروس آنفلوانزا نیز آغاز می شود. با این حال، شیوع آنفلوانزا در سال جاری 
با سال های گذشته تفاوت دارد چراکه جهان امسال شاهد شیوع مرگبار 
ویروس کرونا است. محققان درباره تالقی شیوع ویروس آنفلوانزا و کووید 
۱۹ در فصل پاییز هشدار می دهند، بخصوص آنکه این دو بیماری دارای 

عالئم مشترک هستند و هر دو ریه ها را درگیر می کنند.
جان لینچ، متخصص بیماری های عفونی مرکز سیاتل آمریکا در این باره 
گفت: یکی از عالئم کسانی که به ویروس کرونا مبتال می شوند از دست 
به  می توانند  عالئم  این  از  پزشکان  و  است  و چشایی  بویایی  دادن حس 
راحتی افراد مشکوک را شناسایی کنند. با این حال، این عالمت با بیماری 

آنفلوانزا مشترک است. از این رو، با آغاز فصل پاییز شناسایی افراد مبتال 
به کرونا و افراد مبتال به آنفلوانزا کار دشواری است و این دو بیماری عالئم 

نزدیک بسیاری به یکدیگر دارند.
آمریکا،  واگیردار  بیماری های  پیشگیری  و  کنترل  مرکز  اعالم  براساس 
کووید ۱۹ و آنفلوانزا دارای عالئم مشترک زیادی مانند سرفه، بی حالی و 
عطسه هستند. همچنین داشتن تب، تعریق و مشکالت تنفسی در مبتالیان 

به این دو بیماری بسیار شبیه به هم است.
محققان می گویند هم ویروس کرونا و هم آنفلوانزا می تواند بدون وجود 
با این حال، تنها تفاوت این دو در زمان بروز  عالئم در فرد منتقل شود. 
عالئم است. دیده شدن عالئم ابتال به آنفلوانزا در افراد، یک تا ۴ روز پس 
از ابتال رخ می دهد، این در حالی است که مبتالیان به کرونا معموالً ۵ تا ۷ 

روز پس از ابتال عالئم بیماری را از خود نشان می دهند.
را  فرد  بیشتری  با سرعت  ویروس کرونا  دارند عالئم  تاکید  دانشمندان   

به  مبتال  افراد  میان  که  است  بسیار سخت  وجود،  این  با  می کند.  درگیر 
کرونا و آنفلوانزا از روی زمان بروز عالئم تفاوت قائل شد. از این رو، فرض 
نخست پزشکان این است که هر کس عالئم رایج کرونا را از خود نشان 
داد، به کووید ۱۹ مبتال شده است مگر آنکه پس از انجام آزمایش، تست 
در حال حاضر هیچ  اعالم شود. متخصصان می گویند  منفی  کرونای وی 
راهکار علمی برای تشخیص میان ابتالی فرد به ویروس کرونا و آنفلوانزا از 

راه مشاهده ظاهری و عالئم فرد وجود ندارد.
دانشمندان آمریکایی می گویند به دلیل آنکه نمی توان این دو بیماری را 
از هم تشخیص دارد، بهترین کار این است که مردم حتماً واکسن آنفلوانزا 
بزنند. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های عفونی آمریکا به همین دلیل 
دستور تولید حجم باالیی از واکسن آنفلوانزا برای واکسیناسیون مردم را 

صادر کرده است.
تنها امید متخصصان این است که بتوان با عرضه گسترده تست کرونا، 

با سرعت زیاد تفاوت ابتالی افراد را تشخیص داد و افراد بیمار را برای 
بر  عالوه  دارند  تاکید  متخصصان  کرد.  قرنطینه   ۱۹ کووید  شیوع  کنترل 
شباهت عالئم این دو بیماری، راه های مقابله با آن ها نیز یکسان است. از 
این رو، بهتر است مردم هم برای جلوگیری از ابتال به کرونا و هم ابتال به 
آنفلوانزا فاصله اجتماعی را رعایت و در اماکن عمومی از ماسک استفاده 

کنند.
مبتال  کرونا  ویروس  به  آمریکا  در  تن  هزار   ۹۵۰ و  میلیون   ۵ تاکنون   
شده اند. از این میان، ۱۸۲ هزار تن جان خود را از دست داده اند. دولت 
آمریکا در حال همکاری با شرکت مدرنا، غول داروسازی آمریکا برای تولید 
ماه  شرکت  این  واکسن  اولیه  نسخه  می شود  برآورد  است.  کرونا  واکسن 
با پیش خرید ده ها  بازار عرضه شود. دولت آمریکا  به  ژانویه سال ۲۰۲۱ 
میلیون دوز از این واکسن امیدوار است بتواند واکسیناسیون عمومی را از 

ماه ژانویه آغاز کند.

    پرونده حاشیه نشینان کرمان هر روز در یک دستگاه اجرایی مورد بحث و کنکاش 
دادگستری  مدیران  العمل  عکس  به  منجر  روزها  این  که  موضوعی  می گیرد.  قرار 
استان شده و معاون دادگستری استان کرمان نسبت به کوتاهی برخی از مسئوالن 
گوید:  می  و  داده  هشدار  شده  کرمان  شهر  در  پدیده  این  گسترش  به  منجر  که 
»متاسفانه شاهد کوتاهی برخی از مسئوالن در مناطق حاشیه نشینی هستیم که این 
سهل انگاری عامدانه و یا غیر عامدانه بوده اما دادگستری پیگیر این موضوع بوده 
و نسبت به این سهل انگاری مسئوالن اعالم جرم خواهد کرد« باید از این روحیه در 
سیستم قضا تقدیر کرد، اما همچنین باید از نهادهای بازرسی و امنیتی پرسید که در 

زمان اهمال مسئوالن شما کجا بودید که از این اتفاق نابودگر پیشگیری کنید و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

 شناسه ملی 14000204622 شهرستان کرمان استان کرمان 
به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی در حال تصفیه می رساند که جلسه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده  این تعاونی در ساعت ۱۲ روز سه شنبه مورخ ۹۹/6/۲۵ در 
محل  دفتر شرکت تشکیل می گردد. از سهامداران دعوت می گردد راس ساعت مذکور در 

جلسه حضور بهم رسانند.
ضمنا: ۱- اعضایی که مایلند حق حضور و رای دادن در مجمع را به نماینده تام االختیار واگذار 
نمایند تا تاریخ ۹۹/6/۲۴ به اتفاق نماینده خود جهت تایید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر 
شرکت مراجعه نمایند. )حضور توام عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است.( ضمنا ساعت ۱۱ 

وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی می گردد.
۲- چنانچه در دستور جلسه انتخاب هیأت تصفیه باشد افرادی که متقاضی کاندیداتوری 
سمتهای مذکور می باشند حداکثر تا تاریخ ۹۹/6/۱۹ جهت ثبت نام به محل دفتر شرکت 

مراجعه  نمایند. 
دستور جلسه: 

انتخابات هیات تصفیه 
تعیین آدرس دفتر تصفیه 

هیأت مدیره شرکت تعاونی 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده  شرکت تعاونی

در حال تصفیه اعتبار کارکنان شهرکهای صنعتی کرمان
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فرهنگ و ادب

ضرب المثل های کرمانی 

نوشتاری درباره چنگیز شهوق پیکر تراش و نقاش ؛
مجسمه ساز نوگرای معاصر

در دیزی وازه، حیای گربه ُکِجه رفته؟ 
)در دیزی باز است، حیای گربه کجا رفته!؟(

این مثل، مصداق حال کسانی است که در غیاب مامور و نگهبان، قوانین 
و قراردادهای اجتماعی را به نفع خود زیرپا می گذارند و حق دیگران را 
ضایع می کنند. به عنوان مثال، فردی بی شرم و حیا از باغی که دیوارهای 
بلند و نگهبان شبانه روزی ندارد، مقداری میوه می دزدد. ممکن است 
یکی از همراهانش به زبان کنایه بگوید: »درست است که در دیزی باز 
است ولی حیای گربه کجا رفته است!؟« و یا فردی که مشغول دریافت 
برای کسب اطالعات  بانکهاست و فرد دیگری  از  از خودپرداز یکی  پول 
بانکی او، دزدانه سرک بکشد، گویند: »در دیزی باز است، حیای گربه کجا 

رفته است!؟«
کسانی که با شرم و حیا باشند، هرگز درصدد برنمی آیند به اطالعات 
خصوصی دیگران دست یابند و لذا در جامعه به امانت داری شهرت می 
یابند و زندگی به آنها لبخند می زند. بنا به فرموده ی رسول خدا )ص( 
کسی که امانت دار نباشد، ایمان ندارد و بدیهی است که افراد بی ایمان 
مورد اعتماد مردم نخواهند بود و به همین علت در جامعه دچار مشکالتی 

می شوند که در زندگی انسانهای امین و با شرم و حیا، رخ نمی دهد.
شرم و حیا از صفات انسانهای دلیر و تواناست. ادیب پیشاوری سروده 
است: »چنین است هنجار فرخنده شیر/ که شرم است آیین شیر دلیر« 
تجربه ی گذشتگان و فرزانگان نشان می دهد، افراد ضعیف و ترسو و فاقد 
سواد و دانش، بیشتر دچار رذیلت بی شرمی می شوند و انسان های توانا 
و فرهیخته به مصداق »درخت هر چه پربارتر، سر به زیرتر« فروتن و با 
شرم و حیاتر هستند و کسانی که امین و با حیا باشند به مصداق »آدم 
خوش حساب شریک مال مردم است« با دو سرمایه بزرگ و پایان ناپذیر 
و بی آفت به دلیل محبوبیتی که در جامعه کسب می کنند، از نعمت های 
خداوند بهره بیشتری می برند و مخلص کالم اینکه، هم دنیا را دارند و 

هم آخرت را.
بی شرمی در فضای مجازی 

خصوصی  اطالعات  دزدیدن  ما،  ی  جامعه  کنونی  مشکالت  از  یکی 
دیگران به منظور شایعه سازی، غیبت کردن و گاهی تهمت زدن توسط 
افراد بی شرم و حیاست که در پاره ای از موارد به از هم گسیختن کیان 
خانواده و وارد آمدن آسیب های روحی و روانی به افراد خانواده ای منجر 
بی  بازان  آنها دستمایه معدودی هوس  اطالعات خصوصی  می شود که 

شرم و حیا قرار می گیرد.
در این روزگار که فناوری های پیشرفته بشر، دهکده ی کوچک جهانی 
را در قالب فضای مجازی محقق کرده و پژوهش های علمی به صورت 
از  دانش  و  علم  تولید  روند  تا  شود  می  پخش  جهان  سراسر  در  آنالین 

ترین  افتاده  دور  در  محققان  تمامی  و  گردد  برخوردار  بیشتری  سرعت 
روستاها بتواند از تازه ترین دست آوردهای علمی با خبر شوند، جا دارد 
قوانین و چهارچوب های ویژه ای وضع گردد که مانع هوسرانان بی شرم 
و حیایی که چوب حراج بر آبروی خانواده ها می زنند، شود و رفته رفته 

این بخش از زندگی اجتماعی بشر نیز سامان یابد.
بی شرمی حاصل عمر یک هنرمند را به تاراج می برد

و  شاعران  آثار  از  خود  آبکی  های  نوشته  در  که  شاعری  یا  نویسنده 
نویسندگان نامدار ـ بدون ذکر منبع یا کسب اجازه ـ استفاده می کند 
و حاصل عرق ریزان روح و خالقیت های هنرمندان واقعی را به نام خود 
چاپ و منتشر می کند و در فضای مجازی شهرتی دروغین به دست می 
آورد، نیز مصداق زبانزد »در دیزی باز است، حیای گربه کجا رفته است؟« 

خواهد بود.
هنرمند  از  دسته  این  رسوایی  تشت  سنج،  نکته  و  برجسته  منتقدین 
نماها را از بام فرو می اندازند و متذکر می شوند، درست است که حاصل 
اندیشه ی فالن هنرمند یا متفکر بزرگ در قالب: شعر، رمان، تابلو نقاشی 
یا مجموعه ی مقاالت در دسترس همگان قرار دارد ولی شرم و حیا و 
امانت داری، حکم می کند که بدون ذکر منبع و یا کسب اجازه از خالق 
او  اندوزی و زحمات شبانه روزی  اثر اصلی، چوب حراج بر سالها دانش 

برای خلق اثری ماندگار نزنیم.
هنرمند نماهای یک شبه:

و  غیاب حافظ  در  مایه که  بی  ترانه سرای  و  نما  بنابراین صدها شاعر 
سعدی و مولوی و ... به دریای آثار این نوابغ فرهنگی دستبرد زده و شعر 

