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که موجب شده است نام وی از خبرگزاری ها حذف نشود؛ کرمان  نگاهی به حقایق و شایعات مثبت و منفی درباره استاندار سابق 

متن کامل در صفحه سوم

آیا رزم حسینی وزیر می شود؟
   یک منبع آگاه: سکان داری وزارت »ص.م.ت« به علیرضا رزم حسینی پیشنهاد شد، ایشان نپذیرفت، 
اما احتمال خدمت در دولت دکتر روحانی منتفی نیست و آقای رزم حسینی با این دولت همدل است.

  عبور از فیلترهای نظارتی و بررسی های کارشناسانه درباره شخصیت علیرضا رزم حسینی و انتخاب 
ایشان به عنوان گزینه نهایی وزارت نشان از قابلیت های ویژه و ارزشمند این رزمنده کرمانی دارد.

روزان هم 

متن در صفحه هشتم

2

8

به بهانه ی تقارن هفته نیروی انتظامی وروزجهانی کودک؛

کتاب و پیشگیری ازآسیب های اجتماعی 

در کودکان

ضرب المثل های کرمانی 
اگر همسایه مثل منه وای بر منه! 

نظریه های یادگیری شناختی خبرپردازی

 صفحه  دوم

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خبر داد:   

تشکیل 23 فقره پرونده 

با موضوع احتکار 

در کرمان

هنر هفتم             
سرگذشت هنری یک چهره سینمایی: 

»مجید انتظامی«

شهروند ماندگار 
جهان موسیقی فیلم 

مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان:

موزه دفاع مقدس کرمان 
در برنامه تورهای خارجی 

قرار می گیرد

2

2

2
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زیر آسمان کرمان:

کمبود آب چشم هایمان را نیز خشک کرد

صفحه  سوم

معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمان:
با قاچاق کنندگان سوخت 

برخورد جدی خواهیم کرد  
متن در صفحه دوم

صفحات ششم و هفتم 

   خبرنگار بلغارستانی پس از تجاوز به قتل رسید
  دختر 12 ساله؛ قربانی جنایت سیاه پدر شیشه ای

  کاهش ۴۰ درصدی تصادفات منجر به فوت در شهربابک
  سارق منزل با ۵ فقره سرقت در کوهپایه کرمان دستگیر شد

  بازگشت الهام چرخنده به تلویزیون تکذیب شد
  دیوار فرسوده مدرسه، جان کودک اول دبستانی را گرفت

اخبار ایران، جهان و حوادث:

WWW.KERMANEMROOZ.COM

علیرضا ابوالحسنی
 دانشجوی کاراته کای کرمانی 

و دارنده مدال طالی مسابقات کشوری 
دانشگاه آزاد اسالمی در گفتگو با »کرمان امروز«:

عدم همکاری مسئوالن 
عامل خاموشی 

استعدادها است

5

گروه صنایع سیمان کرمان )سهامی عام( در نظر دارد انجام خدمات تامین روزانه حدود 500 پرس غذای پرسنل و اداره رستوران کارخانه 
را  از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و افراد واجد شرایط واگذار نماید.  لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صالحیت دعوت به عمل می 
آید برای دریافت فرم شرایط شرکت در مناقصه، آنالیز اجرای کار و همچنین بازدید از رستوران در ساعات اداری به نشانی:  کرمان - کیلومتر 
17 جاده تهران - کارخانه سیمان کرمان واحد امور قراردادها مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا مورخ 97/7/20 در پاکات دربسته 

به واحد امور قراردادها تحویل نمایند.
- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه است.

- شرکت در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.
آدرس کارخانه: کرمان - کیلومتر 17 جاده تهران- کارخانه سیمان کرمان - واحد امور قراردادها    تلفن: 32910499) 034(

تهران - بلوار آفریقا کوچه فرزان شرقی -پالک 3 - دفتر مرکزی سیمان کرمان تلفن: 88879421- 021

گهی مناقصه عمومی - نوبت دوم آ

نگاهی به تاریخ سنتی 

منظوم ایران کهن

و اهمیت توجه به آن: 

شاهنامه
 شناسنامه 

ملی ایرانیان
است
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اخبار استان

کرمان  استانداری  امنیتی  سیاسی  معاونت  سرپرست 
گفت: قاچاق، لطمه های بزرگ و خسارت های سنگینی 

به اقتصاد، اجتماع و امنیت ما می زند.
در  مالنوری«  »حمید  کویر،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
جلسه کمیسیون برنامه ریزی و نظارت بر قاچاق کاال و 
ارز استان کرمان با تبریک هفته ناجا اظهار کرد: کشور 
ما در حوزه امنیت وضعیت بسیار خوب و مطلوبی دارد 
که از افتخارات و موجب اقتدار نظام ماست و پیشرفت 

ها و اقدامات مختلف کشور روز به روز در سایه امنیت به 
توفیقات خوبی می رسد.

وی با اشاره به اینکه در این کمیسیون مدیریت بحث 
قاچاق مورد نظر است، افزود: هرچه امکانات در اختیار 
دولت است برای چرخیدن چرخ صنعت، تولید، اشتغال، 
رشد سرمایه و توسعه کشور است و هر کدام از ما گوشه 
ای از کارهای کشور را به عهده گرفته ایم تا کار پیش 
برود و نمی خواهیم با تعصب در حوزه سازمانی خود مانع 

پیشرفت کار در حوزه دیگری بشویم.
نباید  ما  مداخالت  و  تصمیمات  اینکه  بیان  با  مالنوری 
مانعی برای کار و توسعه شود، تصریح کرد: قاچاق، لطمه 
های بزرگ و خسارت های سنگینی به اقتصاد، اجتماع 
از موضوعات  و امنیت ما می زند و قاچاق سوخت که 
مهم کشور و استان کرمان است، به دلیل اتفاقات حوزه 
ارز قدری تشدید شده که خسارت ها و نمود عینی این 

فعالیت ها را در حوزه امنیتی و اقتصادی می بینیم.
وی بیان کرد: تالش برای جلوگیری از قاچاق است و باید 
با توجه به شرایط روز کشور تصمیم درست گرفته و در 

دوره های زمانی مناسب نظارت و پیگیری کنیم.
کرمان  استانداری  امنیتی  سیاسی  معاونت  سرپرست 
در ادامه با اشاره به مشکل تامین سوخت مجتمع های 
مس در استان اظهار کرد: مجموعه مس از جامعه های 
به  نفر در آن مشغول  بزرگ کارگری است و 20 هزار 
ها  مجموعه  این  مدیریت  حوزه  در  اگر  و  هستند  کار 
مشکلی به وجود بیاید، در حوزه های امنیتی و اجتماعی 

با مشکالتی مواجه خواهم شد.
وی افزود: فضایی که در کشور به وجود می آید خیلی 
از مسائل را تحت تاثیر قرار می دهد و باید خودمان کار 
اتفاق  اگر سوء مدیریت  و  و مدیریت کنیم  پیگیری  را 
بیفتد، مخاطرات و ناامنی ها را در استان شاهد خواهیم 
بود که خوشبختانه با تالش فرمانداران و شورای تامین 
و مجموعه های مس کار به خوبی پیش می رود و باید 
تصمیمات در فضای کنونی مدیریت کار را تسریع کرده 

و مانع نشود.
مالنوری گفت: سوخت، مساله ای حیاتی، مهم و سرمایه 

قاچاق  با  قاعدتا  که  است  تهدید  آن  قاچاق  و  ملی 
کنندگان سوخت برخورد جدی خواهیم کرد.

وی در ادامه بیان کرد: طی چند روز آینده مدیریت مس 
سرچشمه و خاتون آباد گزارش جامعی از وضعیت فعلی 
تولید، مصرف سوخت و برنامه مصرف سوخت مایع و گاز 
خود تا پایان 98 را به ما ارائه کنند و شرکت های نفت و 

گاز نیز برای مدیریت مسئله، پیگیری کنند.
سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری کرمان در 
بخش دیگری از سخنانش گفت: کمیته ای از مدیران 
صنعت و معدن، راهدار، شرکت نفت و فرمانداران مربوطه 
تفکیک  برای  و طرحی  تشکیل  مدیریت سوخت  برای 

کامیونداران فعال در معادن و تامین سوخت ارائه شود.
استان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل  میری«  »ارسالن 
به  اختصاصی رسیدگی  تعزیرات دستگاه  کرمان گفت: 
تخلفات اقتصادی است و باید دستگاه های متولی کشف 
تخلف، مورد سوء جریان را به تعزیرات گزارش کنند و ما 

برخورد می کنیم.
های  پرونده  برخی  جریمه  ریالی  عدد  به  اشاره  با  وی 
تخلف عنوان کرد: نمی توانیم فراتر از قانون عمل کنیم، 

گرچه برخی قوانین و مقررات بازدارندگی الزم را ندارد.
سرهنگ یداله حسن پور  رییس پلیس آگاهی استان 
کرمان نیز در این جلسه با اشاره به افزایش 66 درصدی 
ارزش کشفیات کاالی قاچاق در 6 ماه نخست امسال در 
استان عنوان کرد: همچنین کشفیات سوخت قاچاق نیز 
در این مدت 178 رشد داشته و عمده قاچاق سوخت 
می  صورت  جعلی  بارنامه  با  و  پوششی  بارهای  توسط 

گیرد.

معاون  سیاسی امنیتی استانداری کرمان:

با قاچاق کنندگان سوخت برخورد جدی خواهیم کرد  

خبر
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خبر داد:    

تشکیل 23 فقره پرونده با 

کرمان  موضوع احتکار در 
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان در رابطه با آخرین وضعیت مبارزه 
با پدیده شوم احتکار در استان کرمان گفت:طی دو ماهه ی اخیر 2۳ فقره 
پرونده با موضوع احتکار در استان تشکیل و تاکنون در هفت فقره پرونده 
افراد به پرداخت 9 میلیارد و 991 میلیون ریال طی آراء صادره به جزای 

نقدی محکوم گردیده اند.
ارسالن  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار   گزارش  به 
میری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان  گفت: طی شش ماهه اول 
سال جاری در حیطه تخلفات اقتصادی بخش کاال و خدمات، قاچاق کاال و 
ارز، بهداشت، دارو، درمان و دامپزشکی هفت هزارو 90۵ فقره پرونده وارد 

تعزیرات حکومتی شده است.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری هفت هزارو 91۴ فقره پرونده 
مختومه شده است، افزود: جمع کل پرونده های اجرای احکام شش هزارو 
۳۵0 فقره پرونده وارده و شش هزارو 1۳2 فقره پرونده مختومه گردیده 

است.
اینترنتی 1۳۵ توسط سازمان  اندازی سامانه  راه  به  میری گفت:با عنایت 
وحقوقی  حقیقی  از  اعم  اشخاص  سایر  و  مردم  آحاد  حکومتی،  تعزیرات 
می توانند شکایات خود را در خصوص تخلفات اقتصادی به صورت اینترنتی 
از طریق این سامانه ثبت و درج نمایند که در اولین فرصت ضمن انجام 
تشریفات قانونی و اطالع به طرفین به شکایات مربوطه رسیدگی خواهد شد.
و  ذاتی  وظایف  درراستای  کرمان  استان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
صالحیت های قانونی امرمبارزه با تخلفات اقتصادی افزود: تعزیرات حکومتی 
درجنگ تمام عیاراقتصادی همچون دفاع مقدس هم وظیفه ی مبارزه و هم 
در ابعاد فرهنگی و اطالع رسانی وظیفه ی آگاهی بخشی وشفاف سازی را 
دارد و کما فی السابق وفق قوانین موضوعه وظیفه رسیدگی، صدور رای و 

اجرای حکم تخلفات اقتصادی را بر عهده دارد.
وی گفت: قوانین بنیادی و کاربردی که ما به عنوان ابزاررسیدگی جهت 
مبارزه و برخورد با اخالل گران اقتصادی وسایرمتخلفین استفاده می کنیم 
عبارتند از؛ قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1۳67 مجمع تشخیص 
درمانی  و  دارویی  اموربهداشتی،  حکومتی  تعزیرات  قانون  نظام،  مصلحت 
مصوب سال 1۳67، قانون نظام صنفی، قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مصوب سال 

1۳88 مجلس شورای اسالمی و سایر قوانین مرتبط کیفری و حقوقی.
وی افزود: در مجموع تعزیرات حکومتی می تواند جهت احقاق حقوق عامه 
مردم و همچنین دولت جمهوری اسالمی هر کجا تخلفی در بخش های 

دولتی، تعاونی و خصوصی صورت پذیرد جهت رسیدگی قانونی ورود کند.
میری گفت: به عنوان مثال در بخش تخلفات دولتی اگردستگاه های اداری 
دولتی خدمات رسان نظیر ادارات گاز، آب، مخابرات، برق بانک ها و. مرتکب 
تخلفاتی مبنی بر اخذ وجوه اضافی از مردم و ... دریافت نمایند ضمن اینکه 
محکوم به پرداخت جزای نقدی و تامین خسارت های مربوطه خواهند بود، 
مدیران و اشخاص متخلف هم به میزان قصور و تخلفات احتمالی به انفصال 

موقت و دایم از خدمات و مسئولیت های دولتی خواهند شد.
میری در خصوص تخلف احتکار افزود: طی دو ماهه ی اخیر 2۳ فقره پرونده 
پرونده  فقره  تعداد 1۵  این  از  که  شد  تشکیل  استان  در  احتکار  موضوع 
مختومه، 9 فقره پرونده درحال رسیدگی، 7 فقره محکومیت، ۴ فقره پرونده 
برائت، 2 فقره پرونده عدم صالحیت، یک فقره پرونده منجر به صدور قرار و 
7 فقره پرونده در مجموع معادل 9/991/6۴9/۵00 ریال طی آراء صادره به 

جزای نقدی محکوم شدند.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان خبر داد:

حضور326 نفر مددجوی جرائم غیرعمد در کرمان 
 ۳26 حضور  از  کرمان  دیه  ستاد  نمایندگی  مدیر   
گفت:از  و  داد  خبر  کرمان  در  عمد  غیر  زندانی  نفر 
این تعداد هفت نفر مربوط به تصادفات غیرعمد،118 
نفر چک های برگشتی،181 نفر مهریه و 10 نفر نفقه 
حجت اهلل  سید  مهر،  خبرنگار  گزارش  به  هستند. 
دیه  ستاد  یازدهمین  در  شنبه  سه  صبح  موسوی قوام 
استان کرمان بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 
به  منجر  که  شده  تشکیل  وام  تشخیص  جلسه   11

آزادی تعدادی از زندانیان جرائم غیر عمد شده است.
نفر   188 آزادی  زمینه  جلسه   10 ظرف  افزود:  وی 
مددجویان واجد شرایط به مبلغ چهار میلیارد و 900 

میلیون تومان فراهم شده است.
موسوی قوام تصریح کرد: از آمار گفته شده 166 نفر 
از محل خیران به مبلغ بیش از سه میلیارد تومان اخذ 
به  بانک ها  اعتبارات  از محل  نفر  شده همچنین هفت 
مبلغ 760 میلیون و 700 هزار تومان، سه نفر از محل 
با جلب  اعتبارات تامین، 9 نفر بدون پرداخت وجه و 

رضایت شکات آزاد شدند.
تصریح کرد:  استان کرمان  دیه  نمایندگی ستاد  مدیر 

بر 6۴  بالغ  مبلغی  نیز که  زندانیان  از  نفر  تعداد 1۵۳ 
برای  شاکیان  با  کنند  پرداخت  باید  تومان  میلیارد 

تخفیف مبلغ شکایت خود صحبت کردیم.
نیز  مددجویان  از  نفر   72 داشت:  ابراز  موسوی قوام 
خودشان برای پرداخت دیه به مبلغ 19 میلیارد و ۳9۵ 

میلیون تومان مشارکت کردند.
پرداخت  مجموع  در  امسال  خوشبختانه  افزود:  وی 
خوبی  پیشرفت  قبل  سال  به  نسبت  عمد  غیر  جرائم 

را شاهد بودیم.
جمع  گفت:  کرمان  استان  دیه  ستاد  نمایندگی  مدیر 
 619 و  میلیارد  شش  کرمان  استان  امسال  گلریزان 
میلیون و 7۴0 هزار تومان بوده که رقمی بالغ بر 80 
درصد تعهدات خیران وصول شد. استان کرمان اولین 
استانی هست که بیشترین جذب را داشته و هنوز هیچ 

یک از استان ها به مرز 80 درصد نرسیده اند.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال 97 به زندانیان، مهریه 
تاکید کرد: طی سال جاری  نمی گیرد،  تعلق  بالعوض 
دیه  از محل ستاد  نفر  تا ۵0  آزادی ۴0  حدود شاهد 
شهرستان  همچنین  بودیم،  رفسنجان  شهرستان  در 

جیرفت که ۴20 میلیون تومان تعهد داشتند اما 70 
میلیون تومان پرداخت شده به دلیل این که به چهار 
شهرستان همزمان جشن گلریزان صورت گرفته است.

