
یادداشتی به قلم مسعود فوقانی درباره 
محمد نواب زاده، پیشکسوت تئاتر کرمان:

پیر  و مرشد میدان معرفت

 ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 10 هکتار مشتمل
 بر باغ پسته 27-15 ساله ، موتورخانه ، گاوداری

 و سهم آب واقع در صادق آباد هجین بردسیر کرمان
تلفن 09173113392

آگهی مزایده امالک بنیاد مستضعفان 
استان کرمان

فروش امالک بصورت نقد و اقساط با تخفیف ویژه
تلفن : 32516240-32516933-32516705

شرح در صفحه 3

فروش فوری )اکازیون(

هشت صفحه    1000 تومان سه شنبه 21 خرداد ماه 7/1398 شوال 1440/ 11 ژوئن 2019/سال بیست و چهارم شماره 3012

یادداشت

اگر عشق بمیرد...

صفحه  سوم 

یادداشت:     سیل در کمین جاده ها 

راه اندازی و نصب 30 شتاب نگار
 در استان کرمان  با مشارکت مرکز تحقیقات 

راه، مسکن و شهرسازی

2

2

سئواالتی که نویسندگان باید پاسخ دهند

در وادی ادبیات

چند و چونی درباره ی غزلی 

از خواجوی کرمانی 

2

8
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4

2

4

مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان 
تاکید کرد :

رسیدگی به پرونده های مالیاتی

 در کوتاه ترین زمان

رئیس کل دادگستری کرمان:
برنامه های هفته قوه قضائیه با 

نگرش و رویکردی جدید اجرا می شود
متن در صفحه دوم

که زیرساخت های الزم را ندارد: روایت »کرمان امروز« از یک آرزوی قدیمی 

متن کامل در صفحه سوم

کرمان هوشمند چقدر دور است؟
     واژه »کرمان هوشمند« چند سالی است که بر سر زبان شهردارهای این شهر افتاده است، عبارتی وزین که متاسفانه بعضی از مدیران تقریبا هیچ اطالعی از آن نداشتند و تنها این کلمه را مزه مزه می کردند و 

خبرهای شهری را با آن می آراستند. اما امروز با توجه به تغییرات اساسی در شهرداری کرمان باید دید که آیا سرانجام درکی صحیح و استاندارد برای این واژه پیدا کرده اند؟

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

   سقوط مرگبار برای فرار از حکم جلب

  اخاذی از طریق هک حساب کاربری اینستاگرام

  انهدام باند سارقان مسلح خودرو در کهنوج

  احمد پورمخبر گدا نیست

  تیغه چاقو  در چشم دانش آموز!

  سیاست آمریکا کماکان سیاست فشار حداکثری است

اخبار ایران، جهان و حوادث:

معرفی چند تن 

از شهدای 

عرصه نظم و امنیت
 صفحه  پتجم

لزوم الگوبرداری از بهشت الله زار
که بومیان منطقه را از خطر مهاجرت  له زار بردسیر  گزارش »کرمان امروز« از یک ثروت طبیعی در ال

نجات داده است؛

WWW.KERMANEMROOZ.COM روزان هم 

شركت توزیع نیروي برق شمال استان كرمان در نظر دارد فعالیت هاي مربوط به نوسازی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق حوزه 
عملیاتی خود را از محل موافقت نامه شرح عملیات طرح هاي تملک دارائي هاي سرمایه اي به شماره 1301015،006 از طریق مناقصه 
عمومي یک مرحله اي با ارزیابي كیفي)فشرده (و از طریق سامانه تداركات الکترونیکي دولت )ستاد( به شرح جدول زیر به پیمانکاران واجد 

صالحیت واگذار نماید.

1- ارائه گواهی رتبه بندی نیرو معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور /سازمان برنامه و بودجه و گواهینامه تائید صالحیت 
ایمنی مرتبط و معتبر از اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعی ا لزامی میباشد.

2-شركت كنندگان در مناقصه الزاما بایستی در سامانه تداركات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( ثبت نام 
و نسبت به تهیه ، تکمیل و ارسال اسناد از طریق سامانه مذكور اقدام نمایند.

3- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد : از ساعت 13:00 روز یک شنبه به تاریخ  1398/03/19 میباشد.
4- آخرین مهلت واریز وجه و دریافت اسناد مناقصه از سامانه : حداكثر تا ساعت 19 روز شنبه به تاریخ   1398/03/25

5-  آخرین مهلت بارگذاري اسناد و پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد و ارائه اصل ضمانت نامه شركت در فرایند ارجاع كار: حداكثر تا 
ساعت 9:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1398/04/05 

6- شركت توزیع نیروي برق شمال استان كرمان در رد یا قبول یک یا كلیه پیشنهادات مختار مي باشد .
7-حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه با ارائه معرفی نامه و كارت شناسائي بالمانع میباشد .           

  8- اطالعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص مناقصات : كرمان- خیابان خواجوي كرماني - خیابان 
توانیر - شركت توزیع نیروي برق شمال استان كرمان - ساختمان شماره 3 - اداره تداركات و قرادادها  -  تلفن -03432520003               
9-مناقصه به صورت یک مرحله اي با ارزیابي )فشرده(مي باشد و سایر اطالعات و جزئیات و شرایط و الزامات مربوطه در اسناد مناقصه 

مندرج است.  
10- كلیه مراحل برگزاري مناقصات از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( انجام 

خواهد شد .اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در سایت سامانه مذكور بخش ثبت نام/پروفایل /تامین كننده /مناقصه گر موجود میباشد.
ضمنا این آگهي عینا در سایت هاي اینترنتي به شرح زیر در دسترس میباشد.

                                                         سایت اینترنتي این شركت به آدرس : www.nked.co.ir  مي باشد 
                                               شبکه اطالع رساني معامالت توانیربه نشاني www.tavanir.org.ir مي باشد

                                              پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات HTTP://iets.MPORG.IR مي باشد 

روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان

آگهي تجدید فراخوان مناقصات عمومي 
یک مرحله ای با ارزیابي کیفي )نوبت دوم(

  
 

 با ارسيابي کيفي مزحلٍ ای يک عمًمي اتمىالص فزاذًانتجسيس آگُي 
وًساسی شبکٍ ي تاسيسات تًسيع ويزيی برزق  بٍ مزبًط  َای زارز فعاليت شزکت تًسيع ويزيی بزق شمال استان کزمان زر وظز

اس عزيك  13010153006بٍ شمارٌ  مًافمت وامٍ شزح عمليات عزح َای تملک زارائي َای سزمايٍ ایحًسٌ عملياتي ذًز را اس محل 
 سيز جسيلبٍ شزح  )فشززٌ (ي اس عزيك ساماوٍ تسارکات الکتزيويکي زيلت )ستاز(با ارسيابي کيفي يک مزحلٍ ای مىالصٍ عمًمي

 .سيماياگذار و تيياجس صالح انماوکاريبٍ پ

ٍ يگًاَي کشًر /ساسمان بزوامرٍ ي بًزجرٍ    یشيي بزوامٍ ر تيزياس ساسمان مس معتبز زييو یرتبٍ بىس يارائٍ گًاَ -1  سير تائ ىامر
 .باشسيم يا لشام يرفاٌ اجتماع اس ازارٌ تعاين 3کار ي ي معتبز مزتبظ يمىيا تيصالح
( www.setadiran.irات الکتزيويکي زيلرت )سرتاز( برٍ آزر  )   ساماوٍ تسارکشزکت کىىسگان زر مىالصٍ الشاما بايستي زر -2

 ثبت وام ي وسبت بٍ تُيٍ 3 تکميل ي ارسال اسىاز اس عزيك ساماوٍ مذکًر السام ومايىس.
 .ميباشس 19/03/1398 بٍ تاريد  شىبٍ يکريس  13:00ساعت اس :  ستاز اريد اوتشار مىالصٍ زر ساماوٍت -3
 25/03/1398  بٍ تاريد  شىبٍريس  19ساعت حساکثز تا :  ساماوٍاس  مىالصٍياريش يجٍ ي زريافت اسىاز آذزيه مُلت  -4
 :شرزکت زر فزايىرس ارجراا کرار     ي ارائٍ اصل ضماوت وامٍستاز  ي پيشىُاز ليمت زر ساماوٍ آذزيه مُلت بارگذاری اسىاز  -5

  05/04/1398مًرخ  شىبٍچُار ريس صبح 9:00ساعت حساکثز تا 
 شزکت تًسيع ويزيی بزق شمال استان کزمان زر رز يا لبًل يک يا کليٍ پيشىُازات مرتار مي باشس . -6
 .            بالماوع ميباشس ي کارت شىاسائي با ارائٍ معزفي وامٍحضًر پيشىُاز زَىسگان زر جلسٍ -7
ذيابان  -ی کزماوي ذيابان ذًاجً -کزمان: ات ر ذصًص مىالصعات بيشتز زار جُت زريافت اعالشاعالعات تما  مىالصٍ گ -8  

-تلفره    - ي لزازازَرا   ترسارکات  ازارٌ - 3سراذتمان شرمارٌ    -کزمران  شزکت تًسيرع ويرزيی برزق شرمال اسرتان       - تًاويز
03432520003                

مزبًعرٍ زر  ي شرزايظ ي الشامرات    اعالعات ي جشئيرات  سايز ي مي باشس)فشززٌ( با ارسيابي مزحلٍ ای يکبٍ صًرت ٍ مىالص-9
   .اسىاز مىالصٍ مىسرج است

( اوجام ذًاَرس  www.setadiran.irاس عزيك زرگاٌ ساماوٍ تسارکات الکتزيويکي زيلت )ستاز( بٍ آزر  )کليٍ مزاحل بزگشاری مىالصات  -10
 ثبت وام زر سايت ساماوٍ مذکًر برش ثبت وام/پزيفايل /تاميه کىىسٌ /مىالصٍ گز مًجًز ميباشس. .اعالعات تما  زفاتز شس

 ز  ميباشس.تضمىا ايه آگُي عيىا زر سايت َای ايىتزوتي بٍ شزح سيز زر زس
 مي باشد   www.nked.co.irسايت اينترنتي اين شركت به آدرس :                                                          

 باشدمي  www.tavanir.org.irتوانيربه نشاني  شبكه اطالع رساني معامالت                                               
 مي باشد  HTTP://iets.MPORG.IRپايگاه ملي اطالع رساني مناقصات                                               
 ريابظ عمًمي شزکت تًسيع ويزيی بزق شمال استان کزمان

ف
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مزایده گزار: شرکت معادن زغال سنگ کرمان    موضوع مزایده:  فروش 4000 تن زغال سنگ کنستانتره کک شو
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخه 98/03/28

محل دریافت اسناد: بلوار شهید آیت ا... صدوقی- شرکت معادن زغالسنگ کرمان - امور قراردادها سرکار خانم خراسانی 
تضمین شرکت در مزایده: مبلغ 2/221/000/000 ریال

  تاریخ تحویل پاکتها: مورخه 98/04/09    تاریخ گشایش پاکت ها: مورخه 98/04/10 
مبلغ خرید اسناد: 200/000 ریال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهید صدوقی ضمنا این آگهی در سایت  www.coal.kr.ir    در دسترس می باشد.    

شرکت معادن زغال سنگ کرمان تلفن تماس: 32117726 - 034 

بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان در نظر دارد میوه فروشی زندان مرکزی را از طریق مزایده عمومی به پیمانکار واجد 
شرایط واگذار نماید،  لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به مدت 4 روز از تاریخ 
درج آگهی به نشانی کرمان بزرگراه امام خمینی )ره( جنب اداره کل زندانها، دفتر مرکزی بنیاد تعاون زندانیان استان 

کرمان مراجعه فرمایند.
جهت اطالع بیشتر می توانید باشماره تلفن های 33224681 و 33239860 تماس حاصل نمایید. 

بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان 

آگهی مزایده عمومی 

آگهی مزایده 

نوبت اول

فراخوان مناقصه عمومی یک / دو مرحله ای خرید / خدمات تکمیل عملیات اجرایی
 استخر مجموعه ورزشی کارگران سیرجان

آگهی مناقصه )مرحله دوم(         موضوع: اجاره ساختمان مدارس
معاونت سما دانشگاه آزاد اسالمی کرمان                                                                       

متن در صفحه پنجم

متن در صفحه پنجم

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



دو سه شنبه 21 خرداد ماه 7/1398 شوال 1440/ 11 ژوئن 2019/سال بیست و چهارم شماره 3012 
اخبار استان

بدين وسيله پيرو آگهي منتشر شده در روز يكشنبه مورخ 1398/03/19 به شماره 
3010 ، اعالم مي دارد مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت صنايع 
مس افق كرمان در تاريخ 1398/03/30 لغو و در روز شنبه مورخ 1398/04/01 
ساعت 11 صبح در محل دفتر تهران واقع در خيابان خالد اسالمبولي،كوچه شماره 

11، پالك 22 برگزار مي گردد. 
هيئت مديره شركت صنايع مس افق كرمان

اصالحيه آگهی دعوت جلسه مجمع عمومی عادی 
ساليانه صاحبان سهام

 شركت صنايع مس افق كرمان )شماره ثبت 14019(

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در هفته قوه قضائیه خدمات 
دستگاه قضائی ظرف چهار دهه گذشته و همچنین چشم اندازهای آتی 

سیستم قضائی برای مردم استان کرمان تبیین خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، 
موضوع  با  که  کرمان  استان  قضائی  شورای  جلسه  در  موحد  یداهلل 
استانی  مسئوالن  از  با حضور جمعی  و  قضائیه  قوه  هفته  گرامیداشت 

بهشتی  اهلل  آیت  مظلوم  شهید  خاطره  و  یاد  کرد:  اظهار  شد،  برگزار 
معمار و پایه گذار دستگاه قضائی و سایر شهدای قوه قضائیه را گرامی 

می داریم.
رئیس شورای قضایی استان کرمان عنوان کرد: سیستم قضائی استان 
کرمان در هفته قوه قضائیه رویکردها و سیاست های کالن قوه قضائیه 

را برای مردم تشریح و تببین خواهد کرد.
ستاد  رویکرد  و  هدف  گفت:  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
و  کشور  قضائی  دستگاه  خدمات  تبیین  قضائیه  قوه  هفته  بزرگداشت 

استان در این ایام است.
از  تکریم  و  قضاء  جایگاه  به  نهادن  ارج  راستای  در  داد:  ادامه  موحد 
مقام شامخ شهید مظلوم آیت اهلل بهشتی اولین مسئول دستگاه قضائی 
داده  اختصاص  این مهم  به  تیرماه  اول  ایران، هفته  اسالمی  جمهوری 
قضائی  مقامات  مشترک  های  نشست  برگزاری  بر  موحد  است.  شده 
و  جمعه  ائمه  روحانیت،  فرهنگیان،  دانشجویان،  اساتید،  نخبگان،  با 
جماعات و اصحاب رسانه تاکید کرد و گفت: هفته قوه قضائیه فرصت 
مناسبی برای ارتباط گیری سیستم قضائی با بخش های مختلف جامعه 
و حضور در بین مردم، نخبگان در جهت تبیین مشکالت و برنامه های 

دستگاه قضائی است.
رئیس شورای قضائی استان کرمان گفت: برنامه های هفته قوه قضائه در 

استان کرمان با رویکرد ارتقای سطح دانش حقوقی، قضائی شهروندان 
و بیان خدمات دستگاه قضائی برگزار خواهد شد.

از وظایف  اینکه یکی  بیان  با  استان کرمان  ارشد قضائی در  این مقام 
محوری قوه قضائیه عدالت گستری و حل مشکالت مردم است گفت: به 
صورت ویژه به مناسبت هفته قوه دیدار چهره به چهره شورای قضائی 

با مردم شریف کرمان برگزار می شود.
کرمان  استان  در  قضائیه  قوه  هفته  بزرگداشت  ستاد  رئیس  ادامه  در 
اجرا  جدید  رویکرد  و  نگرش  با  قضائیه  قوه  هفته  های  برنامه  گفت: 
زمینه حل  در  فرهیختگان جامعه  نظریات مشورتی  از  و  خواهند شد 

مشکالت قوه قضاییه استفاده خواهیم کرد.
در  استان  دادگستری  مختلف  های  معاونت  سال  طول  در  افزود:  وی 
زمینه انجام فعالیت های فرهنگی و همچنین در زمینه کاهش آسیب 

های اجتماعی اقدامات ارزشمندی انجام می دهند.
برگزار  بهتر  تمام ظرفیت های موجود در جهت هر چه  از  وی گفت: 
شدن برنامه های هفته قوه قضائیه در استان کرمان استفاده خواهیم 
کرد. معاون رئیس کل دادگستری استان کرمان هم در این جلسه گفت: 
قضات با هدف ارتقای سطح آگاهی های حقوقی، قضائی شهروندان در 
مساجد و ادارات سراسر استان حضور پیدا خواهند کرد و ضمن مشاوره 

حقوقی به درد دل مردم رسیدگی خواهد شد.

رئيس كل دادگستری كرمان:

برنامه های هفته قوه قضائيه با نگرش و رويکردی جديد اجرا می شود

خبر
مدیر کل امور مالیاتی استان 

کرمان تاکید کرد :

رسیدگی به پرونده های مالیاتی

 در کوتاه ترین زمان
  

امور مالیاتی استان کرمان اظهار کرد: رسیدگی به پرونده های  مدیر کل 
اداره کل امور مالیاتی استان  اولویت های  از  مالیاتی در کوتاه ترین زمان 

است.
محمد   ، کرمان  استان  مالیاتی  امور  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
رعایت  با  و شفاف  ابالغ سریع  اداره کل  اداری  در جلسه شورای  سلمانی 
اصول حقوقی و قانونی اوراق مالیاتی را رسالت مهمی برای ماموران مالیاتی 
دانست و افزود: هرگونه کوتاهی در ابالغ اوراق مالی می تواند خساراتی را 

برای فعاالن اقتصادی و امور مالیاتی به همراه داشته باشد.
وی بر ضرورت توجه به رویکرد تکریم ارباب رجوع در کلیه فرایندهای کاری 
بایستی   : و گفت  کرد  تأکید  مودیان  به  مطلوبتر  رسانی هرچه  و خدمات 
و  مالیاتی  مودیان  تکریم  مالیات،  وصول  برای  پیش  از  بیش  تالش  ضمن 

شرایط و وضعیت اقتصادی آنان را نیز مد نظر قرار دهیم.
مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان وظیفه روسای ادارات امور مالیاتی را 
مهم ارزیابی کرد و افزود: نظارت بر حسن انجام وظایف محوله از الزمه های 

رسیدن به اهداف نظام مالیاتی است.
تصریح  و  برشمرد  مهم  را  کاری  انضباط  و  نظم  رعایت  پایان،  در  سلمانی 
کرد: انضباط کاری ، انگیزه و روحیه مضاعف کاری موجب پیشبرد اهداف 

سازمانی می شود.