و ترانه ای ساخته اند که نانی بخورند و شهرتی گذرا به دست آورند در 
کهکشان پرستاره ی این کهن دیار دیرپا به سرعت افول کرده، حتی نامی 
هم از آنها باقی نمانده است ولی آنها که شرم و حیا داشته اند و آثار بکر 

و تازه ای خلق کرده اند به قلّه ی فرهنگ معاصر نیز صعود کرده اند.
جناب موالنا 700 سال پیش توصیه کرده است: »دال نزد کسی بنشین 
که او از دل خبر دارد/ به زیر آن درختی رو که او گلهای تردارد« بدیهی 
یا نویسنده ای که مطالعه و ژرف نگری گنجینه های ادب  است، شاعر 
فارسی را وجهه ی همت خود قرار دهد به سرمایه ای مجهز می شود که 

او را به خلق آثار بدیع و ماندگار یاری خواهد کرد.
مولوی در پایان همین غزل سروده است: »چو آبت برجگر باشد، درخت 
سبز را مانی/ که میوه ی نو دهد دایم درون دل سفر دارد« یعنی با مطالعه 
ی کتابهای خوب به ویژه آثار نوابغ ادب فارسی، صاحب دست مایه ای می 
شوید که مثل درختان سبز و شاداب، دایم میوه های تر و تازه و گوارا و 
شیرین از قلمتان تراوش می کند و هر چه رنگ و بوی تازگی داشته باشد 

به درون دلها راه می یابد.
که  هایی  گویی  پریشان  نه  و  است  آدمی  روح  عرقریزان  زیراحاصل 
محصول سرهم بند کردن بخش هایی از آثار دیگران است و بدیهی است 

که تر و تازه و گوارا و دلنشین نخواهد بود.
و اما حیای گربه: 

با توجه به اینکه مثل ها و زبانزدهای نسبتا زیادی درباره ی گربه و سگ 
به فرهنگ عامیانه ی ما راه یافته است، به نظر می رسد این دو حیوان 
از دیرباز ـ به لحاظ منافع متقابل ـ در زندگی اجتماعی انسان ها حضور 

داشته اند، گربه، گذشته از فرهنگ عامیانه به فرهنگ کالسیک ما نیز 
راه یافته است که شاخص ترین آن مثنوی »موش و گربه« تالیف عبید 
زاکانی است و پیش از آن در قصه های کلیله و دمنه از آن یاد شده است 
و اینجانب در سه جلد کتاب قصه ضرب المثل های کرمانی، زبانزدهای 
:»مثل گربه های بادرنجی ـ گربه رقصانی ـ فالنی مثل گربه بی چشم 

روست« را مورد بررسی قرار داده ام.
را  آبگوشت  یا دیگ  به دیزی  نیاکان ما، دست نزدن گربه  اینکه  اما  و 
ناشی از حیای گربه دانسته و افرادی را که به اموال عمومی دست درازی 
می کنند با گربه مقایسه کرده اند یا ناشی از روحیه طنزگویی گذشتگان 
است و یا پی به این واقعیت نبرده اند که گربه ها به تجربه آموخته اند، 
دست درازی به دیزی داغ و یا کماجدانی که از زیر آتش بیرون آمده، 
موجب سوختن دست و پنجه و لب و زبان آنها می شود و لذا به هنگام 
صرف شام در کنار سفره ی اهل خانواده زانوی ادب بر زمین می نهادند 
تا بهره و نصیب خود را به وقتی دریافت کنند که »لب سوز« نباشد و به 

کامشان زهر نشود.
این در حالی است که بوی چربی گربه را چنان از خود بیخود می کند 
آنکه  به هر حیله ای متوسل می شود. مگر  برای بدست آوردن آن  که 
دستش به آن نرسد که انسان ها از قول گربه ها گفته اند: »گربه دستش 

به دنبه نمی رسد، می گوید بو می دهد!«
بنابراین دست نزدن به دیزی داغ از حیای گربه نیست و قرن هاست که 
انسان ها برای حفاظت گوشت و چربی خانواده از چنگ و دندان تیز گربه 
ها، حیله ها به کار برده اند که شرح این ماجرا خود حدیث مفصلی است 
که در این مقال نگنجد و اما به مصداق زبانزد »تا نباشد چیزکی، مردم 
نگویند چیزها« به نظر می رسد، گربه های خانگی که سالها در خانه ای 
نان و نمک خورده اند و با اهالی خانه نوعی انس و الفت دارند؛ هنگام باز 
شدن در دیزی یا دیگ آبگوشت، از نوعی مکانیزه خود کنترلی ـ که در 

فرهنگ عامیانه به شرم و حیا تعبیر می شود ـ برخوردارند.
نگارنده ی این مطلب، سالها شاهد رفتار ماده گربه ای بودم که برایم 
تولید شیر کافی،  برای  او که هر سال بچه می آورد،  بود.  انگیز  شگفت 
نیازمند غذا بود و ما برای رضای خدا و شکر نعمت های بی کران حضرت 
که  بود  این  در  کار  شگفتی  گذاشتیم.  می  او  جلوی  غذا  مقداری  حق، 
به  به سرعت  به آن غذا،  نیاز مبرم  و  به رغم گرسنگی شدید  این گربه 
طرف غذاها حمله نمی کرد بلکه چند ثانیه ای بوی غذا را استشمام می 
کرد و سپس نگاهی از سر قدردانی به ما می افکند و آنگاه در حالی که 
با تأنی و حوصله  صداهایی که نشانه ی رضایتمندی بود سر می داد و 
غذا می خورد و در پایان ضمن تماس ُدم و بدنش با دست و پای ما به 
نوعی تشکر می کرد. نمی دانم، شاید این رفتار گربه ها به عنوان »حیا« 

وارد فرهنگ ما شده!
لُب کالم، اینکه بعضی از ما انسان ها به اندازه گربه »حیا« و چشم و رو 
نداریم و گاهی سالها محبت عزیزان خود را به گونه ای پاسخ می دهیم 
که در شأن انسان نیست. ما بایستی همواره از خداوند بخواهیم توفیق 
ادب و فرصت قدرشناسی از زحمات دیگران را نصیبمان کند تا نام انسان 
زیبنده ی ما باشد. حفظ آبروی دیگران کمترین نشانه ی انسانیت است 

و باید در آن بکوشیم.

سرویس فرهنگی- هنری کرمان امروز
 

چنگیز شهوق، پیکرتراش و نقاش معاصر بود که پایه های ذهنیت ایجاد 
تا  داشت  نوگرا سعی  هنرمند  این  پی ریخت.  را  تهران  بی ینال  نخستین 
مدرنیسم را مطرح و اینگونه تجربیات خود را درباره نقش مواد مختلف در 

خلق آثار هنری به هنردوستان این رشته منتقل کند.
هنر را نتیجه عافیت نمی دانست و معتقد بود که تنها کار است که آدمی 
را به زندگی امیدوار می کند و حاال با اینکه آثار بسیاری ندارد اما همگان 
نبوده است. درجایی گفته  به سبب کاهلی  این کم کاری  می دانند که 
بود »اگر حرف تازه ای نداشته باشم چرا که بزنم.« نامش چنگیز شهوق 
بود، هنرمندی که از کودکی به ِگل و سفال عالقه داشت و در جوانی به 
از نخستین مجسمه سازان  یافت. شهوق  راه  هنرستان هنرهای تجسمی 
ایرانی است که از ذهنیت رایج فاصله گرفت و مواد و ترکیبات جدیدی 
را در راستای بیان هنر خود تجربه کرد. کار با پلکسی گالس و پلی استر، 
لعاب، مس، نیکل، روی و ترکیب برخی فلزات با پشم شیشه برای رسیدن 
نخستین  از  او  است.  تجارب  همین  از  و سطح،  در حجم  تازه  بافتی  به 
را  ایران  به  شده  وارد  مدرنیسم  حتی  که  بود  ایرانی  پیشرو  هنرمندان 
ناکافی و الکن می دانست؛ به همین جهت کوشید تا در این مسیر طرحی 
این که مثل هنرمندان سقاخانه و قهوه خانه  از  نو پی افکند. شهوق بیش 
دغدغه  هویت جویی داشته باشد، در پی تجددطلبی و رسیدن به معنای 
این رو همیشه به دنبال راه ها و رسانه های  از  مطلق و مجرد مدرن بود؛ 
تازه برای بیان هنر می گشت. تابلوهای حاضر که در مرز میان نقاشی و 
مجسمه سیر می کند، از بهترین آثار هنرمند و نمونه شاخصی از رویکرد 

خالق و آوانگارد اوست.
زندگینامه چنگیز شهوق

جهان  به  چشم  آذربایجان  باکوی  در  خورشیدی   ۱۳۱۲ در   چنگیز 
گشود. او از همان کودکی عالقه شدیدی به بازی با گل و سفال داشت. 
شهوق در همان دوران تصمیم گرفت تا تحصیالت متوسطه خود را در 

هنرستان در رشته مجسمه سازی بگذراند. ذوق و استعداد او سبب شد تا 
از وی درخواست کنند تا در آنجا به آموزش سفال و سرامیک و مجسمه 
از ورود به عرصه دانشگاه تصمیم گرفت  های گلی بپردازد. شهوق پس 
او  تا  برگزار کند و همین مساله عاملی شد  آثار خود  از  نمایشگاهی   تا 
با هنرمندان دیگر آشنا شود و زمینه ورودش به دنیای هنر باز شود. در 
۱۳۳۶ خورشیدی او و دیگر دوستانش پایه های ایجاد نخستین بی ینال 
در  تدریس  به  در ۱۳۴0 شهوق  کردند.  ریزی  پی  را  تهران  دوساالنه  یا 
بر  را  نگارخانه  اداره چند  نیز  همزمان  و  پرداخت  معلم  تربیت  دانشکده 

عهده گرفت.
آثار برجای مانده از شهوق

طراحی روی جلد دوره ابتدایی تا دبیرستان از جمله آثار او به شمار می 
رود. مجسمه های او باور رایج را از مجسمه پس می زد، به طوری که یک 
نوع ترکیب تصویر کمپوزیسیون را ایجاد می کرد و معنا را به نفع عنصر 
نمایشگاه  دومین  برپایی  در  شهوق  می گرفت.  بیننده  تصور  از  خالقیت، 
پاریس  زیبا سهم زیادی دارد. در بی ینال  به همت هنرهای  پیکرتراشی 
نیز افتخار آفرینی می کند. یک سال مانده به آغاز دهه ۴0، برنده جایزه  
نقدی بی ینال دوم می شود. مجسمه های باشکوهی با الهام از آثار گونزالز 
هنرمند اسپانیایی، از جنس سیم و فلز می سازد که در نوع خود بی نظیر 

است. دوساالنه چهارم اوج آثار شهوق را نشان می دهد.
می  و سفال  از جنس گل  را  ای  و خالقانه  آثار جدید  پیوسته  شهوق 
ساخت  در  را  شیشه  پشم  تا  گیرد  می  تصمیم  مقطعی  در  او  ساخت. 
مجسمه هایش به کار گیرد. ساخت تندیس و سردیس های مختلف از 
جمله فعالیت های او به شمار می رود. در هر آثاری که از شهوق دیده 
می شود، امضای برجسته ای نیز در زیر آن مشاهده می کنیم. سیم، پشم 
شیشه، رنگ و لعاب از جمله موادی بود که در آثارش به کار می گرفت. 
استفاده از مس، نیکل و روی و افزودن آنها به پشم شیشه و رنگ از جمله 
های  نقاشی  بود.  او  کار  وجوه  مهمترین  از  انتزاع  بود.  شهوق  ابتکارات 
برجسته و بکارگیری مواد گوناگون در آن مختص به کار شهوق بود. او را 

به عنوان یک نقاش شیمیست می شناختند.