وی افزود: شهرستان سیرجان امسال گلریزان را حذف 
کردیم چون آورده ای نداشت.

اشاره  استان  عمد  غیر  زندانیان  تعداد  به  موسوی قوام 
غیر  زندانی  نفر   ۳26 مجموع  در  داشت:  بیان  و  کرد 
عمد در استان وجود دارد که از این تعداد، هفت نفر 
تصادفات غیر عمد، 118 نفر چک های برگشتی، 181 

نفر مهریه و 10 نفر نفقه هستند.
وی گفت: زندانیان به تفکیک هر شهرستان در رابطه با 
جرائم غیر عمد 26 نفر در کرمان، 29 نفر جیرفت، 2۳ 

نفر بافت، 18 نفر بم و...  هستند.
داشت:  ابراز  کرمان  استان  دیه  ستاد  نمایندگی  مدیر 
در  که  داشتیم  زندانی  نفر   71 تعداد   9۵-96 سال 
لیست مرحله دوم قرار دارند و ما دیگر زندانی قدیمی 
زندانی  نفر   2۵۴ تعداد   97 سال  در  همچنین  نداریم 
دوم  ماهه  سه  ورودی  نفر   160 به  نزدیک  که  داریم 

بوده است.

آغاز طرح نظام ملی 

آدرس گذاری مکان 

محور در کرمان
گفت:  کرمان  استان  پست  مدیرکل 
روز جهانی پست طرح ملی  با  همزمان 
و  سیرجان  شهر  دو  در   G-NAF

رفسنجان دراستان کرمان کلید خورد.
های  استان  گروه  خبرنگار   گزارش  به 
باشگاه خبرنگاران جوان  ،علیرضا اکبری 
گفت:  کرمان  استان  پست  مدیرکل 
صرفا  بعد  از  پست  زمانی  دوره  این  در 
اتفاق  کمتر  و  فیزیکی خود خارج شده 
ارتباط  برقراری  برای  کسی  که  می افتد 

قلم به دست گیرد و نامه ای بنویسد.
خدمات  بیشتر  امروزه  پست  گفت:  وی 
نصب  با  و  اینترنت  بستر  در  را  خود 
روی  بر  حتی  و  مختلف  اپلیکیشن های 

گوشی های موبایل ارائه می کند.
بیان کرد:  استان کرمان  مدیرکل پست 
باب  و  الکترونیکی  تجارت  پیدا شدن  با 
شدن خرید و فروش های اینترنتی پست 
برعهده  مهمی  نقش  هم  حوزه  این  در 

دارد.
وی تصریح کرد: در شش ماهه نخست 
امسال 1۴0 هزار سفارش خرید اینترنتی 
در استان کرمان داشتیم که ۳9 درصد 
نیازمند  و  است  خورده  برگشت  آن 

فرهنگ سازی در این حوزه هستیم.
با برگشت خوردن یک  وی عنوان کرد: 
مرسوله تمامی زحماتی که از مبدا برای 
هزینه  و  می رود  هدر  شده  کشیده  آن 
دوباره برای بازگشت آن به مبدا هم باید 

انجام شود.
دالیل  از  یکی  را  نقد  پول  نبود  اکبری 
این مسئله دانست و افزود: پست استان 
کرمان در این رابطه اقداماتی انجام داده 
نامه رسان ها  در کرمان  از هفته پست  و 
مجهز  مینی پوز  یا  پوز  ام  دستگاه  به 

می شوند.
اقتصاد  به اجرای دو پروژه  با اشاره  وی 
حوزه  در  ملی  و  مهم  بسیار  مقاومتی 
استان کرمان در هفته پست  در  پستی 
گفت: اجرای پروژه G-NAF و سیماک 

در کرمان آغاز شد.
بیان  با  کرمان  استان  پست  مدیرکل 
نشانی  کشور  در  ما  متاسفانه  اینکه 
شرکت  کرد:  عنوان  نداریم  استاندارد 
پست به عنوان متولی طرح ملی نشانی 

استاندارد مکان محور )G-NAF( است.
روز  در  و  طرح  این  اینکه  بیان  با  وی 
جهانی پست با حضور مقام عالی وزارت 
در تهران کلید می خورد افزود: این طرح 
در استان کرمان در دو شهر سیرجان و 

رفسنجان در کرمان کلیدخورد.
 ۵00 با  کرمان  استان  پست  کل  اداره 
نقطه تماس و و احد پستی با ۳6۵ نفر 
 2۵8 و  پیشخوان  دفتر   1۵9 پرنسل، 
محروم  نقاط  در  روستایی   ICT دفتر 

خدمت رسانی می کند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان:

موزه دفاع مقدس کرمان در برنامه تورهای خارجی قرار می گیرد
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
از  بازدید  گفت:  کرمان  استان  گردشگری  و 
موزه دفاع مقدس کرمان در برنامه ی تورهای 

خارجی این استان قرار می گیرد.
کرمان  استان  فرهنگی  مدیرکل میراث 
درحاشیه بازدید از موزه دفاع مقدس کرمان، 
ثبت  اثر  وجود7  دلیل  به  گفت: خوشبختانه 
جهانی در استان کرمان، هرساله بین ۴0 تا 
۵0 هزار نفر گردشگر خارجی به این منطقه 

سفر می کنند.
غالمرضا فرخی با بیان این که در حال حاضر 
بزرگ  بازار  شهداد،  لوت  بیابان  از  بازدید 
بم،  کهن  ارگ  ماهان،  شاهزاده  باغ  کرمان، 
مناطق باستانی جیرفت و ارگ تاریخی راین 
و روستای دستکند میمند در صدر برنامه های 
افزود:  بازدید گردشگران خارجی قرار دارند، 
موزه های  از  بازدید  نزدیک  آینده ی  در 
مشارکتی به ویژه موزه دفاع مقدس در برنامه 

تورهای خارجی قرار خواهد گرفت.
مقدس  دفاع  موزه  این که  بر  تاکید  با  فرخی 
چیدمان  نحوه  در  بازنگری  به  نیاز  کرمان 
کرد:  تصریح  دارد،  موزه ای  لوازم  و   اسناد 
باید کلیه اسناد و اشیای موجود در این موزه 
انگلیسی، فرانسوی، عربی  حداقل به ۴ زبان 
داخلی  و  خارجی  گردشگران  به  فارسی  و 
موزه  در  این که  بیان  با  وی  شوند.  معرفی 
دفاع مقدس کرمان باید تاریخ 8  ساله جنگ 
خود  از  و  شهادت  ایثار،  فرهنگ  و  تحمیلی 
به  مخاطبان  به  ایران  بزرگ  ملت  گذشتگی 
ویژه گردشگران خارجی معرفی و شناسانده 
کارکرد،  براساس  موزه  این  باید  افزود:  شود، 
اهداف و نوع اشیا و مخاطبان خود چیدمان 
ویژه ای داشته باشد. فرخی با اشاره به این که 
موزه دفاع مقدس کرمان یکی از بزرگ ترین 
باغ موزه های دفاع مقدس کشور است، گفت: 

شهدا،  پیام  می تواند  موزه  این  شک  بدون 
دالوری های  مقدس،  دفاع  دوران  خاطرات 
جنگ  زمان  در  ثاراهلل   ۴1 لشکر  رزمندگان 

تحمیلی، ابعاد مختلف توطئه های دشمنان و 
نحوه مقابله و ایستادگی ملت بزرگ ایران در 

آن دوران را به مخاطبان منتقل کند.

آگهی تحدید حدود اختصاصی 

به   2 بخش  در  واقع  اصلی   3982 از  فرعی   5807 پالک  گاراژ  یکباب  ششدانگ  چون 
مساحت 27/2 مترمربع واقع در کرمان خیابان سرباز مورد تقاضای آقای  علی ادهمی می باشد. تاکنون 
میسر  هم  ثبت  قانون   15 ماده  ذیل  تبصره  اعمال  و  دارد  تحدید حدود  به  نیاز  و  نشده  تحدید حدود 
نمی باشد لذا حسب درخواست مالک به شماره 20309-97/7/16 بدین وسیله آگهی تحدید حدود 
اختصاصی منتشر و عملیات تحدیدی از ساعت 8 صبح روز  97/08/12 در محل شروع و بعمل خواهد 
آمد لذا به مالک و یا مالکین امالک مجاور رقبه مذکور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این 
معرفی  با  تحدیدی  عملیات  مراجعه مجاورین  و در صورت عدم  وقوع ملک حاضر  در محل  اعالن 
مالک انجام  و چنانچه کسی نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر 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 مض 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:  1397/7/18

896 م/الف
محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان 
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در بزرگداشت مولوی 

از او بیاموزید

جوال  یک  اعرابی  که  کند  می  نقل  داستانی  در  مولوی 
گذاشته است تا تعادل  گندم و یک جوال ریگ روی اسب 
تا  کن  نصف  را  ها  گندم  گوید  می  حکیمی  کند.  برقرار 
گوید تو با این همه علم و  تعادل برقرار شود. اعرابی می 
از او می پرسد  کند.  او را سوار می  عقل نباید راه بروی و 
گوید ندارم. خانه، زمین، ملک، آب چه داری؟ حکیم می 
من  و  است  شوم  تو  علم  و  حکمت  گوید  می  اعرابی 
شیوه احمقی و جهالت را می پسندم. البد حکیم پیاده 
در  امروز  اما  ماند  می  خود  جهالت  بر  اعرابی  و  شود  می 
بزرگداشت مولوی در جهان اندیشمندان و دانشمندان و 
کنند و  گوشزد می  حکیم ها اشتباهات آدم های جاهل را 
که شوم است خود یا با آدم های جاهل  چون می شنوند 
آواره می شوند.  یا  و  کنند  یا دق می  و  همراه می شوند  
که باید شرایط اجتماعی را تغییر داد تا  گفته است  مولوی 

حکمت فلسفه علمی و تعقل پیاده شود!

کمبود آب چشم هایمان را نیز 

خشک کرد

که همچون هاله ای سیاه  گرد و غبار چند روز اخیر  طی 
متوجه  حال  بود  گرفته  فرا  را  کریمان  دیار  آسمان  رنگ 
نبود آب در شهرمان شدیم. دیگر عبارت »آب هست اما 
کم!  کم است« معنایی ندارد چون دیگر آبی نیست حتی 
و ما اینک دم به دم چشم به راه آلودگی های شهرمان، 
و  هایمان  نفس  گرفتگی  هایمان،  خانه  در  شدن  حبس 

گلوهایمان شده ایم. خشک شدن 
دست  به  دست  یکدیگر  کمک  با  کرمان  صبور  مردم  ای 
بیایید  شویم  شهرمان  در  آب  نبود  از  مانع  تا  دهیم  هم 
به  دست  خودمان  مسئوالن،  از  تقاضا  جای  به  اینبار 
برای  تنها  از روز قبل( نه  کمتر  کار شویم )روزی قطره ای 
خودمان بلکه برای آیندگانمان نیز جرعه ای آب پس انداز 

کنیم تا حاِل چشمانمان بهتر شود.
ملیکا ساالری

راویان گمنام

زیر آسمان کرمان:

به قلم
که موجب شده است نام وی از خبرگزاری ها حذف نشود؛ چماه کوهبنانی  کرمان  نگاهی به حقایق و شایعات مثبت و منفی درباره استاندار سابق 

آیا رزم حسینی وزیر می شود؟
روز گذشته شاهد بودیم که طبق 
نماینده  پور  حسن  شهباز  معمول 
مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی خبری 
جنجالی را با این عنوان که علیرضا رزم حسینی قرار است 
در کابینه حضور پیدا کند، منتشر کرد. خبرگزاری های 
معتبر فعال در کرمان نیز این خبر را خیلی سریع منتشر 
کردند. بر حسب وظیفه حرفه ای بر آن شدیم که با منبعی 
آگاه در پایتخت ارتباط برقرار کنیم و از صحت و چند و 

چون این خبر مطلع شویم.
نتیجه این کندوکاو خبری با این مضمون بود که پیشنهاد 
خدمت در وزارت »ص.م.ت« به علیرضا رزم حسینی داده 
شد که ایشان نپذیرفته است. شنبه همین هفته در جلسه 
رزم  آقای  به  پیشنهاد  این  روحانی،  دکتر  با  نفره  دو  ای 
حسینی ارائه شده است که متاسفانه ایشان پس از بررسی 
و احتماال به دالیل خانوادگی از پذیرفتن این سمت امتناع 
ورزیده است. الزم به ذکر است که پیش از این نیز وزارت 
راه و شهرسازی  به وی پیشنهاد شده بود. این منبع آگاه 
را  پیشنهاد  این  رزم حسینی  آقای  گفت:  ما  خبرنگار  به 
نپذیرفت، اما احتمال اینکه روزی در سمتی دیگر ایشان را 

در کابینه ببینیم منتفی نیست.
دولت  کابینه  در  پاکدست  و  صادق  کرمانی  یک  اینکه 
دوازدهم حضور داشته باشد برای کرمان افتخار است که 
البته قبال نیز حضور افرادی نظیر سید حسین مرعشی و 
اسحاق جهانگیری در کابینه های دولت های قبل نشان از 
قابلیت باالی کرمانیان و صداقت قابل ستایش این مردم 
دارد. از سویی دیگر اینکه از میان نزدیک به 10 کاندیدای 
این سمت قرعه به نام علیرضا رزم حسینی درآمده است 
اعتمادی در حد واگذاری یک وزارت  و رییس جمهوری 
خانه به ایشان دارد نشان از قابلیت های باال و بهای گران 

این مرد زحمتکش و صادق دارد.
این اخبار بار دیگر بر حسن نیت استاندار سابق کرمان 
تاکید داشت که متاسفانه توسط سهم خواهان و دشمنان 
کذب  اخبار  حمالت  آماج  مورد  گذشته  ماههای  در  وی 
قرار گرفت و لکه ای سیاه بر پیشانی برخی رسانه ها به 

یادگار ماند.

  یک منبع آگاه: سکان داری وزارت »ص.م.ت« به علیرضا رزم حسینی پیشنهاد شد، ایشان نپذیرفت، اما احتمال خدمت در دولت دکتر 
روحانی منتفی نیست و آقای رزم حسینی با این دولت همدل است.

   عبور از فیلترهای نظارتی و بررسی های کارشناسانه درباره شخصیت علیرضا رزم حسینی و انتخاب ایشان به عنوان گزینه نهایی وزارت 
نشان از قابلیت های ویژه و ارزشمند این رزمنده کرمانی دارد.

به قلم 
محمد فتح نجات

به قلم 
مهندس احمد احمدی

 عضو انجمن نویسندگان
 و پژوهشگران کشور

به قلم 
سولماز وحیدی

دکترای روانشناسی  تربیتی

بخش یازدهم

حافظه دراز مدت: 
مرور  و  تکرار  مدت  کوتاه  حافظه  به  رسیده  اطالعات  اگر 
به حافظه  با اطالعات آموخته شده مرتبط شوند  شوند و 
دراز مدت انتقال می یابند. پس به سخن دیگر برای اینکه 
اطالعات از حافظه کوتاه مدت به حافظه دراز مدت انتقال 
می یابند. پس به سخن دیگر برای اینکه اطالعات از حافظه 
کوتاه مدت به حافظه بلند مدت برود باید رمزگذاری شوند 
)شکل دادن یا به حالت انتزاعی در آوردن اطالعات یعنی 

بازنمایی آنها به صورتی غیر از حالت اولیه(. 
اقسام حافظه دراز مدت:

اطالعات بعد از تغییر شکل در رمز گردانی از کوتاه مدت به 
بلند مدت می روند تا در آنجا ذخیره می شوند، لذا حافظه 

بلند مدت به سه نوع در می آید: 
- حافظه رویدادی: 

حافظه مربوط به اطالعات وابسته به زمان هاو مکان های 
حافظه  زندگی  وقایع  به  مربوط  اطالعات  ویژه  به  خاص 
آخرین  آوریم  می  یاد  به  مثال  شود،  می  نامیده  رویدادی 
بوده  مهمانی  در  کسانی  چه  رفتیم  مهمانی  به  که  باری 
خاطرات  واقع  در   .... و  ایم  خورده  آنجا  غذایی  چه  و  اند 

رویدادهای ویژه را به یاد می آوریم. 
طرفی  از  و  اند  مهم  ذهنی  تصاویر  رویدادی  حافظه  در 
ناگفته نماند در این نوع حافظه رمز یا سرنخ های مربوط 
به آن به آن زمان و مکان کمک می کنند تا اطالعات را 

به یاد آوریم . 
- حافظه معنایی:

در این حافظه، معنا ذخیره می شود، وقتی جمله ای را می 
خوانیم معنی آن را حفظ می کنیم نه کلمات و نه ویژگی 
های دستوری آن جمله را. در حافظه معنایی دانش بیانی 
)اخباری( ذخیره شده )دانش مربوط به چه چیزی آموز(. 
از آنجایی که این دانش را می توانیم به صورت شفاهی و 

کتبی بیان کنیم به آن دانش بیانی می گویند. 