راه اندازی و نصب 

30 شتاب نگار در استان 

كرمان با مشاركت مركز 

تحقيقات راه، مسکن 

و شهرسازی

با  نگار  پایان سال جاری 30  دستگاه شتاب  تا 
مشارکت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 

در استان کرمان راه اندازی می شود.
اداره  و اطالع رسانی  ارتباطات  اداره  به گزارش 
با  این مهم  استان کرمان  راه و شهرسازی  کل 
شتاب  های  ایستگاه  توسعه  نامه  تفاهم  انعقاد 
راه،  تحقیقات  مرکز  بین  کرمان  استان  نگاری 
مسکن و شهرسازی و استانداری کرمان محقق 

می شود.
بنا بر این گزارش مکان یابی، اجرا و نصب 30 
دستگاه شتاب نگار سنسور و دیجیتایزر، تقویت 
و  پایش  زلزله،  بحران  مدیریت  های  زیرساخت 
رصد دقیق تر فعالیت لرزه ای گسل ها و ایجاد 
ارتباط بین ایستگاه های شتاب نگار استان کرمان 
و کشور از مهم ترین مفاد این تفاهم نامه است. 
ریال  میلیارد   30 نامه  تفاهم  این  اجرای  هزینه 
استانداری  توسط  آن  برآورد شده که 50 درصد 
راه،  تحقیقات  مرکز  توسط  درصد   50 و  کرمان 

مسکن و شهرسازی تامین خواهد شد.
کشور  خیز  زلزله  های  استان  از  کرمان  استان 
محسوب می شود که یکی از مرگ بارترین زلزله 
هزار   40 از  بیش  با  ایران  اخیر  سال   50 های 
این استان و شهر بم  کشته، دی ماه 1382 در 

رخ داد. 

شناسايی تورهای 

غيرمجاز در دستور كار 

ميراث فرهنگی كرمان 

قرار دارد
 

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
گردشگری استان کرمان با بیان اینکه شناسایی 
کل  اداره  این  کار  دستور  در  غیرمجاز  تورهای 
ترفندهای  با  تورها  قبیل  این  گفت:  قراردارد، 
خاص و انجام تبلیغات گسترده در فضای مجازی 

اقدام به جذب مسافر می کنند.
میراث  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
از  جمعی  با  دیدار  در  فرخی  غالمرضا  کرمان 
استان در محل  مدیران دفاتر خدمات مسافرتی 
صنعت  اینکه  بیان  با  کرمان  ایرانگردی  هتل 
نقش  اجتماعی  نشاط  ارتقاء  در  گردشگری 
دفتر   143 حاضر  حال  در  افزود:  دارد  موثری 
خدمات مسافرتی در این استان در راستای اجرای 

تورهای داخلی و خارجی فعالیت می کنند.
و  اقتصادی  مشکالت  وجود  به  اشاره  با  وی 
احتمال تعطیلی برخی از دفاتر خدمات مسافرتی 
استان کرمان، اظهار داشت: باید در صدد یافتن 
منجر  که  رو  پیش  مشکالت  از  رفت  برون  راه 
است،  شده  دفاتر  این  فعالیت  میزان  کاهش  به 
باشیم. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان کرمان با اشاره به راه اندازی 
وجود  مشکالت  حل  برای  مشترک  ای  کمیته 
از  متشکل  کمیته  این  گفت:  غیرمجاز  تورهای 
نمایندگان ادارات سازمان حج و زیارت، تعزیرات، 
میراث  استانداری،  بازرسی  معدن،  و  صنعت 
غیره  و  انتظامی  نیروی  و  دادستانی  فرهنگی، 

است.

 مديركل كميته امداد استان:
 بهره  برداری از 520نیروگاه خورشیدی مددجویان کمیته امداد در کرمان  

اینکه  بیان  با  کرمان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
در  استان  این  مددجویان  خورشیدی  نیروگاه   ۵۲۰
رسد  می  برداری  بهره  به  آفتاب«  »کرامت  جشن 
از طریق نصب پنل  نهاد  این  گفت: ۷۲۰ مددجوی 
های خورشیدی ماهانه به طور متوسط یک میلیون 

تومان برق به دولت می فروشند.
در جمع خبرنگاران  یحیی صادقی  ایرنا،  گزارش  به 
مدت  به  طرح  این  اجرای  راستای  در  دولت  افزود: 
۲۰ سال به صورت تضمینی برق تولید شده توسط 
نیروگاه های خورشیدی مددجویان کمیته امداد امام 

خمینی )ره( استان کرمان را خریداری می کند.
در  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  داد:  ادامه  وی 
استان کرمان به دلیل وجود روزهای آفتابی و شرایط 
برای  را  نیروگاه خورشیدی  بیشترین  اقلیمی  خاص 
مددجویان این نهاد احداث کرده به طوری که جشن 

خودکفایی این افراد بزودی برگزار می شود.
مددجویانی  برای  امداد  کمیته  کرد:  تصریح  وی 
خانه  احداث  با  نیز  هستند  مسکونی  واحد  فاقد  که 

های  پنل  نصب  و  متری   ۵۰ قیمت  ارزان  های 
در  و  کند  می  آنها  خودکفایی  به  اقدام  خورشیدی 
خورشیدی  نیروگاه  هزار  تا   ۶۰۰ امسال  راستا  این 
برای مددجویان کمیته امداد در استان کرمان ایجاد 
می شود. وی به برگزاری جشن »کرامت آفتاب « در 
استان کرمان با حضور معاون وزیر نیرو، رئیس کمیته 
امام خمینی )ره( کشور و استاندار کرمان در  امداد 
گلزار بردسیر اشاره کرد و گفت: این آئین پنجشنبه 

۲۳ خرداد برگزار می شود.
صادقی توانمندسازی مددجویان کمیته امداد را یکی 
از محوری ترین اقدامات این نهاد عنوان کرد و افزود: 
ایجاد درآمد پایدار برای خانواده از طریق مختلف در 

دستور کار این نهاد حمایتی قرار دارد.
جدید  نیروگاه  هزار  یک  تا   ۶۰۰ اینکه  بیان  با  وی 
امسال در استان کرمان وارد مدار می شود تصریح 
تاکنون  کرمان  در  خورشیدی  نیروگاه  طرح  کرد: 
حمایت  به  بیشتر  موفقیت  برای  لذا  بوده  موفق 

مسئوالن نیاز داریم.

با موافقت اعضای شورای شهر كرمان؛

كميسيون های شورای شهر كرمان به شش كميسيون كاهش يافت
با توجه به نظر و رای اعضای شورای شهر کرمان 
تعداد کمیسیون های این شورا به شش مورد کاهش 

یافت.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرشاد رئیس شورای 
شهر کرمان در نشست عمومی این شورا ضمن خیر 
شورای  جدید  عضو  عنوان  به  لری  زهرا  به  مقدم 
اهلل  »فتح  بعدی  عضو  گفت:  کرمان،  شهر  اسالمی 
و  است  اصناف  اتاق  مدیره  هیئت  عضو  موییدی« 
برای حضور در شورا باید استعفا دهد، قرار است تا 
فردا تصمیم نهایی خود را برای حضور در این شورا 

اعالم کنند.
بر  لری عضو جدید شورای شهر کرمان عالوه  زهرا 
قرائت  را  سوگند  فرمانداری  در  این  از  پیش  اینکه 

قرائت  را  در شورای شهر سوگند  مجدداً  بود،  کرده 
کرد.

با بیان اینکه خدا را شاکرم که دوباره در شورا  وی 
ارتقای  جهت  در  کرد:  امیدواری  ابراز  دارم،  حضور 
بلندی  های  گام  شهر  اجتماعی  و  فرهنگی  مسائل 

برداریم.
لری در بخش دیگری از صحبت های خود انتخاب 
یک شهردار خوش فکر، توانمند و متخصص در این 
قابل  و  خوب  اقدامی  را  شورا  اعضای  توسط  دوره 
باید  مدیریت شهری  برای  افزود:  و  دانست  تحسین 
بیشتر  و شهرداری  اعضای شورا  و همراهی  همدلی 
اقدامات خوبی  قبلی  شود. وی گفت: در دوره های 
از جمله راه اندازی فرهنگسرای کوثر یا تجهیز پارک 

مادر انجام شد که امیدواریم بتوانیم اقدامات خوب 
و ماندگاری در این دوره نیز انجام شود.

زهرا لری قریب ۱۴ سال است در شورای شهر حضور 
دارد.

کمیسیون  شورا  اعضای  رای  و  نظر  به  توجه  با 
بهداشت و سالمت و کمیسیون خدمات شهری ادغام 
و  زیست  محیط  شهری،  خدمات  کمیسیون  به  و 

بهداشت تغییر کرد.
همچنین کمیسیون فرهنگی و کمیسیون اجتماعی 
نیز ادغام شدند. تعیین تکلیف در خصوص کمیسیون 
این  با  شد.  موکول  بعد  جلسه  به  نظارت  و  حقوقی 
کرمان  های شورای شهر  تعداد کمیسیون  تغییرات 

به شش کمیسیون رسید.

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه شماره 9800260
طبق مواد 18 و 19 آئین نامه اصالحی اجرائی بدینوسیله به آقای حمید احمدی فرزند یداله 
به شماره ملی 3090989931 ابالغ می شود بابت مهریه به همسر خود مبلغ 2/600/000/000 
ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از 
تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین 
نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه 

شما تعقیب خواهد شد. 380 م/الف
کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 

آگهی ابالغ نظریه کارشناسی پرونده اجرائی کالسه 9400111
به آدرس کرمان پشت هتل پارس و  امین حسینی نسب چترودی فرزند سید جواد  آقای 
آقای سید مجید حسینی نسب چترودی فرزند سید کاظم به آدرس کرمان خیابان بهمنیار 
کوی آبنوس پالک 51 در خصوص پرونده اجرائی کالسه 9400111 له بانک تجارت و علیه شما نظر به 
اینکه ششدانگ پالک 1675 فرعی از 2843 اصلی بخش 3 کرمان توسط کارشناس رسمی دادگستری 
مراتب  دارید  اعتراضی  ارزیابی  مبلغ  به  چنانچه  است  گردیده  ارزیابی  ریال   2/683/580/000 مبلغ  به 
اعتراض خود را ظرف مدت 5 روز با تادیه هزینه کارشناسی به مبلغ 7/000/000 ریال علی الحساب به 
این شعبه اعالم نمایید. بدیهی است به اعتراض خارج از مهلت مقرر و بدون پرداخت هزینه کارشناسی 

مجدد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
384 م/الف

علیرضا محمدی کیا - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه شماره 9701288
پور  ابراهیم  علیرضا  آقای  به  بدینوسیله  اجرائی  اصالحی  نامه  آئین   19 و   18 مواد  طبق 
مبلغ   تجارت  بانک  به  رهنی  قرارداد  بابت  شود  می  ابالغ   2992239267 ملی  شماره  به  حسین  فرزند 
صدور  درخواست  بستانکار  وجه  پرداخت  عدم  اثر  بر  که  باشید  می  بدهکار  ریال   5/867/055/033
اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا 
طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که 
تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده 
روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی 

طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 383 م/الف
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 

اداره كل راه و شهرسازی 
استان كرمان )نوبت دوم(

 جمهوری اسالمی ایران                                           

     وزارت راه و شهرسازی                                    
       اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان                   
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 شماره
  نظریه

 تاریخ
  نظریه

 مساحت پالک نوعیت
 مترمربع

حریم یا 
 محذوده

 شهر
 

 کروکی مختصات

 
 

900/95                      

 
 

18/12/95 
 

 
 

 موات

4811 
اصلی بخش 
 یک کرمان

 
 

 
 

11878 

 
 

 محذوده

 
 

 کرمان

 
(507497, 3352594)(507469 , 

3352660)(507473 , 3352662)(507469 
, 3352669) (507442 , 3352722) , 

(507525, 3352753)(507578 , 
3352626) 

  
 
 

960/96 

 
 
13/2/96 

 
 

 موات

4007 
اصلی بخش 
 یک کرمان

 

 
 

12465 

 
 

 محذوده

 
 

 کرمان

 
 3351835 و 509434()3351982 و 509395)

 و 509486 ()3351856 و 509433()
 و 509452( )3351899 و 509480( )3351852
 509328 ()3351970 و 509411 ( )3351945

 و 509471()3351896 و 509479()3351917و 
  509448 و 3351944 ()3351927

 
 
 

849/95 

 
 

3/11/95 

 
 

 موات

فرعی 1228
از یک 

اصلی بخش 
   کرمان6

 
 

5600 

 
 

 محذوده

 
 

 جوپار

 
 510189 و 3326926()510195 و 3326918)

 و 3326539 ()510138 و 3326758()
 و 3326450()510075 و 3326455( )510082
 3326503 ( )510099 و 3326478 ( )510087

 و 3326637()510106 و 3326586()510092و 
  (510176 و 3326827 ()510110

 
 

براساس نظریه کمیسیون تشخیص اراضی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری، 4 قطعه زمین به شرح جدول پیوست، در اجرای ماده 12 قانون زمین شهری موات اعالم گردیده است. لذا 
به موجب ماده واحده قانون تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، کسانی که نسبت به تشخیص فوق اعتراض دارند، ظرف 
مدت سه ماه بعد از تاریخ دومین آگهی مهلت دارند تا اعتراض خود را با ارائه مدارک مثبته و رسمی به مراجع ذیصالح قضایی تسلیم نمایند و در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی 

نظریه صادره قطعی و الزم االجراست.

اهدای 
خون سالم 

اهدای زندگی



سه شنبه 21 خرداد ماه 7/1398 شوال 1440/ 11 ژوئن 2019/سال بیست و چهارم شماره 3012 سه جامعه 

یادداشت های 

گاه و بی گاه

نمک داری! 
یادش بخیر در زمان کودکی بچه ها جایگاه خاصی داشتند و 
با هر کار نوپا که انجام می دادند همه می گفتند نمک داری. 
بارها دیگران به من هم می گفتند بزرگتر شدم تازه فهمیدم که 
بر می گردد چون خوردن  نمک  به  و درگیری  تنش  هر  اول 
نمک فشارخون ما را باال می برد و فشارخون بنیان پرخاشگری 
نابودی است پس ما همیشه از خوردن  پایان  و درگیری و در 
نمک به هر گونه پرهیز می کنیم و غیر از نمک هم دستمان به 
خوردنی دیگری نمی رسد. به همین دلیل حالی نزار داریم مثل 
بودیم و وقت می  نشسته  بی حال  توی کوچه همه  دیروز که 
گذراندیم تا از یاد خوردن برویم ماشینی در کنارمان ایستاد که 
رویش نوشته بود کنترل فشارخون پس همه با هم جلو رفتیم و 

گفتیم نمک داری!

به بهانه فرا رسیدن 
بیستم خرداد

 روز صنایع دستی؛ 

صنایع دستی یتیم است 
روز بیستم خرداد روز جهانی صنایع دستی اعالم شده است 
و این طنز هر سال تکرار می شود. نظام سرمایه داری که خود 
قاتل صنایع دستی بومی در جهان است ناگهان عابد شده است 
و برای صنایع دستی دلسوزی می کند. سرمایه داری در ابتدای 
راه سعی کرد روستاها را به شهر تبدیل کند و همه تولید را در 
خدمت سودی که سرمایه داری خواستار آن بود قرار دهد. هر 
چند که اینک با تغییراتی که این نظام جهان پیدا کرده است 
دیگر به نیروی انسانی )کارگر( نیازی ندارد و به نیروی فکری 
و در شکار  نمی کند  استقبال  مهاجرین  از  دیگر  و  دارد  نیاز 

مغزهای پرورده است.
دکان  به  هم  ما  کشور  در  دستی  صنایع  از  حمایت  نمایش 
تبدیل شده است که بودجه و اعتباری فراهم شود، همایش و 
نمایشگاهی و سخنرانی برگزار شود و باز درب بر همان پاشنه 
بگردد و کارآفرین که دستی نه با مدرک بلکه با تجربه نسل 
به نسل به صنایع دستی داد و بین ادارات پاس کاری شود تا 

سر بر بالین بگذارد و بمیرد. 
چند کارشناس دلسوز هم گاهی به دردها اشاره می کنند اما 
هرگز کارشناسان جایگاهی ندارند کسی که هنر الزم را برای 
تولید صنایع دستی دارد خوب می داند که اگر بخواهد مانند 
بازارهای  زینت  که  کند  تولید  قالی  قدیم  قالیباف  هنرمندان 
خارجی باشد باید از گرسنگی بمیرد و اگر هم تولید کند نان 
آن به جیب کسانی می رود که دستی در هنر ندارند. صنایع 
دستی مانند مرغ هم در عزا و هم در عروسی قربانی می شود. 
شهرت  از  خواهد  می  دولت  چون  نیست  دولتی  بخش  در 
صنایع دستی اعتباری بگیرد خصوصی هم نیست چون حداقل 
نیست  هم  و کسی  ندارد  تولید کند  بتواند  را که  ای  سرمایه 
که سرمایه گذاری کند. اگر روزگاری چند نفر در روستاها 
در کنار تولید کشاورزی و دامداری کارگاه قالیبافی هم دایر 
می کردند و درآمدها در بخش تولید، کشاورزی و دامداری 
امروز  پوشاند  می  را  بود  ضرری  اگر  حدی  تا  باغداری  و 
همه  و  دهد  نمی  جواب  تنهایی  به  قالیبافی  است.  شده  نابود 
سرمایه گذاری ها در این زمینه شکست خورده است. صنایع 
دستی را باید آزاد ساخت و در رابطه با بخش های دیگر قرار 
می شود، حرف  وارد  دستی  از چین صنایع  که  هنگامی  داد 
حمایت از صنایع دستی زدن طنز است. صنایع دستی غریب 

و یتیم است و ناپدری به قصد نابودی او آمده است. همین.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

به قلم
 نادر کریمان 

روایت »کرمان امروز« از یک آرزوی قدیمی که زیرساخت های الزم را ندارد:

کرمان هوشمندچقدردوراست؟

واژه کرمان هوشمند چند سالی است که بر سر زبان 
که  وزین  عبارتی  است.  افتاده  شهر  این  شهردارهای 
از آن  از مدیران تقریبا هیچ اطالعی  متاسفانه بعضی 
و  کردند  می  مزه  مزه  را  کلمه  یک  تنها  و  نداشتند 
خبرهای شهری را با آن می آراستند. از آن پارکبان 
تا  انجامید  نازیبا  شکست  یک  به  که  هوشمند  های 
ماند.  زمین  بر  شوخی  یک  در  که  کارت«  »کرمان 
شهر  ارکان  از  را  عوامل  این  همه  مدیران  بعضی 
هوشمند می دانستند که این عقیده به مانند ساختن 
اتومبیلی بدون موتور بود. وقتی ما از »کرمان کارت« 
سخن می پراکنیم، اما به جز در چند اتوبوس برای این 
تنها  انگار  است،  نشده  طراحی  دیگری  کاربرد  کارت 
می خواهیم از این واژه سوء استفاده کنیم. حال باید 
از خودمان بپرسیم که چه هزینه ای را صرف کرمان 
کارت و کارت پارک هوشمند کردیم و در نهایت چه 
سازی  شفاف  مردم  برای  باید  داشتیم؟   بازخوردی 
کنیم که چقدر از عوارض و مالیاتی که ایشان پرداخت 
کردند را اینگونه نابود کردیم! اعضای شورای شهر که 
باید  نیز  کردند  موافقت  ها  طرح  این  با  زمان  آن  در 