سولفات سدیم را با براده آهن ترکیب می کرد و از کف کردن رنگ چیزی 
می ساخت که خاص خود او می شد. شهوق رنگ هایش را خود می ساخت 
برای خلق  کند. صدها طرح  را خریداری  آنها  تا  آمد  پیش می  و کمتر 
مجسمه، از او بر جا مانده است. عادت داشت، برای مجسمه طرح بکشد. 
در حقیقت، مجسمه های او از طرح هایی الگو می گرفت که بر کاغذ رسم 
می شد. استفاده از مقیاس های ریاضی و هندسه در بیشتر آثار شهوق به 

وضوح به چشم می آید.
 برگزاری نمایشگاه های متعدد

شهوق در ۱۳۴۸ خورشیدی تصمیم می گیرد تا به فرانسه سفر کند. 
مجسمه  برانکوشی  کنستانتین  به  پاریس  هنرهای  خانه  در  با حضور  او 
ساز، عالقه مند می شود و آثار او الهام می گیرد. در تمامی مجسمه های 
شهوق صیقل و نوک های سر به هوا یادآور آثار برانکوزی هستند. استاد 
او مثال زدنی است.  تابلوهای  اطوارشناسی مواد است. خشونت رنگ های 
نگاه او، جهان نقاشی را می پیماید: از کوربوزیه، نهضت سنتزپالستیک را 
می گیرد. آرپ و توبر، الفبای جدید را یاد او می دهند و حاال دیگر چنگیز 

از فرم های طبیعت  شهوق در آستانه ای است که باوجود آن که دیگر 
یا  انتزاع  از  تلفیقی  می نهد،  ارج  را  ذهن  در  کار  مبدأ  و  نمی گیرد  الهام 

آبستره و ذهنیتی تصویری یا فیگوراتیو را به مجسمه های خود می آورد.
در اواسط دهه ۵0، گالری کرته نمایشی از نقاشی و کارهای سرامیک 
که  کاتالوگی،  مقدمه  در  ساز،  مجسمه  مالک  سیروس  می کند.  برپا  او 
نمایشگاه  این  برگزاری  »با  می نویسد:  شد،  منتشر  مناسبت  همین  به 
ادامۀ  از  سالی  چند  می رسید  نظر  به   که  را  شهوق  چنگیز  خوشبختانه 
کارهای هنری خود تا حدودی کناره گرفته، می توان مشاهده نمود که بار 

دیگر به دنیای واقعی خویش باز گشته است.«
انقالب ۱۳۵7  خورشیدی شرایطی عمومی به وجود می آورد که دیگر به 
نمایش آثاری چون آثار وی نیازی نیست و او رو به تدریس در کالس های 
خصوصی آورد. در ۱۳۶۶ خورشیدی، نمایشی از نقش برجسته های خود 
با وجود آنکه نشان از جهش هایی در کار  را در گالری کارپی برپا کرد. 
او بود، مسیری برایش هموار نکرد. در دهه ۱۳۶0 رو به کارهای متفرقه 
آورد؛ یک کارگاه کوچک لعاب و چینی و خرمهره سازی را به همراه یک 
دوست دایر کرد و به دنبال سفارش کار گشت اما به هنر او در این شرایط 
به  می شود  مکان  و  بی جا  شرکتی  ایجاد  به  مجبور  نیست،  نیازی  دیگر 
مجسمه  سفارش  دوستان  از  تن  دو  یکی  با  بتواند  تا  »ماهان نقش«  نام 
از خلق  او نیست. دیگر در تمجید  اما دیگر زمانه، زمانه کارهای  بگیرد 
با  نمی دهد.  پاریس«  هنرمندان  »خانه  بورسیه  فردی  او،  درخشان  آثار 
این وجود اتفاقات هنری کماکان در پایتخت کورسویی از امید دارد. به 
مناسبت »کشتار حج خونین« در نمایشگاه موزه هنرهای معاصر شرکت 
باز هم، چون همه آن سال ها، خود را صف نخست نشان  می کند، بلکه 
هنری  یک  درجه  نشان  عراق،  و  ایران  جنگ  آتش بس  سال  در  دهد.  

)معدل دکترا( به او اعطا می شود.
سرانجام چنگیز شهوق

در ۱۳7۵ خورشیدی هنگامی که در حال ساختن تندیس احمد حامی 
پدر مهندسی راه و ساختمان ایران بود، در یکی از همان روزها چشم از 

جهان فروبست.

به قلم یحیی فتح نجات 
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 دور شدن از سبک زندگی سنتی با زوج های دو درآمدی 
سرویس خبر و گزارش کرمان امروز 

امروزه زنان برای به ظهور رساندن توانمندی های خود به اشتغال در 
بیرون از خانه عالقه مند شده اند که به دنبال آن تصویر خانواده سنتی 

در حال محو شدن است.
باشگاه  اجتماعی  گروه  خانواده  و  ازدواج  حوزه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان، در سال های گذشته در دیدگاه زنان و مردان درباره 
ایده های آن ها درخصوص نقش های سنتی زن و  زندگی خانوادگی و 
مرد در خانواده و جامعه تغییراتی ایجاد شده است. در دهه های گذشته 
کسب  زندگی،  از  خانواده ها  انتظارات  در  تغییر  و  اقتصادی  مشکالت 

درآمد بیشتر را برای بقای خانواده ها ضروری ساخته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۹۸ در بین جمعیت حدود 
۲۴ میلیونی شاغل، ۲۰ میلیون و ۳۳۱ هزار نفر را مردان و ۴ میلیون 
مردان  سهم  بین  این  در  می دهند.  تشکیل  زنان  را  نفر  هزار   ۴۲۰ و 
از اشتغال به ۸۲ درصد و زنان به ۱۸ درصد می رسد. هر چه جلوتر 
می رویم میزان مشارکت زنان برای درآمدزایی بیشتر می شود و اگر این 
آمار را با دهه های گذشته مقایسه کنیم متوجه افزایش اشتغال زنان 

در جامعه می شویم.
امروزه زنان به منظور به ظهور رساندن توانمندی های خود و افزایش 
عالقه مند  خانه  از  بیرون  در  اشتغال  به  خودشکوفایی  و  نفس  عزت 
شده اند. تصویر خانواده سنتی که در آن یک مرد در خارج از خانه کار 
می کند و فرزندان و همسر همه از درآمد او گذران زندگی می کنند، در 

حال محو شدن است.
مشکل  از  دور  به  فعلی  زناشویی  زندگی   در  تحول  و  تغییر  این  اما 
نیست، تصویر خانواده امروز زن و مردی با مشغله زیاد یا زن و مردی 
شاغل در بیرون از خانه را نشان می دهد که تعارضات شدیدی را بین 
زندگی  بین  تعارضات  می کنند.  تجربه  کاری  و  خانوادگی  نقش های 
مسائل  و  فرزندان  وجود  زوجین،  متفاوت  درآمد  خانوادگی،  و  کاری 
تعارضاتی  از جمله  و...  بودن  باهم  برای  به آن ها، کمبود وقت  مربوط 

است که زوجین شاغل در زندگی مشترکشان احساس می کنند.
تعارضات بین زندگی کاری و خانوادگی

رابطه بین خانواده و کار یک فرآیند تکاملی تدریجی را در خود دارد. 
به تعامل  از استقالل کار و خانواده شروع شده و  این فرآیند تکاملی 
کار خانواده می انجامد. در نهایت ممکن است این فرآیند به تقابل بین 
کار و خانواده منجر شود، تنش بین توجه به نقش خانوادگی خود و 
نقش اجتماعی در این فرآیند منعکس می شود و در نهایت در زندگی 

خانوادگی و زندگی کاری مشکالتی ایجاد می کند.
یکدیگر  مقابل  نقطه  دو  خانوادگی  زندگی  و  کاری  زندگی  امروزه 
بین  تعادل  ایجاد  اما  می کنند،  تقابل  یکدیگر  با  نوعی  به  و  هستند 
خانواده و شغل یک ضرورت انکار ناپذیر است که زوجین به خصوص 
زنان شاغل باید به آن توجه ویژه داشته باشند، چراکه زنان عالوه بر 
نقش های اجتماعی خود و فعالیت در بیرون از خانه نقش هایی مانند 

مادرانگی را برعهده دارند که نباید از آن نیز غفلت کنند.
با  گفت وگو  در  اجتماعی  آسیب های  پژوهشگر  و  محقق  بای  جعفر 
مسئولیت  و  جایگاه  کرد:  اظهار  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  با  خبرنگار 
در  از یک سو  آنان  است.  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  منزل  در  زنان 
نقش شریک زندگی و از طرف دیگر مادر و معلمی دلسوز برای همسر 

خود محسوب می شوند.
مدیریت  خانواده،  نهاد  در  زنان  رسالت  مهمترین  کرد:  تصریح  وی 
صنایع  تولیدات  با  منزل،  اقتصاد  هدایت  بر  عالوه  آنان  است.  منزل 
دستی، پشتوانه خوبی برای فعالیت های اقتصادی برای شوهران خویش 

هستند.
بای افزود: اشتغال زنان در خارج از منزل آن ها را با مشکالت اساسی 
مواجه کرده است، زیرا زنان در تعارض دو نقش اساسی مادر و همسر 

از یک  طرف و نقش کارمند نمونه شدن از طرف دیگر قرار می گیرند.
درآمد متفاوت زوجین؛ زوج های هر دو شاغل دو درآمدی

سنتی  غیر  خانواده های  از  گروه  بزرگترین  شاغل  دو  هر  زوج های 
امروزی را تشکیل می دهند. در این خانواده ها ٰ، زن و شوهر هر دو شغل 
این  اداره می کنند.  را  با درآمد مشترکشان زندگی خانوادگی  دارند و 
الگو با خانواده های سنتی که در آن مرد مسئولیت نان آوری خانواده را 

برعهده دارد و زن صرفا به خانه داری می پردازد، متفاوت است.
اشتغال هر دو زوج و درآمد متفاوتشان گاهی به دور از مشکالت نیست. 
ازدواج  که  است  سالی  چند  علی  و  مرجان  بزنیم؛  مثال  یک  بگذارید 
کردند، مرجان در سال های اول ازدواج بیرون از خانه کار نمی کرد، اما 

بعد از گذشت چند سالی از زندگی مشترکشان و کمبودهای مالی و 
مشکالت اقتصادی علی برای همسرش در جایی مطمئن کار پیدا کرد 
و حقوق مرجان در کاری که علی برای او پیدا کرده بود، از علی بیشتر 

بود و این سرآغاز مشکالت و اختالفات برای زندگی آن ها شد.
باشگاه  خبرنگار  با  گفت وگو  در  روانشناس  مقدم  ابراهیمی  حسین 
که  کنند  احساس  زنان  که  صورتی  در  کرد:  بیان  جوان،  خبرنگاران 
توانایی این را دارند که می توانند در عین حال که کارهای منزل را انجام 
می دهند به فعالیت های خارج از منزل نیز بپردازند و از طرفی مردان 
نیز هم پا و همکار و یاری رسان آنان باشند، می توانیم امیدوار باشیم 
موفقیت های  به  خانواده  رشد  برای  یکدیگر  کنار  در  شوهر  و  زن  که 

بزرگی دست پیدا کنند.
ابراهیمی مقدم با اشاره به اینکه گاهی متوجه می شویم برخی از زنان 
شاغل احساس مدیریت کامل بر منزل را دارند،  ادامه داد: گاهی زنان 
شاغل که از درآمد باالتری نسبت به همسرانشان برخوردارند، در کالم 
و رفتارشان حالتی دستوری و امر و نهی کردن به چشم می آید که این 

امر می تواند ساختار بهداشت روانی خانواده را متزلزل کند.
باعث  به شغلشان  از زوجین  تعهد هر یک  حتی گاهی ممکن است 
بروز اختالفات و تعارضات در زندگی مشترک شود. هرچند نباید این را 
فراموش کرد که هر یک از زوجین جدا از نقش ها و مسئولیت هایی که 
نسبت به یکدیگر دارند، در بیرون از خانه نیز وظایفی به آن ها واگذار 

شده که نمی شود نسبت به آن ها غفلت کرد. 
پس شاغل بودن هر دو نفر این ضرورت را ایجاد می کند که تصمیمات 
نفر گرفته شوند؛  با توجه به ویژگی های شغلی هر دو  باید  خانوادگی 
به  انتقال  پیشنهاد  خود  شغل  در  خانواده  مرد  وقتی  مثال  عنوان  به 
مکانی جدید را دریافت می کند، ممکن است برای همسرش مشکالتی 
زوجین  از  یکی  برای  کار  محیط  در  که  تصمیمی  هر  کند.  ایجاد  را 
گرفته می شود، زندگی خانوادگی آن ها هم تحت تأثیر آن تصمیم قرار 
هر  ویژگی های شغلی  به  توجه  با  باید  ها  تصمیم  اتخاذ  لذا  می گیرد، 
دو زوج باشد که غفلت از این مسأله باعث بروز تعارضات و مشکالت 

خانوادگی می شود.
وجود فرزندان و مسائل مربوط به آن ها

مرحله ای از زندگی زوج های شاغل، مربوط به تصمیم به فرزندآوری، 
تولد و تربیت فرزندان است. در ابتدای زندگی ممکن است دغدغه اصلی 
زوج ها صحبت بر سر داشتن یا نداشتن فرزند باشد. بعضی از زوجین هر 
دو شاغل هستند و درآمد خوبی دارند، اما عالقه ای به بچه دار شدن 
ندارند، هر چند ممکن است این زوجین در این موضوع به توافق رسیده 
شرایط  این  در  می برند.  شدیدی  رنج  مسأله  این  از  گاهی  اما  باشند، 
میل به فرزندآوری در زندگی زناشویی کاهش می یابد و تمام دغدغه و 
زندگی زوجین کار، کار و کار می شود. هر چند آن ها نمی دانند که در 
سال های آینده که سنشان باالتر می رود و بازنشسته می شوند، نداشتن 