واره  و طرح  گزاره  به صورت  معنایی  حافظه  در  اطالعات 
ذخیره می شوند. گزاره در واقع کوچکترین واحد اطالعاتی 
است و می تواند آن را درست و یا غلط نامید. مثال وقتی 

می گوییم. احمد دفتر تازه را دید. شامل دو گزاره است: 
2- دفتر تازه است.  1-احمد دفتر را دید 

گزاره ها برای بازنمایی واحدهای کوچک معنی مناسب اند، 
اما زمانی به بازنمایی مجموعه های بزرگتری از دانش نیاز 
است گزاره کفایت نمی کند باید از طرح واره استفاده شود. 
اطالعات  معرف  که  است  انتزاعی  ساختار  یک  واره  طرح 
اطالعات  که  جهت  آن  است)از  حافظه  در  شده  ذخیره 
مربوط به یک چیز را خالصه می کند انتزاعی و از آن جهت 
که چگونگی ارتباط اجزا را نشان می دهد ساختارمند است. 
اسالوین طرح ماده را به صورت شبکه هایی از اندیشه ها و 

یا روابط به هم مرتبط تعریف می کنند.
بناهای  ها سنگ  واره  روانشناسان شناختی، طرح  باور  به 
شناختی می باشند. از طرفی سینچرت میگوید طرح واره 
ها هدایت کننده عملیات پردازش خبر هستند، مثاًل وقتی 
فردی وارد فروشگاه می شود طرح واره خرید فعال شده 

رفتار  امکان می دهد که  او  به  است که  واره  این طرح  و 
فروشنده را تفسیر نماید و معنی برچسب قیمت ها بر روی 

اجناس را بفهمد و .... 
اطالعاتی که وارد حافظه می شوند و با یکی از طرح واره 
به  و  کند  می  پیدا  همخوانی  یادگیرنده  در  موجود  های 
سادگی آموخته می شود بیگز و مور دو نوع طرح واره را 

توصیف کرده اند. 1- صوری 2- موضوعی 
1- طرح واره صوری به ساختار اطالعات اشاره می کند و 

2- طرح واره موضوعی که با محتوا سروکار دارد. 
شود  می  گفته  زندگی  اول  های  سال  از  که  هایی  قصه 
یک  دارای  یعنی  هستند  یکسان  ساختار  دارای  همگی 
ساختار طرح واره ای هستند »یکی بود یکی نبود و ....... و 
اینکه خوب ها در داستان پیروزند و بدها دچار شکست می 
شوند و .....مثال هایی از طرح واره های صوری می باشند.

که  مفاهیم  مجموعه  صورت  به  موضوعی  های  واره  طرح 
موید یک مفهوم و مضمون کلی تر است تعریف می شود. 

-حافظه روندی:
حافظه مربوط به چگونگی انجام امور به ویژه فعالیت های 

فیزیکی یا جسمی مثل بازی های ورزشی و .... اگر مدتی 
طوالنی دوچرخه بازی نکرده باشیم به محض اینکه دوباره 
شروع به این کار کنیم محرک ها، پاسخ ها را فرا می خواند 
و هر چه عمل بیشتر تکرار شود حالت خودکار بیشتر به 
انجام  چگونه  دانستن  به  روندی  حافظه  گیرد.  می  خود 

دادن یک عمل گفته می شود. 
در این نوع حافظه“دانش روندی” ذخیره می شود. منظور 
اندازه  چه  تا  که  است  این  حافظه  این  در  خودکاری  از 
اندیشیدن،  و  هوشیارانه  کوشش  بدون  نظر  مورد  مهارت 

مرحله به مرحله صورت می-پذیرد. 
انواع دانش در حافظه دراز مدت: 

- دانش کلی: دانش موجود در تکالیف مختلف مثاًل دانش 
چگونه در خواندن. 

مورد  ویژه  های  موقعیت  در  که  دانشی  خاص:  دانش   -
استفاده است. دانش ریاضی، دانش تاریخ و .... 
- دانش بیانی: دانش مربوط به چه چیزی امور 

- دانش روندی: دانش چگونه انجام دادن کارها: 
- دانش شرطی: شامل هر دو دانش فوق است. مثال برای 
حل مسائل ریاضی نیاز است بدانید چه وقت و از چه روشی 
استفاده کرد و چه وقت از روش دیگر؟ اگر دانش آموزی 
که اطالعات الزم را داشته باشد اما نداند به موقع مناسب 

از آنها استفاده کند دانش شرطی الزم را ندارد. 
گنجایش و طول مدت نگهداری اطالعات در حافظه 

بلند مدت: 
از  پس  دقیقه  چند  از  مدت  بلند  حافظه  در  اطالعات 
یادگیری تا تمامی طول عمر شخص حفظ و نگهداری می 

شود. و برای گنجایش آن محدودیتی وجود ندارد. 
- گنجایش حافظه کوتاه مدت: 

1- اطالعات سریع وارد حافظه کوتاه مدت می شوند. 
2- گنجایش حافظه کوتاه مدت محدود است. 

در  اطالعات  زیرا  است  فوری  اطالعات  به  دسترسی   -3
حافظه کوتاه مدت همان چیزی است که همان زمان در 
ثانیه در حافظه  اطالعات چند  و  مورد آن فکر می کنیم 

کوتاه مدت حفظ می-شود. 
4- حافظه کوتاه مدت فعال است. 
- گنجایش حافظه دراز مدت: 

1- ورود اطالعات به حافظه دراز مدت به زمان و کوشش 
بیشتری نیاز دارد

2- گنجایش محدود نیست بلکه نامحدود است
3- دسترسی به اطالعات به کوشش بیشتری نیاز دارد
4- اطالعات تا ابد در حافظه بلند مدت باقی می ماند

5- حافظه دراز مدت غیرفعال است. گاهی اوقات اتفاق می 
افتد که می گوییم فالن کلمه »سرزبانم است«. این پدیده 
غیرفعال  مدت  دراز  حافظه  که  است  مشکل  این  معرف 

است. 

نظریه های یادگیری شناختی خبرپردازی 
یادداشت های 

گاه و بی گاه

انشا 

موضوعی  معلم  و  داشتیم  انشا  اول  زنگ  روز  آن 
به  وقتی  بود.  کرده  انتخاب  نوشتن  برای  را  تکراری 
مانند  دفترچه  توماری  با  شاگردان  همه  رفتم  کالس 
به کالس  معلم  بگیرند.  بیست  نمره  تا  آماده می شدند 
از خواندن  بعد  او  و  زد  را صدا  نفر  اولین  و  وارد شد 
علم بهتر است یا ثروت توضیح داد می خواهد مهندس 
عمران شود تا بتواند در زمینی صد متری برجی بسازد 

و از آن طریق به مال و منالی برسد .
البته دکترا در رشته  دومی هم از دکتر شدن گفته بود 
ای نان و آب دار و خالصه همه علم را ارجح بر ثروت 
می دانستند اما من با دفتری سفید به کالس آمده بودم 
و می خواستم تا از مطالب دیگران انشایی بنویسم و در 
در  را  خود  و  آنها  بین  ای  مقایسه  آنها  خواندن  ضمن 
ماشینهای آخرین مدل که  از  ابتدا  پروراندم.  ذهن می 
زیاد  فاصله  من  و  آورد  می  مدرسه  به  را  آنها  روز  هر 
بین خانه و مدرسه را دوان دوان می آمدم شروع کردم 
و در ادامه بر لباسهای نو و کفشهای شیک آنها با لباس 
مندرس و کفش الستیکی خود مروری داشتم در پایان 
که ناگهان با صدای معلم که اسم مرا فریاد می کشید 
به خود آمدم و انشا یم را در یک جمله خالصه کردم 
و کنار تخته رفتم و خواندم : »علم بهتر است با ثروت«

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 
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فرهنگ و ادب

هجران  یار

در گذارت سوخت شمع عمر من ای روزگار 
ای دریغا سر نیامد عاقبت هجران یار

این دل شیدا که می نازید بر چرخ فلک
گشته از مکر فلک اینک چنین بی اعتبار

عشق ورزیدن نه کار این دل دیوانه بود
کس نشد ما را به راه عاشقی آموزگار

هر که در راه وصال یار ایثاری نکرد
جز فراق و بی کسی حاصل نشد هیچش زکار

کاش طه ماه من بار دگر رخ می نمود
می شد از یمن وجودش روشن این شب های تار

به قلم 
طه کرمانی

اگر همسایه مثل منه وای بر منه! 

کرمانی«  های  المثل  ضرب  »قصه  کتاب  اول  جلد  در 
تالیف نگارنده ی این سطور که سال 1396 توسط بنیاد 
شناسی  کرمان  مرکز  و  کرمان  شاخه  شناسی،  ایران 
منتشر شد در ، زبانزد »پول بابت همسایه بده« به نقل از 
آقای محمود نژاد زمانی، قصه گونه هایی درباره اهمیت 
همسایه در خوشبختی یا بدبختی انسان، نقل کردیم که 
نیازی به تکرار آنها در این مقال نیست و عالقمندان می 

توانند به آن کتاب مراجعه فرمایند.
دانشگاه  ادبیات  ی  دانشکده  استاد  بقایی  ناصر  دکتر 
تبریز که از دهه ها پیش آرزوی تدوین فرهنگ کامل 
گویش و مثل های گویش کرمانی را در سر می پرورانده 
زبانزد  هزار  دو  از  بیش  آوری  جمع  به  موفق  است، 
سال  در  مجموعه  این  اول  چاپ  که  شود  می  کرمانی 
با  1370 منتشر می گردد و در سال 1381، همزمان 
کرمان«  شناسی  گویش  همایش  »نخستین  برگزاری 
شهر  اسالمی  شورای  و  شناسی  کرمان  مرکز  همت  به 
کرمان چاپ دوم این مجموعه ی ارزشمند، در دسترس 
عالقمندان فرهنگ نانوشته ی مردم کرمان - که هزاران 
سال بر این خطه از میهن عزیزمان زیسته اند - قرار می 
فرهنگ  پژوهشگران  منابع  از  یکی  عنوان  به  که  گیرد 
عامیانه، شاعران، نویسندگان و هنرمندان تئاتر و سینما، 

ارزش فوق العاده ای دارد. چنانکه حقیر هر گاه ذخیره 
کتاب  این  از  بینم،  می  پایان  به  رو  را  خود  خصوصی 
منه  مثل  همسایه  »اگر  زبانزد  که  برم  می  بهره  وزین 
وای بر منه« از جمله ی زبانزدهایی است که از کتاب 
ناصر  دکتر  تالیف  کرمان«  گویش  در  فارسی  »امثال 

بقایی استخراج شده است. 
زبان حال فردی است که متاسفانه زندگی  زبانزد،  این 
زیرا  کرد.  می  اداره  دیگران  دسترنج  سرقت  با  را  خود 
نشده  گوارای حالل، شیرین  نان  با  مذاق جانش  هرگز 
بر سفره ی  عرق جبین خود  با  که  نانی  بداند  که  بود 
پراکند  می  خانه  فضای  در  عطری  نهد،  می  فرزندانش 
که مشام جان تازه می کند و عزت و سربلندی نسلهای 

آینده اش را نیز تضمین می نماید.
روزی از روزها که به قصد کاری از خانه خارج می شود، 
در نیمه های راه به یاد می آورد، درب خانه اش را قفل 
باز  طاق«  »چار  را  آن  ها،  کرمانی  ما  قول  به  و  نکرده 

گذاشته است.
نخستین جمله ای که در ذهنش شکل می گیرد، حاکی 
از اضطراب ویرانگری است که همه ی حواس او را تحت 
سیطره ی خود درآورده است: »اگر همسایه مثل منه، 
وای بر منه!« یعنی به مصداق زبانزد: »کافر همه را به 
خود  پریشان  و  آشفته  خیال  در  پندارد«  خود  کیش 
تا  باشد  تصور می کند، چنانچه همسایه مثل من دزد 
من به خانه برسم، دار و ندارم را غارت کرده و اکنون با 
مالخرها بر سر قیمت اموال من مشغول چانه زنی است.

سرعت  به  آوردی!؟  سرم  بر  چه  دیدی  غافل!  دل  ای 
از  را  ها  اتاق  و تک تک  به خانه می رساند  را  خودش 
نظر می گذراند و در نهایت شگفتی، همه چیز را دست 
به  و  کشد  می  راحتی  نفس  یابد.  می  سالم  و  نخورده 
کوچه می آید و چشمانش را می مالد که باور کند در 

خواب نیست. همان موقع همسایه اش نیز از خانه بیرون 
می آید و خطاب به فرد نگران می گوید: »حواستان را 
جمع کنید تا فراموش نکنید هنگام خروج از خانه درب 
را ببندید. یکی دو ساعت است که یک پایم توی خانه 
پایم توی کوچه است که دزدی وارد خانه شما  و یک 

نشود. «
چرا که از قرآن کریم آموخته ام نیکی کردن به همسایه، 
هم سنگ نیکی کردن به پدر و مادر است )سوره نساء 
آیه 36( البد شنیده اید که: »همسایه از همسایه ارث 
ما  که  است  مسئولیتی  احساس  ارث  این  و  برد«  می 
»سایه«  در  تا  باشیم  داشته  یکدیگر  به  نسبت  بایستی 

یکدیگر با آرامش و امنیت زندگی کنیم. 
افراد  با  دوستی  و  همنشینی  علت  به  که  دزد  همسایه 
فاسد و کژ رفتار، هرگز چنین سخنانی نشنیده بود، از 
رفت  می  و  می شد  آب  َگز  »َگز  و شرمندگی  خجالت 
توی زمین« همسایه اش در ادامه گفت: ناراحت نباش، 
من اجازه ندادم یه دونه ی هل پوتی ا زتوی خانه ات 
کم شود. دو تا ولگرد که می خواستند وارد خانه شوند، 
برایشان چنان ِچش ُغّره ای رفتم که گمان کنم تا ابرقو 

بدوند...!
و  دلسوز  و  نجیب  همسایه  بود  فهمیده  که  دزده  آقا 

سخنان  شنیدن  با  است،  بزرگی  نعمت  چه  مهربان 
تصمیم گرفت،  و  درونی شد  تحول  همسایه اش دچار 
باقی عمر را با شرافت و پاکی سپری کند که فرزندانش 
با رنج جانکاه سرافکندگی زندگی  در مدرسه و جامعه 
همسایه،  »اول  گویند  می  چرا  که  فهمید  تازه  نکنند. 

بعد خانه«
او در سخنان همسایه اش شنید که حضرت امام علی 
و سخت  رنج  بزرگترین  بد،  »همسایه  اند:  فرموده  )ع( 
لذا  و   4734 حدیث   ، الحکم  غرر   - بالست«  ترین 
که  روز  آن  گویی  باشد.  خوبی  همسایه  گرفت  تصمیم 
باز گذاشته بود، درهای جانش برای  درب خانه اش را 
ورود انسانیت باز شده بودند تا همسایگان آن محله از 

خطر این همسایه نااهل در امان باشند. 
از غزلیات  ،استاد سخن فارسی در یکی  جناب سعدی 
جنب  به  که  »توانگران  است:  فرموده  خود،  شورانگیز 
اگر  بیندیشند(  او  از  که  است  مروت  درویشند/  سرای 
مهربان  یکدیگر  به  نسبت  همسایگان  گذشته،  مثل 
قوس  اجتماعی  های  آسیب  منحنی  شک  بی  باشند، 
به  مربوط  و چنانچه قصه های  پیمود  را خواهد  نزولی 
ها  انسان  در گوش  از کودکی  مرام جوانمردی  و  آیین 

خوانده شود، دزدی در جامعه رو به کاهش بگذارد. 
واقعیت  از  دور  به  شهری  آرمان  چنین  به  نیل  البته 
تقسیم  و  روز  به  قوانین  داشتن  به  منوط  ولی  نیست 
عادالنه ی ثروت و بسیاری امور دیگر است که از حوصله 

این مقال خارج است.
پی نوشت: 

1- سعدی - کلیات - از روی نسخه فروغی، نشر نامک 
و راستین - چاپ اول 1377

خواهر  ی  فرهیخته  ذهن  ی  گنجینه  از  مثل  این   -2
همسرم، بانو عصمت حمیدی نقل شد.