پاسخگو باشند.
این روزها نیز دوباره سخن از کرمان هوشمند به میان 
اینبار با محوریت هوشمندسازی  البته  آمده است که 
چهارراه سمیه )طهماسب آباد( اخبارش به گوش می 

رسد. اما خوشبختانه این بار حضور مهران عالمزاده ی 
تواند  می  کرمان  شهرداری  در  دیده  دنیا  و  خوشفکر 
که  شود  نمی  دلیل  اما  سازد،  امیدوار  آینده  به  را  ما 

اینکه کرمان هوشمند  به چند نکته اشاره نکنیم. اول 
قبل از هر چیز نیاز به فرهنگ سازی دارد که در این 
جوشایی  آقای  حضور  واسطه  به  توان  می  نیز  زمینه 

بود.  امیدوار  کرمان،  شهرداری  فرهنگی  معاونت  در 
نکته دوم اینکه در بسیاری از مناطق کرمان زیرساخت 
های تکنولوژیک نیز فراهم نیست و تا یکپارچه نشدن 
کرمان  گیری  شکل  امکان  مخابرات  نوری  سیستم 
نمی  بی سیم  ارتباطات  از  زیرا  ندارد،  وجود  هوشمند 
توان با اطمینان کامل بهره برد. نکته سوم اینکه باید 
به این سوال پاسخ داده شود؛ برای کرمان هوشمند چه 
برنامه ای داریم؟ اصال چه تسهیلی قرار است برای مردم 
اتفاق بیفتد؟ زمانی که خطوط ویژه اتوبوسرانی حداقل 
در 50 درصد از مناطق کرمان غیر قابل استفاده است 

چه نیازی به تجهیزاتی نظیر کرمان کارت است؟
اما از این موارد مهم ترین نکته توجه ویژه به فرهنگ 
سازی است. باید پیش از هر چیز معنی کرمان هوشمند 
را برای مردم شرح دهیم و پس از آن بررسی کنیم که 
آیا با توجه به برخی سیستم های یکپارچه ی کشوری، 
سیستم  یک  وارد  که  دارد  توجیهی  مردم  برای  آیا 
یکپارچه محلی-استانی شوند؟ یا اینکه بهتر است ما 
برویم.  به نظام هوشمند کشوری  اتصال  نیز به سوی 
اینها نکاتی  است که در گذشته متاسفانه مورد بررسی 
بار آورد.  به  قرار نگرفت و نتیجه ای کاریکاتور مانند 
امروز که استاندار علم گرای کرمان سخن از هوشمند 
باید  آورد، شهرداری  به میان می  شدن یک چهارراه 
تمامی موارد عملی این اتفاق را هم بررسی کند و هم 
برای مردم شفاف سازی کند. الزم به ذکر است؛ این 
نکات که به قلم بنده حقیر عنوان شد، ایده و نظرات 
شخصی ام نیست و در مشورت با چندین کارشناس 
به رشته تحریر در آمده است و امیدواریم که چنین 
نظراتی بتواند اندکی کرمان را به سمت تعمق و تعقل 
البته روند  ببرد که  بیشتر در طرحهای شهری پیش 

امروزی، روندی امیدوار کننده است.

    واژه »کرمان هوشمند« چند سالی است که بر سر زبان شهردارهای این شهر 
افتاده است، عبارتی وزین که متاسفانه بعضی از مدیران تقریبا هیچ اطالعی از آن 
نداشتند و تنها این کلمه را مزه مزه می کردند و خبرهای شهری را با آن می 
آراستند. اما امروز با توجه به تغییرات اساسی در شهرداری کرمان باید دید که آیا 

سرانجام درکی صحیح و استاندارد برای این واژه پیدا کرده اند؟

به قلم
 محمد فتح نجات

اگر عشق بمیرد...

مراد خود  به  ولی  می کند  کسی که تالش 
نمی رسد از کسی که تالش نمی کند و در 
»لوید  برتراست.  خورد  می  شکست  نتیجه 

جونز«
اما  دهد  می  نشان  را  تالش  و  حرکت  اهمیت  مفهومی  چنین 
در  است  ممکن  زیرا  کرد  پرهیز  شدن  خسته  از  باید  همچنان 
باشد  شده  خسته  که  انسانی  بگذارد.  تنها  را  انسان  راه  جای  هر 
محبت  محتاج  و همچنان  رسانید  نخواهد  نفعی  هیچ  اطرافیان  به 
از رسیدن  قبل  بوده است. پس  دنبالش  به  ماند که  اولیه ای می 
به مقصود به خودمان حق خستگی ندهیم. عشق و محبت با یک 
ی  پروژه  هر  مانند  که  البته  و  نرسیده  ثمر  به  دروغین  احساس 
ای  تا جرقه  دارد  مستدام  و زحمت  ریختن  به عرق  نیاز  بزرگی 
زده و مشعلی روشن گردد. نیاز به نگرانی و تعقیب دارد وگرنه 
دست روی دست گذاشتن به هوای خوبی و فهمیدگی دیگران 
است  هایی  کتاب  هایمان  شکست  کند.  نمی  حاصل  پیشرفتی 
نمی  دنیا  این  در  شود.  مرور  باید  حتما  دوباره  امتحان  برای  که 
رسید  مقصد  به  خاص  ی  برنامه  یک  با  که  داشت  توقع  توان 
تغییر  دچار  خود  های  برنامه  در  نیز  دانشمندان  بزرگترین  زیرا 
می شوند و تغییر به معنای شکست نیست بلکه نیازهای به وجود 
برخی  ساخت.  برطرف  دیگران  علم  و  حضور  با  باید  را  آمده 
ی  عرصه  که  طلبد  می  و  کرده  تغییر  راه  ی  میانه  در  ها  قانون 
فضای  یک  در  بودن  محبوس  لذا  و  دهیم  تغییر  را  خود  تالش 
داریم  تبادل  به  نیاز  ما  نیست.  رسیدن  برای  نقشه ی خوبی  بسته 

تا یک جای راه مسیر تازه ای را پیدا کرده و از موانع بگذریم.
به تنهایی دلت بی رنگ می شد 

جهان در زندگی ات تنگ می شد 
اگر که عشق در کارت بمیرد 
برایت آب دریا سنگ می شد

به قلم 
مهناز سعید 

جاده هایی که از 40 سال پیش برای تامین زیرساخت 
اند  شده  احداث  کشور  درآمد  افزایش  و  ترانزیت  های 

و بی شک میلیاردها تومان درآمدهای ملی صرف آنها 
شده در معرض هجوم سیالب های خروشان قرار گرفته 
اند. به ویژه جاده های روستایی که در دیدرس مسئوالن 
کالن کشور قرار ندارند، شانس کمتری برای مقاومت در 

مقابل این بالی طبیعی دارند.
هم اکنون در بسیاری از روستاها، جاده هایی که میلیون 
ها تومان صرف احداث آنها شده است، تا بستر خشک 
رودهایی که هر از گاهی حجم زیادی از آب باران های 

غیرمنتظره در آنها جاری می شود، فاصله ی اندکی پیدا 
با خاک  که  بندهایی  بهاری سیل  اند. سیالبهای  کرده 
به  برده است.  با خود  و  اند، شسته  و ریگ بسته شده 
نحوی که بیش از یک متر از سیل بند باقی نمانده و یک 
سیالب دیگر، باقیمانده ی سیل بند را با خود می برد و 
پس از آن به اصل جاده ی آسفالته هجوم می آورد و در 
نتیجه میلیاردها تومان هزینه ای که از درآمدهای ملی 

صرف احداث این جاده ها شده است، نابود می شود.

این در حالی است که می شود سیل بندهایی با سنگ 
و سیمان و روش گابیون بندی احداث کرد تا سیالب ـ 
هر چند زورمند ـ نتواند آسیبی به جاده ی اصلی وارد 
آورد. فراموش نکنیم که این جاده ها، زیرساخت رونق 
اقتصادی روستاها، شکوفایی صنعت گردشگری و ایجاد 
هزاران شغل دیگر محسوب می شوند که در صورت عدم 
توجه مسئوالن به آنها، برنامه های آینده ی کشور در 

هاله ای از ابهام قرار می گیرد.

یادداشت:    سیل در کمین جاده ها 

به قلم 
یحیی فتح نجات 

آگهی  مزایده امالک 
اداره کل اموال و امالک بنیاد مســتضعفان انقالب اســالمی اســتان کرمان در نظر دارد تعدادی از امالک مشــروحه  ذیل  را از طریق  مزایده عمومی با  شــرایط ویژه)به صورت نقدهمراه با تخفیف ویا اقساط بلند مدت و بدون کارمزد(  در کرمان و رفسنجان واگذار  نماید.  
متقاضیان  محترم  می  توانند  از تاریخ 98/3/18 لغایت 98/4/1 همه روزه  حتی ایام تعطیالت از ساعت  30/ 8 لغایت  19 جهت اخذ  اطالعات  وبازدید  از محل  ودریافت  فرم شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات خود به آدرس: کرمان –بزرگراه امام خمینی ) ره( –بعد 

از هتل گواشیر – خیابان شهید ورزنده –غربی 1 –مقابل فضای سبز –اداره کل اموال و امالک بنیاد مستضعفان  مراجعه و یا با شماره تلفن  32516240-32516705- 32516933 تماس حاصل فرمایند .
1- اخذ پاکتهاي  پیشنهادي  به همراه اصل  چک بانکي در وجه سازمان اموال و امالک بنیاد مستضعفان به شماره شناسه ملی 10100171920به میزان  5 % قیمت  پایه ملک  مورد نظر  طبق  فرم  شرایط  شرکت  در مزایده  همه روزه حتی ایام تعطیل  در ساعت  

تعیین  شده  قابل  انجام است.ضمنا در تاریخ 98/4/2 متقاضیان محترم می توانند پاکتهای پیشنهادی خود را تا ساعت 30 : 9 صبح در محل بازگشایی ، در صندوق پاکات قرار دهند.
  2-باز گشایی پاکتهای پیشنهادی درمحل کرمان–بزرگراه امام خمینی ) ره (–بعد از هتل گواشیر– خیابان شهید ورزنده–غربی1- مقابل فضای سبز –اداره کل اموال و امالک در روز یکشنبه مورخ 98/4/2 ساعت 30 : 10 صبح طبق برنامه زمانبندی انجام خواهد شد .

3-پیشنهادات  فاقد  سپرده  ویا مخدوش و مبهم  ومشروط   از  درجه اعتبار ساقط ورعایت  مفاد شرایط شرکت  در مزایده  که  از  طریق  دفاتر   فروش  ارائه  میگردد  الزامي میباشد. ضمنا امضاء پشت وروي فرم  تقاضا  ضروري است.
 4- هزینه  محضر  ) حق الثبت  وحق التحریر (  بالمناصفه  به عهده  طرفین  میباشد .

 5- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار می باشد . 6- اخذ اطالعات  از دفاتر مزایده وبازدید  از امالک  الزم وضروري  میباشد. بدیهي  است  در صورت عدم بازدید  واخذ  اطالعات  الزم  مسئولیتي  متوجه  این  سازمان  نخواهد بود . 7- 1 % رقم  پیشنهادی 
درصذ  لیوت پایِ هسایذُ ردیفبه عنوان هزینه مزایده از برندگان نقدا دریافت می گردد.  8-شرایط فروش کلیه امالک مندرج در لیست مزایده بصورت جدول زیر خواهد بود.

 پرداخت ًمذی
درصذ پرداختی زهاى 

 تحَیل هله
درصذ پرداخت 
 لسغی)بالیواًذُ(

% 60درصذ تخفیف در صَرت پرداخت ًمذی ًسبت بِ  ٍرُ الساط)هاُ(د
 بالیواًذُ

 درصذ 15 24 درصذ 60 درصذ 10 درصذ 30 هیلیارد ریال 100تا سمف  1

 درصذ 18 30 درصذ 60 درصذ 10 درصذ 30 هیلیارد ریال 100باالتر از  2

 

ردیف
 

 آدرس/  پالن  ثبتی  / لغعِ
 اعیاى  عرصِ  هتر هربع

 لیوت  پایِ)ریال( هیساى  هالىیت  /تَضیحات ًَع هله/ واربری

 )هتر هربع( (هترهربع )

1 
برخیاباى  -آباد  رٍستای حسي -رفسٌجاى 

فرعی از 1156پالن ثبتی  -ضْیذاى رضائی 
 ورهاى  9اصلی بخص  1877

 زراعی -باغ  --- 2765/4

 هطجروِ غیر باغ - تىبري هالىیت سٌذ دارای–ضطذاًً 
 ٍ وردیذُ هستْله خیاباى تعریض عرح در آى از همذاری
 دارد لرار تلفي ٍ برق ّای تیر ٍ خغَط حرین در ًیس همذاری

تَافك با ادارات هربَعِ ٍ ّوچٌیي دّیاری حسي  رًٌَِّ وِ
 آباد بر عْذُ خریذار خَاّذ بَد.

000/000/800/1  

2 
 - 36بعذ از وَچِ  -خیاباى سرباز  -ورهاى 

فرعی  28جٌب ًوایٌذٌی سایپا پالن ثبتی 
 ورهاى 2اصلی بخص  3980از 

 تجاری -زهیي   130/65 548/5

سٌذ هالىیت  در حتهسا- بري ته سٌذ دارای –ضطذاًً 
هتر هربع آى در عرح تعریض  85/9هتر هربع وِ حذٍد 634/4

هتر  548/5، بالیواًذُ هله بِ هیساى  ٌردیذُخیاباى هستْله 
هربع هَجَد هی باضذ وِ هجذدا دارای اصالحی بَدُ ٍ پس 

از اًجام اصالحات هسبَر تَسظ بٌیاد هستضعفاى ّر آًچِ از 
ُ باضذ بِ خریذار هٌتمل خَاّذ هساحت سٌذ هالىیت بالی هاًذ

ٌردیذ . خریذار ّیچ ًٌَِ ادعایی ًسبت بِ هساحتْای 
 اصالحی را ًخَاّذ داضت. )فرٍش با ٍضع هَجَد ( 

17775070007000 

 

درصذ  لیوت پایِ هسایذُ ردیف
 پرداخت ًمذی

درصذ پرداختی زهاى 
 تحَیل هله

درصذ پرداخت 
 لسغی)بالیواًذُ(

% 60درصذ تخفیف در صَرت پرداخت ًمذی ًسبت بِ  ٍرُ الساط)هاُ(د
 بالیواًذُ

 درصذ 15 24 درصذ 60 درصذ 10 درصذ 30 هیلیارد ریال 100تا سمف  1

 درصذ 18 30 درصذ 60 درصذ 10 درصذ 30 هیلیارد ریال 100باالتر از  2

 

ردیف
 

 آدرس/  پالن  ثبتی  / لغعِ
 اعیاى  عرصِ  هتر هربع

 لیوت  پایِ)ریال( هیساى  هالىیت  /تَضیحات ًَع هله/ واربری

 )هتر هربع( (هترهربع )

1 
برخیاباى  -آباد  رٍستای حسي -رفسٌجاى 

فرعی از 1156پالن ثبتی  -ضْیذاى رضائی 
 ورهاى  9اصلی بخص  1877

 زراعی -باغ  --- 2765/4

 هطجروِ غیر باغ - تىبري هالىیت سٌذ دارای–ضطذاًً 
 ٍ وردیذُ هستْله خیاباى تعریض عرح در آى از همذاری
 دارد لرار تلفي ٍ برق ّای تیر ٍ خغَط حرین در ًیس همذاری

تَافك با ادارات هربَعِ ٍ ّوچٌیي دّیاری حسي  رًٌَِّ وِ
 آباد بر عْذُ خریذار خَاّذ بَد.