فرزند چقدر برایشان دردآور است.
هر چند گاهی هم این طور نیست و یک زوج هر دو شاغل تصمیم 
را  زوج  خانوادگی  روابط  آن ها  تصمیم  این  شوند.  دار  بچه  می گیرند 
به سمت خاصی هدایت می کند. کودک نیاز هایی دارد که این نیاز ها 

دار  بچه  زوجین  وقتی  بزند.  برهم  را  زندگی  بر  حاکم  نظم  می تواند 
می شوند، فعالیت هایی که آن ها در اوقات فراغت انجام می دادند و حتی 

بعضی از مسئولیت های کاری آن ها نیز کاهش می یابد.
هستند  زندگی  در  ریزی  برنامه  نیازمند  که  شاغل  دو  هر  زوج 
ممکن است با تولد کودکی که با شرایط آن ها همخوان نیست، دچار 
سردرگمی شوند. همراه رشد کودک، نیاز به مراقبت روزانه از آن نیز با 
تعهدات کاری والدین در تعارض قرار می گیرد. در این شرایط والدین 
باید برای انجام کار های کودک از جمله مراجعه به پزشک، مهدکودک، 
تغییرات  این  بکاهند.  خود  کاری  زمان  از   ... و  بازی  خرید،  مدرسه، 
مربوط به دوره های رشد کودکان، برای بسیاری از خانواده ها با هیجان 
خاصی همراه است، اما برای زوج های هر دو شاغل این وضع متفاوت 
است، به این دلیل که در این خانواده ها هیچ شخصی همیشه در خانه 

حضور ندارد.
حضور  شدند،  هم  بچه دار  تازگی  به  که  شاغل  زوج های  زندگی  در 
که  روز  طوالنی  ساعت های  در  مادران  می شود.  پررنگ  مادربزرگ ها 
یا برای فرزندشان پرستار  از خانه کار می کنند مجبور هستند  بیرون 
بگیرند که هزینه بر است یا فرزندشان را به مادر خود یا مادر همسرشان 
بسپارند، چراکه عالوه بر کاهش هزینه خیالشان نیز راحت است، اما این 

مسأله هم خالی از مشکالت نخواهد بود.
زهرا امام روانشناس و مشاور در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران 
نقش  بر  عالوه  زنان  از  تعدادی  کنونی  جامعه  در  کرد:  اظهار  جوان، 

مادری خود، در فعالیت های بیرون از منزل نیز ایفای نقش می کنند.
این روانشناس بیان کرد: برای زنان شاغل عالوه بر استرس های کاری 
که در فعالیت های بیرون از منزل دارند، داشتن فرزند نیز استرس زا 
است، بنابراین نگهداری از کودک برای ساعاتی توسط مادر بزرگ انجام 

می گیرد.
اینکه محیط و وراثت دو عامل تعیین کننده در تربیت  با بیان  وی 
اولیه تولد،  افزود: اساس تربیت در سال های  و رشد کودکان هستند، 
توسط مراقبان اولیه که مادر و پدر هستند، شکل می گیرد. اگر فردی 
عهده  به  برای ساعاتی  را  این مسئولیت  است  قرار  )مادربزرگ(  دیگر 
گیرد باید والدین نسبت به رفتار، احساس و سبک تربیتی او اطمینان 

حاصل کنند.
این روانشناس با اشاره به اینکه دو تربیتی شدن کودک از معایب این 
هماهنگی  خانه  در  می شود  متوجه  کودک  وقتی  گفت:  است،  مسأله 
وجود ندارد و به وسیله چند نفر بزرگ می شود، به این نتیجه می رسد 
چیزی به اسم درست و غلط وجود ندارد؛ به عنوان مثال مادر می گوید: 
بستنی  میتونی  از غذا  پدر می گوید:»بعد  بخوری«،  بستنی  »نمیتونی 

بخوری« و مادربزرگ می گوید:» عزیزم بیا االن بستنی بخور."
وی افزود: کسانی که به مادر در نگهداری از کودک کمک می کنند 
هم بهتر است بدانند بهترین راه تکرار کاری است که مادر با کودک 

انجام می دهد.
امام تصریح کرد: دخالت تربیتی مادربزرگ ها و پدربزرگ ها از دیگر 
تربیت  نحوه  که  چرا  است،  آن ها  توسط  کودک  از  نگهداری  معایب 
مادربزرگ و پدربزرگ  با والدین کودک متفاوت است و اصول تربیتی 

با اصول تربیتی این دوران متفاوت هستند و این  زمان آن ها کامال 
اختالف تربیتی منجر به لوس شدن کودک می شود و در واقع کودک 

متوجه نخواهد شد که نحوه درست رفتار کدام است.
والدین خود  به  به سپردن کودک  مجبور  اگر  افزود:  روانشناس  این 
از آن ها بخواهید  با اصول تربیتی خود آشنا کرده و  هستید، آن ها را 
این اصول را به خاطر سالمت نوه خود رعایت کنند، حتی اگر به این 

اصول اعتقادی ندارند.
کمبود وقت برای با هم بودن زوجین

همراه با ادامه پیدا کردن رابطه زوجی و شغلی، زوج ها در می یابند 
و  عاطفی  عقالنی،  اجتماعی،  نیازهای  همه  نمی تواند  همسرشان  که 
دو  هر  زوجین  زندگی  اینکه  دلیل  به  کند،  برآورده  را  آن ها  تفریحی 
شاغل با هیجان های کاری همراه است، آن ها وقت کمی را با یکدیگر 
رابطه  به  خود  نیاز  است  ممکن  زوج ها  این  از  بعضی  می گذرانند. 
صمیمانه با همسر را بیشتر از طریق رابطه با همکاران دیگر نسبت به 

اعضای خانواده اصلی تأمین کنند.
به  هم  آن  یکدیگر  از  زوجین  دوری  دیگر،  مشکلی  سرآغاز 

خاطر شاغل بودن
بروز خیانت های زناشویی، طالق عاطفی و سرد شدن زوجین نسبت 
وقتی  است.  زوج  دو  هر  اشتغال  مشکالت  از  بخشی  تنها  یکدیگر  به 
بیشتر زمان خود را در محیطی غیر از محیط خانه و در تعامل با افرادی 
غیر از همسر خود باشید و وقتی به خانه می آیید دیگر حتی نایی برای 
حرف زدن با همسرتان نداشته باشید، نام این زندگی مشترک نیست، 

اسمش هم خانگی مسالمت آمیز است.
اما حاال ممکن است بگویید شرایط اقتصادی اقتضا می کند زنان هم 
پا به پای همسرانشان در بیرون از خانه به دنبال لقمه ای نان باشند. 
درست است اما صحبت این نیست در قرن ۲۱ که آمار زنان تحصیل 
کرده از مردان تحصیل کرده بیشتر است، زنان را در گوشه خانه حبس 
زنان هم  باشند.  پز و تمیز کردن خانه  کنیم و فقط مشغول پخت و 
می توانند در جامعه حضور پیدا کنند و برای خود درآمد مستقل داشته 

باشند، اما چند نکته را نباید فراموش کنند.
به همین منظور زنان باید ساعت کاری خود را کم کنند و حتما قبل 
از همسرشان در خانه حاضر شوند، استقالل مالی خود را دائم به رخ 
همسرشان نکشند و احساس بی نیازی مالی خود را به همسرشان القا 
نکنند، یادشان نرود قبل از آن که یک کارمند هستند، مادر فرزندشان 

هستند و تربیت فرزند از جمله وظایف اصلی زندگیشان است.
و  خانه  امور  انجام  در  همسرشان  با  مردان  همراهی  که  درستی  به 
تربیت فرزندان، قطع به یقین زندگی هر دو زوج شاغل را شیرین و با 
آرامش تر می کند، چراکه هر چه بار مسئولیت بیشتری بر دوش زنان 
باشد عالوه بر بروز مشکالت روانی و فردی برای زنان، زندگی مشترک 

آن ها هم با تعارضات و خالءهای متعددی رو به رو خواهد شد.
باشگاه  با خبرنگار  قرایی مقدم جامعه شناس در گفت وگو  اهلل  امان 
خبرنگاران جوان، اظهار کرد: برخی از زنان شاغل به دلیل مشغله کاری 
از دنیای زنانه دور می شوند که تأثیر آن پس از گذشت سال ها به شکل 

افسردگی بروز می کند.
وی تصریح کرد: برخی از زنان شاغل به اندازه ای در کار و وظایف 
خود غرق می شوند که نیازها و عالقه مندی های خود را فراموش کرده 

و دیگر حتی به وجود خود نیز اهمیت نمی دهند.
قرایی مقدم گفت: با برنامه ریزی درست و اساسی هر فرد شاغل می 
تواند هم در شغل و حرفه و هم در زندگی شخصی خود توازن ایجاد 

کند و این توازن موجب روان سالم و موفقیت او خواهد شد.
مزیت های سبک زندگی زوجین  هر دو شاغل

در کنار مشکالتی که برای زوج هر دو شاغل مطرح شد باید در نظر 
داشته باشیم زمانی که هر دو عضو در زندگی شغلی پویا و سازنده ای 
که  همسری  می دهد.  رخ  آن ها  زوجی  زندگی  در  مثبتی  آثار  دارند 
عالیقی مخصوص به خود دارد مهیج تر است. به  رغم مسائل حرفه ای، 
بخشیدن  غنا  به  می تواند  مستقل  از شغل  ناشی  نفس  عزت  احساس 
رابطه کمک کند. در اغلب اوقات یک همسر شاغل نسبت به کسی که 

شغل ندارد بهتر می تواند از همسرش حمایت کند.
از نکات مثبت در زندگی زوج های هر دو شاغل این است که  یکی 
وضعیت اقتصادی آن ها در سطح خوبی قرار دارد. زوج هایی که از نظر 
اقتصادی وضعیت بهتری دارند عنوان می کنند که کیفیت زندگی شان 
اینکه  دلیل  به  زوج ها  این  است  ممکن  دارد.  قرار  باالتری  سطح  در 
نگرانی کمتری درباره مسائل مالی دارند، اضطراب پایین تری داشته 
باشند. این زوج ها از اخراج شدن از کار استرس کمتری دارند، چرا که 
همسرشان حمایت مالی خانواده را برعهده می گیرد و درآمد اقتصادی 

در این خانواده ها می تواند بعضی از استرس ها را کاهش دهد.

روزانه خوانی 
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خبر سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد:
درباره بازگشایی مدارس و پروتکل ها تابع تصمیم  ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم

سناریوی نوه برای فرار از مجازات قتل پدربزرگ

وضعیت  به  اشاره  با  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
سالمت  گفت:  کرونا  شرایط  در  مدارس  بازگشایی 
دانش اموزان معلمان و... بیش از هرچیز برای وزارت 
بهداشت اهمیت دارد. در عین حال با توجه به شرایط 
کشور، استان ها و شهرستان ها از نظر شیوع کرونا 
تصمیم گیری شده و همه وزارتخانه ها در نهایت تابع 

تصمیم های ستاد ملی مقابله با کرونا هستند.
دکتر سیما سادات الری در گفت و گو با ایسنا، درباره 
وضعیت بازگشایی مدارس و اعالم آموزش و پرورش 
مبنی بر بازگشایی مدارس از ۱۵ شهریور ماه، گفت: 
هیچ  مدارس  بازگشایی  زمینه  در  بهداشت  وزارت 
این  در  گیری  تصمیم  و  نگرفته  جدیدی  تصمیم 
زمینه بر اساس اعالم ستاد ملی مقابله با کروناست.

آموزان  دانش  که سالمت  کرد  توجه  باید  افزود:  وی 
در  پرورش  و  آموزش  وزارت  و  بهداشت  وزارت  برای 
اولویت قرار دارد. بر همین اساس تمهیدات الزم برای 
حفاظت از سالمت دانش آموزان اندیشیده شده است.