ضرب المثل های کرمانی 
به قلم یحیی فتح نجات

به کوشش محمود 
جعفری کوهبنانی

از  الفخر  ابی  بن  حامد  اوحدالدین 
به  سفرهایی  در  وی  است.  بنام  سرایندگان  و  عارفان 
حجاز و عراق و شام، با مشایخ بزرگ صوفیه از جمله 

شیخ رکن الدین سجاسی دیدار کرده است.
ازشیخ اوحد الدین مجموعه ای به یادگار مانده به نام 
با  و  احمد محبوب  به کوشش  رباعیات« که  » دیوان 

مقدمه استاد باستانی پاریزی چاپ شده است.
تخلص وی »اوحد« است و اوحدی مراغه ای که مرید 
مکتب وی بوده تخلص خود را به تیمم از همین نام 
گرفته است. اوحد الدین کرمانی که با شمس تبریزی 
الشیوخی  شیخ  مقام  به  بغداد  در  داشته  دیدار  هم 
رسیده و سرانجام در همان شهر چشم از جهان بسته و 

همانجا در قبرستان » شونیزیه« آرمیده است.
اوحد  به  معروف  الفخر  ابی  بن  حامد  اوحدالدین 
شعبان   3 درگذشته  بردسیر    در  )زاده۵61  کرمانی 
63۵ در بغداد( از صوفیان و رباعی گویان مشهور ایران 

در سده ششم و هفتم هجری است.
زندگی

وی در سال ۵61 قمری در شهر بردسیر از توابع کرمان 
زاده شد.در جوانی به بغداد رفت و در آنجا تحصیل کرد 
به حلقه مریدان شیخ شمس الدین سجاسی  و سپس 
)زنده در 606 ق( پیوست و ازو خرقه گرفت. سجاسی 
مراد و استاد شمس تبریزی نیز بود. اوحد از بغداد به 
ترکیه رفت و در آنجا مریدان بسیار یافت. وی سفرهای 
در  داشت.  صحبت  زیادی  عرفای  با  و  کرد  بی شمار 
سال 632 ق به بغداد بازگشت و در آن هنگام شیخ 
بود،  بغداد  الشیوخ  شیخ  که  سهروردی  شهاب الدین 
درگذشت و اوحدالدین بر جنازه او نماز گزارد. خلیفه 
عباسی المستنصر او را به مقام شیخ الشیوخی گماشت 
و به رباط مرزبانیه روانه ساخت. اوحدالدین کرمانی روز 
دوشنبه سوم شعبان 63۵ ق درگذشت و او را در محله 

شونیزیه بغداد به خاک سپردند.

شعر
اوحدالدین کرمانی یکی از شاعران رباعی گوی ایرانی 
زیباترین  زمره  در  او،  رباعیات  از  تعدادی  که  است 
رباعیات فارسی جای دارد. این رباعیات را مریدان شیخ 
می نوشته اند و در حال حاضر، چند مجموعه مستقل از 
رباعیات او که توسط مریدان شیخ فراهم آمده موجود 
است. سنت شفاهی در نقل اشعار صوفیان، باعث شده 
که تعدادی از این رباعیات، با رباعیات دیگر شاعران از 
و دیگران  باباافضل کاشی، عطار  جمله خیام، مولوی، 
در هم بیامیزد و اصطالحاً جزو رباعیات سرگردان قرار 
ترکیه  و  ایران  در  کرمانی  اوحدالدین  رباعیات  گیرد. 
چندین بار به چاپ رسیده و یکی از استادان دانشگاه 
استانبول به نام محّمد کانار آن ها را به زبان ترکی نیز 

ترجمه کرده است.
اوحدیه

در  استانبول،  دانشگاه  استاد  دیگر  بایرام  میکاییل 
مریدان  و  شاگردان  و  اوحدالدین  آثار  و  احوال  مورد 
او و بینش و سلوک عرفانی او چندین پژوهش انجام 
ترجمه  فارسی  زبان  به  آن  فقره  دو  که  داده است 
 / اوحدیه  حرکت  و  کرمانی  اوحدالدین  شده است: 
جنبش زنان آناتولی. وی معتقد است که شیوه رفتار 
اوحدالدین، تأثبر زیادی در جذب ترکمنهای آناتولی و 
طبقات فرودست جامعه به عرفان او داشته که بایرام 
از آن با عنوان حرکت اوحدیه یاد می کند. بایرام سعی 
زیادی دارد که اوحدالدین را نیز همچون مولوی یک 
و  او  حتی  و  آورد  به شمار  ترک  فرهنگی  شخصیت 
مریدانش را در مقابل مولوی و مریدانش قرار داده و 
گفته است که جدال دایمی میان آنها وجود داشته که 
گاه به زد و خورد و قتل و کشتار نیز می انجامیده است.

آثار
مناقب اوحدالدین کرمانی کتابی است که توسط یکی از 
مریدان شیخ در قرن هفتم ق نگاشته شده است و به ذکر 
احوال او اختصاص دارد. این کتاب را بدیع الزمان فروزانفر 

تصحیح کرده و در سال 1347 منتشر شده است.
از اوحد کرمانی حدود 2400 رباعی به جا مانده که 

چندین نوبت به چاپ رسیده است:
دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی. به تصحیح احمد 

ابومحبوب، تهران، 1366
استانبول،  اوحدالدین کرمانی. محمد کانار،  رباعیات 

1999
تصحیح  به  کرمانی.  اوحدالدین  رباعیات  دل:  شاهد 

و ترجمه انگلیسی برند مانوئل ویشر، تهران، 13۵7..
به  را  االرواح  مصباح  مثنوی  منابع،  از  پاره ای  در 
اوحدالدین منسوب ساخته اند که بدیع الزمان فروزانفر 
نموده است.  باز  را  انتساب  این  ابطال  متقن،  دالیل  با 
شمس الدین  نام  به  است  شاعری  از  مثنوی،  این 
اوحدالدین  محمد بردسیری که همدوره و همشهری 

بوده است.
دیدگاه ها

دیدگاه  اوحدالدین  در مسأله عشق  برگرفته  از نگرش  
رباعیاتش   جای  جای  در  که   اوست   وجودی  وحدت  
و  باطن   و  ظاهر  گانگی   دو  از  غالباً  می شود.  ظاهر 
و  معنا  را  حقیقت   و  می گوید  سخن   معنا  و  صورت  
باطن ، و صورت  و ظاهر را امری گذرا و نمودی بی اصل  

جمال   جلوه گاه   عالم   او  نظر  در  می داند.  حقیقت   و 
حق  است  و در دایره وجود تنها موجود حقیقی  اوست 
و اوست  که  مرکز این  دائره  است  و همه موجودات  عالم  
ازلیند. وی سرمایه  دائره عشق  معشوق   در  سرگردان  
که   می داند  سرگردانی   و  حیرت   تنها  را  الهی   عشق  

حاصل  آن  فنای از خود و فنای در حق  است . 
اوحدالدین  اهل  سماع  بود و مجالس  سماع  او شور و 
حال  خاصی  داشت .  گفته اند که  وی رباعیات  خود را 

در حال  سماع  می سروده  است . 
حکایت   در  که   سعدالدین  حموی  مکتوب   به   وی  پاسخ  
احکام   دقایق   بر  وی  آگاهی   گویای  آمده ،  مناقب    سی ام  
شرع  و توجه  وی به  رعایت  این  دقایق  و مراتب  تعبد اوست .

شاگردان
آمیز شمار شاگردان   اغراق   به  گونه ای  مؤلف  مناقب  
و مریدان  اوحدالدین  را 70 هزار گفته ، و افزوده  است  
که  3 هزار تن  از آنان  صاحب  مقامات  ، مراتب  والیت  
و  مریدان   جمله  از  بوده اند.   شهود  و  کشف   دارای  و 
احمد  بن   عمر  شمس الدین   از  می توان   او  شاگردان  
تفلیسی  و کریم الدین  نیشابوری یاد کرد که  در مدح  
اوحدالدین  اشعاری سروده اند.  صاحب  مناقب  در زمره 
مریدان  وی از جمال الدین  واسطی    که  مردی حکیم  
بوده     ریاضی   و  نجوم    ، منطق    ، هیأت   علم   به   عالم   و 
نام  می برد که  به  شوق  دیدار شیخ  به  ملطیه  رفته ، و 
تا هنگام  وفات  اوحدالدین  از مالزمان  وی بوده  است . 
اما از برترین  مریدان  اوحدالدین  می توان  از صدرالدین  
نزدیک   مناقب   صاحب   گفته  به   که   کرد  یاد  قونوی 
طریق   و  برده ،  سر  به   شیخ   مالزمت   در  سال    16 به  
سلوک  و اسرار خلوت  را از وی آموخته  است .  افزون  بر 
صدرالدین  قونوی، بزرگانی  چون  محیی الدین  ابن  عربی  
و  داشته اند   ارادت   و  توجه   او  به   کبری  نجم الدین   و 
سالطین  وقت  در اعزاز و اکرام  او سعی  داشتند و به  هر 
شهری که  سفر می کرد، مورد احترام  بود، و مورخان  و 
تذکره نویسان  دوره های بعد، از او به  نیکی  یاد کرده ، و 

احوال  و مقامات  روحانی  او را ستوده اند.

نگاهی به زندگی  و آثار شیخ اوحدالدین کرمانی 

شعری از شاعر معاصر 
هوشنگ چالنگی 

ایکار* بی صدای بال 
ایستاده ام تا آتش ها بی من نسوزند

من که 
گذرنده ای 

خاموشم 
دستهای دل کوچکم را پنهان کرده اند 

من که 
لحظه ی دیگر 

به ابر 
»تو«

خواهم گفت 
ستاره ای خفته را به کودکی خواهم داد 

بر هر گور گلی خواهم افکند 
و آنگاه که گردنم رعشه بیاغازد

شعر خواهم نوشت 
من که 

گذرنده ای خاموشم 

در  پدرش  با   Dedale ددال  فرزند  ایکار:   *
الیبرنت تو در توئی که هر کس بدانجا می رفت 
برای همیشه در آن سرگردان می ماند زندانی 
با  و  بسازند  بالهایی  توانستند  پسر  و  پدر  شد. 
موم به تن خود بچسبانند و پرواز کنان خود را 
نجات دهند ولی ایکار آنقدر باال رفت که گرمای 
آفتاب موم را آب کرد و بالهایش جدا شد و به 

دریا افتاد.



چهارشنبه 18 مهرماه 30/1397 محرم 10/1440 اکتبر 2018/سال بیست و سوم شماره 2875 پنج روزانه خوانی

مهم  اولویت  سه  پیشگیری  و  ارزیابی  خطر،   بینی  پیش 
رسد  نظرمی  به  است.  امنیت  مقوله  در  انتظامی  نیروی 
افزایش  با  جرم  وقوع  از  پیشگیری  بین  مستقیمی  رابطه 
در  اقدامی  گونه  هر  چنانچه  وجوددارد  جامعه  در  امنیت 
راستای پیشگیری از وقوع جرم با برنامه ریزی، سازماندهی 
از  و  پذیرد  صورت  امنیت  متولیان  بین  در  هماهنگی  و 
برقراری  شاهد  یقیناً  بهره گرفته شود،  نظرات کارشناسان 
نظم اجتماعی و کاهش جرائم و در نتیجه برقراری امنیت 
عمومی  باالئی خواهیم بود.همچنین  تحقق برقراری امنیت 
عمومی در گرو همکاری نزدیک و تخصصی همه سازمان 

ها و نهاد ها در جامعه خواهد بود.
افزایش آگاهی به مردم ، یکی از وظایف خطیر نیروی 
از راه های کاهش جرم،  انتظامی است و بی تردید یکی 
فردای جامعه  سازان  وآینده  امروز  بیشتر کودکان  مطالعه 

است.
پرونده های  آمار  رشد  اجتماعی،  بداخالقی  ازطرفی 

را  روحی  و  جسمی  سالمت  افتادن  خطر  به  و  بزهکاری 
می توان از آسیب های دوری جامعه از مطالعه، دانست.

 ، مردم  آگاهی  سطح  ارتقای  راستای  در  میان  دراین 
کتابخانه های عمومی برنامه های متعدد و متنوع فرهنگی 
را برگزار می کنند که به تبع افزایش آگاهی مردم سبب 

کاهش آسیب های اجتماعی خواهد شد.
مراجعه  تردد  سختی  باعث  امنیت  وجود  عدم  ازسویی 
همکاری  و  شود،مساعدت  می  ها  کتابخانه  به  کنندگان 
ایجاد  در  ضروری  الزمه  انتظامی  نیروی  با  ها  کتابخانه 
امنیت کتابداران و اعضا است چراکه با ایجاد امنیت بیشتر 
شاهد حضور حداکثری  به طور حتم  کتابخانه  فضای  در 

مراجعین کتابخانه ها خواهیم بود.
آسیب  و کاهش  کتابخوانی  فرهنگ  ترویج  راستای  در 
های اجتماعی و همچنین ایجاد کتابخانه های مشارکتی در 
های  کتابخانه  نهاد  میان  همکاری  نامه  تفاهم  ناجا  مراکز 
ایران  اسالمی  جمهوری  انتظامی  نیروی  و  کشور  عمومی 
امضاء شده است تا فعالیت درزمینه های مشترک ومستعد 
و  مطالعه  فرهنگ  وکیفی  کمی  وتوسعه  ترویج  باهدف 
نیروی  ایجاد کتابخانه عمومی مشارکتی در  و  کتابخوانی 
انتظامی انجام بگیرد.تعهدات کتابخانه های عمومی در این 
مشترک  کتابخوانی  مسابقات  برگزاری  شامل  تفاهمنامه 
کتابخانه  اندازی  راه  در  همکاری  ویژه،  مناسبتهای  در 
همچنین  و  کتابداری  افزار  نرم  کتب  تامین  و  مشارکتی 

تامین  انتظامی،  نیروی  انسانی کتابخانه در  نیروی  آموزش 
و  فرماندهی  ستاد  در  مستقر  مطالعه  ایستگاههای  کتب 
کالنتریهای مستقر در شهرها، تمهیدات الزم برای عضویت 

کارکنان نیروی انتظامی و خانواده آنان در کتابخانه های 
عمومی به صورت رایگان و همکاری در برگزاری برنامه 
است.  مختلف  مناسبت های  در  مشترک  فرهنگی  های 

نقاشی  مسابقه   ، مشترک  نشست کتاب خوان  برگزاری 
موضوعی کودکان در حاشیه ی نمایشگاه بزرگ آسیبهای 
اجتماعی وآموزشهای ابتدایی درخصوص نظم ومقررات 
به کودکان درکتابخانه، توسط کارشناسان نیروی انتظامی 
های  زمینه  این  از  عملیاتی  ای  نمونه  کوهبنان  شهرستان 

همکاری است.
تفاهمنامه  این  در  نیز  انتظامی  نیروی  تعهدات  همچنین 
شامل همکاری در راه اندازی کتابخانه عمومی مشارکتی 
در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی ، همکاری در برگزاری 
نشست های کتاب خوان و مسابقات کتابخوانی مشترک 
تامین  در  مشارکت  و  سال  طول  در  ویژه  مناسبتهای  در 
کتب  ارسال  و  تامین  مشترک،  مسابقات  برندگان  جوایز 
امنیتی کتابخانه های  امور حفاظتی و  با  و نشریات مرتبط 
فرهنگی  های  برنامه  برگزاری  در  همکاری  عمومی، 

مشترک می باشد.
و  فرهنگی  توسعه  برای  مرکزی  عمومی  های  کتابخانه 
و  آگاهی  شناخت،  ارتقای  و  محور  دانایی  جامعه  ایجاد 

بصیرت مردم هستند.
و  بخصوص کتاب  فرهنگ  مقوله  به  توجه  میان  امروزه 
معناداری  رابطه  اجتماعی  آسیبهای  کاهش  و  کتابخوانی 
وجود دارد و در صورت توجه به مقوله فرهنگ و ارتقای 
نیز  اجتماعی  آسیبهای  مردم،  بین  در  کتابخوانی  فرهنگ 

کاهش خواهدداشت .