000/000/800/1  

2 
 - 36بعذ از وَچِ  -خیاباى سرباز  -ورهاى 

فرعی  28جٌب ًوایٌذٌی سایپا پالن ثبتی 
 ورهاى 2اصلی بخص  3980از 

 تجاری -زهیي   130/65 548/5

سٌذ هالىیت  در حتهسا- بري ته سٌذ دارای –ضطذاًً 
هتر هربع آى در عرح تعریض  85/9هتر هربع وِ حذٍد 634/4

هتر  548/5، بالیواًذُ هله بِ هیساى  ٌردیذُخیاباى هستْله 
هربع هَجَد هی باضذ وِ هجذدا دارای اصالحی بَدُ ٍ پس 

از اًجام اصالحات هسبَر تَسظ بٌیاد هستضعفاى ّر آًچِ از 
ُ باضذ بِ خریذار هٌتمل خَاّذ هساحت سٌذ هالىیت بالی هاًذ

ٌردیذ . خریذار ّیچ ًٌَِ ادعایی ًسبت بِ هساحتْای 
 اصالحی را ًخَاّذ داضت. )فرٍش با ٍضع هَجَد ( 

17775070007000 
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آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه 
9600419 و 9600420

نظر به اینکه شرکت تعاونی مهرگیاه بانوان بدهکار و آقای حسین صمدی و شرکت شهرکهای صنعتی 
راهنین نسبت به پرداخت بدهی خود در مهلت تعیین شده اقدام ننموده اند لذا در اجرای مقررات ماده 
بستانکار  به درخواست  بنا  و  ثبت مصوب سال 1386  قانون  ماده 34 اصالحی  قانون اصالح  واحده 
ششدانگ پالکهای شماره 14452 فرعی از 1783 اصلی بخش 3 کرمان و پالک 17621 فرعی از 
1783 اصلی بخش 3 کرمان و 153 فرعی از 60 اصلی واقع در بخش 6 کرمان به شرح ذیل از طریق 

مزایده به فروش می رسد: 
از اصلی  فرعی  از 10593  مفروز و مجزی شده  از 1783 اصلی  فرعی  1ـ ششدانگ پالک 17621 
مذکور واقع در بخش 3 کرمان به آدرس کرمان بلوار شیراز خیابان بوستان کوچه 10 قطعه دوم قبل 
از جنوبی 1، که سند مالکیت آن ذیل ثبت شماره 54185 صفحه 363 دفتر 203  امالک ثبت و صادر 
شده است به مساحت 96/5 مترمربع با حدود اربعه: شماال اول به طول 5/4 متر دیواریست به قسمت 
پرخیابان دوم در 3 قسمت که قسمت اول شرقی و سوم غربیست به طولهای 5 و 1/2 و 5 متر درب و 
دیواریست براه پله اشتراکی سوم به طول 5/3 متر دیواریست به قسمت پرخیابان شرقا به طول 12 متر 
دیواریست به قسمت پر زمین جز 8754 فرعی از 1783 اصلی جنوبا در 3 قسمت که دوم غربیست 
به طولهای 5/1 متر و 5/1 و 5/8 متر دیواریست به قسمت پر حیاط اشتراکی غربا به طول 5/10 متر 
دیواریست به قسمت پر زمین جز 8754 فرعی و سقف با کف 14452 فرعی مشترک است فرعیها 
کال از 1783 اصلی که بر طبق نظریه کارشناس رسمی ملک مذکور دارای سند مالکیت تک برگ 
می باشد حدود اربعه فعلی ملک با سند مالکیت تطبیق می نماید عرصه ملک وقف است وضعیت 
مفید 96/5  بنای  و  بقدرالسهم  به مساحت عرصه  طبقه  آپارتمانی سه  به صورت مجتمع  ملک  فعلی 
مترمربع است این ملک یک مجموعه سه واحدی احداث شده است ملک مورد ارزیابی دارای بنای 
سه طبقه است مساحت زیربنا هر یک از طبقات بدین شرح می باشد 1ـ همکف 109/5 مترمربع 2ـ 

طبقه اول 109/5 مترمربع و سایر و زیرزمین 96/5 مترمربع می باشد نقشه بنا مطابق با اصول می باشد 
اسکلت ساختمان فوالدی نوع سقف ها طاق ضربی و روکار بنا سنگ گرانیت است کیفیت مصالح 
رطوبت  است  کامل  رطوبت  لحاظ  از  بنا  کاری  عایق  است  جنوبی  شمالی  بنا  است  مصرفی خوب 
مشاهده نگردید عمر تقریبی بنا 13 سال می باشد باقیمانده عمر مفید بنا 37 سال پیش بینی می شود 
سیستم گرمایش پکیج و سیستم سرمایش کولرآبی ملک در اجاره می باشد و نام متصرف فعلی ملک 
آقای امیرنوه ای می باشد و میزان مال االجاره ماهیانه 5/000/000 ریال می باشد سایر عواملی که در 
ارزش ملک موثر می باشد شامل تجهیزات داخلی و خارجی )نمای بیرونی( ملک و سایر موارد در 
ملک بدین شرح می باشد نوع آشپزخانه اپن و نوع کابینت ام دی اف و نوع کف پوش سنگ می 
باشد ارزش ملک با توجه به مشخصات فوق الذکر بدین شرح می باشد ارزش 96/5 مترمربع آپارتمان 
)زیرزمین( به قرار هر مترمربع 12/500/000 ریال 1/206/250/000 ریال و ارزش امتیازات آب ـ برق 
ـ تلفن ـ گاز 25/000/000 ریال جمع کل 1/231/250/000 ریال می باشد ارزش ملک اعم از عرصه 
و اعیان و تاسیسات و ملحقات با در نظر گرفتن قیمت روز ملک با توجه به امکان فروش متوسط به 

میزان 1/231/250/000 ریال تعیین و تایید می گردد.
اصلی  از  فرعی  از 10593  مفروز و مجزی شده  از 1783 اصلی  فرعی  2ـ ششدانگ پالک 14452 
دوم  قطعه   10 بوستان کوچه  خیابان  شیراز  بلوار  کرمان  آدرس  به  کرمان   3 بخش  در  واقع  مذکور 
از جنوبی 1، که سند مالکیت آن ذیل ثبت شماره 74486 صفحه 577 دفتر 306 امالک ثبت  قبل 
پنجره و  متر  به طول 5/4  اول  اربعه: شماال  با حدود  مترمربع  به مساحت 109/5  و صادر شده است 
دیواریست به خیابان دوم در 3 قسمت که قسمت اول شرقی و سوم غربیست به طول های 5 و 1/2 و 
5 متر درب و دیواریست به راه پله اشتراکی سوم به طول 5/3 متر دیواریست به خیابان شرقا به طول 
12 متر دیواریست به زمین جز 8754 فرعی از اصلی مذکور جنوبا به طول 5/10 متر پنجره و درب و 
دیواریست به حیاط اشتراکی غربا به طول 13 متر دیواریست به فضای زمین جز 8754 فرعی از اصلی 
اصلی مذکر  از  فرعی  با کف 14451  اصلی مذکور سقف  از  فرعی  با سقف 10593  مذکور کف 
مشترک است که بر طبق نظریه کارشناس رسمی ملک مذکور دارای سند مالکیت تک برگ می 

باشد حدود اربعه فعلی ملک با سند مالکیت تطبیق می نماید عرصه ملک وقف است وضعیت فعلی 
ملک به صورت مجتمع آپارتمانی سه طبقه به مساحت عرصه بقدرالسهم و بنای مفید 109/5 مترمربع 
است این ملک یک مجموعه سه واحدی احداث شده است ملک مورد ارزیابی دارای بنای سه طبقه 
است مساحت زیربنا هر یک از طبقات بدین شرح می باشد 1ـ همکف 109/5 مترمربع 2ـ طبقه اول 
109/5 مترمربع و سایر و زیرزمین 96/5 مترمربع می باشد نقشه بنا مطابق با اصول می باشد اسکلت 
ساختمان فوالدی نوع سقف ها طاق ضربی و روکار بنا سنگ گرانیت است کیفیت مصالح مصرفی 
مشاهده  رطوبت  است  کامل  رطوبت  لحاظ  از  بنا  کاری  عایق  است  جنوبی  شمالی  بنا  است  خوب 
نگردید عمر تقریبی بنا 13 سال می باشد باقیمانده عمر مفید بنا 37 سال پیش بینی می شود سیستم 
ارزش  باشد سایر عواملی که در  نمی  اجاره  پکیج و سیستم سرمایش کولرآبی ملک در  گرمایش 
ملک موثر می باشد شامل تجهیزات داخلی و خارجی )نمای بیرونی( ملک و سایر موارد در ملک 
بدین شرح می باشد نوع آشپزخانه اپن و نوع کابینت ام دی اف و نوع کف پوش سرامیک می باشد 
ارزش ملک با توجه به مشخصات فوق الذکر بدین شرح می باشد ارزش 109/5 مترمربع آپارتمان 
به قرار هر مترمربع 14/000/000 ریال 1/533/000/000 ریال و ارزش امتیازات آب ـ برق ـ تلفن ـ 
گاز 25/000/000 ریال جمع کل 1/558/000/000 ریال می باشد ارزش ملک اعم از عرصه و اعیان 
و تاسیسات و ملحقات با در نظر گرفتن قیمت روز ملک با توجه به امکان فروش متوسط به میزان 

1/558/000/000 ریال تعیین و تایید می گردد.
3ـ ششدانگ پالک 153 فرعی از 60 اصلی مفروز و مجزی شده از 8 فرعی از اصلی مذکور واقع در 
بخش 6 کرمان به آدرس کرمان شهرک صنعتی خضرا خیابان ملیکا روبروی بوتیا صنعت شرکت 
بانوان، که سند مالکیت آن ذیل ثبت شماره 74486 صفحه 577 دفتر 306 امالک ثبت و  مهرگیاه 
معبر  به  متر  به طول 30  اربعه: شماال مرزیست  با حدود  مترمربع  به مساحت 1350  صادر شده است 
مجاور شرقا مرزیست به طول 45 متر به قطعه بیست تفکیکی جنوبا مرزیست به طول 30 متر به قطعه 
22 تفکیکی غربا مرزیست به طول 45 متر به قطعه هجده تفکیکی که بر طبق نظریه کارشناس رسمی 
1ـ ساختمان کارخانه با سازه فلزی )سوله( به ابعاد 14/35 * 36 ـ کف سنگ ـ بدنه )سرامیک( بدون 

نماسازی 
2ـ حصارکشی اطراف زمین دیوار بلوکی سه طرف )جنوب ـ غرب و شرق( به ارتفاع 2 متر و سمت 

شمال دیوار بلوکی با نرده فلزی 
3ـ ساختمان نگهبانی با سازه آجری پاکار سقف بدون اجرای بتن شناژهای عمودی به مساحت 27/3 مترمربع 
و ارزش ملک عرصه و اعیان بدین شرح: عرصه به مساحت 1350 مترمربع به ارزش 1/147/500/000 
ریال و اعیان سوله به مساحت 516/6 مترمربع به ارزش 2/583/000/000 ریال و حصارکشی به طول 
150 متر به ارزش 97/500/000 ریال و آب و برق )50 کیلووات( و گاز جمعا به ارزش 270/000/000 
ریال و نگهبانی نیمه کاره به ارزش 40/000/000 ریال جمع کل 4/138/000/000 ریال ارزش کل 

ملک بدون در نظر گرفتن ارزش ماشین آالت به مبلغ 4/138/000/000 ریال 
طبق اسناد رهنی شماره 44052 ـ 93/5/4 و 44053 ـ 93/5/4 دفترخانه 15 کرمان در رهن بانک سپه 
کرمان واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 ظهر روز یکشنبه مورخه 1398/04/09 اداره اجرای اسناد 
رسمی کرمان واقع در ضلع شمالی پارک نشاط از طریق مزایده به فروش می رسد و مزایده از مبلغ 
پایه کارشناسی به شرح فوق که قطعی گردیده است شروع و باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد 
شد فروش کال نقدی است الزم به ذکر است طالبین و خریداران می توانند در وقت مقرر با ارائه چک 
رمزدار به مبلغ پایه در جلسه مزایده شرکت کنند پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم 
از حق انشعاب یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده از این بابت بدهی داشته باشد و 
نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده 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: 1398/03/21         338 م/الف

علیرضا محمدی کیا ـ رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 

فرهنگ و ادب

»... خواجو را معانی خوش و اسلوب شیرین و دلکش در غزل، 
میان معاصران ممتاز گردانید. حافظ که در بحبوحه ی شهرت 
و شاعری خواجو، پای در میدان سخنوری نهاد، شاعری جوان 
و پرشور و پاک اعتقاد، رندی حقیقت جو و شاعری استاد در 
شهر خویش می جست که از نظر عقیده، مسلک و طریقت او 
پیروی کند. خواجو را می شناخت و اشعار شوق انگیز او را بسیار 
خوانده و به ذوق خویش پسندیده بود. با وی موانس و مجالس 
شد و دیری نگذشت که رنگ سخن استاد گرفت. چنانکه ِمهر 
و اُنس این دو شاعر به یکدیگر ـ با تتبُّع و مقایسه ی اشعار 
با یک  زیرا در بسیار غزل  به خوبی روشن می گردد.  آنان ـ 
وزن و قافیه با هم متفّقند. حافظ مضامین بسیار و ترکیبات بی 

شمار از استاد گرفته است.
برخی از غزل های حافظ در جواب غزل های خواجو است و 
برخی با تغییر قافیه به همان وزن و ردیف و مضمون می باشد. 

اینک قسمتی را در اینجا نقل می کنیم: 
)طره ی مشکین نباشد بر رخ جانان غریب/ زانکه نبود سنبل 

سیراب در بستان غریب( »خواجو« 
حافظ با تغییر قافیه گوید: )گفتم ای سلطان خوبان، رحم کن 

بر این غریب/ گفت در دنبال دل، ره گم کند مسکین غریب(
ما/  پیر  دارد  خّمار  خانه ی  رهن  )خرقه  است:  فرموده  خواجو 
ای همه رندان، مرید پیر ساغر گیر ما!/ گر شدیم از باده بدنام 
جهان، تدبیر چیست؟ / همچنین رفته است از روز ازل تقدیر ما(

و جناب حافظ فرموده است: )دوش از مسجد سوی میخانه آمد 
پیرما/ چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما؟/ در خرابات 
ُمغان ما نیز همدستان شویم/ کانچنین رفته است از روز ازل 

تقدیر ما(«
بر  مشتمل  رساله،  و  کتاب  دوازده  خواجو  اینکه  به  توجه  با 
هزاران بیت در قالب های غزل و مثنوی و دیگر قالب های 
مثل  برنیامده  درصدد  هرگز  و  آفریده  نثر،  نیز  و  فارسی  شعر 
شاگرد خود »حافظ« بهترین بیت ها را به یادگار گذارد و بقیه 
را در آب بشوید، این شاعر بزرگ کرمانی، شهرت حافظ را به 

دست نیاورده است.
به عالوه همشهریانش نیز طی 700 سال گذشته برای معرفی 
بود  حدی  به  مهری  بی  این  و  نگماشتند  همت  آثارش  و  او 
زباله  های  توده  زیر  در  شیراز  اکبر  اهلل  تنگ  در  مزارش  که 
مرعشی  سید حسین  چون  بزرگی  مرد  اینکه  تا  بود  شده  گم 
که  ای  موسسه  تاسیس  بود،  کرمان  استاندار  که  زمانی  در 
این  هنر  و  ادب  و  علم  بزرگان  ی  چهره  از  فراموشی  غبار 
دیار دیرپا بزداید را وجهه ی همت خود ساخت و با همکاری 

مزار  احداث  برای  اعتباری  کریمان،  دیار  فرزانگان  از  جمعی 
قرن  ی  فرزانه  این  آثار  و  داد  اختصاص  کرمانی  خواجوی 
از جمله  که  یافت  نشر  باز  کرمان شناسی  مرکز  توسط  هفتم 
برگزاری »کنگره ی  مناسبت  به  ارزشمندی که  و  نفیس  آثار 
جهانی بزرگداشت خواجوی کرمانی« در سال 1370 به چاپ 
رسید، »گزیده ی غزلیات خواجوی کرمانی« است که به خط 
مقدمه ی  با  و  کتابت شد  امیرخانی  استاد غالمحسین  زیبای 
احمد سهیل خوانساری و شمارگان 6500 نسخه انتشار یافت. 
تمامی 264 صفحه این کتاب گرانبها و زیبا توسط استاد مجید 
یافته  بر کاغذ گالسه اعال تذهیب  مهرگان و محمد طریقتی 
و لذا با توجه به گرانی کاغذ و هنرهای خوشنویسی و تذهیب 
در این روزگار، امکان چاپ مجدد آن، آرزویی رویایی به شمار 
می رود و به همین علت دارندگان هر نسخه ی این اثر هنری 
زیباترین  که  دارند  اختیار  در  آنتیک  و  عتیقه  کتابی  نفیس، 
آقایان محمدعلی  به کوشش  غزلیات جناب خواجوی کرمانی 
گالبزاده و عباس بنی عامریان گزینش شده و در آن به چاپ 

رسیده است.
مقدمه ی این مطلب از مقدمه ی کتاب مذکور انتخاب شد و در 
ادامه نخستین غزل کتاب را از کلک شیرین سلک هموالیتی 

هنرمندمان، جناب خواجوی کرمانی می خوانید.
یاد باد آنکه به روی تو نظر بود مرا

ُرخ و ُزلفت، عوض شام و سحر بود مرا
یاد باد آنکه ز نظاره رویت، همه شب

در َمِه چارده تا روز نظر بود مرا
یاد باد آنکه ز رخساِر تو هر ُصبحدمی

افق دیده ُپر از شعله خور بود مرا
یاد باد آنکه ز چشم خوش و لعل لب تو

نقل مجلس همه بادام و شکر بود مرا
یاد باد آنکه ز روی تو و عکس می ناب

دیده ُپر شعشعه شمس و قمر بود مرا
یاد باد آنکه گرم َزهره گفتار نبود

آخر از حاِل تو هر روز خبر بود مرا
یاد باد آنکه چو من عزم سفر میکردم

بر میان دست تو هر لحظه کمر بود مرا
یاد باد آنکه برون آمده بودی به وداع

وز َسر کوی تو آهنِگ سفر بود مرا
یاد باد آنکه چو خواجو ز لب و دندانت
در دهان شّکر و در دیده گهر بود مرا

شعر  حیاتی  ی  هسته  ی  مثابه  به  عاطفه  زیبا،  غزل  این  در 
که سخن فخیم و استوار را به جاودانگی پیوند می زند، بسیار 
قوی و چشمگیر است. از آن گذشته، شاعر موفق شده است، 
بار عاطفی شعر را در محور عمودی ـ بی هر گونه انحراف و 
تزلزلی تا به آخر حفظ کند که از استادی خواجوی کرمانی در 

زندگی بخشیدن به واژه ها و جمله ها حکایت دارد.
و  قوی  چنان  ـ  و شخصی  فردی  چند  ـ هر  عاطفی شعر  بار 

در  ویژه  به  ـ  خواننده  که  ایماژهاست  و  خیال  صور  بر  سوار 
بیت های پایانی غزل ـ با شاعر به همزاد پنداری و اشتراک 
که  ای  عاشقانه  تصاویر  در  را  خود  یابد  می  دست  احساس 
شاعرانگی شاعر را غنا بخشیده است، باز می یابد و این همه، 
حاصل استادی خواجو در سخنوری است که اجازه نداده است، 
از  را  را به دست گیرد و غزل  موسیقی قدرتمند عنان عاطفه 

زندگی تهی سازد.
از  ردیف،  و  قافیه  غنای  بر  عالوه  موسیقی،  بخش  در  غزل 
و  معنوی  موسیقی  همراه  به  ها  مصوت  و  ها  صامت  تناسب 
برخوردار  لفظی هم  قاعده ی صنایع  به  آمیزش  نیز  و  درونی 
است و به همین لحاظ، غزل ظرفیت الزم را برای تبدیل شدن 

به ترانه ای ماندگار داراست.
به عالوه، هماهنگی یکپارچه ی محتوای غزل با زیبایی های 
لفظی شعر، خواننده ی فرهیخته را اقناع می کند عدم تکرار 
واژگان از وسعت تحسین برانگیز دایره ی لغات شاعر و به تبع 
آن، پشتوانه ی فرهنگی وی که تجربه های ذیقیمت فردوسی 
ها، رودکی ها، نظامی ها و .. شاعران عرب زبان را داراست، 

دست شاعر را در بیان سخنی نو باز گذاشته است.
با این وصف، عاطفه شخصی شاعر اجازه نداده از روابط معمول 
و  خیام  و  کنارحافظ  در  نامش  تا  رود  فراتر  معشوق  و  عاشق 
درد  که  است  حالی  در  این  بیابد.  جهانی  درخششی  موالنا، 
با دغدغه های جهانی،  نیشابوری  خیام  بزرگی چون  شاعران 
ثبت کرده  عالم  بر جریده ی  را  آنها  نام  که  بوده  ناب  دردی 
است و شاگردان مکتب خواجو، چون خواجو شمس الدین حافظ 
دیگر  و  خواجو  مضامین  با  موارد  از  بسیاری  در  که  شیرازی 
شاعران پیش از خود، شعر سروده اند، درد مشترک بشریت را 
بازتابانده و ایجاز و فشردگی کالم را در حد اعجاز به عنوان 

ستیغ آسمان سای هنری عرضه کرده است.
و  مفاهیم  زیبا،  غزل  این  در  کرمانی  خواجوی  که  چند  هر 

مضامین گسترده را درنهایت ایجاز بیان کرده است ولی ناتوانی 
او در عبور از دغدغه های شخصی، مانعی بر سر شهرت جهانی 
به  قادر  که  مترجمی  امروزه  اگر  که  نحوی  به  است.  شده  او 
برگردان صور خیال و ظرافت های فرهنگی شعر حافظ باشد، 
می تواند دیوان این نابغه ی قرن هفتم را با شمارگان میلیونی 

بر جهانیان عرضه کند.
بی شک این بیت حافظ، اگر به زیبایی ترجمه شود، جهانیان 
را از گرایش به خشونت باز می دارد: )مباش در پی آزار و هر 
چه خواهی کن/ که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست( و 
هیچ آزاده ای باور نمی کند، ایرانیان کمترین گرایشی به ترور 

داشته باشند.
یا این دو بیت زیبا که از عشق و زندگی می گویند: )صبحدم، 
مرغ چمن با گل نوخاسته گفت/ ناز کم کن که در این باغ بسی 
چون تو شکفت/ گل بخندید که از راست نرنجیم، ولی/ هیچ 

عاشق سخن سخت به معشوق نگفت(
یا این بیت که نهایت آزادگی را القا می کند: )غالم همت آنم 

که زیر چرخ کبود/ زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است(
از سویی: واژه سازی ها، ترکیبات نو و بدیع، جاده سازی برای 
زبانی  به  گویی  سخن  و  پذیر  باور  های  پارادوکس  آیندگان، 
نزدیک به زبان تخاطب، حافظ را در قلب مخاطب جای داده 
و کالمش ـ هر چند فخیم و ادبی ـ در دل جان مردم کوچه و 
بازار چنان رسوخ می کند که هرگز فراموش نمی شود. حافظ 
با ترکیباتی نظیر »رنگ تعلق«، »دولت فقر« و .. به آنچه که 
در شعر امروز حسامیزی نامیده می شود، قرنها از شاعران شعر 
کالسیک ما جلو بوده و حتی بسیاری از شاعران نوپرداز، برخی 
ترکیبات او را در شعر خود به کار برده و بعضی هم مصرعی از 
این شاعر بزرگ را در چند صفحه بیان کرده اند. نظیر »چشم 
ها را باید شست« اثر سهراب سپهری مضمونی است که حافظ 

قرنها پیش در موجزترین کالم شاعرانه بیان کرده است.