را  آموزش  امر  نمی توان  طرفی  از  داد:  ادامه  الری 
اخیر  ماه های  در همه  که  کرد. همان طور  تعطیل 
آموزشی  و  فرهنگی  اجتماعی،  مناسبات  از  بسیاری 

به نوعی با وجود کرونا انجام شده، آموزش نیز انجام 
و به هر حال در شیوه ها دچار تغییراتی نسبت به 

سال های قبل می شود.
این  بر  قرار  اینکه  بیان  با  بهداشت  سخنگوی وزارت 
شده که از ۱۵ شهریور ماه برنامه های آموزشی آغاز 
شود، گفت:  به طور مثال این برنامه ها از صداوسیما 
نیز از همان ۱۵ شهریور شروع می شود. در عین حال 
وزارت آموزش و پرورش در زمینه شیوه های آموزشی 
می کند،  رسانی  اطالع  امسال  تحصیلی  سال  در 
چیزی  هر  از  بیش  بهداشت  وزارت  برای  آنچه  اما 
شان،  والدین  آموزان،  دانش  سالمت  دارد،  اهمیت 
با  که  است  آموزشی  واحدهای  کارکنان  و  معلمان 
تدوین پروتکل های بهداشتی و آموزش های ارائه شده 
امیدواریم بهترین نتیجه حاصل شود و با تمهیدات 
به  هم  آموزان  دانش  همه  پرورش  و  آموزش  وزارت 

تحصیل ادامه دهند.
شرایط  به  توجه  با  راستا  این  در  کرد:  تاکید  الری 
کشور، استان ها و شهرستان ها از نظر شیوع کرونا 
تصمیم گیری شده و همه وزارتخانه ها در نهایت تابع 

تصمیم های ستاد ملی مقابله با کرونا هستند.

از  بعد  که  ناخلف  نوه  نوشت:  جم  جام  روزنامه 
او  مرگ  داشت  قصد  صحنه سازی  پدربزرگش،با  قتل 
دادگاه  شعبه4  در  به زودی  دهد  نشان  گازگرفتگی  را 

کیفری استان تهران محاکمه می شود.
ششم دی 97 مرد جوانی برای دیدن پدرش به خانه 
او رفت، اما هر چه زنگ خانه را به صدا درآورد، کسی 
در را باز نکرد.همین موضوع باعث شد تا مرد جوان 
به کمک همسایه ها وارد خانه شود و به محض ورود 
به خانه با جسد پدرش داخل رختخواب روبه رو شد. 
لوله های بخاری سرجایش نبود، بنابراین فرضیه مرگ 
گرفت.جسد  قوت  گازگرفتگی  براثر  ساله   60 مرد 
حجت با صدور جواز دفن از سوی پزشک و با عنوان 
مرد  که  زمانی  اما  شد،  سپرده  خاک  به  گازگرفتگی 

جوان سراغ وسایل پدرش رفت، متوجه شد کارت عابر 
بانک او گم شده است، این در حالی بود که بررسی ها 
نشان می داد شش میلیون تومان پس از مرگ پدرش 
شد  باعث  موارد  این  بود.  برداشت شده  او  حساب  از 
این  و  برود  تهران  جنایی  دادسرای  به  جوان  مرد  تا 

ماجرای مشکوک را اعالم کند.
بازپرس  دستور  با  تحقیقات  جوان  مرد  شکایت  با 
جنایی آغاز شد. بامطالعه پرونده و تحقیقات میدانی 
مشخص شد در زمان کشف جسد، پنجره ها باز بوده 
رنگ  گازگرفتگی  براثر  مرگ  فرضیه  بنابراین  است، 
باخت. از سوی دیگر در ادامه بررسی ها مشخص شد 
به حساب پسر  از حساب حجت  تومان  میلیون  پنج 
دهم  اداره  کارآگاهان  است.بالفاصله  واریزشده  جوانی 

پلیس آگاهی پایتخت سراغ وی رفتند که مدعی شد 
این پول را یکی از دوستانش به نام سهراب به حساب 
بررسی ها مشخص شد  ادامه  در  است.  کرده  واریز  او 
مدارک  و  سرنخ ها  است.  حجت  دختری  نوه  سهراب 
دیگری در این پرونده به دست آمد که دست داشتن 
سهراب را در این جنایت پررنگ می کرد. به این ترتیب 
سهراب ۱6 روز پس از جنایت بازداشت شد. پسر 20 
ساله در همان نخستین تحقیقات به قتل پدربزرگش 

اعتراف کرد.
و  بودم که پدر  انگیزه اش گفت: دوساله  متهم درباره 
بگیرم.  دیپلم  توانستم  به سختی  و  مادرم جدا شدند 
مدتی کارتن خواب بودم و با معتادان زندگی می کردم. 
اما  می کردم،  زندگی  او  با  و  رفتم  پدربزرگم  نزد  بعد 

شب  آن  می کرد.  تحقیر  مرا  همیشه  پدربزرگم 
برسانم.  قتل  به  را  او  که  رسید  ذهنم  به  یک دفعه 
پدربزرگم در اتاق پذیرایی کنار بخاری خوابیده بود و 
از خواب  من نزدیک آشپزخانه.حدود ساعت 3 صبح 
روی سرش  را  پتو  پدربزرگم  دیدم  وقتی  بیدار شدم، 
کشیده است به سمتش رفتم و دستم را روی صورتش 
نفسش  که  داشتم  نگه  را  دستم  آن قدر  گذاشتم. 
را  مرگش  تا  کرده  جدا  را  بخاری  لوله  بعد  آمد.  بند 

گازگرفتگی نشان دهم.
برای  دم  اولیای  درخواست  و  تحقیقات  تکمیل  با 
یک  کیفری  دادگاه  به  پرونده  ناخلف،  نوه  قصاص 
شعبه  در  به زودی  متهم  و  شد  ارسال  تهران  استان 

چهارم دادگاه کیفری محاکمه می شود.

شکنجه هولناک برای 

تصاحب الماس میلیاردی

مرد جوان که در برابر آزادی مرد کارخانه دار از خانواده اش درخواست 
قطعه الماس میلیاردی و ۱30 میلیارد تومان پول کرده بود، ناکام 
ماند و همراه همدستانش بازداشت شد. متهمان 72ساعت وی را 
کف  فندک  آتش  با  و  داده  شکنجه اش  ساعت ها  گرفته،  گروگان 

پاهایش را سوزاندند.
 مرد ۵0 ساله صاحب کارخانه سنگبری در جنوب تهران بود. اولین 
روز شهریور خانه اش در محله ستارخان را ترک کرد تا به کارخانه 
با چراغ  نقره ای  پژو 40۵  نفر سرنشینان خودروی  برود که چهار 
گردان با معرفی خود به عنوان پلیس، سد راهش شده و با بستن 

دست و پا و چشمانش او را بیهوش کرده و ربودند.
با غیبت مرد کارخانه دار، ماموران همه جا را جست و جو کردند ولی 
او را پیدا نکردند تا این که روز بعد فردی با خانه شان تماس گرفت 
و صدای ناله های مرد کارخانه دار را برایشان پخش کرد و گفت که 
وی را ربوده و باید در برابر آزادی اش ۱30 میلیارد تومان پول نقد 
یا جواهر و یک قطعه الماس میلیاردی به او تحویل دهند در غیر 

این صورت جان مرد میانسال به خطر می افتد.
این خانواده به شعبه نهم بازپرسی دادسرای جنایی تهران رفتند 
کردند.  مطرح  پرونده  بازپرس  سهرابی،  عظیم  نزد  را  شکایتی  و 
یازدهم  اداره  ماموران  دستورکار  در  قضایی  هماهنگی  با  پرونده 
مداربسته  دوربین های  ماموران  گرفت.  قرار  تهران  آگاهی  پلیس 
محل ربوده شدن مرد پولدار را بازبینی کردند و به تصاویری دست 
یافتند. آنها به استعالم از شماره پالک خودروی آدم رباها پرداختند 
غرب  در  که  بوده  سامان  نام  به  مردی  آن  مالک  شد  معلوم  که 
او تحت تعقیب پلیس قرار گرفت  استان تهران زندگی می کند. 
و بعد از 72 ساعت مخفیگاهش در خانه ویالیی شناسایی شد. 
ماموران با اعزام به محل و محاصره آنجا وارد خانه شدند و سامان 
در  که  را  گروگان  همچنین  کردند.  بازداشت  را  دو همدستش  و 
نزد  او  و  داده  نجات  بود،  شده  محبوس  خانه  اتاق های  از  یکی 

خانواده اش بازگشت.
در بازرسی از مخفیگاه آدم رباها یک قبضه کلت کمری، مقداری 

فشنگ، اسپری اشک آور، شوکر و سه عدد چاقو کشف کردند.
مطرح  را  نقیضی  و  ضد  اظهارات  پلیسی  بازجویی  در  متهمان 
کردند، اما در مواجهه حضوری با گروگان، سکوت خود را شکستند.
پلیسی  تحقیقات  یافته در  نجات  بود که گروگان  این در حالی 
دیگر  و  داشتم  سامان  با  کاری  معامله های  قبل  سال ها  گفت: 
خبری از او نداشتم. روز حادثه از خانه به کارخانه می رفتم که او 
همراه سه سرنشین پژو 40۵ نقره ای خودشان را پلیس جا زده و 
مرا ربودند. چشمانم را که بازکردم دست و پاهایم بسته و در خانه 

ویالیی بودم.
وی افزود: آنها غذای کمی به من داده و نوبتی کتکم می زدند. با 
سالحی که داشتند تهدید می کردند که اگر خانواده ام به آنها یک 
قطعه الماس میلیاردی تحویل ندهند مرا در همین خانه کشته 
و  را سوزاندند  پاهایم  فندک کف  آتش  با  دفن می کنند حتی  و 
تا  کردند  ارسال  خانواده ام  برای  و  کرده  را ضبط  ناله هایم  صدای 

بیشتر اخاذی کنند.
سامان طراح آدم ربایی در تحقیقات ادعای عجیبی را مطرح کرد و 
گفت: کارم در زمینه خرید و فروش اشیای قیمتی و الماس است. 
سال ها قبل با مرد کارخانه دار معامله کرده و قطعه ای الماس به او 
فروختم، اما پولش را نپرداخت. به خاطر این که معامله غیر قانونی 
بود، نتوانستم از او شکایت کنم. او نشانی اش را عوض کرد و ردی 
از او نداشتم تا این که چند هفته قبل به طور اتفاقی شاکی را در 

محله ستارخان دیدم.
جعل  با  او  ربایش  به  تصمیم  و  گفتم  همدستانم  به  را  موضوع 
عنوان پلیس گرفتیم و بعد از چند روز نقشه را در خیابان اجرا 
کردیم. چند میلیون تومان به همدستانم دادم و قرار شد بعد از 
اخاذی به هر کدام چند صد میلیون تومان بدهم. او را شکنجه 
دادیم و از خانواده اش در برابر آزادی او ابتدا الماس میلیاردی را 
خواستم که بعد قرار شد ۱30میلیارد تومان بپردازند. 72 ساعت 

بعد از گروگانگیری دستگیر شدیم.
با اعتراف سرکرده، دو همدستش نیز گفته های وی را تایید کردند. 
تحقیقات برای دستگیری آخرین عضو فراری باند و رازگشایی از 

دیگر جرایم احتمالی آنها ادامه دارد.

با  پرورش  و  آموزش  وزارت  ابتدایی  آموزش  معاون 
بیان اینکه برای کالس اولی ها برنامه های خاصی 
داریم گفت: اگر وضعیت منطقه قرمز باشد کالسی 
به آن معنا که تعداد زیادی دانش آموز در آن حضور 
یا  دو  هر  اینکه  اما  داشت،  نخواهیم  باشند  داشته 
شان  معلم  و  بیایند  خانواده  همراه  آموز  دانش  سه 
ها چنین  اولی  برای کالس  است.  الزم  بشناسند  را 

برنامه ای داریم.
به گزارش ایسنا، رضوان حکیم زاده در گفت وگوی 
ویژه خبری شبکه دوم سیما درباره آخرین وضعیت 
برای  موجود  ابهامات  درباره  و  مدارس  بازگشایی 
بازگشایی مدارس با توجه به وضعیت سه گانه قرمز، 
سفید و زرد اظهار کرد: ابهامات تا حدودی طبیعی 
است از قبل تجربه این چنینی نداشته ایم که سال 

تحصیلی را  در چنین شرایطی آغاز کنیم.
را  تحصیلی  سال  دوسوم  گذشته  سال  افزود:  وی 
پشت سر گذاشته بودیم که مدارس تعطیل شد اما 
امسال از ابتدا در چنین شرایطی به سر می بریم. 