به بهانه ی تقارن هفته نیروی انتظامی وروزجهانی کودک؛

کتاب وپیشگیری ازآسیب های اجتماعی در کودکان

 به قلم
محمد برشان 

به کوشش 
خلیل اهلل  باقی زاده

کهن  ایران  منظوم  سنتی  تاریخ  شاهنامه، 
است، تاریخی که از راه روایات باستانی مذهبی 
به ما رسیده است، فردوسی این اثر عظیم ملی 
را در مدت 35 سال کار مداوم به ثمر رسانیده 
پراکنده  مغزها  و  نهادها  در  که  تاریخی  است، 
را  کتابی  یا  اثر  گونه  هر  تازیان  زیرا  بود  شده 
بودند.  کرده  نابود  مغلوب  قوم  تمدن  درباره 
شاهنامه کوشیده است، فرهنگ مادی و معنوی 
ایران کهن را چنان که خوانده و شنیده است به 
مردم خویش انتقال دهد. شاهنامه جلوه هایی از 

چگونگی تکوین و تحول باستانی ایران را در فرا 
چشم فرزندان زمانه خویش نهاده است، تا آنان 
را از ناآگاهی و سردرگمی فرهنگی رهایی دهد 
شاید اگر فردوسی شاهنامه را نمی سرود، سیل 
حوادث این همه را در کام نابودی افکنده بود. 

ایران  آوران  رزم  و  دلیران  شاهان،  فردوسی 
در  و  کشید  بیرون  قرون  خاکستر  عمق  از  را 
تصاویری  روستاها  در  و  شهرها  در  چهارراه ها، 
آهنگر  کاوه  و  دادگر  فریدون  نامور،  رستم  از 
برافراشت. از سوی دیگر تصویر و تجسم بیداد، 
و  شاهنامه  در  خیره سری  و  آزمندی  پلشتی، 
به  دیگران  و  ضحاک  چون  آدم هایی  کالبد  در 
منظور برانگیختن نفرت و نکوهش عامه در برابر 
این مظاهر منفی می باشد، تا کم کم در ذهن ها 
ریشه های ستم بارگی و تیرگی خشکیدن گیرد 
گردد.  تناور  ورزی  عدالت  و  دانایی  درخت  و 
زیستن  خوب  و  اندیشیدن  پاک  هنر  شاهنامه 

را به آدمیان می آموزد. شخصیت برازنده و خوب 
و  پیمان  درست  که  است  همان  شاهنامه  در 
برقراری داد  برای  باشد  باشد و حاضر  نام جوی 
باد  بر  را  سربیگناهان   بیفشاند،  جان  دهش  و 
ندهد و از شتاب و آزمندی دور باشد. شاهنامه 
و  فصاحت  آیت  است.  نظیر  کم  ادبی  نگاه  از 
صحنه ها  توصیف  در  فردوسی  است؛  بالغت 
مرز  به  را  کالم سخن  ایجاز  و  احوال  تجسم  و 
است  گنجینه ای  شاهنامه  است.  کشانده  اعجاز 
صورت  به  می تواند  که  دری  اصیل  ازواژگان 
گسترده نیازهای زبانی و معنوی زمانه امروز را 
نیز رفع کند. استعمال لغات عربی در شاهنامه 
در حدود چهار درصد است و زبان پارسی دری 
امروز همان زبان فردوسی است و مرواریدهایی 
از حکمت و اخالق و تربیت که بر تارک شاهنامه 
آویخته شده است نمی تواند سپرده شود چه بسا 
امروز رازی در شاهنامه آمیخته است که هنوز 

شاهرخ  قول  به  است.  مانده  ناشناخته  ما  بر 
بر  همچنان  شاهنامه  شگفت  جهان  مسکوبف 
است  مانده  ناشناخته  و  دربسته  فضل  ارباب 
خاموش  صدا  این  بود  خواهد  زندگی  این  تا  و 
گذاشت  جای  بر  اثری  فردوسی  و  نخواهد شد 
فرود  و  فراز  بارانی در  و  باد  قولش هیچ  به  که 
و  نمی رساند  گزندی  را  آن  پرتالطم  روزگار 
تاریخ گذشته و آینده تکرار آن را تجربه نکرده 
و نخواهد کرد. شاهنامه پرآوازه ترین و بزرگترین 
دکتر  می شود.  محسوب  جهان  نامه  رزم 
و  اساسی  مسایل  می گوید  یاحقی  محمدجعفر 
بلکه  نیست  ملی  امر  فارسی  ادبیات  در  انسانی 
فرا ملی و بشری است. اهمیت زبان فارسی در 
این است که توانسته پیام انسانی و روحانی را 
آن  به  که  کند  عرضه  جهانیان  به  دوره ای  در 
نیاز داشته اند. سرودن شاهنامه در شرایطی که 
فراموشی می رفت  و  نابودی  به  فارسی رو  زبان 

شاهکاری بود که توانست روح تازه ای در کالبد 
زبان فارسی بدمد و کلمات و واژگان پارسی را 
تا امروز زنده نگه دارد و فردوسی نه تنها زبان 
اصالت  و  آداب، سنن  فرهنگ،  بلکه هر  فارسی 
ایرانی را جاودانه کرد. فرزاد قائمی می گوید یکی 
و  نبوغ  هوش،  فردوسی،  اثر  ماندگاری  علل  از 
خردمندی فردوسی است. فردوسی مسلمان بود 
و مرز اعتقادات خود را حفظ کرد و از اسطوره  
سازی از پیروان ادیان خاص خودداری می کند 
و در سرتاسر شاهنامه و در تمامی داستان های 
خود به ذکر منابع موثق و قابل قبول می پردازد. 
نام شاهنامه را فردوسی بر اثر خود نگذاشته و  
نشده  مطرح  نام  این  شاهنامه  کجای  هیچ  در 
است و بعد از فوت فردوسی اثر جاودانه اش به 
عنوان شاهنامه شناخته شده است و تنها کتابی 
است که با حجم بسیار به عنوان اثر ادبی به ما 
رسیده است و شناسنامه ملی ما ایرانیان است. 

نگاهی به تاریخ سنتی منظوم ایران کهن و اهمیت توجه به آن:   شاهنامه شناسنامه ملی ایرانیان است 

به اطالع کلیه سهامداران محترم می رساند با توجه به اینکه جلسه نوبت اول مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای بررسی عملکرد سال 
مال منتهی به 1397/03/31 در مورخ 1397/07/17 به حد نصاب قانونی نرسید، لذا جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم صاحبان سهام 
راس ساعت  30: 14 روز دوشنبه مورخ 1397/07/30 در کرمان - ابتدای بلوار جمهوری اسالمی - اتاق بازرگانی صنایع و معادن کرمان - طبقه 
دوم - سالن کنفرانس شماره 2 تشکیل خواهد شد.  بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می نماید به منظور اخذ برگه ورود و حضور در 
جلسه مجمع مذکور در یکی از روزهای شنبه مورخ 1397/07/28 و یا یکشنبه مورخ 1397/07/29 از ساعت 8 الی 12 با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام 
یا مستندات نمایندگی/ وکالت/ والیت/ قیمومیت و کارت شناسایی معتبر به اداره امور سهامداران شرکت به نشانی دفتر کرمان واقع در خیابان حافظ کوچه 

شماره 11 و یا دفتر تهران واقع در سعادت آباد - میدان کاج - خیابان سرو غربی - شماره 23- ساختمان طالئی - طبقه پنجم - واحد 14 مراجعه فرمایند.
الزم به ذکر است که سهامداران حقوقی در معرفی نامه نماینده، شناسه ملی شرکت خود را درج نمایند. 

دستور جلسه:  1- استماع گزارشات هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1397/3/31
2- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/03/31 شرکت و تقسیم سود 

3- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت و تعیین حق الزحمه آنان  4- انتخاب روزنامه های کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت 
5- تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور ماهانه اعضای غیرموظف 6- سایر مواردی که رسیدگی به آنها در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

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

به اطالع کلیه سهامداران محترم می رساند با توجه به اینکه جلسه نوبت اول مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در مورخ 1397/07/17 به 
حد نصاب قانونی نرسید، لذا جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام راس ساعت  30: 16 روز دوشنبه مورخ 1397/07/30 در کرمان - 
ابتدای بلوار جمهوری اسالمی - اتاق بازرگانی صنایع و معادن کرمان - طبقه اول - سالن کنفرانس شماره 1 تشکیل خواهد شد. بدین وسیله 
از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می نماید به منظور اخذ برگه ورود و حضور در جلسه مجمع مذکور در یکی از روزهای شنبه مورخ 
1397/07/28 و یا یکشنبه مورخ 1397/07/29 از ساعت 8 الی 12 با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام یا مستندات نمایندگی/ وکالت/ 
والیت/ قیمومیت و کارت شناسایی معتبر به اداره امور سهامداران شرکت به نشانی دفتر کرمان واقع در خیابان حافظ کوچه شماره 11 و یا 

دفتر تهران واقع در سعادت آباد - میدان کاج - خیابان سرو غربی - شماره 23- ساختمان طالئی - طبقه پنجم - واحد 14 مراجعه فرمایند.
الزم به ذکر است که سهامداران حقوقی در معرفی نامه نماینده، شناسه ملی شرکت خود را درج نمایند. 

دستور جلسه: 
1- اصالح اساسنامه شرکت و تطبیق آن با نمونه اساسنامه نهادهای مالی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار 

هیأت مدیره 2- سایر مواردی که رسیدگی به آنها در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان )سهامی عام(

آگهی دعوت سهامداران شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان 
)سهامی عام( به شماره ثبت 3395 و شناسه ملی 10860555136 برای شرکت 

در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/07/30 )نوبت دوم(

آگهی دعوت سهامداران شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان 
)سهامی عام( به شماره ثبت 3395 و شناسه ملی 10860555136 برای شرکت 

در مجمع عمومی فوق العاده  مورخ 1397/07/30 )نوبت دوم(
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ایران و جهان

دیوار فرسوده 

مدرسه، جان کودک 

اول دبستانی را 

گرفت
دبستان   اول  کالس  دانش آموز  ویسی،  دنیا 

روستای گرماش از توابع سنندج، براثر ریزش 
از  را  خود  جان  مدرسه  حیاط  فرسوده  دیوار 

دست داد.
آنالین،  قدس  اجتماعی  گروه  گزارش  به 
دوشنبه صبح دنیا ویسی دانش آموز پایه اول 
توابع شهرستان  از  گرماش  روستای  دبستان 
فرسوده حیاط  دیوار  ریزش  دلیل  به  سنندج 

مدرسه جان خود را از دست داد.
طبق اعالم محمدسعید کنعانی مدیر آموزش 
ظهر  از  قبل  سنندج،   2 ناحیه  پرورش  و 
بخشی  ریزش  اثر  بر   )97 مهر   16 )دوشنبه 
علت  به  روستایی  مدرسه  حیاط  دیوار  از 
فرسوده بودن بنا، یکی از دانش آموزان پایه اول 
نام دنیا ویسی مصدوم و توسط  به  دبستان 
بعثت  بیمارستان  به  مدیر وآموزگار و پدرش 
سنندج برده شد، اما متاسفانه براثر جراحات 

وارده این کودک فوت کرد.
وی افزود: این دبستان دارای 13 دانش آموز و 

یک کالس چند پایه است.
مسئوالن  این  از  پیش  تسنیم  گزارش  به 
آموزش و پرورش از فرسودگی و ناایمن بودن 

یک سوم مدارس کشور خبر داده بودند.

خودکشی جراح 
ارتوپد در ویالی 

شمال پس از رهایی
  از مجازات قصاص

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران 
جوان؛ جراح ارتوپد چند ماه پس از اینکه از 
مجازات قصاص پدرش رهایی یافت در ویالی 

شخصی اش دست به خودکشی زد.
از خرداد سال گذشته  میانسال  این پزشک 
بود.  شده  بازداشت  پدرش  قتل  اتهام  به 
گزارش  پلیس  به  را  موضوع  که  وی  خواهر 
در  حادثه  »روز  گفت:  ماجرا  تشریح  در  داد 
جریان  در  برادرم  دریافتم  همسایه ها  تماس 
یک درگیری شدید پدرم را زده است، خودم 
بیمارستان رساندم. پدرم  به  را خیلی سریع 
که هنوز نیمه جانی داشت به من گفت که 

کامران برادرم، او را با بطری زده است.
زندگی اش  همه  پدرم  که  بود  حالی  در  این 
را به پای برادرم ریخت و او را برای تحصیل 
به خارج از کشور فرستاد، حتی اموالش را به 
نام برادرم زد. اما او به جای تمام محبت های 
مدتی  برادرم  داد.  را  جوابش  این طور  پدرم، 
موقت  عقد  میترا  نام  به  جوانی  زن  با  قبل 
را  اموالش  همه  پدرم  که  آنجا  از  بود.  کرده 
در اختیار کامران قرار داده بود به ناچار با او 
زندگی می کرد. اما انگار میترا به برادرم گفته 
خانه  در  را  پدرم  حضور  نمی تواند  که  بود 
پدرم  بود  خواسته  کامران  از  و  کند  تحمل 
را بیرون کند. کامران هم به پدرم گفته بود 
یا خانه را ترک کند، یا اینکه تمام سکه ها و 
تا  او قرار دهد  پول های نقدش را در اختیار 
اجازه ماندن در خانه را داشته باشد. اما پدرم 
قبول نکرده و سر همین موضوع باهم درگیر 
شده بودند که کامران با بطری پدرم را هدف 

قرار داده بود.
به این ترتیب پرونده در دادسرای ونک مورد 
پرونده  مظنون  اما  گرفت،  قرار  رسیدگی 
فیزیکی  درگیری  منکر  بود  ارتوپد  جراح  که 
ادامه  پرونده  این  تحقیقات  شد.  پدرش  با 
داشت تا اینکه مدتی بعد پیرمرد روی تخت 

بیمارستان جان باخت.
کشیک  بازپرس  به  موضوع  پیرمرد  مرگ  با 
این  در  تحقیقات  و  اعالم شد  پایتخت  قتل 
خصوص از سوی بازپرس جنایی ادامه یافت.

در حالی که پسر جوان به جرم قتل پدرش 
محکوم به قصاص بود، دوخواهرش با حضور 
در دادسرای جنایی تهران از قصاص برادرشان 
جراح  دم،  اولیای  رضایت  با  کردند.  گذشت 
ارتوپد با وثیقه از زندان آزاد شد، اما چند روز 
قبل وی به خاطر عذاب وجدان در ویالیش 

در شمال کشور به زندگی اش پایان داد.

منبع پیامک های ارسالی 
اف ای تی اف  به نمایندگان 

مجلس مشخص شد
رضوی  خراسان  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
گفت: بعضی از افرادی که به نمایندگان پیامک ها را ارسال کردند، 

اصال نمی دانند FATF چه هست.
 FATF محمدرحیم نوروزیان در خصوص منبع پیامک های ارسالی
به نمایندگان مجلس اظهار کرد: متولی اصلی پیامک های ارسالی 
به نمایندگان شناسایی نمی خواهد و خود افراد دخیل در این امر 
اعالم کرده اند که ارسال این پیامک ها کار چه کسی است. البته 
پیامک های ارسالی تهدیدآمیز نبوده و در واقع یکسری پیامک ها 

ارسال شده و منشا آن هم مشخص است که از کجا بوده است.
وی افزود: این فرد تاکنون دستگیر نشده و از سوی یک حسینیه 
است که آشکارا اعالم کردند که کار آن ها بوده و مساله پنهانی 
نبوده است. این فرد آقای خ. م)عضو سابق شورای شهر مشهد( بوده 
که در حسینیه ای در مشهد مشغول فعالیت است. پیامک های 
ارسالی تهدیدآمیز نبوده و آن ها اعالم می کنند که این پیامک ها 

بیشتر حاوی هشدار و اطالع رسانی است.
وی تصریح کرد: در عین حال این کار مناسبی نیست و اگر کسی 
در خصوص طرح های مجلس اظهار نظری دارد، می تواند انتقاد و 
نقد کند و اشکاالت آن را بیان کند. یکی از نمایندگان اعالم کرد 
که مخالفان این جریان حتی یک خط دلیل برای ما ارائه نکردند 
که دلیل مخالفت شان با این طرح چیست. این که قسم بدهیم و 

تشویق و تهدید کنیم، کار درستی نیست.
رضوی  خراسان  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
اصال  کردند،  ارسال  را  پیامک ها  این  که  افرادی  از  بعضی  گفت: 
این نوع حرکت ها مطرود است و  نمی دانند FATF چه هست؛ 
ما باید برای رای مردم و نظر آن   ها احترام قائل شویم. همچینن 
اعالم کردند که مجلس  نیز  قرار دارد  رهبری که در راس کشور 
خودش در این باره تصمیم گیری می کند. این نوع حرکت ها محکوم 
از  به نمایندگان راهش نیست و می توانند  ارسال پیامک  بوده و 

طریق نمایندگان و رسانه ها مطالب خود را مطرح کنند.