در وادی ادبیات

چند و چونی درباره ی غزلی از خواجوی کرمانی 
به قلم

 یحیی فتح نجات 

غریبه

با من غریبه ای تو
ولی آشنای من 

باقیست یاد تو در خاطرات من
آن شب 

که همدم من بود یاد تو 
قلبی شکست ؛ 

عاشق افسرده ای گریست 
اما صدای قهقهه ات همچنان رسید 
از خاطرات خوِش دیگری به گوش 
آن دیگری که تو رفتی ز خاطرش

من بودم و سکوت و شب وانتظار سرد 
اما خیال تو با دیگری نشست 

بیچاره من 
که تو را می نوشته ام 

در خاطرات غربت خویشم 
به نام عشق 

بیچاره من
که تو را می سروده ام ...

برجای مانده در غزلم رّد پای تو
بیچاره من

که به تنهائی ام هنوز
جاریست یاد تو در اشکهای من

به قلم مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی

سئواالتی که نویسندگان باید پاسخ دهند
سرویس ادبی کرمان امروز

 

  
استاد دانشگاه نیویورک و موسس سایت نویسندگان سایه آمریکا 
می گوید نوشتن برای مخاطب بسیار ساده است ولی قبل از آن باید 
نویسندگان به سواالتی پاسخ دهند تا بتوانند نوشتن را شروع کنند.

  به گزارش خبرگزاری کتاب ایران به نقل از فاکس نیوز، مایکل 
لووین صاحب سایت نویسندگان سایه )ghostwriting( است که 
در این سایت راهنماهایی برای نویسندگی و نوشتن ارائه می کند. او 
در یادداشتی می گوید اگر می توانید در یک روز یک رمان بنویسید 
به طور حتم می توانید در شش ماه نیز یک کتاب را تمام کنید. البته 
این جمله نوعی شعار سمبلیک برای تمرکز نویسندگان است ولی 
لووین می گوید سرعت بستگی به نویسنده و شروع نوشتن دارد. وی 
بر اساس تجربه خود در 30 سال تدریس در دانشگاه نیویورک اعتقاد 
دارد شروع به نوشتن از ادامه و انتهای آن مهم تر است که توصیه های 

زیر برای این منظور آورده شده است:
 1. چیزی به نام مانع نویسنده وجود ندارد.

شاید شنیده باشید که گفته می شود قسمت های چپ و راست مغز 
هر کدام وظیفه انجام یک سری از کارها را بر عهده دارد و بین آنها 

موانع ساختاری وجود دارد ولی این مطالب مربوط به دروس پزشکی 
هستند و در حوزه نویسندگی منطقی نیستند. وقتی بخواهید مطلبی 
بنویسید مطمئن باشید همه قسمت های مغز با شما همراه خواهند 
بود و هیچ سد و مانعی برای همراهی آن با شما وجود ندارد. کافی 

است نقشه مسیر را تعیین کنید.
 2. جمالت زشت و کوتاه کلید موفقیت

همیشه به دانشجویانم می گویم وقتی می  خواهید کار نویسندگی را 
شروع کنید سعی نکنید جمالت زیبا و شیک بنویسید. دو صفحه پر 
از کلمات و جمالت زشت و زننده بنویسید تا قدرت نویسندگی شما 
نوشتن  بر اساس تجربه من  باشد ولی  یابد. شاید خنده دار  افزایش 
جمالت زیبا و به اصطالح با کیفیت نیاز به وسواس و تجربه زیاد دارد 
و این کار انرژی نویسندگان تازه کار را می گیرد. پس برای تمرین با 

جمالت ساده و پیش پا افتاده شروع کنید و تمرین کنید.
 3. نگران کیفیت نباشید.

بهترین  نوشتن آن هستید  فکر کنید چیزی که در حال  همیشه 
چیزی است که انجام داده اید. فکر کنید چیزی که نوشته اید بهتر از 
آن نمی شود. و در ضمن فکر کنید که چیزی که نوشته اید بدترین 
چیزی است که ممکن است وجود داشته باشد. به عبارتی زیاد به 
کیفیت فکر نکنید. سعی کنید هرچیزی که در ذهن دارید روی کاغذ 

بیاورید و بعداً این نوشته ها قابل ویرایش هستند.
 4. هیچ وقت به عقب نگاه نکنید.

نوشتن  برای  زیادی  انرژی  و  هیجان  تازه کار  نویسندگان  همیشه 

را  خلق  این  ولی  کرده اند  خلق  خودشان  که  دارند  داستان هایی 
تا  کنند  ارائه  مخاطب  به  درستی  و  کمال  نهایت  با  دارند  دوست 
میزان اعتبار خود را افزایش دهند. آنها ساعت ها وقت صرف ویرایش 
می نویسند  داستان  صفحه   10 می کنند.  خود  داستان  بازنویسی  و 
 30 شما  می گوید  مغزی  ساختارهای  می کنند  ویرایش  بار  سه  و 
صفحه داستان نوشته اید ولی در عمل همان 10 صفحه وجود دارد. 
فرض کنید داستان به 600 صفحه برسد. تصور کنید چه زمانی باید 
صرف نوشتن 1800 صفحه داستان در مغزتان کنید. پس زیاد به 

نوشته های قبلی توجه نکنید و تنها به جلو بروید.
 5. بیشتر از محتویات به مخاطب نگاه کنید.

خیلی از نویسندگان حرفه ای مخاطبان خاص خود را دارند و تنها 

روی نوشته ها و محتویات کتاب خود تمرکز می کنند. نویسندگان 
تازه کار قبل از شروع باید به  مخاطب خود و نحوه جذب آنها فکر 
کسانی  آمریکا  در  موفق  نویسندگان  من  تجربه  اساس  بر  کنند. 
ذائقه  به  نوشتن  از  قبل  یعنی  هستند.  محور  مخاطب  که  هستند 
چه  دارند.  وجود  حوزه  این  در  سواالتی  می کنند.  توجه  مخاطب 
قشری مخاطب کتاب هستند؟ آنها کجا هستند؟ چگونه می خواهید 
آنها را تحت تاثیر درآورید؟ با خواندن کتاب  شما دوست دارید چه 
واکنشی نشان بدهند؟ اگر توانستید به این سواالت پاسخ دهید بهتر 

است نوشتن را شروع کنید.
 6. کتاب ها ابزار نفوذ هستند نه داستان

نقش ما به عنوان نویسنده روشن ساختن و سرگرم کردن است. ما 
در ظلمات شب شمعی را روشن می کنیم تا بقیه راه را ببینند. عالوه 
از طریق  باید  بر شمع نویسندگان آینه جامعه هستند و مخاطبان 
کتاب های آنها باید خودشان را تماشا کنند. پس اگر نتوانید آدم های 
بنویسید.  داستان  آنها  برای  نمی توانید  بشناسید  را  خود  اطراف 
مطالب کتاب شما بیشتر از اینکه یک داستان واقعی یا تخیلی برای 
سرگرم کردن باشند باید حل کننده مسائل و نشان دادن مشکالت 
مردم اطراف باشند. وقتی نویسنده بتواند خودش را بخشی از جامعه 
بداند شروع کردن برای نوشتن کار ساده ای خواهد بود ولی وقتی 
یک نویسنده از کره دیگری آمده باشد نوشتن برای مردمان این کره 

خاکی کمی سخت خواهد شد.
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آرمانی   نیاز یک جامعه ی  انتظامی  نیروی  
بر  اجتماعی  اندیشمندان  ی  همه  و  است 
دارند.  تاکید  نیرویی  چنین  وجود  ضرورت 
نیرویی که با اقتدار در برابر اخالل گران نظم 
و امنیت ایستاده و تیشه  بر ریشه های ظلم و 
فساد و عدالت  می کوبدتا ارمغان آور عدالت 
سالمت،  اعتماد،  امنیت،  باشد.  آرامش  و 
انتظامی  نیروی  حضور  ثمره  نشاط  و  پویایی 
مجموعه  این  راه  این   در   . است  جامعه  در 
شهدای بی شماری را تقدیم خاک پاک ایران 
برگزاری  مناسبت  به  است.  نموده  اسالمی 
یادواره شهدای نیروی انتظامی در کرمان در 
ذیل به معرفی تنی چند از این شهیدان واال 

مقام می پردازیم:
 شهید منوچهر رستمي راوري

شهيد ياد شده در بيست و نهم ارديبهشت ماه سال 
1342 در شهرستان تبريز ديده به جهان گشود. تا 
مقطع ديپلم درس خواند و پس از آن به استخدام 
كميته انقالب اسالمي در آمد. در تاريخ 63/02/26 
در درگيري با اشرار مسلح در گردنه شور بين زاهدان 
و خاش به اسارت اشرار مسلح در آمد و پس از يازده 
ماه پيكر مطهر وي پيدا شد و در گلزار شهداي شهر 
كرمان آرام گرفت. روحش شاد و يادش گرامي باد.

شهید مهدی تیکدری نژاد

شهيد مهدي تيكدري نژاد فرزند حسين  در بهمن 
ماه 1344 در كرمان در يك خانواده مذهبي متولد 
شد و در سن 7 سالگي دوره ابتدايي ابتدايي را در 
آغاز كرد و در 12 سالگي  از مدارس كرمان  يكي 
دوره راهنمايي را شروع كرد ودر مرداد ماه 1362 
 /02/28 تاريخ  در  كه  رفت  سربازي  خدمت  به 
1364 در زبيدات خوزستان بر اثر تركش خمپاره 
به  برای مداوا  ي دشمن مجروح شد كه بالفاصله 
بيمارستان اعزام كه به علت جراحات وارده در تاريخ 
1364/04/02 در بيمارستان نيرو هوايي تهران به 
از  پاكش  پيكر  و  گرديد  نائل  رفيع شهادت  درجه 
و تحويل خانواده  به كرمان  قانوني  طريق پزشكي 

وي شد.
 شهید  مهدي پور محي آبادي

   شهيد ياد شده در بيست و دوم بهمن ماه سال 45 
در خانواده اي مذهبي در شهرستان كرمان ديده به 
جهان گشود.  تا پايان مقطع ابتدايي درس خواند، 
وارد كميته انقالب اسالمي گرديد، در سال 1368 
ازدواج نمود و ثمره اين ازدواج يك فرزند پسر بود 
كه پس از شهادت پدر بزرگوارش به دنيا آمد، شهيد 
اشرار  با  ازدواج در درگيري  از  گرانقدر 7 ماه پس 
شهادت  رفيع  درجه  به  جوپار  ارتفاعات  در  مسلح 

نائل آمد. 
 شهید  مهدی علی نقی زاده

شهيد گرانقدر  در  سال 1341/11/01 در شهرستان 
ماهان ديده به جهان گشود و تا مقطع سيكل ادامه 
به خدمت  تحميلي  با شروع جنگ  و  داد  تحصيل 
مقدس سربازي اعزام شد و به صورت داوطلب در 
ميدان نبرد حق عليه باطل حضور يافت و در تاريخ  
29 فروردين ماه سال 1362 در منطقه كردستان 
توسط عناصر ضد انقالب به فيض شهادت نائل شد.

 شهید مهدي کامران زاده
 

  
سال  ماه  مرداد  پنجم  در  شده  ياد  گرانقدر  شهيد 
1362 در شهرستان كرمان ديده به جهان گشود. 
وي تا پايان دوره متوسطه ادامه تحصيل داد و پس 
به  از اخذ مدرك ديپلم در مرداد ماه سال 1381 
استخدام نيروي انتظامي در آمد سرانجام در سوم 
ارديبهشت ماه سال 1383 حين اجراي كمين عليه 
اشرار و قاچاقچيان مسلح به فيض شهادت نائل آمد. 

مزار شهيد در گلزار شهداء شهر كرمان است.
شهید مهران فصیح پوریان

شهيد مهران فصيح پوريان ششم مرداد ماه 1350 
ياسوج  شهرستان   توابع  از  دروهان  روستاي  در 
)كهكلويه بويراحمد( در خانواده اي مذهبي ديده به 
جهان گشود تا پايان مقطع راهنمايي درس خواند. 
در تاريخ 74/06/20 جهت انجام وظيفه در نيروي 
شهريور  هجدهم  شد.  به خدمت  مشغول  انتظامي 
اشرار  با  راين  كرمان هنگام درگيري  در   ،  1376
بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسيد . مزار وي در 

شهرستان ياسوج واقع شده است .   
  شهید مهدي نخعي

خانواده  در   1361 سال  در  نخعي  مهدي  شهيد 
و  به جهان گشود  ديده  راين  در شهر  مذهبي  اي 
متوسطه  و  ابتدايي  تحصيالت  نمودن  از طي  پس 
و اخذ ديپلم در سال 1384به استخدام ناجا درآمد 
انجام  از گذراندن دوره آموزشي مشغول به  و پس 
وظيفه گرديد و در تاريخ 1386/11/28در درگيري 
با قاچاقچيان مواد مخدر در سه راهي راين به درجه 

رفيع شهادت نائل شد.
شهید نادر محمدی زاده

شهيد نادر محمدی زاده در بيست و هفتم دي ماه 
1361 در خانواده اي مذهبي در شهرستان كرمان 
چشم به جهان گشود.  خانواده شهيد از قشر متوسط 
جامعه مي باشد وی  تا مقطع ديپلم درس خواند و 
پس از آن براي خدمت به نظام مقدس جمهوري 
اسالمي در سال 81 وارد نيروي انتظامي شد. ايشان 
در حين انجام ماموريت و كنترل نوار مرزي آبي . 
حين گشت با قايق موتوري به دليل باال آمدن موج 
آب در دريا غرق و به درجه رفيع شهادت نائل آمد.  

شهید محمد  جواد نبی پور

در مورخ 74/5/26 در خانواده اي مذهبی در منطقه 
پابدانا از توابع شهرستان كوهبنان به دنيا آمد. دوران 
تحصيلي خود را تا دوم راهنمايي در پابدانا گذرانده 
كرد.   پيدا  اشتغال  بري  آزاد گچ  به شغل  و سپس 
در مورخ 93/2/20 به خدمت مقدس سربازي اعزام 
شد و در مورخ 93/11/14 در اجراي طرح محمد 
مسلح  اشرار  با  مقابله  منظور  به  و  اهلل)ص(  رسول 
اعزام و در محور راسك  از نيروها  به همراه اكيپي 
خودرو  جاده  خم  و  پيچ  و  زمين  ناهمواري  اثر  بر 
و  آمد  نايل  شهادت  رفيع  درجه  به  و  شد  واژگون 
پيكر پاكش در زادگاه پدری اش  واقع  در روستای 

باغابر شهرستان بردسير دفن شد.
 شهید حمید رضا نقی زاده 

شهيد حميدرضا نقي زاده در دوم مرداد سال 1365 
در شهر كرمان ديده به جهان گشود. اين شهيد عزيز 
از همان كودكي در جلسات قرآن شركت مي كرد 
تا جايي كه در نوجواني حائز رتبه برتر قرآني گرديد 
و از همين سنين فعاليت خود را در پايگاه مسجد 
امام حسين)ع( آغاز كرد. در رشته كامپيوتر تا مقطع 
سپس  كرد.  تحصيل  زاهدان  دانشگاه  در  كارداني 
انتظامي و  انجام خدمت سربازي وارد نيروي  برای 
در گروهان مرزي كشتگان از هنگ مرزي سراوان 
استان سيستان و بلوچستان مشغول به خدمت شد. 