سعی ما این بوده ابهامات را تبیین کنیم.
با  پرورش  و  آموزش  وزارت  ابتدایی  آموزش  معاون 
بیان اینکه جریان آموزش از پانزدهم شهریور ماه آغاز 
به  با توجه  این است که  می شود گفت: منظور ما 
شرایطی که وجود دارد و بر اساس تقسیم بندی که 
مناطق دارند ممکن است نوع آموزشی که ارائه می 
آموزان  دانش  برای همه  ما  اما  باشد  متفاوت  دهیم 

آموزش را در این روز شروع می کنیم.
حکیم زاده ادامه داد: البته برای ۱۵ روز اول مدارس 

برنامه خاصی داریم.
وی با اشاره به مناطق سه گانه گفت: مناطق سفید 
و  روستاها  در  هستند.  جمعیت  کم  مناطق  عمدتا 
مناطق عشایری و دوردست مدارسی داریم که عمدتا 
زیر ۵0 دانش آموز دارند و اینها با رعایت پروتکل های 
بهداشتی آموزش ها را به صورت حضوری دریافت می 
از  بسیاری  در  است  ممکن  اینکه  به  توجه  کنند.با 
این مناطق زیرساخت های فناوری نیز وجود نداشته 

باشد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ادامه 
ترکیبی خواهد  ما  های  آموزش  زرد  مناطق  در  داد: 
می  دنبال  توامان  و حضوری  مجازی  آموزش  و  بود 
شود اما در مناطق قرمز آموزش ها عمدتا بر بستر 

مجازی خواهد بود.
با اشاره به کالس اولی ها گفت: کالس  حکیم زاده 
اولی ها شرایط ویژه ای دارند و هنوز مدرسه را تجربه 
شش  کودکی  به  بخواهیم  کنید  تصور  اند.  نکرده 
باید  بگوییم  ندارد  مدرسه  از  تصوری  که  تمام  سال 
شروع  را  مدرسه  و  درس  تبلت  و  گوشی  طریق  از 
کند. کشورهای دیگر را نیز بررسی کردیم؛ بازگشایی 
ها برای این گروه زودتر انجام  شده و تا جای امکان 

حضوری بوده است.
های  برنامه  ها  اولی  کالس  برای  هم  ما  افزود:  وی 
اگر  است.  اولویت  در  شان  سالمتی  داریم.  خاصی 
که  معنا  آن  به  باشد کالسی  قرمز  منطقه  وضعیت 
تعداد زیادی دانش آموز در آن حضور داشته باشند 
نخواهیم داشت، اما اینکه هر دو یا سه دانش آموز 

همراه خانواده بیایند و معلم شان را بشناسند الزم 
داریم.  ای  برنامه  ها چنین  اولی  برای کالس  است. 
البته ورودی پایه های دیگر که به مدارس جدید می 

روند هم شرایط این چنینی دارند.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش درباره 
آموزش ترکیبی در وضعیت زرد گفت: اختیاراتی را به 
شورای مدارس دادیم که بتوانند با مشارکت خانواده 
ها درباره روال آموزش تصمیم گیری کنند. معلمان 
مجازی  فضای  در  را  ها  فعالیت  برخی  توانند  می 
مدرسه  دهند.  انجام  به صورت حضوری  را  برخی  و 
تلویزیونی نیز یکی از بسترهای مهم آموزشی ماست 

به ویژه برای مناطق دوردست.
حکیم زاده درباره گروه بندی  دانش آموزان و تکرار 
و  مجازی  فضای  در  معلمان  سوی  از  محتوا  دوباره 
کمبود زمان برای چنین کاری گفت: راجع به گروه 
به  با توجه  توانند  آموزان، معلمان می  بندی دانش 
است  شده  داده  مدرسه  شورای  به  که  اختیاراتی 

تصمیم بگیرند.

نوجوانی  دختر  فریادهای  و  جیغ  نوشت:  خراسان  روزنامه 
که تا کمر از پنجره طبقه سوم یک ساختمان آویزان شده 
بود،  ایستاده  سرش  روی  آلود  خون  خنجری  با  پسری  و 
جا  در  مشهد   30 شمالی  طبرسی  خیابان  در  را  رهگذران 

میخکوب می کرد.
اهالی محل، هراسان از خانه هایشان بیرون ریختند! هر لحظه 
ترسناک  چهره  کند.  سقوط  پنجره  از  دخترک  بود  ممکن 
وخشم آلود پسر خنجر به دست، دلهره عجیبی را در محله 
به راه انداخت. زنی هراسان و وحشت زده از ساختمان بیرون 
زد و با دستانی لرزان با پلیس تماس گرفت. جان دخترم در 

خطر است! او رحم نمی کند، خنجر دارد و ...
گزارش ها حاکی است، در میان این ترس و دلهره بود که 
گشت موتوری پلیس ۱۱0 رسید، اما ناگهان ورق برگشت و 

ماجرا رنگ خونباری به خود گرفت.
شروع  انتظامی  مامور  دیدن  با  دست  به  خنجر  جوان 
مامور  سوی  به  را  شیشه ای  گلدان های  و  کرد  خودزنی  به 
انداخت. لحظاتی بعد در بی سیم های پلیس خبر گروگان 
گیری هولناکی پیچید که نشان می داد جان دختر نوجوان 
در خطر است! این گونه بود که گشت های خودرویی کالنتری 

طبرسی شمالی عازم محل گروگان گیری شدند، اما گروگان 
گیر که مدعی بود عاشق دختر دایی خودش شده، همچنان 
پرت  ماموران  سمت  به  و  می شکست  را  منزل  داخل  لوازم 

می کرد تا آن ها را از نزدیک شدن به طبقه سوم باز دارد.
درحالی که ترس و دلهره هر لحظه بیشتر می شد، نیروهای 
کارآزموده تجسس کالنتری طبرسی شمالی نیز وارد عمل 
ساختمان  سوم  طبقه  به  را  خود  کردند  تالش  و  شدند 
پلیس  تا  بود  شده  موجب  اهالی  تجمع  اگرچه  برسانند. 
شیوه های عملیاتی خود را برای رهایی گروگان تغییر دهد، 
منجر  می توانست  نجات  عملیات  در  تاخیر  لحظه  هر  اما 
به مرگ دختری شود که از پنجره رو به خیابان ملتمسانه 

کمک می خواست!
تیراندازی  یا  عملیات  در  شتابزدگی  نیز  دیگر  سوی  از 
و  دلیل  همین  به  می زد  رقم  را  مرگبار  فاجعه ای  ماموران، 
نیروهای تجسس به طور  با راهنمایی های رئیس کالنتری، 
از  موفق شدند پس  پیچیده،  عملیاتی  در  و  غیرمحسوس 
منزل  از  بیرون  به  را  نوجوان  دختر  گیر،  گروگان  با  گفتگو 
با  نیز  دیگر  بار  چند  که  شده  یاد  جوان  اما  کنند،  هدایت 
پلیس  چنگ  از  محله،  شلوغی  میان  در  و  ماموران  تهدید 

با  او  تکرار کرد.  را  قبلی  بار هم سناریوی  این  بود  گریخته 
ساختمان  از  شیشه ای  لوازم  کردن  پرت  و  خنجر  تهدید 
مذکور بیرون آمد و ناگهان با گذاشتن خنجر زیر گلوی راکب 
یک دستگاه موتوسیکلت عبوری، از میان جمعیت گریخت.

برای حفظ جان  با فرار گروگان گیر و درحالی که ماموران 
مردم، نمی توانستند از سالح استفاده کنند به تعقیب متهم 
دادند.چند  اطالع  کالنتری  رئیس  به  را  مراتب  و  پرداختند 
دقیقه بعد سرگرد مهدی کسروی درعملیات تعقیب حضور 
دستور  به  گرفت.  عهده  به  را  عملیات  فرماندهی  و  یافت 
تا  کردند  از شلیک خودداری  ماموران  رئیس کالنتری همه 
حال  همین  در  نبیند.  آسیب  موتوسیکلت  گناه  بی  راکب 
میثم مشهد  ابتدای خیابان  در  نقطه ای  به  و گریز  تعقیب 
کشید که ناگهان رئیس کالنتری در اقدامی غافلگیرانه و با 
استفاده از حرکات رزمی دفاع شخصی، گروگان گیر خطرناک 

را زمین گیر کرد و حلقه های قانون را بر دستانش گره زد.
به  خنجر  جوان  شد  مشخص  کالنتری  به  متهم  انتقال  با 
دست،نه تنها سوابق شرارت، مواد مخدر و سرقت دارد بلکه 
نیز  اکنون  هم  و  است  کرده  کیفر  تحمل  زندان  در  9سال 
تحت تعقیب پلیس اطالعات و امنیت خراسان رضوی قرار 

دارد.ادامه بررسی ها بیانگر آن بود که جوان 29 ساله معروف 
به علی چاقه عاشق دختر دایی اش شده و برای ازدواج با او 

دست به گروگان گیری وحشتناک زده بود.
بود،  یافته  نجات  از چنگ گروگان گیر  دختر ۱7 ساله که 
درباره این ماجرا گفت: پدرم فوت کرده است و من با مادرم 
کم  موضوع  یک  خاطر  به  قبل  روز  چند  می کنم.  زندگی 

اهمیت با مادرم مشاجره کردم و به خانه مادربزرگم رفتم.
علی )متهم( نیز آن جا آمد و به من ابراز عالقه کرد، ولی به 
او گفتم که خواستگار دارم و می خواهم با پسر دیگری ازدواج 
کنم! بعد از این ماجرا، زمانی که به خانه خودمان بازگشتم او 
هم در حالی که شمشیر )خنجر( در دست داشت وارد خانه 
شد و تهدید کرد که نمی گذارد جز او با کس دیگری ازدواج 
وحشت  شکست!  را  منزلمان  لوازم  و  کرد  خودزنی  او  کنم! 
سراسر وجودم را فرا گرفته بود که به طرف پنجره دویدم، 
هم  من  کرد.  قتل  به  تهدید  مرا  و  رسید  با خنجر  او  ولی 
تا این  از ترس فقط جیغ می کشیدم و کمک می خواستم 
که پلیس رسید و مرا نجات داد؛ بنابراین گزارش، با انتقال 
گروگان گیر به زندان، تحقیقات درباره ابعاد دیگر این ماجرا 

ادامه دارد.

نحوه حضور کالس اولی ها در مدارس با بازگشایی مدارس

جزئیات گروگان گیری دختر ۱۷ساله در مشهد
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استفاده از ژل ضدعفونی 

و ایجاد ابرباکتری؟  

غذا و دارو: صحت ندارد

یکی از اساتید دانشگاه لینکلن هشدار داده است "در صورتی که از ژل 
یک  ایجاد  و  باکتری  مقاومت  باعث  شود،  استفاده  از حد  بیش  دست 
انقراض قرار  را در معرض خطر  ابرباکتری خواهد شد که سالمت بشر 
خواهد داد" و این مطلب دست به دست در فضای مجازی می چرخد و 

نگرانی هایی را ایجاد کرده است.
دکتر "علی اسدی پور" معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمان در 
از  اینکه استفاده  بر  ایسنا درباره اخبار منتشر شده مبنی  با  گفت وگو 
ابرباکتری می شود،  ژل های ضد عفونی کننده دست باعث ایجاد یک 
گفت: چنین موضوعی صحت ندارد و مردم به این شایعاتی که در فضای 

مجازی منتشر می شود، توجه نکنند.
از طرف دانشگاه  بدانند که مورد و اطالعیه ای که  ادامه داد: مردم  وی 
علوم پزشکی یا وزارت بهداشت و درمان یا سازمان غذا و دارو اعالم شود، 

قابل قبول است.
اینکه  به  پاسخ  در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا  معاون 
باعث  دست  کننده  ضدعفونی  مواد  و  ژل  از  استفاده  که  شده  مطرح 
مقاوم شدن باکتری در برابر این مواد شده؟ اظهار کرد: وقتی از این ژل ها 
استفاده می کنید میکروب کشته می شود لذا میکروب مقاوم نمی شود 
زیرا همه آنها کشته می شوند و چیزی از آنها باقی نمی ماند تا بخواهد 

مقاوم شوند.
آیا ژل و مواد ضدعفونی کننده ضرری  این سوال که  به  پاسخ  وی در 
برای بدن دارد؟ تصریح کرد: باید بدانید که همه داروها مضراتی دارند، 
موضوع  این  و  است  کمتر  خیلی  فوایدشان  برابر  در  آنها  منتهی ضرر 
درباره استفاده از ژل و مواد ضدعفونی کننده دست هم صدق می کند.

اسدی پور افزود: مردم می توانند شستن مرتب دست ها با آب و صابون 
را جایگزین محلول های ضد عفونی کننده و ژل دست کنند ضمن آنکه 
تاکید می شود که ضدعفونی کننده های دست زمانی استفاده شود که 
فرد مدتی دسترسی به آب و صابون ندارد به طور مثال در خیابان به 
سطوح دست می زند لذا تا رسیدن به جایی که دستانش را با آب صابون 

بشویید، می تواند از ژل و محلول های ضدعفونی کننده استفاده کند.
وی با تاکید بر رعایت توصیه های بهداشتی از سوی مردم گفت: رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و شست و شوی مرتب دست 
ندارند،  به آب و صابون دسترسی  با آب و صابون و در صورتی که  ها 
و  بوده  تاکید  مورد  محلول های ضدعفونی همچنان  و  ژل  از  استفاده 
سازمان بهداشت جهانی نیز بر این سه اصل مراقبتی برای پیشگیری از 
ابتال به کروناویروس تاکید دارد و مردم نیز استرس و اضطراب بی مورد 

نسبت به برخی اخبار منتشر شده در فضای مجازی نداشته باشند

گلزنان برتر لیگ نوزدهم رکورد های جالبی را از 
خود به جای گذاشته اند.