بازگشت الهام چرخنده به تلویزیون 
تکذیب شد

از آخرین وضعیت ساخت فصل  باران«  تهیه کننده سریال »آوای 
دوم این مجموعه تلویزیونی خبر داد و تاکید کرد که هیچکدام از 

بازیگران این سریال هنوز انتخاب نشده اند.
کننده  تهیه  هاشمی اصل،  محمد  خبرنگاران،  باشگاه  گزارش  به 
سریال های تلویزیونی، در خصوص ساخت فصل دوم سریال آوای 
باران گفت: »فصل دوم سریال آوای باران در مرحله سیناپس قرار 
دارد. این سریال هشتاد قسمتی است و ما فیلمنامه را به مرکز 
امور نمایشی سیما ارائه دادیم؛ آن ها هم به شبکه یک سپردند.«

در حالی که پیش از این به حضور الهام چرخنده در این سریال 
اشاره شده بود، هاشمی اصل در خصوص انتخاب بازیگران عنوان 
کرد: »طبیعی است که برخی از بازیگران فصل قبل در این فصل 
مذاکره  بازیگری  هیچ  با  ما  هنوز  اما  داشت؛  خواهند  هم حضور 
نکرده ایم. اصال این مجموعه هنوز به مرحله انتخاب بازیگر نرسیده 
است. حتی من با آقای سهیلی زاده )کارگردان( هم هنوز گفتگویی 
نداشته ام. فعال در حال نگارش فیلمنامه هستیم. فصل دوم این 

سریال در دو فاز ساخته می شود.«
هیچ  با  کاظمی پور  آقای  جز  به  »فعال  کرد:  بیان  اصل  هاشمی 
یک از عوامل صحبت نکرده ام؛ فقط به صورت دوستانه با سیاوش 
خیرابی درباره ساخت فصل دوم سریال آوای باران صحبت داشتم.«
باران« به کارگردانی حسین سهیلی زاده  فصل اول سریال »آوای 
و تهیه کنندگی محمد هاشمی اصل سال 92 از شبکه سه سیما 

پخش شد.

خبر

دارای  مشموالن  کلیه  ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان 
مدرک تحصیلی فوق دیپلم، دیپلم و زیردیپلم را که 
برگ آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم مهر ماه سال 

97 دریافت کرده اند به خدمت سربازی فراخواند.
 به گزارش جام جم آنالین  ، سازمان وظیفه عمومی 
فارغ  مشموالن  کلیه  کرد:  اعالم  اطالعیه ای  در  ناجا 
التحصیل مقاطع کاردانی، دیپلم و زیردیپلم که برگ 
کرده  دریافت   97/۰7/19 تاریخ  به  خدمت  به  آماده 
خدمات  دفاتر  از  یکی  به  مراجعه  با  می بایست  اند، 
نامه  معرفی  برگ  )پلیس+1۰(،  انتظامی  الکترونیک 
مشموالن به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطالعات 
مندرج در آن اقدام کنند. در این اطالعیه آمده است، 
مشموالن ساکن تهران بزرگ می بایست ساعت 6 صبح 
روز پنجشنبه مورخ نوزدهم مهرماه 1397 و مشموالن 
ذکر  تاریخ  صبح   7 ساعت  نیز  استان ها  سایر  ساکن 
نامه  معرفی  برگ  در  که  مراکزی  و  محل  در  شده، 
مشموالن به مراکز آموزش نیرو های مسلح اعالم شده، 

حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.
عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین شده، 
قانون خدمت   ۵۸ ماده  برابر  و  شده  محسوب  غیبت 

وظیفه عمومی، محرومیت های اجتماعی را برای آنان 
در بر خواهد داشت.

تمامی مشموالن مذکور می توانند با مراجعه به پایگاه 

و  مدارک   www.vazifeh.ir نشانی  به  فرهنگی سرباز 
وسایل مورد نیاز جهت ارائه به مراکز آموزش را رویت 

و در موعد اعزام همراه داشته باشند.

مرد شیشه ای که در اقدامی هولناک دختر 12 ساله 
به  زندان  از  بود  کرده  سیاه  جنایتی  قربانی  را  خود 
شعبه دوازدهم دادگاه کیفری انتقال یافت تا محاکمه 

شود.
که  خورد  کلید  زمانی  از  پرونده  این  به  رسیدگی   
پدر  با  شد  مجبور  مادرش  طالق  از  پس  »یسنا« 
از  آنها  که  نکشید  طولی  کند.  زندگی  معتادش 
روزهای  کوچولو  دختر  آمدند.  تهران  به  شهرستان 
تلخ زندگی اش را در یک مسافرخانه شروع کرد. پدر 
وکنار  گوشه  به  خود  با  گدایی  برای  را  او  نامهربان 

خیابان ها می برد تا پول مواد مخدرش جور شود.
را  پدر معتادش  اخالقی های  بد  بود  دخترک مجبور 
تحمل کند تا اینکه یک شب پدرمعتاد که به خاطر 
در  نداشت  عادی  حالت  شیشه  مخدر  ماده  مصرف 

جنایتی بی رحمانه به دخترش تعرض کرد.
روز بعد دخترک با کمک یکی از نیکوکاران شهر به 
اداره پلیس رفت و ماجرا را تعریف کرد.پس از شکایت 
همان  اودر  شد.  بازداشت  وی  پدر  نوجوان،  دختر 
مراحل مقدماتی بازجویی به جرم خود اعتراف کرد و 
گفت: آنقدر شیشه کشیده بودم که نمی دانستم چکار 

به  بهزیستی  کارشناس  دو  همراه  به  یسنا  می کنم. 
شعبه دوازدهم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست 
قاضی تولیت وبا حضور قاضی ملکی- مستشار ارشد 

دادگاه -آمد واز پدرش شکایت کرد.
رسیدگی به این پرونده به  صورت غیر علنی برگزار 
شد و متهم در اظهاراتش، اتهام خود را پذیرفت.این 
گزارش حاکی است تمام مدارک پزشکی قانونی علیه 
مورد  نوجوان  دخترک  دهد  می  ونشان  است  متهم 
برای  جلسه  درپایان  است.قضات  گرفته  قرار  تجاوز 

صدور حکم وارد شور شدند.

ویکتوریا  جسد  کردند  اعالم  بلغارستان  قضایی  مقامات 
شده  پیدا  کشور  این  روسه  شهر  در  پارکی  در  مارینووا 

است.
به نقل از یورونیوز، مالدن مارینف، وزیر کشور بلغارستان 
این روزنامه نگار 3۰ ساله »شامل  اعالم کرد پرونده قتل 
تجاوز و قتل« می شود. وی گفت: »هیچگونه مدرکی در 
دست نیست که نشان دهد حادثه اخیر در ارتباط با کار 
درباره  اطالعی  همچنین  و  بوده  جوان  روزنامه نگار  این 
اینکه وی تهدید شده باشد نیز موجود نیست.« همچنین 
دادستان شهر روسه اعالم کرد خانم مارینووا با ضربه به 
تلفن  و  است  باخته  اثر خفگی جان  در  نهایت  در  و  سر 

همراه، سوویچ خودرو، عینک و برخی لباس های وی نیز 
بلغارستان  بویکو بوریسف، نخست وزیر  مفقود شده است. 
به خبرنگاران گفت: »معتقدم پس از اندک زمانی مسأله 
شهر  به  جرم شناسان  بهترین  می شود.  روشن  قتل  این 
روسه فرستاده شده اند. مقدار قابل توجهی دی .ان.ای نیز 
رسانه های محلی  است.«  از صحنه جرم جمع آوری شده 
بلغارستان گزارش داده اند که خانم مارینووا اخیرا به همراه 
گروهی از روزنامه نگاران این کشور درگیر تحقیقات درباره 
چند پروژه زیرساختی بلغارستان شده بود؛ پروژه هایی که 
در  این کشور  مقامات  مدیریت  و  اروپا  اتحادیه  بودجه  با 

حال اجرا است.

پر  تلویزیون  مدیره  هیات  عضو  مارینووا  ویکتوریا 
طرفدار »تی .وی.ان« در شمال بلغارستان بود. او سومین 
روزنامه نگاری است که ظرف یک سال گذشته در یکی از 

کشورهای عضو اتحادیه اروپا کشته می شود.
بلغار  روزنامه نگار  صدها  میالدی  گذشته  سال  اکتبر  ماه 
در مرکز صوفیه پایتخت این کشور گرد آمدند تا اعتراض 
خود را به تهدیدهای معاون نخست وزیر این کشور نشان 

دهند.
والری سیمونوف، معاون نخست وزیر بلغارستان رسانه های 
افترا  وسیع  »کارزار  انداختن  راه  به  را  کشور  این  اصلی 

زدن« به وی متهم کرده بود.

مرد فریبکار وقتی متوجه شد خانواده دختر مورد عالقه اش از 
متأهل بودن او با خبر شدند و به درخواست خواستگاری اش 
پاسخ منفی دادند با همدستی خواهرزاده اش آن ها را تهدید 

به مرگ کرد.
کالنتری  به  را  خودش  جوانی  مرد  امسال  17 شهریور ماه 

13۰ نازی آباد رساند و از دو موتورسوار نقابدار شکایت کرد.
دو  شدم  خارج  استخر  از  وقتی  قبل  لحظاتی  گفت:  او 
موتورسوار نقابدار راهم را بستند و با قمه و چاقو به من حمله 
کردند و من را از ناحیه دست و پا به شدت زخمی کردند. 
و  کردم  کمک  درخواست  مردم  از  فریاد  با  درگیری  هنگام 

زمانی که رهگذران به سمت ما آمدند آن ها فرار کردند.
پیامک  چند  که  بودم  کالنتری  راه  در  داد:  ادامه  شاکی 
تهدید آمیز دریافت کردم که من و خانواده ام به مرگ تهدید 
بود.  ارسال شده  ناشناس  شماره ای  از  پیامک ها  شده بودیم. 
بعد از مطرح شدن شکایت پرونده به دستور قاضی به اداره 

شانزدهم پلیس آگاهی تهران فرستاده شد.
بررسی ها در این باره در جریان بود که شاکی دوباره خودش ر 
ابه پلیس رساند و گفت: بار دیگر از سوی همان دو موتورسوار 

نقابدار هدف حمله قرار گرفته است.
او گفت: ساعت 11 شب کیسه زباله را برداشتم تا در سطل 
کوچه  وارد  وقتی  بیندازم.  است،  کوچه مان  سر  که  زباله ای 
شدم ناگهان همان دو موتور سوار نقابدار به سمت من حمله 

کردند که این بار به سرعت خودم را به داخل خانه رساندم.
آمیز  تهدید  پیامک های  دوباره  که  بود  نگذشته  لحظاتی 
خانواده ام  به  نقابداران  مبادا  اینکه  ترس  از  کردم.  دریافت 
هیچ  حاال  و  کردم  راهی شهرستان  را  آن ها  برسانند  آسیب 
پلیس  تحقیقات  از  دیگری  شاخه  در  ندارم.  جانی  امنیت 
3۵ ساله  مردی  با  قبل  مدتی  از  شاکی  خواهر  مشخص شد 
به نام سعید آشنا شده است. همچنین مشخص شدکه سعید 
از دختر جوان خواستگاری کرده است، اما تحقیقات شاکی 
برای  است  فرزند  دو  و  داده که سعید صاحب همسر  نشان 

همین به درخواست او جواب منفی داده است.
خواهر شاکی در توضیح آشنایی اش با سعید گفت: 9 ماه قبل 
در تلگرام با سعید آشنا شدم. برای مدتی ارتباط ما در تلگرام 
بود، اما بعد از مبادله کردن شماره تلفن شروع به حرف زدن 
کردیم. سپس گفت وگوی تلفنی ما به قرار مالقات تبدیل شد 
و در یکی از همین مالقات ها سعید از من خواستگاری کرد. 
او گفت که مجرد است و از چند سال قبل از شهرستان برای 
اما وقتی  باور کردم،  کار به تهران آمده است که حرفش را 
باره تحقیق کرد متوجه شد که سعید دروغ  این  برادرم در 
گفته است برای همین رابطه ام را با او قطع کردم تا اینکه خبر 

رسید برادرم به مرگ تهدید شده است.
بعد از به دست آمدن این اطالعات مأموران پلیس، سعید را 
به عنوان مظنون تحت تعقیب قرار دادند. آن ها متوجه شدند 

که او کارگر مغازه ای میوه فروشی در خیابان خانی آباد است 
که هشتم مهرماه او را بازداشت کردند.

سعید، اما مدعی شد که در جریان حمله به شاکی و تهدید 
اما  بعدی،  بررسی های  در  ندارد.  نقش  خانواده اش  کردن 
هم  بود  امیر  نام  به  27 ساله  مردی  که  سعید  خواهر زاده 
آن  مشخصات  که  بود  موتوسیکلتی  مالک  او  شد.  بازداشت 
با مشخصات موتوری که در جریان حمله به شاکی استفاده 
شده بود، مطابقت داشت. امیر هم در اولین بازجویی ها منکر 
حمله به شاکی شد، اما در تحقیقات فنی به جرمش اعتراف 

کرد.
او گفت: مدتی قبل دایی ام به من خبر داد که شاکی برای 
او  به  خواست  ازمن  و  می کند  مزاحمت  ایجاد  متأهل  زنی 
کمک کنم تا او را ادب کند که به حرفش اعتماد کردم، اما 
اعتراف  با  به من دروغ گفته است.  او  متوجه شدم که  بعداً 
امیر به مشارکت در ضرب و جرح و تهدید به قتل شاکی و 
معرفی دایی خود به عنوان متهم اصلی پرونده، سعید هم در 
انتقام گیری از شاکی  تحقیقات بیشتر اعتراف کرد که قصد 

را داشته است.
سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی، معاون مبارزه با جرائم 
پرونده،  تکمیل  با  گفت:  بزرگ  تهران  آگاهی  پلیس  جنایی 
قضایی  محترم  مقام  سوی  از  قانونی  قرار  صدور  با  متهمان 

روانه زندان شدند.

سازمان وظیفه عمومی فراخوان داد؛
مشموالن کاردانی، دیپلم و زیردیپلم آماده سربازی

دختر 12 ساله؛ قربانی جنایت سیاه پدر شیشه ای

خبرنگار بلغارستانی پس از تجاوز به قتل رسید

تهدید به مرگ برای ازدواج دوم

چهار وزیر روحانی چه کسانی اند؟
به زودی حسن روحانی چهار وزیر جدید را به مجلس معرفی 

می کند تا کابینه اش را ترمیم کند.
مطابق این گزارش قرار است علی اکبر حاج محمدی مشاورعالی 
 سازمان برنامه و بودجه برای وزارت راه و شهرسازی و برای نشستن 

به جای عباس آخوندی معرفی شود.
اول  معاون  نظارت  و  هماهنگی  معاون  همینک  که  ویسه،  رضا 
رئیس جمهور است و سابقه مدیریت بر سازمان توسعه و نوسازی 
صنایع  ایران را دارد احتماال به جای محمدشریعتمداری بر مسند 

وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد نشست .
کار  وزارت   برای  هم  وزارت خانه  این  فعلی  وزیر  شریعتمداری، 
و  استیضاح  وزیرش  علی ربیعی  پیش  دوماه  که  می شود  معرفی 

برکنار شد. 