كارشناسي  آزمون  در  خدمت  ماه  هشت  طول  در 
شركت و پذيرفته شد. هنوز مشغول فراهم نمودن 
 1387/11/24 تاريخ  در  كه  بود  تحصيل  مقدمات 
مصادف با اربعين ساالر شهيدان پس از اقامه نماز 
تله  انفجار  اثر  بر  ماموريت  انجام  حين  در  صبح 
انفجاري اشرار مسلح در 4 كيلومتري گروهان مرزي 
كشتگان هنگ مرزي سراوان به درجه رفيع شهادت 

نائل آمد. 
شهید حمیدرضا احمدی مکی آبادی

شهيد حميد رضا احمدی مكی آبادی متولد زرند 
پابدانا چشم  نام  به  كوچكی  بخش  در  سال1352 
نيز  را  ابتدايی و متوسط خود  به دنيا گشود. دوره 
در آنجا به پايان رساند. بعد از پايان تحصيالت به 
خدمت مقدس سربازی رفته و در شهر زاهدان دو 
سال از خدمت خود را گذراند و سپس به استخدام 
انتظامی در امده و به عنوان معاون پاسگاه  نيروی 
ندوشن يزد به مدت سه سال خدمت كرد و برای 
انتقال  كرمان  استان  مخدر  مواد  به  خدمت  ادامه 
يافت و در ماموريت های مختلفی شركت نمود وبعد 
از 32 سال زندگی در تاريخ 1384/9/23 همان طور 
كه در تولد امام رضا چشم به دنيا گشوده بود در 
ميالد هشتمين امام شيعيان به دليل عالقه زيادی 

كه به اين امام معصوم داشت به شهادت رسيدند.
شهید حمید خسروی

شهيد گرانقدر در خانواده مذهبي و واليي چشم به 
جهان گشود. دوران نوجواني خود را در بسيج )پايگاه 
مقاومت امام حسن مجتبي )ع(( در كوچه آسياباد 
در  حضور  به  زيادي  وعالقه  نموده  سپري  شمالي 
جبهه داشت. به همين دليل به محض اخذ مدرك 
ديپلم به خدمت مقدس سربازي رفت. بعد از پايان 
دوره آموزشي در مركز آموزش جهرم شيراز با توجه 
به داشتن حق انتخاب بين تهران و باختران، باختران 
را انتخاب كردند و در نهايت بعد از 15 روز خدمت 
سربازي در قصرشيرين به دست منافقين كور دل به 
درجه رفيع شهادت نائل گرديدند. مزار وي در گلزار 

شهدا شهر كرمان واقع است.
شهید حمید  رضا عبدالعلی زاده

سرباز وظيفه  ياد شده در بيست وهشتم بهمن ماه 
1344 در شهرستان كرمان چشم به جهان گشود. 
پدرش حسين )فوت 1363( ارتشي بود و مادرش 
راهنمائي  مقطع  پايان  تا  داشت.  نام  مريم  بي  بي 
درس خواند بعنوان سرباز ژاندارمري در جبهه حضور 
يافت. هيجدهم آذر ماه سال 1363 در انديمشك بر 
اثر اصابت تركش به شهادت رسيد. مزار وي در گلزار 

شهداي زادگاهش واقع شده است  
شهید علی اکبری جور 

يك  در  كرمان  سال42در  در  اكبري  علي  شهيد 
خانواده مذهبي متولد شد و در سن 7سالگي دوره 
ابتدايي را در يكي از مدارس كرمان آغاز كرد و در 
سن 12 سالگي دوره راهنمايي را شروع كردو بعد از 

آن وارد هنرستان چمران شد و بعد  از  اخذ  مدرك 
ديپلم راه و ساختمان متفرقه در رشته تجربي نيز به 
تحصيل پرداخت و ديپلم تجربي خود را نيز گرفت 
و بعد   از  انقالب در رشته ي تجربي دانشگاه آزاد 
رشته شيمي قبول شد. مدتي از آن را تحصيل كرد 
وبعد تغيير رشته داد و رشته كارداني راه و ساختمان 
شهيد چمران قبول شد و در اين رشته مدرك خود 
و  كميته شد  وارد  تحصيل  با  و همزمان  گرفت  را 
بعد از ادغام در پليس اطالعات در يك ماموريت در 
خيابان ابوذر كرمان با يكي از هم رزمان خود به نام 
محمد رضا نظري به درجه رفيع شهادت نائل آمدند.

شهید علي قاسمي گوکي

شهيد داراي 3 فرزند پسر و 7 فرزند دختر مي باشد. 
همه فرزندان ايشان متاهل هستند به جز يكي از 

دختران وي كه مجرد است
 نحوه مجروحيت: برابر اعالم هنگ ژاندارمري سقز  
 1200 ساعت  در  دره  ديوان  منطقه  در  كردستان 
كه  شده  ياد  گرانقدر  شهيد   1362/05/03 مورخ 
به  بوده  دار  عهده  را  تويوتا  دستگاه  يك  رانندگي 
به مين ضد  بودند كه  تردد  در  زني  منظور گشت 
ناحيه  از  نامبرده  نتيجه  در  و  كرد  برخورد  خودرو 
به 70 درصد جانبازي مفتخر  و  بدن مجروح  و  پا 
مي گردد. گفتني است ايشان از فروردين ماه سال 
در  وارده  تشديد جراحات  علت  به   )1396( جاري 
بيمارستان افضلي پور كرمان و بيمارستان بقيه اهلل 
تهران بستري شد و سرانجام در تاريخ 1396/04/31 
در بيمارستان افضلي پور كرمان به فيض شهادت 

نائل مي گردد./
شهید علي پورزنگي آبادي

شهيد معزز ياد شده در يكم فروردين ماه 1331 در 
روستاي اختيار آباد از توابع شهرستان كرمان چشم 
به جهان گشود. پدرش محمد و مادرش فاطمه نام 
در  كرد.  تحصيل  متوسطه  مقطع  پايان  تا  داشت. 
سال 1352 ازدواج نمود و صاحب چهار پسر و دو 
دختر شد. ايشان در نوزدهم مرداد 1378 در شهرك 
الغدير كرمان هنگام درگيري با اشرار به درجه رفيع 

شهادت نائل گرديدند. گفتني است پيكر وي در 
گلزار شهداي كرمان به خاك سپرده شد. 

شهید علی ضیا ابراهیمی

در يازدهم آبان ماه 1347 در تهران ديده به جهان 
گشود. تا پايان مقطع متوسطه تحصيل كرد و ديپلم 
گرفت وي سرباز ژاندارمري)سابق( بود. سرانجام در 
تاريخ 1368/09/01 دركوه هاي كبوتي بم توسط 

اشرار به درجه رفيع شهادت نائل آمد
شهید علی وزیری نسب

در   52 سال  ماه  مهر  در  شده  ياد  وظيفه  سرباز 
پايان  تا   . به جهان گشود  ديده  كرمان  شهرستان 
مقطع متوسطه تحصيل كرد و براي انجام خدمت 
ويژه  يگان   ، انتظامي  نيروي  در  سربازي  مقدس 
در   71/11/16 تاريخ  در  شد.  خدمت  به  مشغول 
درجه  به  راين  منطقه  در  مسلح  اشرار  با  درگيري 

رفيع شهادت نائل آمد.
شهید علیرضا میرزائي شورآبادي

در  ماه سال 1349  فروردين  درتاريخ  معزز  شهيد 
شهرستان  عسكر  قلعه  توابع  از  هراران  روستاي 
به  و مذهبي ديده  اي كشاورز  بردسير در خانواده 
جهان گشود. ايشان به صورت بسيجي و داوطلبانه 
در  و  كرد  مراجعه  باطل  عليه  حق  هاي  جبهه  به 
بيمارستان  به  و  شد  انفجار  موج  دچار  فاو  منطقه 
به   1367 تابستان  در  مجددا  وي  گرديد.  منتقل 
خدمت  به   1368 سال  در  و  رفته  شلمچه  جبهه 
سربازي اعزام گرديد و سپس به منطقه نصرت آباد 
زاهدان اعزام شد و در مرداد ماه 1370 در درگيري 

با اشرار مسلح به درجه رفيع شهادت نائل گرديد.

معرفی چند تن از شهدای عرصه نظم و امنیت

صاحبان  محترم مشاغل )اشخاص حقیقی(
شما می توانید بدون مراجعه به اداره امور مالیاتی، از طریق سامانه www.tax.gov.ir اظهارنامه الکترونیکی خود را 

حداکثر تا پایان خردادماه سالجاری ارسال و مالیات مربوطه را نیز پرداخت نمایید.
35019- 021     ستاد خبری دفتر مرکزی حراست       1526 مرکز ارتباط مردمی        روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور       479017

آگهی مناقصه )مرحله دوم(                                                                                 آگهی مزایده
موضوع: اجاره ساختمان مدارس

معاونت سما دانشگاه آزاد اسالمی كرمان جهت راه اندازی مدارس جديد در نواحی 1 و 2 آموزش و پرورش شهر كرمان نياز 
به رهن و اجاره 3باب ســاختمان دارد. لذا از كليه متقاضيان دعوت می شــود جهت كسب اطالعات و دريافت مدارك همه 
روزه )بجز ايام تعطيل و پنج شنبه ها( به نشانی دانشگاه آزاد اسالمی كرمان – ساختمان اداری شماره 4 - دبيرخانه شورای 

نظارت و هماهنگی سما استان كرمان مراجعه نمايند.
مکان و مهلت دریافت مدارک: دبيرخانه شــورای هماهنگی و نظارت ســما استان كرمان واقع در ساختمان اداری شماره 

4 – از تاريخ درج آگهی به مدت 10 روز
مهلت و مکان تســلیم پیشــنهادات: 10 روز پس از تاريخ درج آگهی– دفتر حراست دانشــگاه آزاد اسالمی كرمان –

ساختمان اداری شماره 3
ســاير شــرايط در اسناد مناقصه مندرج اســت. معاونت سما دانشگاه در قبول پيشــنهادات و انعقاد قرارداد يا رد آنها دارای 

اختيارات تام می باشد و هزينه درج آگهی منتشره در روزنامه سراسری و محلی برعهده برنده مناقصه است.

معاونت سما دانشگاه آزاد اسالمی کرمان

 
 ٍْ٘چٖز رطتَي راٗري :ػٖيذ 

طاه  ٍآ  ؼت  ٌٖ ارديثٖ ظت ٗ ّ ػذٓ در تي ياد  يش در  2431ػٖيذ  طتاُ تثز ػٖز
ؼ٘د ٖاُ گ تٔ ج يذٓ  طتخذاً  .د تٔ ا پض اس آُ  ّذ ٗ  يپيٌ درص خ٘ا طغ د تا ٍق

در درگيزي تا اػزار ٍظيخ  12/21/24در تاريخ  .مَيتٔ اّقالب اطالٍي در آٍذ
خ ٕذاُ ٗ  تيِ سا ػ٘ر   ّٔ پض اس در گزد ٍذ ٗ  ظيخ در آ ػزار ٍ طارت ا تٔ ا اع 

. مزٍاُ آراً گزفت پيذا ػذ ٗ در گيشار ػٖذاي ػٖزياسدٓ ٍآ پينز ٍطٖز ٗي 
 رٗدغ ػاد ٗ يادع گزاٍي تاد.

 
 
 

 
 ذی تيکذری ّژادٍٖ :ػٖيذ  

در مزٍاُ در يل خاّ٘ادٓ  2433ػٖيذ ٍٖذي تيکذري ّژاد فزسّذ دظيِ  در تَِٖ ٍآ 
ػذ ٗ د ىذ  طِ ٍذٕثي ٍت٘ ٍذارص  7ر  ني اس  تذايي را در ي تذايي ات طاىگي دٗرٓ ات
 2421طاىگي دٗرٓ رإَْايي را ػزٗع مزد ٗدر ٍزداد ٍآ  21مزٍاُ آغاس کزد ٗ در 

در ستيذات خ٘سطتاُ تز اثز تزمغ  2423/ 12/21تٔ خذٍت طزتاسي رفت مٔ در تاريخ 
اُ اػشاً مٔ تٔ ػيت خَپارٓ ي دػَِ ٍجزٗح ػذ مٔ تالفاصئ تزای ٍذاٗا تٔ تيَارطت

تاريخ  دات ٗاردٓ در  جٔ  21/23/2423جزا تٔ در ٖزاُ  ٕ٘ايي ت يزٗ  طتاُ ّ در تيَار
رفيغ ػٖادت ّائو گزديذ ٗ پينز پامغ اس طزيق پشػني قاّّ٘ي تٔ مزٍاُ ٗ تذ٘يو 

 خاّ٘ادٓ ٗي ػذ.
 
 

 
 ٍٖذي پ٘ر ٍذي آتادي :ػٖيذ  

ؿاي     ِاٖ   ّٓ ـت ٚ صَٚ تٙ كضٖ صع تي ياص  سأٛاصٖ  صع >;كٙيض 
ياْ  تا پا لٛص.   ٙاْ گ تٗ ج يضٖ  ِاْ ص ؿتاْ وغ ِظ٘ثي صع كٙغ اي 
يض، صع  ؿالِي گغص مالب ا تٗ أ ٔض، ٚاعص وّي تضايي صعؽ سٛا طغ ات ِم

اػصٚاج ّٔٛص ٚ ثّغٖ ايٓ اػصٚاج يه فغػٔض پـغ تٛص وٗ  1=:8ؿاي 
ِاٖ  7پؾ اػ كٙاصت پضع تؼعگٛاعف تٗ صٔيا آِض، كٙيض گغأمضع 

عگيغي تا اكغاع ِـٍخ صع اعتفاػات جٛپاع تٗ پؾ اػ اػصٚاج صع ص
 صعجٗ عفيغ كٙاصت ٔائً آِض. 

 
 

 
 ٍٖذی ػيی ّقی سادٓ :ػٖيذ  

 

صع كٙغؿتاْ ِا٘اْ صيضٖ تٗ جٙاْ گلٛص ٚ  8;:18/88/8كٙيض گغأمضع  صع  ؿاي 
تا ِمطغ ؿيىً اصاِٗ تذصيً صاص ٚ تا كغٚع جٕگ تذّيٍي تٗ سضِت ِمضؽ ؿغتاػي 

ت صاٚطٍة صع ِيضاْ ٔثغص دك ػٍيٗ تاطً دضٛع يافت ٚ صع اػؼاَ كض ٚ تٗ صٛع
صع ِٕطمٗ وغصؿتاْ تٛؿط ػٕاصغ ضض أمالب تٗ  9=:8فغٚعصيٓ ِاٖ ؿاي  92تاعيز  

 فيض كٙاصت ٔائً كض.
 
 
 

 
 ٍٖذي ماٍزاُ سادٓ :ػٖيذ 

    
ؿاي  ِاٖ  پٕجُ ِغصاص  ؿتاْ  9=:8كٙيض گغأمضع ياص كضٖ صع  صع كٙغ

ٛص. ٚي تا پاياْ صٚعٖ ِتٛؿطٗ اصاِٗ تذصيً وغِاْ صيضٖ تٗ جٙاْ گل
تٗ اؿتشضاَ  8:18صاص ٚ پؾ اػ اسظ ِضعن صيپٍُ صع ِغصاص ِاٖ ؿاي 

ؿاي  ِاٖ  لت  ؿَٛ اعصيثٙ ؿغأجاَ صع  ِض  ظاِي صع آ يغٚي أت ٔ8:1: 
ديٓ اجغاي وّيٓ ػٍيٗ اكغاع ٚ لاچالچياْ ِـٍخ تٗ فيض كٙاصت ٔائً 

 اْ اؿت.آِض. ِؼاع كٙيض صع گٍؼاع كٙضاء كٙغ وغِ
 

 
 ٍْ٘چٖز رطتَي راٗري :ػٖيذ 

طاه  ٍآ  ؼت  ٌٖ ارديثٖ ظت ٗ ّ ػذٓ در تي ياد  يش در  2431ػٖيذ  طتاُ تثز ػٖز
ؼ٘د ٖاُ گ تٔ ج يذٓ  طتخذاً  .د تٔ ا پض اس آُ  ّذ ٗ  يپيٌ درص خ٘ا طغ د تا ٍق

در درگيزي تا اػزار ٍظيخ  12/21/24در تاريخ  .مَيتٔ اّقالب اطالٍي در آٍذ
خ ٕذاُ ٗ  تيِ سا ػ٘ر   ّٔ پض اس در گزد ٍذ ٗ  ظيخ در آ ػزار ٍ طارت ا تٔ ا اع 

. مزٍاُ آراً گزفت پيذا ػذ ٗ در گيشار ػٖذاي ػٖزياسدٓ ٍآ پينز ٍطٖز ٗي 
 رٗدغ ػاد ٗ يادع گزاٍي تاد.

 
 
 

 
 ذی تيکذری ّژادٍٖ :ػٖيذ  

در مزٍاُ در يل خاّ٘ادٓ  2433ػٖيذ ٍٖذي تيکذري ّژاد فزسّذ دظيِ  در تَِٖ ٍآ 
ػذ ٗ د ىذ  طِ ٍذٕثي ٍت٘ ٍذارص  7ر  ني اس  تذايي را در ي تذايي ات طاىگي دٗرٓ ات
 2421طاىگي دٗرٓ رإَْايي را ػزٗع مزد ٗدر ٍزداد ٍآ  21مزٍاُ آغاس کزد ٗ در 
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 ٍٖذي پ٘ر ٍذي آتادي :ػٖيذ  
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 ٍٖذی ػيی ّقی سادٓ :ػٖيذ  
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ت صاٚطٍة صع ِيضاْ ٔثغص دك ػٍيٗ تاطً دضٛع يافت ٚ صع اػؼاَ كض ٚ تٗ صٛع
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 ٍٖذي ماٍزاُ سادٓ :ػٖيذ 
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 اْ اؿت.آِض. ِؼاع كٙيض صع گٍؼاع كٙضاء كٙغ وغِ
 

 
 

 
 ٍٖزاُ فصيخ پ٘رياُ:ػٖيذ 

ٍآ  ٍزداد  ؼٌ  ياُ ػ صيخ پ٘ر ٖزاُ ف تغ  2432ػٖيذ ٍ ٕاُ اس ت٘ا طتاي درٗ در رٗ
ٖاُ  تٔ ج يذٓ  ٍذٕثي د خاّ٘ادٓ اي  َذ( در  ئ ت٘يزاد ط٘ج )مٖني٘ طتاُ  يا ػٖز

تاريخ  ّذ. در  َايي درص خ٘ا طغ رإْ ياُ ٍق تا پا ؼ٘د  جاُ  12/22/73گ ٖت اّ ج
، در رايِ   2472تظاٍي ٍؼغ٘ه تٔ خذٍت ػذ. ٕجذٌٕ ػٖزي٘ر ٗظيفٔ در ّيزٗي اّ

کزٍاُ ْٕگاً درگيزي تا اػزار تز اثز اصاتت گي٘ىٔ تٔ ػٖادت رطيذ . ٍشار ٗي 
 .   در ػٖزطتاُ ياط٘ج ٗاقغ ػذٓ اطت 

    
 

     
 

 
 

 ٍٖذي ّخؼي ػٖيذ:  
جٖاُ گؼ٘د  در خاّ٘ادٓ اي ٍذٕثي در ػٖز رايِ ديذٓ تٔ 2422ػٖيذ ٍٖذي ّخؼي در طاه 

طتخذاً 2423ٗ پض اس طي َّ٘دُ تذصيالت اتتذايي ٗ ٍت٘ططٔ ٗ اخذ ديپيٌ در طاه  تٔ ا
ّاجا درآٍذ ٗ پض اس گذراّذُ دٗرٓ آٍ٘سػي ٍؼغ٘ه تٔ اّجاً ٗظثفٔ گزديذ ٗ در تاريخ 

در درگيزي تا قاچاقچياُ ٍ٘اد ٍخذر در طٔ رإي رايِ تٔ درجٔ رفيغ ػٖادت 12/22/2422
 ّائو ػذ.