به گزارش گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، 
پرسپولیس  قهرمانی  با  فوتبال  نوزدهم  لیگ 
تهران به پایان رسید و تیم های استقالل و فوالد 

خوزستان در رده های دوم و سوم ایستادند.
اینکه  با  استقالل  تیم  مهاجم  دیاباته  شیخ 
نتوانست با آبی های پایتخت قهرمان لیگ برتر 
شود اما عنوان آقای گلی مسابقات را با ۱۵ گل 

زده از آن خود کرد.
در ادامه گزارش به برخی از رکوردهایی که دیاباته 
جای  به  خود  از  برتر  لیگ  مهاجمان  سایر  و 

گذاشته اند اشاره کرده ایم.
لیگ  در  ها  استقاللی  برای  مجموع  در  دیاباته 
برتر ۱۵۰۶ دقیقه بازی کرده و به طور میانگین 
هر ۱۰۰ دقیقه یک برای تیم خود به ثمر رسانده 
 ۱۲۸ هر  مارکوویچ  ایوان  دیاباته،  از  پس  است 
دقیقه  و دارکو بیدوف هر ۱۳۲ دقیقه موفق به 

گلزنی برای ذوب آهن در لیگ برتر شده اند.

عالوه بر این، دیاباته بدون احتساب گل هایی که 
از روی ضربات پنالتی به ثمر رسانده با  ۱۲ گل 
باالتر از علی علیپور )پرسپولیس(، مهدی قایدی 
و ارسالن مطهری )استقالل( باز هم عنوان آقای 

گلی را از آن خود می کند.
با  اند  توانسته  که  برتر  لیگ  بازیکنان  بین  در 

حریفان  دروازه  وارد  را  گل  بیشترین  سر  ضربه 
سیرجان  گهر  گل  مهاجم  شاکری  یونس  کنند، 

با پنج گل زده در صدر قرار دارد.
به  گل  پنج  برتر حداقل  لیگ  در  که  بازیکنانی 
بیدوف  دارکو  و  مارکوویچ  ایوان  اند،  رسانده  ثمر 
بازیکنانی هستند که بیشترین نرخ تبدیل شوت 

آهن  ذوب  بازیکن   ۲ این  اند.  داشته  را  گل  به 
به ترتیب ۳۱ و ۳۳ درصد از شوت هایی که به 
سمت دروازه حریف زده اند تبدیل به گل شده 

است.
همچنین در بین فرصت طلب ترین بازیکن نام 
علیرضا ابراهیمی مدافع تیم گل گهر سیرجان با 

۶ گل زده در صدر دیده می شود.
صنعت نفت آبادان در فصل نوزدهم با ۴۱ امتیاز 
زرد  گرفت.  قرار  بندی  رده  هفتم جدول  رده  در 
 ۲۹ شدند  موق  برتر  لیگ  در  آبادانی  پوشان 
این  از  که  کنند  باز  را  خود  حریفان  دروازه  بار 
با ۱۲ گل زده در رده  بین عیسی آل کثیر که 
سوم برترین گلزنان لیگ برتر قرار گرفته بود در 
مجموع ۴۱ درصد از گل های صنعت نفت را به 

تنهایی وارد دروازه حریفان کرده است.
پس از آل کثیر، محمد نوری هافبک تیم پارس 
جنوبی با ۴۰ درصد در رده دوم قرار دارد. پارسی 
ها ۲۰ گل به ثمر رسانده بودند که سهم نوری 

۸ گل بود.

رکوردهایی که باید از گلزنان نوزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران بدانید
خبر

در  آسیا،  قهرمانان  لیگ  در  ایران  نماینده  چهار 
رقابت ها  این  تا شروع دوباره  مانده  روز  فاصله چند 
در وضعیت مساعدی به سر نمی برند و هر کدام به 

نحوی در مشکالت فرو رفته اند.
به گزارش ایسنا، لیگ قهرمانان آسیا از ۱۲ روز دیگر 
شروع می شود و نمایندگان ایران هم از حدود بیستم 
گروه  چهار  در  تا  شد  خواهند  قطر  راهی  شهریور 
به ادامه رقابت با نمایندگان تیم های آسیای غربی 
قطر  در  متمرکز  به صورت  مسابقات  این  بپردازند. 
دارد  جریان  نیمه نهایی  مرحله  تا  و  می شود  برگزار 
تا تکلیف یکی از فینالیست ها مشخص شود و در 
قهرمان  مصاف  به   AFC مدنظر  تاریخ  در  نهایت 

شرق آسیا برود.
سپاهان  و  شهرخودرو  استقالل،  پرسپولیس، 
نمایندگان ایران هم تمرینات خود را برگزار می کنند 
از  و  بروند  رقابت ها  این  به  باالیی  آمادگی  با  تا 
حیثیت خود و فوتبال ایران دفاع کنند ولی با این 
وجود، وضعیت تیم ها از حیث فنی نامناسب است 
ایران نمی رود که  با این روند امیدی به تیم های  و 

حتی از گروه خود هم صعود کنند.
نشان  ایران  نماینده  چهار  روز  و  حال  به  نگاهی 
می دهد که آن ها گرفتار مشکالت فنی و مدیریتی 
به  وضعیت  این  آسیا  در  موفقیت  برای  و  هستند 

معنی خودکشی است.
استقالل

اینکه  تا  نبود  بد  پایتخت  آبی پوش  تیم  در  اوضاع 
آستانه  در  و  شد  ایتالیا  راهی  تیم  این  مدیرعامل 
قوت  استراماچونی  بازگرداندن  شایعه  تهران  داربی 
گرفت تا مجیدی دلخور شود و بعد از بازی استعفا 
دهد. شب گذشته هم اوج حواشی در این تیم بود 

از فینال جام  بعد  که سرمربی استقالل اعالم کرد 
حذفی قصد همکاری ندارد.

روز  چند  استقالل  که  است  حالی  در  اتفاق  این 
با  اما  برود  قطر  به  باید  جام حذفی  فینال  از  بعد 
کدام سرمربی؟ در حالی نام مجیدی و دستیارانش 
ارسال شده که او شب گذشته از خجالت مدیرعامل 
تیمش در آمد و به نظر راه ها برای ادامه همکاری 

مسدود شده است.
پرسپولیس

صحبت های  با  حذفی  جام  از  سرخ پوشان  حذف 
از سوی یحیی گل محمدی همراه بود که  انتقادی 
ترکش هایش به مدیرعامل این باشگاه هم می رسید 
چرا که او هنوز گامی برای تمدید قرارداد بازیکنانش 

برنداشته است.
پرسپولیس بعد از چند فصل با مشکل بزرگی به نام 
جدایی ستاره ها مواجه است و برخی از آن ها به بهانه 
گذشته  روز  دارند.  جدایی  قصد  بهتر  مالی  فرصت 
پرسپولیس  مدیرعامل  و  کرد  فسخ  ترابی  مهدی 
مفادی در  نفر دیگر هم  او هشت  به جز  می گوید 
قراردادشان دارند که می توانند از تیم جدا شوند. به 
این بازیکنان اتمام قرارداد بشار رسن و علی علیپور 
را هم اضافه کنید که بارها گفته شده آن ها دنبال 

جدایی و لژیونر شدن هستند.
هم  قرمزپوشان  اردوگاه  در  وضعیت  صورت  هر  به 
مساعد نیست و تاکنون بازیکن جدیدی به خدمت 
گرفته نشده تا تیم رفته رفته خالی شود و چه بسا 
گل محمدی با لشکری چند پاره به مصاف غول های 

آسیایی برود.
سپاهان

این  اصفهان  دیار  طالیی پوشان  برای  خوش  خبر 

است که مدیرعامل محبوب هواداران به این باشگاه 
بازگشته است و تاکنون قرارداد دانیال اسماعیلی فر 
هم نهایی شده است. درباره چند ستاره لیگ برتری 
هم خبرهای خوش شنیده می شود اما از آن سمت 
نظر  به  و  کردند  خداحافظی  تیم  بازیکن  چندین 

سپاهان با یک خانه تکانی مواجه است.
در این وضعیت باید به نبود سرمربی هم اشاره کرد 
که سپاهان هنوز با شاه ماهی خود به توافق نرسیده 
و در بازار شایعات درباره این تیم حرف بسیار زیاد 
است. اگر چه احتمال حضور سرمربی روی نیمکت 
اما  است  قوی  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  سپاهان 
مسئله زمان و کمبود فرصت باقی مانده هم بسیار 
مهم است و به نظر این تیم در حال فرصت سوزی 
است که می تواند به قیمت حذف از مرحله گروهی 

تمام شود.
شهرخودرو

مهدی رحمتی  ندارد. سید  تمامی  اتفاقات عجیب 
قهرمانان  لیگ  در  تا  شد  شهرخودرو  سرمربی  هم 
این  کند.  فعالت  مربی   – بازیکن  عنوان  به  آسیا 
ورود  و  وی  بازیگری  دوران  پایان  معنی  به  موضوع 
به عرصه مربیگری بدون داشتن مدارک الزم است. 
طبیعتا او را یک مربی مدرک دار همراهی می کند 
نگرانی  موجب  که  است  عاملی  تجربه  کمبود  اما 
تیم  این  به  نسبت  دوستان  فوتبال  و  هواداران 

می شود.
شهرخودرو با سرآسیایی، مربی سابق و موفق خود 
هم در آسیا موفق نبود و دو شکست از او به یادگار 
از  است که  نوبت رحمتی  بار  این  ولی  است  مانده 
داخل زمین و از عقب ترین نقطه تیمش را هدایت 

کند و چه بسا دست به معجزه بزند.

ایرانی مساعد  تیم های  ایسنا، وضعیت  به گزارش 
تیم  این چهار  به موفقیت  امید هواداران  نیست و 
کم است؛ مگر اینکه استقالل زودتر از این حواشی 
برای  تیم  سرمربی  تکلیف  زودتر  و   بگیرد  فاصله 
به  نیاز  پرسپولیس  شود.  مشخص  قهرمانان  لیگ 
سپاهان  دارد.  ستاره هایش  ماندن  و  شدن  تقویت 
قبل از هر خریدی باید تکلیف سرمربی تیمش را 
مشخص کند و شهرخودرو هم از این پس کارهای 

عجیب را انجام ندهد
گل دایی به مرحله یک چهارم نهایی بهترین 

گل تاریخ جام ملت  های آسیا صعود کرد
گل مهاجم سابق تیم ملی ایران مقابل کره جنوبی 
به مرحله یک چهارم نهایی بهترین گل تاریخ جام 

ملت های آسیا رسید.
جوان،  خبرنگاران  باشگاه  ورزشی  گروه  گزارش  به 
مسابقات  آغاز  از  پیش  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
نظرسنجی  یک  چین   ۲۰۲۳ آسیا  ملت های  جام 
چند مرحله ای برگزار کرده تا بهترین گل تاریخ جام 

ملت های آسیا را انتخاب کند.
یعنی مرحله یک هشتم  رقابت ها  این  در دور دوم 
نهایی گل علی دایی، کاپیتان سابق تیم ملی ایران 
گل  با  جنوبی  کره  مقابل   ۱۹۹۶ ملت های  جام  در 
جنوبی  کره  مقابل  بحرین  از  ابواللطیف  اسماعیل 
نهایت  و  کرد  رقابت   ۲۰۰۷ آسیا  ملت های  جام  در 
گل دایی با کسب ۹۶ درصد آراء راهی مرحله یک 

چهارم نهایی شد.
آزمون  گل  هشتم  یک  مرحله  در  این  از  پیش 
مقابل قطر در جام ملت های آسیا ۲۰۱۵ مقابل گل 
یونس محمود اسطوره فوتبال عراق مغلوب شده و 

نتوانست به مرحله یک چهارم نهایی صعود کند.