برنامه وبودجه هم  ارشد در سازمان  از مدیران  فرهاد دژپسند، 
او  که  کرباسیان  محمد  جای  بر  نشستن  و  اقتصاد  وزارت  برای 
هم چندی پیش توسط مجلس استیضاح و برکنار شده، معرفی 

شده است.
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برای  را  تیمش  که  ایران  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
امارات  در  آسیا  ملت های  جام  رقابت های  در  حضور 
آماده می کند در تازه ترین پیام خود خواستار حمایت 

از برنامه های این تیم شد.
است:  شرح  این  به  پیام  این  متن  مهر،  گزارش   به   
در  مقام  کسب  دادن  دست  از  یا  و  کردن  »تضعیف 
به  احترامی  بی  یک  در حقیقت  آسیا،  ملتهای  جام 
تمامی فداکاریها و تعهداتی است که از طرف مربیان 

و بازیکنان در چند سال گذشته انجام شده است.
برنامه آماده سازی تیم ملی بصورت  از  عدم حمایت 
موثر و در زمان مناسب، با منابع و راهکارهای واقعی 
باعث ناامیدی هواداران تیم ملی خواهد شد و باعث 
هوادارانی  توقعات  و  رویاها  تمام  تحقیر  و  شرمساری 
است که با توجه به دستاوردهای تیم ملی باالتر نیز 

رفته است.
غیرممکن  تعقیب کردن  اصلی  اوقات مطلب  بعضی 
شرایط  بخشیدن  بهبود  تواند  می  بلکه  نیست  ها 
به  رسیدن  برای   ، بودن  قهرمان  برای  باشد.  گذشته 
تمرین  بیشتر  کنید،  بازی  بهتر  باید  شما  پیروزی 

کنید، استراحت و خواب بهتری داشته باشید.
با یک گروه خوش فکر فنی که همانند یک گروهان 
برهم  استعداد،  خالقان  ارزشها،  یابندگان  هستند، 
زنندگان شجاع، آنالیست های دقیق، با انجام کارهایی 
بسی دشوار و هوشمندانه با پایبندی و نمایش شمه 
هایی از شجاعت و همینطور فداکاریهای بی نظیر، ما 
در همان جایی  نماییم  مقدور  را  کارهایی  توانستیم 

غیر  که  کردند  می  بینی  پیش  دیگران  دقیقا  که 
آنها  از  بعضی  یابیم،  به موفقیت دست  ممکن است 

حتی آرزو و توقع شکست ما را داشتند.
آفرین آقایان، بنده به شما بسیار افتخار می کنم و در 
از شما تشکر  قلبم  از صمیم  همین جا می خواهم 
آن  زمان  حاضر  حال  در  که  بگویم  باید  البته  کنم. 
پیش  چالشهای  مقابل  و  برخیزیم  ما  همه  که  است 
انعطاف پذیری و تعهد همیشگی  با همان قدرت  رو 

تمرین  آمادگی،  برای  که  کارهایی  دقیقا  و  بایستیم 
بهتر و حمایت از بازیکنانمان در تیم ملی الزم است 

را انجام دهیم.
در حال حاضر که ما با بادهای ویرانگر روبرو هستیم، 
من به دنبال شجاعت و وفاداری شما برای ایجاد انگیزه 
در بازیکنانمان هستم تا بتوانیم در جام ملتهای 2019 
امارات به موفقیت برسیم و قطره های عرق را تبدیل 

به طال بکنیم، به خاطر هواداران تیم ملی.«

تازه ترین پیام کی روش برای حمایت از تیم ملی دعوت سه دختر خردسال 

کرمانی به اردوی ملی 

استعدادیابی
زهره  مربیگری  به  کرمانی  خردسال  دختر  سه 
در  ایران  های  برترین  عنوان  کسب  با  خیامیان 
ملی دعوت  اردوی  به  استعدادیابی،  ملی  جشنوره 
شدند.  محسن بهرامی، رییس هیئت تنیس روی 
میز استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه 
کرمان  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان 
گفت: جشنواره ملی استعدادیابی با حضور شرکت 
کنندگانی از سراسر کشور در دو گروه دختران و 
پسران به میزبانی استان فارس، شهر شیراز برگزار 
با  جشنواره،  این  برگزاری  از  پس  افزود:  وی  شد. 
ارزیابی نتایج و امتیازات شرکت کنندگان در کمیته 
به  شده  دعوت  نفرات  فدراسیون  استعدادیابی 
اردوی ملی استعدادیابی در گروه دختران و پسران 
مشخص شدند. بهرامی با اعالم اینکه در این ارزیابی 
بیست نفر از هر گروه مشخص شده و به اردو دعوت 
شدند، تصریح کرد: بر این اساس، در گروه دختران، 
ستایش طهماسبی، حمیده معصومی نژاد و ستایش 
موسی پور به مربیگری زهره خیامیان از کرمان به 

اردوی ملی استعدادیابی 9۷دعوت شدند.
این تنیسورها، خانواده ها و  به  وی ضمن تبریک 
مربیشان یادآور شد: میزبان و زمان دقیق این اردو 

متعاقباً اعالم می شود.

کشف بیش از یک و نیم تن 

انواع مواد مخدر 

در فاریاب
رئیس حوزه قضائی شهرستان فاریاب از دستگیری 
و بازداشت 2۴ قاچاقچی و خرده فروش طی شش 
ماه گذشته در این شهرستان خبر داد و گفت:دراین 
رابطه بیش از یک و نیم تن از انواع موادمخدر کشف 

و ضبط شده است.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار   گزارش  به 
حوزه  رئیس  ساالری  علیرضا  جوان،  خبرنگاران 
قضائی شهرستان فاریاب درحاشیه دیدار با فرماندهی 
برگزار  ناجا  هفته  مناسبت  به  که  فاریاب  انتظامی 
 ۷0 بر  افزون  گذشته  سال  یک  گفت:طی  گردید، 
قبضه سالح جنگی و شکاری غیرمجاز کشف و ضبط 
شده است. وی بااشاره به اینکه عزم دستگاه قضائی 
برخورد با مخالن نظم و آسایش عمومی و سودا گران 
مرگ جدی است، افزود:جمع آوری سالح های غیر 
مجاز در جنوب استان کرمان ضرورت دارد و در این 
این  است.  پذیرفته  صورت  زیادی  تالش های  راستا 
مقام قضایی با اقدامات انجام شده در رابطه با برخورد 
با خرده فروشان مواد مخدر در این شهرستان اشاره 
کرد و گفت: دو واحد تجاری که در این شهرستان در 
زمینه فروش مواد مخدر فعال بودند با دستور قضائی 

پلمپ و متهمان روانه زندان شده اند.
رئیس حوزه قضایی شهرستان فاریاب در پایان ضمن 
تبریک هفته نیروی انتظامی ازخدمات و تالش های 
شبانه روزی تمامی پرسنل نیروی انتظامی تقدیر و 

تشکر کرد.

کاهش ۴۰ درصدی 
تصادفات منجر به فوت در 

شهربابک
در  رانندگی  سوانح  میزان  گفت:  شهربابک  راه  پلیس  رییس 
شش ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 
۴0 درصد کاهش داشته است، اما تصادفات جرحی نسبت به 

سال گذشته با افزایش 10 درصدی همراه بوده است.
به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، 
اصحاب  جمع  در  شهربابک  راه  پلیس  رییس  عبدلی  سرگرد 
رسانه شایع ترین نوع حادثه را واژگونی عنوان کرد وگفت:حوادث 
بوده است وعلت ۷0 درصد  واژگونی  نوع  از  بیشتر  ما  رانندگی 
واژگونی ها خستگی وخواب آلودگی راننده بوده است که وقتی با 
نبستن کمربند ایمنی وسرعت غیر مجاز همراه می شود منجر به 

فوت راننده یا سرنشینان خودرو می شود.
ساعات  در  تصادفات  بیشتر  که  مطلب  این  عنوان  با  عبدلی 
اوج خستگی یعنی ساعت 1 تا ۶ عصر و 12 شب تا ۶ صبح 
هستند تصریح کرد:خطرناک ترین محور های حوزه شهربابک، 
وشهربابک-هرات  شهربابک-سیرجان  شهربابک-انار،  محور 
بوده است. رییس پلیس راه شهربابک با اشاره به سوانح مربوط 
حوزه  در  ما  تصادفات  درصد  گفت:۳0  سیکلت ها  موتور  به 
شهربابک مربوط به موتور سیکلت ها می شود که متاسفانه عدم 
استفاده از کاله ایمنی علت اصلی مرگ راکبین موتور سیکلت 
افزایش  حال  در  که  ترافیکی  معضالت  از  یکی  وی  هاست. 
است را استفاده جوانان ونوجوانان از موتور های کالس باال وبه 
اصالح موتور های سنگین دانست وگفت:خانواده ها باید با این 
سیکلت ها  موتور  نوع  این  خرید  برای  فرزندانشان  درخواست 
مقاومت کنند، زیرا این موتور ها عالوه بر اینکه خطرات خاص 
خود را دارند، از لحاظ قانونی نیز قاچاق محسوب می شوند که 
از این پس تدابیری اندیشیده خواهد شد که با خاطیان برخورد 
سرنشینان  توسط  کمربند  بستن  بر  عبدلی  سرگرد  شود. 
به  خودرو ها  سرنشینان  وگفت:معموال  کرد  تاکید  خودرو ها 
نمی کنند  استفاده  ایمنی  کمربند  از  عقب،  سرنشینان  ویزه 
وهمین امر آمار تلفات جانی سرنشینان خودرو ها در تصادفات 

را افزایش داده است.
هنگام  در  که  خواست  رانندگان  از  شهربابک  راه  پلیس  رییس 
خواب آلودگی وخستگی رانندگی نکنند و از هر عملی که باعث 
انحراف ذهن راننده مثل کار با گوشی موبایل می شود  بپرهیزند.

محور های  در  تردد  هزار  از 10  بیش  کرد:روزانه  بیان  عبدلی 
شهربابک صورت میگیرد که کنترل همه ی این ها توسط پلیس 
کاری غیرممکن است پس رانندگان باید فرهنگ ترافیکی خود 
را افزایش داده وهر راننده پلیس خود باشد تا شاهد صحنه های 
دلخراش رانندگی و مشکالت روحی وروانی که برای خانواده ها 

اتفاق می افتد نباشیم.

سارق منزل با ۵ فقره سرقت 
در کوهپایه کرمان دستگیر شد

سارق  یک  دستگیری  از  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
منزل و کشف ۵ فقره سرقت در کوهپایه کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، 
انتظامی شهرستان کرمان  سرهنگ محمد رضا فداء، فرمانده 
روستای  در  منزل  سرقت  فقره  چندین  وقوع  پی  در  گفت: 
کوهپایه ماموران انتظامی این فرماندهی رسیدگی به موضوع 

را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.
پاسگاه  ماموران  اطالعاتی  کار  روز  چندین  از  افزود:پس  وی 
از  از شگرد های خاص پلیسی سرنخ هایی  با استفاده  کوهپایه 
مخفیگاه  شناسایی  با  و  آورده  دست  به  سرقت ها  این  سارق 
متهم طی هماهنگی با مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه 

آن را دستگیر کردند.
 ۵ به  بازجویی ها  در  کرد:سارق  اظهار  ادامه  در  فداء  سرهنگ 
فقره سرقت منازل ویالیی در روستای کوهپایه کرمان اعتراف 

کرد.
نیز  مالخر  دو  پلیس،  اطالعاتی  اقدامات  ادامه  گفت:در  وی 
همراه  به  و  دستگیر  غافلگیرانه  عملیات  یک  در  و  شناسایی 

سارق به مرجع قضایی معرفی شدند.
سرهنگ فداء با اشاره به اینکه مبارزه با سرقت از اولویت های 
در  فرماندهی  این  انتظامی  ماموران  می باشدگفت:  پلیس 
راستای ارتقای آسایش و امنیت شهروندان با خدمات مضاعف 

خود تالش می کنند.
احساس  افزایش  ادامه  در  کرمان  انتظامی شهرستان  فرمانده 
امنیت مردم را مهمترین دغدغه پلیس دانست و اظهار کرد: 
پلیس، از شهروندان نیز درخواست دارد تا ضمن رعایت نکات 
ضروری پیشگیری از سرقت، کلیه موارد مشکوک را از طریق 

مرکز فوریت های 110 در اسرع وقت به پلیس اطالع دهند

کاهش نزاع های دسته جمعی در ریگان
شهرستان  در  طوایف  سران  همکاری  گفت:با  ریگان  فرماندار 

ریگان نزاع های دسته جمعی کاهش یافته است.
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار   گزارش  به 
جوان، امین باقری فرماندار ریگان  در همایش سران طوایف 
شهرستان ریگان به مناسبت هفته نیروی انتظامی گفت: سران 
طوایف نقش به سزایی در امنیت پایدار شهرستان ریگان دارند.
شهرستان  در  جمعی  دسته  نزاع های  کاهش  کرد:  بیان  وی 
ریگان با مشارکت سران طوایف همراه بوده است که این اقدام 

در شهرستان قابل ستودن می باشد.
فرماندار ریگان عنوان کرد :با تالش پلیس راه شهرستان امسال 
نسبت به پارسال شاهد کاهش ۴۷ درصدی تصادفات منجر به 

فوت  در این شهرستان هستیم.
باقری اظهار کرد :تمامی سران طوایف در شهرستان در بحث 
دادگستری  رئیس   . باشند  داشته  را  کامل  جدیت  امنیت 
بیشترین  کرد:  اظهار  همایش  این  در  ریگان  شهرستان 
های  پروند ه  به  مربوط  شهرستان  دادگستری  در  ها  پروند ه 
اختالفات خانوادگی می باشند که سران طوایف در این زمینه 
گذشت  با  افزود:  سلطانی  امین  باشند.  داشته  همکاری  ما  با 
قوت  از  این شهرستان  در  هنوز جایگاه سران طوایف  سال ها 
خوبی برخوردار می باشد که نقش به سزایی در تامین امنیت 
شهرستان دارند. وی گفت: با توجه به اینکه شهرستان ریگان 
از امنیت خوبی برخوردار می باشد نگهداری سالح غیر مجاز در 

این شهرستان هیچ توجیهی ندارد.

های  رقابت  به  کرمان  استان  اعزامی  بردار  وزنه 
پاراآسیایی 2018 جاکارتا گفت: به لطف خدا تاکنون 
وضعیتمان خوب بوده و تمرینات خوبی را پشت سر 

گذاشته ایم.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان  ، منصور پورمیرزایی، نماینده کرمان در رقابت 
های پاراآسیایی 2018 جاکارتا با اشاره به اینکه سه 
شنبه شب وارد جاکارتا شده ایم و از روز چهارشنبه 
تمریناتمان را شروع کرده ایم، گفت: تاکنون نزدیک 

خدا  لطف  به  که  ایم  داشته  تمرین  جلسه   ۶ به 
و  اینجا آب  آنجایی که  از  و  بوده  وضعیتمان خوب 
ما  بدنی  وضعیت  برای  شرجیست،  نسبتاً  هوایش 
بهتر است و در مجموع، خدا را شکر تمرینات خوبی 

پشت سر گذاشته ایم.
نماینده کرمان در رقابت های پاراآسیایی 2018جاکارتا 
ساعت  جاری  مهر  جمعه20  روز  اینکه  به  اشاره  با 
1۳:۳0 به وقت ایران بازی دارم، افزود: امیدوارم بتوانم 

دل مردم را شاد کنم.

پورمیرزایی با تقدیر از حمایت های مدیرکل ورزش 
و جوانان و رییس هیات معلولین و جانبازان استان 
کرمان به ویژه در بُعد اعزام یک کاروان ورزشی خوب 
رقابت  به  استان کرمان  از  کیفیت  و  از کمیت  اعم 
همه  کرد:  امیدواری  ابراز  جاکارتا،  پاراآسیایی  های 

بتوانیم نتیجه بگیریم و دست پر برگردیم.
وی از برگزارکنندگان مراسم بدرقه ورزشکاران اعزامی 
به رقابت های جاکارتا در کرمان تشکر و تصریح کرد: 
به  ها  استان  بقیه ی  بود،  عالی  مراسم خیلی  این 
این شکل مراسم بدرقه نداشته اند، که این لطف و 
محبت متولی ورزش استان را نسبت به ورزشکاران 

می رساند.
نتیجه  ها  بچه  امیدواریم  شد:  یادآور  میرزایی  پور 
بگیرند و بدین ترتیب بتوانند جبران زحمت کنند و 

دل همه شاد شود.
وی افزود:  وزیر ورزش در دهکده دیداری با ورزشکاران 
وضعیت  آخرین  جریان  در  نزدیک  از  و  داشتند 
هم  وی  نظر  شکر  را  خدا  گرفتند،  قرار  ورزشکاران 
نسبت به کسب مدال از سوی ورزشکاران این دوره از 
مسابقات مثبت بود که امیدواریم بتوانیم با کسب 

مدال های خوش رنگ جواب این اعتماد را بدهیم.
منصور پور میرزایی، وزنه بردار اعزامی استان کرمان 
پاراآسیایی 2018 جاکارتا، روز جمعه  به رقابت های 
مسابقه  ایران  وقت  به  مهر جاری ساعت 1۳:۳0   20

دارد.