 
 
 

 ّادر ٍذَذی سادٓ :ػٖيذ  
 

صع سأٛاصٖ اي ِظ٘ثي  8=:8كٙيض ٔاصع ِذّضی ػاصٖ صع تيـت ٚ ٘فتُ صي ِاٖ 
صع كٙغؿتاْ وغِاْ چلُ تٗ جٙاْ گلٛص.  سأٛاصٖ كٙيض اػ للغ ِتٛؿط جاِؼٗ 
ظاَ  تٗ ٔ سضِت  تغاي  پؾ اػ آْ  ٔض ٚ  يپٍُ صعؽ سٛا طغ ص تا ِم كض ٚی   ِي تا

ؿاي  ؿالِي صع  ٙٛعي ا مضؽ جّ ديٓ ٚا 18ِ لاْ صع  كض. اي ظاِي  يغٚي أت عص ٔ
أجاَ ِاِٛعيت ٚ وٕتغي ٔٛاع ِغػي آتي . ديٓ گلت تا لايك ِٛتٛعي تٗ صٌيً 

 تاال آِضْ ِٛج آب صع صعيا غغق ٚ تٗ صعجٗ عفيغ كٙاصت ٔائً آِض.  
 
 
 
 

  
 ٍذَذ  ج٘اد ّثی پ٘ر :ػٖيذ  

 
صع سووأٛاصٖ اي ِووظ٘ث  صع ِٕطمووٗ  ;7/>/=9صع ِووٛعر 

تضأا اػ  ِضپا يا آ تٗ صٔ ٕاْ  ؿتاْ کٛ٘ث تغ كٙغ  .تٛا
تضأا  ّايي صع پا تا صَٚ عإ٘ سٛص عا  صيٍي  صٚعاْ تذ
يضا  كتغاي پ تغي ا گچ  كغً آػاص  تٗ  ؿپؾ  ٔضٖ ٚ  گظعا

 تٗ سضِت ِمضؽ ؿغتاػي اػؼاَ :91/9/2صع ِٛعر   .وغص
صع اجغاي طغح ِذّض عؿٛي هللا)م( ٚ تٗ ِٕظٛع  :88/2/;8ٚ صع ِٛعر  كض

كغاع ِ تا ا  ٍٗ ػؼاَ ٚ صع ِمات ٘ا ا پي اػ ٔيغٚ ّغاٖ اوي تٗ ٘ ـٍخ 
 ِذٛع عاؿه تغ اثغ ٔاّ٘ٛاعي ػِيٓ ٚ پيچ ٚ سُ جاصٖ سٛصعٚ ٚاژگْٛ

ٚ تٗ صعجٗ عفيغ كٙاصت ٔايً آِض ٚ پيکغ پاکق صع ػاصگاٖ پضعی  كض
 اف  ٚالغ  صع عٚؿتای تاغاتغ كٙغؿتاْ تغصؿيغ صفٓ كض.
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تضأا  ّايي صع پا تا صَٚ عإ٘ سٛص عا  صيٍي  صٚعاْ تذ
يضا  كتغاي پ تغي ا گچ  كغً آػاص  تٗ  ؿپؾ  ٔضٖ ٚ  گظعا

 تٗ سضِت ِمضؽ ؿغتاػي اػؼاَ :91/9/2صع ِٛعر   .وغص
صع اجغاي طغح ِذّض عؿٛي هللا)م( ٚ تٗ ِٕظٛع  :88/2/;8ٚ صع ِٛعر  كض

كغاع ِ تا ا  ٍٗ ػؼاَ ٚ صع ِمات ٘ا ا پي اػ ٔيغٚ ّغاٖ اوي تٗ ٘ ـٍخ 
 ِذٛع عاؿه تغ اثغ ٔاّ٘ٛاعي ػِيٓ ٚ پيچ ٚ سُ جاصٖ سٛصعٚ ٚاژگْٛ

ٚ تٗ صعجٗ عفيغ كٙاصت ٔايً آِض ٚ پيکغ پاکق صع ػاصگاٖ پضعی  كض
 اف  ٚالغ  صع عٚؿتای تاغاتغ كٙغؿتاْ تغصؿيغ صفٓ كض.

 
 

 

 

  شْيد حويد زضا ًقی شادُ 
در ػٖز مزٍاُ ديذٓ تٔ جٖاُ  2423سادٓ در دًٗ ٍزداد طاه ػٖيذ دَيذرضا ّقي 

گؼ٘د. ايِ ػٖيذ ػشيش اس َٕاُ م٘دمي در جيظات قزآُ ػزمت ٍي مزد تا جايي مٔ 
در ّ٘ج٘اّي دائش رتثٔ تزتز قزآّي گزديذ ٗ اس َٕيِ طْيِ فؼاىيت خ٘د را در 

رداّي در پايگآ ٍظجذ اٍاً دظيِ)ع( آغاس مزد. در رػتٔ ماٍپي٘تز تا ٍقطغ ما
داّؼگآ سإذاُ تذصيو مزد. طپض تزای اّجاً خذٍت طزتاسي ٗارد ّيزٗي 
اّتظاٍي ٗ در گزٕٗاُ ٍزسي مؼتگاُ اس ْٕگ ٍزسي طزاٗاُ اطتاُ طيظتاُ ٗ 
تي٘چظتاُ ٍؼغ٘ه تٔ خذٍت ػذ. در ط٘ه ٕؼت ٍآ خذٍت در آسٍُ٘ مارػْاطي ػزمت 

يو ت٘د مٔ در تاريخ ٗ پذيزفتٔ ػذ. ْٕ٘س ٍؼغ٘ه فزإٌ َّ٘دُ ٍقذٍات تذص
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مييٍ٘تزي  3اّجاً ٍاٍ٘ريت تز اثز اّفجار تئ اّفجاري اػزار ٍظيخ در 
 . گزٕٗاُ ٍزسي مؼتگاُ ْٕگ ٍزسي طزاٗاُ تٔ درجٔ رفيغ ػٖادت ّائو آٍذ

 
 

 
 دَيذرضا ادَذی ٍکی آتادی :ػٖيذ  

 در تخغ ک٘چکی تٔ  2431ٍت٘ىذ سرّذ طاهذ دَيذ رضا ادَذی ٍکی آتادی ػٖي
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 ٍؼصً٘ داػت تٔ ػٖادت رطيذّذ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شْيد: حويد خسسٍی
ؼ٘د. دٗراُ  ٖاُ گ تٔ ج ؼٌ  يي چ ٍذٕثي ٗ ٗال خاّ٘ادٓ  قذر در  ػٖيذ گزاّ
ّ٘ج٘اّي خ٘د را در تظيج )پايگآ ٍقاٍٗت اٍاً دظِ ٍجتثي )ع(( در م٘چٔ 

طي تٔ آ ػت.  ٖٔ دا ض٘ر در جث تٔ د يادي  قٔ س َ٘دٓ ٗػال طپزي ّ ػَاىي  اتاد 
َٕيِ دىيو تٔ ٍذض اخذ ٍذرك ديپيٌ تٔ خذٍت ٍقذص طزتاسي رفت. تؼذ اس 
دق  ػتِ  تٔ دا جٔ  تا ت٘ ػيزاس  ٖزً  ٍ٘سع ج مش آ ػي در ٍز ياُ دٗرٓ آٍ٘س پا
يت  ّذ ٗ در ّٖا خاب مزد تاختزاُ را اّت تاختزاُ،  ٖزاُ ٗ  تيِ ت خاب  اّت

ؼذ اس تٔ  23 ت م٘ر ده  ْافقيِ  طت ٍ تٔ د ػيزيِ  طزتاسي در قصز خذٍت  رٗس 
ٍاُ  ػٖز مز ػٖذا  يشار  ٍشار ٗي در گ ّذ.  ئو گزديذ ػٖادت ّا يغ  جٔ رف در

 ٗاقغ اطت.
 
 
 
 
 
 

 حويد  زضا ػبدالؼلی شادُ :شْيد  
 

صع  ;;:8ؿغتاػ ٚظيفٗ  ياص كضٖ صع تيـت ٚ٘لتُ تّٙٓ ِاٖ 
( :=:8ف دـيٓ )فٛت كٙغؿتاْ وغِاْ چلُ تٗ جٙاْ گلٛص. پضع

ياْ  تا پاا كت.  ٔاَ صا ِغيُ  تي  تي  ِاصعف  تٛص ٚ  لي  اعت
ٔضاعِغي صع  ؿغتاػ ژا ٕٛاْ  ٔض تؼ ّائي صعؽ سٛا طغ عإ٘ ِم

ؿاي  ِاٖ  جضُ٘ آطع  فت. ٘ي ضٛع يا ٙٗ د له  :=:8جث صع أضيّ
ٍؼاع  ِؼاع ٚي صع گ ؿيض.  كٙاصت ع تٗ  تغوق  صاتت  ثغ ا تغ ا

 كٙضاي ػاصگا٘ق ٚالغ كضٖ اؿت  
 
 
 
 

  ػلی اکبسی جَز شْيد:
 سالگی دٍزُ ابتدايی زا دز يكی اش هدازس کسهاى 7دز کسهاى دز يك خاًَادُ هرّبی هتَلد شد ٍ دز سي 24شْيد ػلی اکبسی دز سال

سالگی دٍزُ زاٌّوايی زا شسٍع کسدٍ بؼد اش آى ٍازد ٌّسستاى چوساى شد ٍ بؼد  اش  اخر  هددز  ديدملن زاُ ٍ    24آغاش کسد ٍ دز سي 
هتفسقِ دز زشتِ تجسبی ًيص بِ تحصيل پسداخت ٍ ديملن تجسبی خَد زا ًيص گسفت ٍ بؼد   اش  اًقدب  دز زشدتِ ی تجسبدی     ساختواى

داًشگاُ آشاد زشتِ شيوی قبَل شد. هدتی اش آى زا تحصيل کسد ٍبؼد تغييس زشتِ داد ٍ زشتِ کازداًی زاُ ٍ ساختواى شْيد چودساى  
گسفت ٍ ّوصهاى با تحصيل ٍازد کويتِ شد ٍ بؼد اش ادغام دز پليس اطبػات دز يك هاهَزيت  قبَل شد ٍ دز ايي زشتِ هدز  خَد زا

 دز خياباى ابَذز کسهاى با يكی اش ّن زشهاى خَد بِ ًام هحود زضا ًظسی بِ دزجِ زفيغ شْادت ًائل آهدًد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ػٖيذ: ػيي قاطَي گ٘مي 

كض. ّ٘ٗ فغػٔض صستغ ِي تا 7فغػٔض پـغ ٚ  :كٙيض صاعاي 
فغػٔضاْ ايلاْ ِتاً٘ ٘ـتٕض تٗ جؼ يىي اػ صستغاْ ٚي وٗ ِجغص 

 اؿت
وغصؿتاْ صع   –تغاتغ اػالَ ٕ٘گ ژأضاعِغي ؿمؼ ّذ٘ٓ ٍجزٗديت: 

كٙيض گغأمضع  9=:8/>1/:1ِٛعر  8911ِٕطمٗ صيٛاْ صعٖ صع ؿاػت 
ياص كضٖ وٗ عإٔضگي يه صؿتگاٖ تٛيٛتا عا ػٙضٖ صاع تٛصٖ تٗ 

صع تغصص تٛصٔض وٗ تٗ ِيٓ ضض سٛصعٚ تغسٛعص کغص ٚ ِٕظٛع گلت ػٔي 
صعصض  71صع ٔتيجٗ ٔاِثغصٖ اػ ٔاديٗ پا ٚ تضْ ِجغٚح ٚ تٗ 

جأثاػي ِفتشغ ِي گغصص. گفتٕي اؿت ايلاْ اػ فغٚعصيٓ ِاٖ ؿاي 
( تٗ ػٍت تلضيض جغادات ٚاعصٖ صع تيّاعؿتاْ افضٍي پٛع =8:2جاعي )

ٚ ؿغأجاَ صع تاعيز  كض غيوغِاْ ٚ تيّاعؿتاْ تميٗ هللا تٙغاْ تـت
صع تيّاعؿتاْ افضٍي پٛع وغِاْ تٗ فيض كٙاصت ٔائً ِي  =8:2/;8/1:

 گغصص./
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ؿاي  ِاٖ  جضُ٘ آطع  فت. ٘ي ضٛع يا ٙٗ د له  :=:8جث صع أضيّ
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 ػٖيذ: ػيي قاطَي گ٘مي 
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ياص كضٖ وٗ عإٔضگي يه صؿتگاٖ تٛيٛتا عا ػٙضٖ صاع تٛصٖ تٗ 
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صع تيّاعؿتاْ افضٍي پٛع وغِاْ تٗ فيض كٙاصت ٔائً ِي  =8:2/;8/1:

 گغصص./
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 ػٖيذ: ػيي پ٘رسّگي آتادي 

ٍآ  فزٗرديِ  کٌ  ػذٓ در ي ياد  ؼشس  تغ  2442ػٖيذ ٍ تاد اس ت٘ا يار آ طتاي اخت در رٗ
َٔ ّاً داػت. تا پاياُ ػٖزطتاُ کزٍاُ چؼٌ تٔ جٖاُ گؼ٘د. پذرع ٍذَذ ٗ ٍادرع فاط

اسدٗاج َّ٘د ٗ صادة چٖار پظز ٗ دٗ دختز ػذ.  2431ٍقطغ ٍت٘ططٔ تذصيو کزد. در طاه 
در ػٖزک اىغذيز کزٍاُ ْٕگاً درگيزي تا اػزار تٔ درجٔ  2472ايؼاُ در ّ٘سدٌٕ ٍزداد 

رفيغ ػٖادت ّائو گزديذّذ. گفتْي اطت پيکز ٗي در گيشار ػٖذاي کزٍاُ تٔ خاک طپزدٓ 
 . ػذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 علی ضيا ابراهيمی :شهيد  

 
صع تٙغاْ صيضٖ تٗ جٙاْ  7;:8صع ياػصُ٘ آتاْ ِاٖ 

گلٛص. تا پاياْ ِمطغ ِتٛؿطٗ تذصيً وغص ٚ صيپٍُ 
گغفت ٚي ؿغتاػ ژأضاعِغي)ؿاتك( تٛص. ؿغأجاَ صع 

ؿط  1=:18/12/8تاعيز  تُ تٛ ثٛتي  ٘اي و وٖٛ  صع
 اكغاع تٗ صعجٗ عفيغ كٙاصت ٔائً آِض

 
 
 
 

 
 ػيی ٗسيزی ّظة :ػٖيذ  

صع كٙغؿتاْ وغِاْ صيضٖ تٗ جٙاْ  9>ؿغتاػ ٚظيفٗ ياص كضٖ صع ِٙغ ِاٖ ؿاي 
گلٛص . تا پاياْ ِمطغ ِتٛؿطٗ تذصيً وغص ٚ تغاي أجاَ سضِت ِمضؽ ؿغتاػي صع 

صع  88/78/=8ٔيغٚي أتظاِي ، يگاْ ٚيژٖ ِلغٛي تٗ سضِت كض. صع تاعيز 
 طمٗ عايٓ تٗ صعجٗ عفيغ كٙاصت ٔائً آِض.صعگيغي تا اكغاع ِـٍخ صع ِٕ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ػييزضا ٍيزسائي ػ٘رآتادي :ػٖيذ 

صع عٚؿتاي ٘غاعاْ اػ  2;:8كٙيض ِؼؼػ صعتاعيز فغٚعصيٓ ِاٖ ؿاي 
لاٚعػ ٚ  سأٛاصٖ اي ک ؿيغ صع  ؿتاْ تغص ـىغ كٙغ ؼٗ ػ تغ لٍ تٛا
ِظ٘ثي صيضٖ تٗ جٙاْ گلٛص. ايلاْ تٗ صٛعت تـيجي ٚ صاٚطٍثأٗ 

چاع تٗ جث فاٚ ص مٗ  کغص ٚ صع ِٕط ؼٗ  طً ِغاج يٗ تا دك ػٍ ٘اي   ٗٙ

  
 ػٖيذ: ػيي پ٘رسّگي آتادي 

ٍآ  فزٗرديِ  کٌ  ػذٓ در ي ياد  ؼشس  تغ  2442ػٖيذ ٍ تاد اس ت٘ا يار آ طتاي اخت در رٗ
َٔ ّاً داػت. تا پاياُ ػٖزطتاُ کزٍاُ چؼٌ تٔ جٖاُ گؼ٘د. پذرع ٍذَذ ٗ ٍادرع فاط
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 . ػذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 علی ضيا ابراهيمی :شهيد  

 
صع تٙغاْ صيضٖ تٗ جٙاْ  7;:8صع ياػصُ٘ آتاْ ِاٖ 
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َٔ ّاً داػت. تا پاياُ ػٖزطتاُ کزٍاُ چؼٌ تٔ جٖاُ گؼ٘د. پذرع ٍذَذ ٗ ٍادرع فاط

اسدٗاج َّ٘د ٗ صادة چٖار پظز ٗ دٗ دختز ػذ.  2431ٍقطغ ٍت٘ططٔ تذصيو کزد. در طاه 
در ػٖزک اىغذيز کزٍاُ ْٕگاً درگيزي تا اػزار تٔ درجٔ  2472ايؼاُ در ّ٘سدٌٕ ٍزداد 

رفيغ ػٖادت ّائو گزديذّذ. گفتْي اطت پيکز ٗي در گيشار ػٖذاي کزٍاُ تٔ خاک طپزدٓ 
 . ػذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 علی ضيا ابراهيمی :شهيد  

 
صع تٙغاْ صيضٖ تٗ جٙاْ  7;:8صع ياػصُ٘ آتاْ ِاٖ 

گلٛص. تا پاياْ ِمطغ ِتٛؿطٗ تذصيً وغص ٚ صيپٍُ 
گغفت ٚي ؿغتاػ ژأضاعِغي)ؿاتك( تٛص. ؿغأجاَ صع 

ؿط  1=:18/12/8تاعيز  تُ تٛ ثٛتي  ٘اي و وٖٛ  صع
 اكغاع تٗ صعجٗ عفيغ كٙاصت ٔائً آِض

 
 
 
 

 
 ػيی ٗسيزی ّظة :ػٖيذ  

صع كٙغؿتاْ وغِاْ صيضٖ تٗ جٙاْ  9>ؿغتاػ ٚظيفٗ ياص كضٖ صع ِٙغ ِاٖ ؿاي 
گلٛص . تا پاياْ ِمطغ ِتٛؿطٗ تذصيً وغص ٚ تغاي أجاَ سضِت ِمضؽ ؿغتاػي صع 