وضعیت نگران کننده نمایندگان ایران برای لیگ قهرمانان آسیا
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تخریب خانه »تیمو«؛ صفحه ای نازیبا در کتاب تاریخ
برسید دادم  به  است  خراب  خانه  ام  خانه 
برسید بدادم  است  زحساب  بیرون  درد 
نقش فرش دل من بود بر این خانه، کنون
برسید دادم  به  است  پای جواب  چه کسی 

توانم  نمی  کنم  می  فکر  چه  هر 
انگیزه ای برای تخریب یک خانه صد 
ساله پیدا کنم، مگر آنکه ویرانگراِن 
خانِه »تیمو« آن را با خانه »تیمی« اشتباه گرفته باشند. خانه تیمی، 
برنامه  امنیتی است و به محل  اجتماع گروهی خرابکار که  اصطالحی 
گفته  می کنند  طراحی  را  آور  فساد  و  امنیتی  ضد  و  تروریستی  های 
می شود، به قول قائم مقام فراهانی »اینان احمد شیدائی را با محمود 

حلوائی اشتباه گرفته اند«!!
خود  فرهنگی  مواریث  ویرانی  به  کمر  چنین  این  چرا  راستی،  به  اما 
بسته ایم؟ چرا آنها  که وظیفه شان پاسداری از این ارزشهای تاریخی 
و فرهنگی است، خاموش نشسته اند؟کجا هستند کسانی که با شنیدن 
خبِر خراب کردن خانه شهر، زنجیره انسانی تشکیل می دادند و عاقبت 
هم جلو این اقدام را ـ حتی به قیمت ضربه سخت به ساختمان جدید 
استانداری ـ گرفتند؟ اگر آن روز که خانه صد و چند ساله سردار، در 
محل  روزهائی  چنین  در  که  چمران  شهید  خیابان  روی  روبه  کوچه 
آن  از  بسیاری  خاطرات  سالمندان  و  بود  عزاداری  دستجات  اجتماع 
یا  کردند  ویرانش  و  سپردند  لودر  ترحم  بی  های  چنگال  به  را  دارند 
با بیش از یک قرن پیشینه، در خیابان فردوسی را  اولین اداره ُطُرق 
یک شبه فرو ریختند و داغ آن را بر دل دوستداران فرهنگ و هنر و 
تاریخ گذاشتند یا سردِر زیباِی اداره قند و شکر، روبه روی در کتابخانه 
ویران  را  بود  راوری  استاد علی محمد  از شاهکارهای هنری  ملی که 
کردند یا بنای کلیسای کرمان به عنوان یک اثر تاریخی و بسیاری بنای 

ارزشمند دیگر تخریب شد.
آری اگر آن روزها مسئوالن ما دلسوزی که نه انجام وظیفه کرده بودند 
و داد و فریادی سر می دادند و تنها عبرت ناظرین و حیرت حاضرین را 
نگاه نمی کردند، بی گمان، این جرات در تخریب کنندگان خانه تیمو 
پیدا نمی شد انگار اصاًل حالیمان نیست که داریم چه کار می کنیم؟ 

بدانیم که تاریخ، پس از این رفتار، ما را به بوته نقد نخواهد سپرد!؟
تاریخ هنوز بعد از 700 سال به خاطر دارد که انسان فرهنگ ناشناسی 
چون قوام الدین زوزنی که »وقتی به کرمان می آید و چون در جیب 
و خانه مردم چیزی نمی بیند، قلعه دختر را خراب می کند و دو سه 
پاره دیگ سنگین از آنجا بیرون می آورد که در وی تاجی زرین و چند 
البته  یابد و  نقره می  پانزده من زر و 27 من  نقره، یعنی  ظرف زر و 
همه را به خراسان می فرستد« ) المضاف الی بدایع االزمان ص 51( یا 
هنوز » تیمور تاش « ) سردار معظم خراسانی حاکم کرمان ـ 1302 ـ 
1304( را لعنت می کنیم که وقف نامه گنجعلیخان و تعداد زیادی از 
کتابهای نفیس و ارزشمند ما را با خود برد و برخی را به موزه لنینگراد 
های  دروازه  قدر  که  ای  ناستوده  های  انسان  روح  به  هنوز  فروخت. 
قدیمی ما، با یک دنیا خاطره را ندانستند و به ویرانی آنها کمر بستند، 
نفرین می کنیم، زیرا می توانستند با حفظ آن آثار گرانقدر، نقشه های 
خیابان امروزی را نیز طراحی و اجرا کنند. باری، وقتی این نفرین نامه 
کنیم چگونه  می  مرور  را  آنها  و  نوشته شده  ما  تاریخ  پیشانی  در  ها 
انتظار داریم نسل های آینده، به خاطر این رفتار سخیف و نادرست، ما 

را لعن و نفرین نکنند؟
آیا به راستی شهر ما این قدر زمین نداشت که برای ساختن آپارتمان 
می  خراب  را  تیمو  خانه  باید  حتماً  زا،  آمد  در  و  زنبوری  النه  های 
کردیم؟ حیف از طال که خرج مّطال کند کسی. تأسف بیشتر می شود 
که به یاد آوریم ، یک تاجر یونانی به کرمان می آید، به تجارت قالی 
رونق می بخشد و شرکت فرش کرمان را راه اندازی می کند، خدمات 
او به صنعت فرش و قالی کرمان تا آنجا بود که وقتی شرکت فرش راه 
اندازی می شود در تاریخ 1314/11/14 تحت نمره 51 ثبت شرکت 
های داخلی و تمام آثار بیگانه یعنی کمپانی هند شرقی و کمپانی قالی 
محو می گردد و کسانی چون »الیوتی« بر کنار می شوند و ایرانی ها 
زمام امور را به دست می گیرند، با این همه »ژان تیمو یاناکی« به پاس 
بسیار در رأس شرکت  و داشتن تجربه  خدمات چندین و چند ساله 
ساختمان  دوست،  ایرانی  بازرگان  این  گیرد.  می  قرار  کرمان  فرش 
کنونی شرکت فرش ـدر خیابان باستانی پاریزی ـ را به قیمت بیست 
هزار و دویست ریال خریداری کرده و چون کار خود را در این بخش 
تمام شده می دید، شرکت را به قوام الدیم امامی و عبدالحمید حکیمی 
واگذار کرد و خود به ادامه تولید فرش هائی پرداخت که نام او زیر آنها 

او  از مرگ  ازدواج کرد و پس  تیمو در کرمان  ژان   ، بود  نوشته شده 
پسرش تا سال 1371 راه پدر را پی گرفت.

 حاال پرسش اینجاست که این مهاجر تالشگر و خدمتگزار و کار آفرین 
، چه گناهی کرده بود که او را » خانه خراب « کردید؟ 

تیمو، این خانه را با بهره گیری از خبره ترین بّناها، اساتید آجر کاری، 
این  بود و آرزو داشت که  استادان مقرنِس کرمان ساخته  برها و  گچ 
درس  آنها  به  و  کند  تداعی  آیندگان  برای  را  او  یاد  و  نام  فاخر،  اثر 
زندگی بدهد که وقتی غریبه ای به دیار شما می آید، یکی از صنایع 
دستی ارزشمندتان را گسترش می دهد با راه اندازی صدهادار قالی )که 
400 تای آنها فقط در ماهان بود( به این صنعت افتخار آفرین رونق 
می بخشد و بعد از خود، باقیات صالحاتی بر جای می گذارد، در این 
صورت، وظیفه شما کرمانی و ایرانی بسیار سنگین می شود و بار گرانی 
دیارتان  پیش  از  بیش  سرافرازی  به  تا  گردد  می  گذارده  دوشتان  بر 

اندیشه کنید و مِن خانه خراب، امروز از پشت دروازه های زمان فریاد 
می زنم که

چه کسی خانه و کاشانه من ویــران کرد/شهر گوئی که بخواب است 
به دادم برسید

چونکه آوار شد آن خانه به روی سر من/سینه ام در تب و تـاب است 
به دادم برسید

نقــاب  زیـر  اش  کنون/چـهره  ساخت  بدل  ویرانه  به  خانه  این  آنکه 
است به دادم برسید

حاال مِن دلبسته کرمان و ایرانی کجا روم و به که بگویم که در همین 
شهر نشستیم و نشستند و شاهد خراب شدن این خانه بودیم؟ای کاش 
دست کم دوستان میراث فرهنگی، ندایی بر آورند، زیرا ما جز این که 
اشک خامه را بر دامان نامه بنشانیم، کار دیگری از دستمان بر نمی آید.

این از ما، تا چه رسد قّوت بازوی تو!

اشکان فرنام 
کالس سوم

هادی امینیان 
کالس اول

امیرحسین ذوالحسنی 
کالس اول

پرهام کهنوجی
کالس اول

مسعود پهلوان زاده 
کالس اول

محمد مومنایی
کالس اول

باقر مومنایی
کالس اول

حسین کامکارمقدم 
کالس اول 

آرمین ابراهیمی 
کالس ششم

آریا اشرف گنجویی
کالس ششم

محمد آقاموالیی
کالس پنجم

رضا آقاموالیی
کالس پنجم

محسن ایزدی 
کالس پنجم

کیان مقیمی 
کالس پنجم

حسین دریاقلی بیگی 
کالس پنجم

محمد مهدی اودی 
کالس پنجم

یزدان محمد آبادی 
کالس چهارم

محمد سهیل بنانی 
کالس سوم

عرفان فرنام 
کالس ششم

آریا سعید 
کالس سوم

پویان حسین زاده 
کالس سوم

امیرعباس میرزایی
کالس سوم

رادمان جهرمی
کالس دوم

محمدعلی آشورماهانی
کالس دوم

دانش آموزان ممتاز دبستان غیردولتی عالمه دهخدا در سال تحصیلی 98-99
نشانی: خیابان قرنی - کوچه شماره 14 - تلفن : 32222730

بدین وسیله از زحمات اولیاء دبستان غیردولتی عالمه دهخدا در سال تحصیلی 98-99 در امر تعلیم و تربیت فرزندانمان  نهایت تالش را مبذول داشته اند، تشکر و قدردانی بعمل می آوریم. 
در ضمن یادآور می شود دانش آموزانی که در مسابقات ورزشی، قرآن، علمی، فرهنگی و هنری مقام کسب نموده اند.، نتیجه زحمات این عزیزان بوده است.

موسس، هادی عادلی، احمد فدایی، مدیر، عمید معیری، معاون، نسیبه فدایی، معاون، مریم موالیی، معاون اجرایی،  ندا موسی نژاد و سمیراالسادات منصوریان، آموزگاران کالس ششم ،مهیندخت 
ستوده نیا و محبوبه ساالرکریمی آموزگاران کالس پنجم، فاطمه تندولی و ساره پیشیار آموزگاران کالس چهارم، شیما مطلبی زاده و  زهرا رجبی، آموزگاران کالس سوم، مطهره امیرشکاری 
و اکرم قیام رضایی، آموزگاران  کالس دوم، فاطمه زاده بدرقه و ندا کاظمیان آموزگاران کالس اول،  محدثه جعفری ،مربی هنر، محمدعلی موالیی ،مربی ورزش، محمود عرب پور و فاطمه 

شفیعی خدمتگزار
انجمن اولیاء و مربیان دبستان غیردولتی عالمه دهخدا 

شعر ناتمام هوشنگ ابتهاج برای امام حسین )ع(
بیان  به  پرنیان اندیش«  »پیر  کتاب  در  ابتهاج  هوشنگ   
بنام  چهره های  از  بسیاری  درباره  خود  نظرات  و  عقاید 

موسیقی، شعر و سیاست در زمان خود می پردازد.
در بخشی از این کتاب خواننده با روایتی روبه رو می شود که 
در روز هشتم محرم روی داده است و سایه با روضه هایی که 

از تلویزیون پخش می شود، اشک ریخته است.
این زمینه ای شده تا او شعری با عنوان »اربعین« که برای 

سیدالشهدا سروده را بخواند.
در ادامه این روایت را می خوانید:

"امروز هشتم محرم بود و عصر به خانه سایه رفتیم. سایه 
بود گریه کرده. عاطفه  از چشم هایش معلوم  و  بود  مغموم 
پرسیدم  خندید.  سایه  کردین؟«  شیطونی  »بازم  گفت: 

»اتفاقی افتاده؟"
- نه! شما می دونین که تلویزیون همیشه جلوم روشنه. هر 
کانالی هم که می زنم داره روضه و نوحه نشون می ده. من 
هم گوش می کنم و خب گریه ام می گیره. می شینم با اینها 

گریه می کنم. )لبخند می زند.(
پس از چند دقیقه گپ و گفت، سایه می گوید:

که  »اربعین«  اسم  به  گفتم  شعری  یک  پیش  "سال ها 
تمومش نکردم."

با تعجب اصرار می کنم شعر را بخواند و می خواند:
"یا حسین بن علی
خون گرم تو هنوز
از زمین می جوشد

هرکجا باغ گل سرخی هست
آب از این چشمه خون می نوشد.

کربالیی است دلم"