نماینده کرمان در رقابت های پاراآسیایی جاکارتا ؛

تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته ایم

خبر

افقی:  
1- از توابع خوش آب و هوای بخش مرکزی شهرستان 

بردسیر با درختان زیبا و کهنسال 
2- پسوند نگهبانی و محافظت - شهری در هندوستان 

- راموز 
3- از آالت موسیقی ایرانی - سخن سرپوشیده گفتن - 

حشره موذی و سمج 
4- مژده و خبرخوش - عضوی در صورت 

5- گمراهی و هالکت - از برگشتنی ها - دلیر و پهلوان 
- روح همزاد در نزد مصریان قدیم 

6- خار ودندانه سر دیوار - این روستای زیبا در فاصله 
پنج کیلومتری ضلع شرقی جاده جیرفت به کهنوج واقع 

گردیده است.
7- مرمر سیاه - پیرامون دهان - ورق کاغذ - زراعت 

بی آب 
8- واژه اول اثری از سعدی شیرازی دومی: فن آوری 

اطالعات و سومی از پایتخت های اروپایی
9- بانگ و خروش - نوعی کبوتر و بعدی نگهبانی دادن 

10- مجانین - نامی زیبا برای دختر خانمها 
11- راعی - سنگسارکردن - دستها 

12- مال اندوخته شده - تلخ - شمیم و رایحه 
13- دیانت - برزن و محله 

14- ورانداز کردن - تماس و مجاورت - بالد 
توابع خوش آب و هوای  از  15- ضربت و کتک - 

بخش مرکزی شهرستان جیرفت 
عمودی: 

و  واقع  بم  شهرستان  غربی  جنوب  در  آبادی  این   -1
دارای قنات های متعدد ودرختان سرسبز که به تفرجگاه 

عمومی   مسافرین تبدیل گردیده - آزاد و رها 
2- بخشنده - تولد - شک و تردید - جاغسوک 

3- گیاهی از تیره اسفناجیان - اولی پارسا و نیکوکار و 
دومی مرضی که از یکی به دیگری سرایت کند.

4- از داروهای طبی با نام دیگر شوره قلم و واژه بعدی 
رنگها - کرکس 

5- از انواع جمله دستوری - بنده مقرب درگاه احدیت 

- پادشاه 
6- تیرپیکاندار - از توابع بخش رابر شهرستان بافت با 

دره ای کوهستانی و درختان کهنسال گردو 
7- امر به آمدن می کند - لخت و عور - زنگ تیغ و 

آیینه - کتری درهم فرو رفته 
8- نواحی سردسیر و واژه بعدی اثری از تولستوی 

9- بی تجربه و ناشی - اندک و آسان - روسپی در لغت 
زند- خط کشی مهندسی 

10- معبود و پروردگار یگانه - از روی قصد و عمد 
کاری را انجام دادن - طرح آموزشی قدیم در مدارس

11- از بازیکنان مطرح و تکنیکی تیم فوتبال آبی پوش 

پایتخت و بعدی جشن و میهمانی - گماشته شده به 
کاری 

12- از ضمایر التین - از توابع بخش شهداد که دارای 
طبیعت زیبای کوهستانی و آب و هوای معتدل است

13- رقعه - مقر فرماندهی - بزرگترین کرکس ایرانی 
و نامی دخترانه 

الشهدا و  ملکوتی حضرت سید  بارگاه  14- سرزمین 
حضرت ابوالفضل در عراق - در ستون 6 عمودی نیز 

آمده - مروارید 
15- از توابع شهرستان سیرجان که از غذاهای محلی 

آنان می توان از نام برد.
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است  بردسیر  آزاد  دانشگاه  دانشجوی  ابوالحسنی  علیرضا 
که 18 سال در رشته ورزشی کاراته به صورت حرفه ای 
فعالیت می کند که تا کنون در مسابقات مختلف کشوری 
و میادین  بین المللی شرکت کرده و چندین مقام و رتبه 
ایشان در آخرین  با خبر شدیم که  به دست آورده است. 
رقابت هایی که حضور یافته و موفق به کسب مدال طال از 
این مسابقات  شده، رقابت های دانشگاه های آزاد اسالمی 
است که ضمن کسب مدال طال به همراه  سایر اعضای تیم 
موفق شده است، تیم دانشگاه آزاد اسالمی کرمان  را در 
سکوی اول قرار دهد. به همین  بهانه  با وی گفتگویی به 

انجام رسانده ایم که در ادامه  قابل مطالعه است.
اینکه  به  اشاره   با   گفتگو   این  در  ابوالحسنی   علیرضا 
کاراته کار می کند، می گوید:  18 سال است که ورزش 
بنده از هشت  سالگی به ورزش کاراته روی آوردم و این  
بنا  و  آغاز کردم  یعقوبی  ناصر  استاد  نزد  را  رشته ورزشی 
ایشان  که  چرا  دادم  ادامه  کاتا  بخش  در  مربی  نظر  بر  
عقیده داشتند  بنده در این  رشته ورزشی بهتر می توانم 

پیشرفت کنم.
او چنین ادامه می دهد: نخستین مدال کشوری خود را در 
سال 83 و در 12 سالگی کسب کردم که مدال طال بود اما 

قبل از آن چندین مدال استانی هم به دست آورده بودم.
مسابقات  در  مدال طال  درباره کسب  ورزشکار  جوان  این 
کشوری که اخیرا موفق به کسب آن شده است چنین می 
گوید:تجربه حضور در مسابقات کشوری و بین المللی دارم 
مختلفی  مدالهای  توانستم  کشوری  مسابقات  در  هم  که 
بگیرم و هم درمسابقات بین المللی خارج از کشور و هم 

داخل کشور به این افتخار نائل شدم که آخرین مسابقه که 
امسال شرکت کردم مسابقات دانشگاه آزاد اسالمی بود که 
توانستم مدال طالرا اخذ کنم و تیم دانشگاه آزاد اسالمی 

کرمان برای اولین بار بر سکوی اول کشور بایستد.
این   در  خود  آل  ایده  و  هدف  درباره  ابوالحسنی  علیرضا  
رشته ورزشی می گوید: همه در بحث رشته ورزشی شان 
رسیدن به تیم ملی و بعد سکوهای آسیایی و جهانی هست 
و  میکنم  دنبال  را  هدف  این  همه  مثل  هم  من  که خب 
پر  را  شهرم  اسم  هم  و  کشورم  اسم  هم  بتوانم  امیدوارم 

آوازه کنم.
از این جوان رزمی کار  درباره جایگاه ورزش های رزمی  در 
استان می پرسیم که چنین می گوید: استان کرمان و شهر 
کرمان پتانسیل بسیار باالیی در زمینه ورزش های رزمی 
به ویژه کاراته دارد اما مسئوالن استان آنگونه که باید از 
دلسردی  موجب  و  کنند  نمی  حمایت  ورزشی  رشته  این 
را  ها  وعده  شوند.همیشه  می  ورزشکاران  انگیزگی  بی  و 
مطرح می کنند اما هیچ گاه به وعده هایشان عمل نمی 
کنند.ورزش کاراته ورزش اول استان است اما مظلوم ترین 
ورزش استان محسوب می شود.برای مثال بنده در بخش 
اما  اول کشور شدم  انفرادی و تیمی سال گذشته سوم و 
برای حضور در لیگ جهانی و گرفتن رنکینگ باید هزینه 
حضور در مسابقات را از جیب خودمان خرج کنیم و یا به 
شرکتهای خصوصی که عمدتا از آشنایان می باشند و به 

خاطر آشنایی کمک میکنند مراجعه کنیم.
وی می افزاید:به ارگان ها و نهادهای زیادی هم برای بحث 
اسپانسری مراجعه کردیم اما دست رد به سینه مان زدند.

از علیرضا ابوالحسنی درباره سایر تفریحات و علالقه مندی 
اوقات  گاهی  گرفتیم:  جواب  چنین  که  پرسیدیم  هایشان 
تنیس روی میز  و گاهی اوقات هم والیبال بازی میکنم اما 

نه به صورت حرفه ای فقط به صورت تفریحی.
در ادامه این گفتگوی کوتاه وی درباره مربیان و اساتید خود 
سخن گفت و افزود:بنده کاراته را از 8 سالگی پیش استاد 
عزیزم آقای ناصر یعقوبی آغاز کردم که جا دارد دستشان 

را ببوسم . با ایشان توانستم مدال های رنگارنگ کشوری 
و بین المللی کسب کنم.هم اکنون با استاد مالک مهرابی 
که خودشان از قهرمانان جهان دربخش کاتا هستند تمرین 
میکنم که این مجموعه و مربیان و تمرینات همه زیر نظر 
استاد محسن رشیدی نژاد که ایشان استاد استادان بنده 
ایشان  و در یک کالم  فعالیت هستند  به  هستند مشغول 

حکم پدررا    برای کاراته کرمان دارند.
تقدیر  به  نیز  پایانی  عنوان صحبت  به  ابوالحسنی  علیرضا 

ورزشی  زندگی  در  که  پرداخت  افرادی  همه  از  تشکر  و 
اند  وچنین گفت:از آقای محسن رشیدی  بوده  اش موثر 
بسیار  دارند  کرمان حق  کاهای  کاراته  همه  گردن  به  که 
متشکرم و از  مربی عزیزم آقای ناصر یعقوبی و آقای مالک 
مهرابی و مربی بدنسازم آقای سید محمد حسینی وجناب 
امیری رئیس هیات کاراته استان ومدیر کل ورزش  آقای 
و جوانان استان کرمان آقای دکتر امیری خراسانی وآقای 
محمدرضا نصیبی مدیر عامل شرکت فنی مهندسی کهربا 

دانشگاه  آموزشی  کادر  و  رئیس  از  همچنین  سپاسگزارم. 
رئیس  کاظمی  بردسیر،آقای  و  کرمان  واحد  اسالمی  آزاد 
حمزه  دکتر  وآقای  بردسیر  آزاد  دانشگاه  عمومی  روابط 
ای رئیس بخش تربیت بدنی دانشگاه آزاد کرمان و همه 
افرادی که در این راه کمکم کردند به خصوص مادر و پدر 

عزیزم بسیار سپاسگزارم .
علیرضا   برای  گفتگو  این  پایان  در  نیز  امروز  کرمان 

ابوالحسنی آرزوی موفقیت می کند.

علیرضا ابوالحسنی، دانشجوی کاراته کای کرمانی و دارنده مدال طالی مسابقات کشوری دانشگاه آزاد اسالمی در گفتگو با »کرمان امروز«:

عدم همکاری مسئوالن عامل خاموشی استعدادها است

به قلم 
حمید عسکری 

آهنگساز، مدرس موسیقی، متولد اسفندماه 1326، تهران، 
ایران

این  بسازد.  فیلم  متن  موسیقی  تواند  نمی  آهنگسازی  هر 
جمله را سالها پیش مجید انتظامی گفته که کامال هم درست 
آهنگسازی  با  فیلم  یک  برای  موسیقی  نوشتن  چون  است. 
متن  موزیک  دارند.  نجومی  فاصله  یک  ها  زمینه  سایر  در 
یک فیلم، بحثی کامال تخصصی و کامال جداگانه است که 
نکته  این  دانند.  می  دیگران  از  بیش  را  این  موسیقیدانان 
مهم را چهره ای دارد بیان می نماید که خودش در حوزه 
و  استعداد  و  داشته  مستمر  فعالیت  موسیقی  متعدد  های 
خالقیتی عجیب را نیز از خودش به نمایش گذاشته است. 
تعداد آهنگسازانی که در سینمای ایران به درستی متوجه 
این تفاوت ها باشند و این مرزها را رعایت نمایند خیلی زیاد 
مواجه  تاثیرگذار  و  بزرگ  نام  چند  با  میان  این  در  نیست. 
هستیم که در طول سالهای دور و تاکنون واقعا و به درستی 
موسیقی متن یک فیلم را به عالی ترین گونه ممکن نوشته 
و اجرا کرده اند. نامهای جاودانه ای همچون اسفندیار منفرد 
احمد  ناصری،  فریدون  بیات،  بابک  حنانه،  مرتضی  زاده، 
پژمان، گیتی پاشایی، فردین خلعتبری، لوریس چکناواریان 

و ناصر چشم آذر و مجید انتظامی.
 سینمای ایران همواره به لحاظ در اختیار داشتن آهنگسازان 
تنها  ذکر شده  نامهای  این  و  است  بوده  در مضیقه  مجرب 

بخشی از نیازهای مبرم و ضروری آن را فراهم کرده اند. 
می  شمار  به  نامها  این  مهمترین  از  یکی  انتظامی  مجید 
رود که از سالهای دهه پنجاه تاکنون برای بیش از هشتاد 
فیلم سینمایی و چند سریال تلویزیونی به گونه ای موثر و 
خالقانه موزیک نوشته و اجرا کرده است. او خالق تعدادی 
پرشمار از ملودی های مشهور و مطرح جمعی از بهترین آثار 
کارنامه  به  جزیی  نگاه  یک  با  است.  تلویزیونی  و  سینمایی 
پربار هنری مجید انتظامی اولین نکته ای که به ذهن متبادر 

می گردد این است که او کی به استراحت پرداخته؟ میزان 
موسیقی  برایشان  انتظامی  مجید  که  آثاری  مضمونی  تنوع 
انیمیشن محبوب  از  از حد تصور خارج است.  متن ساخته 
و مشهور بچه های کوه آلپ با آن موسیقی مسحور کننده 
مضامین  کودکانه  لطیف  آثار  تا  بگیرید  اش  ابتدایی  تیتراژ 
و  کمدی  ترسناک،  عاشقانه،  جنگی،  فیلمهای  تاریخی، 
فانتزی! او با استادی تمام برای این حجم سنگین و متنوع 
آثارش  که  آید  می  پیش  هم  ندرت  به  و  ساخته  موسیقی 
یک  انتظامی  مجید  باشند.  داشته  مشترکی  وجه  هم  با 
موسیقیدان به شدت باسواد، محبوب و بااخالق است. درست 
های  در سبک  سینما  برای  آهنگسازی  جز  به  او  که  است 
می  کار  هم  ایرانی  کالسیک  موزیک  و  کالسیک  موسیقی 
کند، اما همگان و خودش تمایل اصلی شان این می باشد 
یاد  به  به عنوان خانواده سینما شناخته و  را  او  که همواره 
بیاورند. مجید انتظامی خودش یک نوازنده چیره دست ساز 
ابوا است. سالها در کشور آلمان زندگی کرده و به تحصیل 
انتظامی  اهلل  عزت  یاد  زنده  فرزند  آموخته،  تجربه  و کسب 
نامدار می باشد. از سالهای دهه شصت به عنوان دوران اوج 
غالب  برد.  می  نام  دوران  این  پرکارترین  و  هنری  فعالیت 
فیلمهایی که او برایشان موسیقی متن ساخته است، از میزان 
اند. مجید  بوده  برخوردار  فراوانی هم  و محبوبیت  استقبال 
انتظامی که اتفاقا به شدت گزیده کار است و خیلی سخت 
از  پرشمار  با جمعی  پذیرد،  می  را  پروژه  یک  وسواس  با  و 
مشترک  همکاری  ایران  سینمای  تاریخ  فیلمسازان  بهترین 
داشته است. مسعود کیمیایی کاشف اصلی مجید انتظامی به 
شمار می رود که با فیلم سفر سنگ این فرصت بی نظیر را 
برای این آهنگساز خوش آتیه، خالق و با شهامت فراهم می 
نماید. این دو نفر بعدها نیز در چند فیلم کنار یکدیگر قرار 
می گیرند که حاصل همکاری شان فوق العاده عالی است. 

نوع رنگ آمیزی و فضاسازی در موسیقی متن که او کار می 
تاثیرگذار، پراحساس و مسحور کننده است!  کند به شدت 
سختکوشی و پرکاری مجید انتظامی مثال زدنی و قابل توجه 
است. حضور موثر او همواره به عنوان یک فرصت بی نظیر 
قلمداد گردیده و بسیاری از فیلمسازان و تهیه کنندگان در 

استفاده از این فرصت عالی، همواره از یکدیگر پیشی گرفته 
اند. سالهاست که با ملودی ها و موزیک های جاندار و روح 

افزایش خاطره ساخته و زندگی می کنیم.
گزیده ای کوتاه از کارنامه پربارش عبارتند از: 

با  ابتدایی،  )تیتراژ  آلپ  کوه  بچه های  اوینار،  واقعه،  روز 

نوای سنتور پرویز مشکاتیان(، بایسیکل ران، ناصرالدین 
ای،  شیشه  آژانس  ای،  شیشه  چشم  سینما،  آکتور  شاه 
اعتراض، سفر سنگ، دزد و نویسنده، دستفروش، گذرگاه، 
بحران، دوئل، از کرخه تا راین، بوی پیراهن یوسف، قله 

دنیا و .....

هنر هفتم             سرگذشت هنری یک چهره سینمایی: »مجید انتظامی«

شهروند ماندگار جهان موسیقی فیلم 
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میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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