صع  88/78/=8ٔيغٚي أتظاِي ، يگاْ ٚيژٖ ِلغٛي تٗ سضِت كض. صع تاعيز 
 طمٗ عايٓ تٗ صعجٗ عفيغ كٙاصت ٔائً آِض.صعگيغي تا اكغاع ِـٍخ صع ِٕ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ػييزضا ٍيزسائي ػ٘رآتادي :ػٖيذ 

صع عٚؿتاي ٘غاعاْ اػ  2;:8كٙيض ِؼؼػ صعتاعيز فغٚعصيٓ ِاٖ ؿاي 
لاٚعػ ٚ  سأٛاصٖ اي ک ؿيغ صع  ؿتاْ تغص ـىغ كٙغ ؼٗ ػ تغ لٍ تٛا
ِظ٘ثي صيضٖ تٗ جٙاْ گلٛص. ايلاْ تٗ صٛعت تـيجي ٚ صاٚطٍثأٗ 

چاع تٗ جث فاٚ ص مٗ  کغص ٚ صع ِٕط ؼٗ  طً ِغاج يٗ تا دك ػٍ ٘اي   ٗٙ

جضصا صع  يض. ٚي ِ مً گغص ؿتاْ ِٕت تٗ تيّاع كض ٚ  جاع  ِٛج أف
ـتاْ  ؿاي  7=:8تات تٗ ٚ صع  كٍّچٗ عف  ٗٙ سضِت  1=:8تٗ جث تٗ 

ؿغتاػي اػؼاَ گغصيض ٚ ؿپؾ تٗ ِٕطمٗ ٔصغت آتاص ػا٘ضاْ اػؼاَ 
ِاٖ  ِغصاص  كغ 8:71كض ٚ صع  تا ا يغي  جٗ صع صعگ تٗ صع ـٍخ  اع ِ

 عفيغ كٙاصت ٔائً گغصيض.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 عليرضا انجن شعاع:شييذ  
در شيرستاى كرهاى ديذه بو جياى گشٌد ً تا هقطع راىنوايي  9331پاسذار شييذ عليرضا انجن شعاع در سال 

رديبيشت هاه ا 33ازدًاج نوٌد ً در كويتو انقالب اسالهي هشغٌل بخذهت شذ كو در  19درس خٌانذ ً در سال 
 در كٌه ىاي كفٌتي بن در ىنگام درگيري با اشرار هسلح بر اثر اصابت تير بو فيض شيادت نائل گرديذ. 9311
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صع  ;;:8ؿغتاػ ٚظيفٗ  ياص كضٖ صع تيـت ٚ٘لتُ تّٙٓ ِاٖ 
( :=:8ف دـيٓ )فٛت كٙغؿتاْ وغِاْ چلُ تٗ جٙاْ گلٛص. پضع

ياْ  تا پاا كت.  ٔاَ صا ِغيُ  تي  تي  ِاصعف  تٛص ٚ  لي  اعت
ٔضاعِغي صع  ؿغتاػ ژا ٕٛاْ  ٔض تؼ ّائي صعؽ سٛا طغ عإ٘ ِم

ؿاي  ِاٖ  جضُ٘ آطع  فت. ٘ي ضٛع يا ٙٗ د له  :=:8جث صع أضيّ
ٍؼاع  ِؼاع ٚي صع گ ؿيض.  كٙاصت ع تٗ  تغوق  صاتت  ثغ ا تغ ا

 كٙضاي ػاصگا٘ق ٚالغ كضٖ اؿت  
 
 
 
 

  ػلی اکبسی جَز شْيد:
 سالگی دٍزُ ابتدايی زا دز يكی اش هدازس کسهاى 7دز کسهاى دز يك خاًَادُ هرّبی هتَلد شد ٍ دز سي 24شْيد ػلی اکبسی دز سال

سالگی دٍزُ زاٌّوايی زا شسٍع کسدٍ بؼد اش آى ٍازد ٌّسستاى چوساى شد ٍ بؼد  اش  اخر  هددز  ديدملن زاُ ٍ    24آغاش کسد ٍ دز سي 
هتفسقِ دز زشتِ تجسبی ًيص بِ تحصيل پسداخت ٍ ديملن تجسبی خَد زا ًيص گسفت ٍ بؼد   اش  اًقدب  دز زشدتِ ی تجسبدی     ساختواى

داًشگاُ آشاد زشتِ شيوی قبَل شد. هدتی اش آى زا تحصيل کسد ٍبؼد تغييس زشتِ داد ٍ زشتِ کازداًی زاُ ٍ ساختواى شْيد چودساى  
گسفت ٍ ّوصهاى با تحصيل ٍازد کويتِ شد ٍ بؼد اش ادغام دز پليس اطبػات دز يك هاهَزيت  قبَل شد ٍ دز ايي زشتِ هدز  خَد زا

 دز خياباى ابَذز کسهاى با يكی اش ّن زشهاى خَد بِ ًام هحود زضا ًظسی بِ دزجِ زفيغ شْادت ًائل آهدًد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ػٖيذ: ػيي قاطَي گ٘مي 

كض. ّ٘ٗ فغػٔض صستغ ِي تا 7فغػٔض پـغ ٚ  :كٙيض صاعاي 
فغػٔضاْ ايلاْ ِتاً٘ ٘ـتٕض تٗ جؼ يىي اػ صستغاْ ٚي وٗ ِجغص 

 اؿت
وغصؿتاْ صع   –تغاتغ اػالَ ٕ٘گ ژأضاعِغي ؿمؼ ّذ٘ٓ ٍجزٗديت: 

كٙيض گغأمضع  9=:8/>1/:1ِٛعر  8911ِٕطمٗ صيٛاْ صعٖ صع ؿاػت 
ياص كضٖ وٗ عإٔضگي يه صؿتگاٖ تٛيٛتا عا ػٙضٖ صاع تٛصٖ تٗ 

صع تغصص تٛصٔض وٗ تٗ ِيٓ ضض سٛصعٚ تغسٛعص کغص ٚ ِٕظٛع گلت ػٔي 
صعصض  71صع ٔتيجٗ ٔاِثغصٖ اػ ٔاديٗ پا ٚ تضْ ِجغٚح ٚ تٗ 

جأثاػي ِفتشغ ِي گغصص. گفتٕي اؿت ايلاْ اػ فغٚعصيٓ ِاٖ ؿاي 
( تٗ ػٍت تلضيض جغادات ٚاعصٖ صع تيّاعؿتاْ افضٍي پٛع =8:2جاعي )

ٚ ؿغأجاَ صع تاعيز  كض غيوغِاْ ٚ تيّاعؿتاْ تميٗ هللا تٙغاْ تـت
صع تيّاعؿتاْ افضٍي پٛع وغِاْ تٗ فيض كٙاصت ٔائً ِي  =8:2/;8/1:

 گغصص./
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 ٍٖزاُ فصيخ پ٘رياُ:ػٖيذ 

ٍآ  ٍزداد  ؼٌ  ياُ ػ صيخ پ٘ر ٖزاُ ف تغ  2432ػٖيذ ٍ ٕاُ اس ت٘ا طتاي درٗ در رٗ
ٖاُ  تٔ ج يذٓ  ٍذٕثي د خاّ٘ادٓ اي  َذ( در  ئ ت٘يزاد ط٘ج )مٖني٘ طتاُ  يا ػٖز

تاريخ  ّذ. در  َايي درص خ٘ا طغ رإْ ياُ ٍق تا پا ؼ٘د  جاُ  12/22/73گ ٖت اّ ج
، در رايِ   2472تظاٍي ٍؼغ٘ه تٔ خذٍت ػذ. ٕجذٌٕ ػٖزي٘ر ٗظيفٔ در ّيزٗي اّ

کزٍاُ ْٕگاً درگيزي تا اػزار تز اثز اصاتت گي٘ىٔ تٔ ػٖادت رطيذ . ٍشار ٗي 
 .   در ػٖزطتاُ ياط٘ج ٗاقغ ػذٓ اطت 

    
 

     
 

 
 

 ٍٖذي ّخؼي ػٖيذ:  
جٖاُ گؼ٘د  در خاّ٘ادٓ اي ٍذٕثي در ػٖز رايِ ديذٓ تٔ 2422ػٖيذ ٍٖذي ّخؼي در طاه 

طتخذاً 2423ٗ پض اس طي َّ٘دُ تذصيالت اتتذايي ٗ ٍت٘ططٔ ٗ اخذ ديپيٌ در طاه  تٔ ا
ّاجا درآٍذ ٗ پض اس گذراّذُ دٗرٓ آٍ٘سػي ٍؼغ٘ه تٔ اّجاً ٗظثفٔ گزديذ ٗ در تاريخ 

در درگيزي تا قاچاقچياُ ٍ٘اد ٍخذر در طٔ رإي رايِ تٔ درجٔ رفيغ ػٖادت 12/22/2422
 ّائو ػذ.

 
 
 

 ّادر ٍذَذی سادٓ :ػٖيذ  
 

صع سأٛاصٖ اي ِظ٘ثي  8=:8كٙيض ٔاصع ِذّضی ػاصٖ صع تيـت ٚ ٘فتُ صي ِاٖ 
صع كٙغؿتاْ وغِاْ چلُ تٗ جٙاْ گلٛص.  سأٛاصٖ كٙيض اػ للغ ِتٛؿط جاِؼٗ 
ظاَ  تٗ ٔ سضِت  تغاي  پؾ اػ آْ  ٔض ٚ  يپٍُ صعؽ سٛا طغ ص تا ِم كض ٚی   ِي تا

ؿاي  ؿالِي صع  ٙٛعي ا مضؽ جّ ديٓ ٚا 18ِ لاْ صع  كض. اي ظاِي  يغٚي أت عص ٔ
أجاَ ِاِٛعيت ٚ وٕتغي ٔٛاع ِغػي آتي . ديٓ گلت تا لايك ِٛتٛعي تٗ صٌيً 

 تاال آِضْ ِٛج آب صع صعيا غغق ٚ تٗ صعجٗ عفيغ كٙاصت ٔائً آِض.  
 
 
 
 

  
 ٍذَذ  ج٘اد ّثی پ٘ر :ػٖيذ  

 
صع سووأٛاصٖ اي ِووظ٘ث  صع ِٕطمووٗ  ;7/>/=9صع ِووٛعر 

تضأا اػ  ِضپا يا آ تٗ صٔ ٕاْ  ؿتاْ کٛ٘ث تغ كٙغ  .تٛا
تضأا  ّايي صع پا تا صَٚ عإ٘ سٛص عا  صيٍي  صٚعاْ تذ
يضا  كتغاي پ تغي ا گچ  كغً آػاص  تٗ  ؿپؾ  ٔضٖ ٚ  گظعا

 تٗ سضِت ِمضؽ ؿغتاػي اػؼاَ :91/9/2صع ِٛعر   .وغص
صع اجغاي طغح ِذّض عؿٛي هللا)م( ٚ تٗ ِٕظٛع  :88/2/;8ٚ صع ِٛعر  كض

كغاع ِ تا ا  ٍٗ ػؼاَ ٚ صع ِمات ٘ا ا پي اػ ٔيغٚ ّغاٖ اوي تٗ ٘ ـٍخ 
 ِذٛع عاؿه تغ اثغ ٔاّ٘ٛاعي ػِيٓ ٚ پيچ ٚ سُ جاصٖ سٛصعٚ ٚاژگْٛ

ٚ تٗ صعجٗ عفيغ كٙاصت ٔايً آِض ٚ پيکغ پاکق صع ػاصگاٖ پضعی  كض
 اف  ٚالغ  صع عٚؿتای تاغاتغ كٙغؿتاْ تغصؿيغ صفٓ كض.

 
 

 

 

 
 

 
 ٍٖزاُ فصيخ پ٘رياُ:ػٖيذ 

ٍآ  ٍزداد  ؼٌ  ياُ ػ صيخ پ٘ر ٖزاُ ف تغ  2432ػٖيذ ٍ ٕاُ اس ت٘ا طتاي درٗ در رٗ
ٖاُ  تٔ ج يذٓ  ٍذٕثي د خاّ٘ادٓ اي  َذ( در  ئ ت٘يزاد ط٘ج )مٖني٘ طتاُ  يا ػٖز

تاريخ  ّذ. در  َايي درص خ٘ا طغ رإْ ياُ ٍق تا پا ؼ٘د  جاُ  12/22/73گ ٖت اّ ج
، در رايِ   2472تظاٍي ٍؼغ٘ه تٔ خذٍت ػذ. ٕجذٌٕ ػٖزي٘ر ٗظيفٔ در ّيزٗي اّ

کزٍاُ ْٕگاً درگيزي تا اػزار تز اثز اصاتت گي٘ىٔ تٔ ػٖادت رطيذ . ٍشار ٗي 
 .   در ػٖزطتاُ ياط٘ج ٗاقغ ػذٓ اطت 

    
 

     
 

 
 

 ٍٖذي ّخؼي ػٖيذ:  
جٖاُ گؼ٘د  در خاّ٘ادٓ اي ٍذٕثي در ػٖز رايِ ديذٓ تٔ 2422ػٖيذ ٍٖذي ّخؼي در طاه 

طتخذاً 2423ٗ پض اس طي َّ٘دُ تذصيالت اتتذايي ٗ ٍت٘ططٔ ٗ اخذ ديپيٌ در طاه  تٔ ا
ّاجا درآٍذ ٗ پض اس گذراّذُ دٗرٓ آٍ٘سػي ٍؼغ٘ه تٔ اّجاً ٗظثفٔ گزديذ ٗ در تاريخ 

در درگيزي تا قاچاقچياُ ٍ٘اد ٍخذر در طٔ رإي رايِ تٔ درجٔ رفيغ ػٖادت 12/22/2422
 ّائو ػذ.

 
 
 

 ّادر ٍذَذی سادٓ :ػٖيذ  
 

صع سأٛاصٖ اي ِظ٘ثي  8=:8كٙيض ٔاصع ِذّضی ػاصٖ صع تيـت ٚ ٘فتُ صي ِاٖ 
صع كٙغؿتاْ وغِاْ چلُ تٗ جٙاْ گلٛص.  سأٛاصٖ كٙيض اػ للغ ِتٛؿط جاِؼٗ 
ظاَ  تٗ ٔ سضِت  تغاي  پؾ اػ آْ  ٔض ٚ  يپٍُ صعؽ سٛا طغ ص تا ِم كض ٚی   ِي تا

ؿاي  ؿالِي صع  ٙٛعي ا مضؽ جّ ديٓ ٚا 18ِ لاْ صع  كض. اي ظاِي  يغٚي أت عص ٔ
أجاَ ِاِٛعيت ٚ وٕتغي ٔٛاع ِغػي آتي . ديٓ گلت تا لايك ِٛتٛعي تٗ صٌيً 

 تاال آِضْ ِٛج آب صع صعيا غغق ٚ تٗ صعجٗ عفيغ كٙاصت ٔائً آِض.  
 
 
 
 

  
 ٍذَذ  ج٘اد ّثی پ٘ر :ػٖيذ  

 
صع سووأٛاصٖ اي ِووظ٘ث  صع ِٕطمووٗ  ;7/>/=9صع ِووٛعر 

تضأا اػ  ِضپا يا آ تٗ صٔ ٕاْ  ؿتاْ کٛ٘ث تغ كٙغ  .تٛا
تضأا  ّايي صع پا تا صَٚ عإ٘ سٛص عا  صيٍي  صٚعاْ تذ
يضا  كتغاي پ تغي ا گچ  كغً آػاص  تٗ  ؿپؾ  ٔضٖ ٚ  گظعا

 تٗ سضِت ِمضؽ ؿغتاػي اػؼاَ :91/9/2صع ِٛعر   .وغص
صع اجغاي طغح ِذّض عؿٛي هللا)م( ٚ تٗ ِٕظٛع  :88/2/;8ٚ صع ِٛعر  كض

كغاع ِ تا ا  ٍٗ ػؼاَ ٚ صع ِمات ٘ا ا پي اػ ٔيغٚ ّغاٖ اوي تٗ ٘ ـٍخ 
 ِذٛع عاؿه تغ اثغ ٔاّ٘ٛاعي ػِيٓ ٚ پيچ ٚ سُ جاصٖ سٛصعٚ ٚاژگْٛ

ٚ تٗ صعجٗ عفيغ كٙاصت ٔايً آِض ٚ پيکغ پاکق صع ػاصگاٖ پضعی  كض
 اف  ٚالغ  صع عٚؿتای تاغاتغ كٙغؿتاْ تغصؿيغ صفٓ كض.

 
 

 

 

 
 ٍْ٘چٖز رطتَي راٗري :ػٖيذ 

طاه  ٍآ  ؼت  ٌٖ ارديثٖ ظت ٗ ّ ػذٓ در تي ياد  يش در  2431ػٖيذ  طتاُ تثز ػٖز
ؼ٘د ٖاُ گ تٔ ج يذٓ  طتخذاً  .د تٔ ا پض اس آُ  ّذ ٗ  يپيٌ درص خ٘ا طغ د تا ٍق

در درگيزي تا اػزار ٍظيخ  12/21/24در تاريخ  .مَيتٔ اّقالب اطالٍي در آٍذ
خ ٕذاُ ٗ  تيِ سا ػ٘ر   ّٔ پض اس در گزد ٍذ ٗ  ظيخ در آ ػزار ٍ طارت ا تٔ ا اع 

. مزٍاُ آراً گزفت پيذا ػذ ٗ در گيشار ػٖذاي ػٖزياسدٓ ٍآ پينز ٍطٖز ٗي 
 رٗدغ ػاد ٗ يادع گزاٍي تاد.

 
 
 

 
 ذی تيکذری ّژادٍٖ :ػٖيذ  

در مزٍاُ در يل خاّ٘ادٓ  2433ػٖيذ ٍٖذي تيکذري ّژاد فزسّذ دظيِ  در تَِٖ ٍآ 
ػذ ٗ د ىذ  طِ ٍذٕثي ٍت٘ ٍذارص  7ر  ني اس  تذايي را در ي تذايي ات طاىگي دٗرٓ ات
 2421طاىگي دٗرٓ رإَْايي را ػزٗع مزد ٗدر ٍزداد ٍآ  21مزٍاُ آغاس کزد ٗ در 

در ستيذات خ٘سطتاُ تز اثز تزمغ  2423/ 12/21تٔ خذٍت طزتاسي رفت مٔ در تاريخ 
اُ اػشاً مٔ تٔ ػيت خَپارٓ ي دػَِ ٍجزٗح ػذ مٔ تالفاصئ تزای ٍذاٗا تٔ تيَارطت

تاريخ  دات ٗاردٓ در  جٔ  21/23/2423جزا تٔ در ٖزاُ  ٕ٘ايي ت يزٗ  طتاُ ّ در تيَار
رفيغ ػٖادت ّائو گزديذ ٗ پينز پامغ اس طزيق پشػني قاّّ٘ي تٔ مزٍاُ ٗ تذ٘يو 

 خاّ٘ادٓ ٗي ػذ.
 
 

 
 ٍٖذي پ٘ر ٍذي آتادي :ػٖيذ  

ؿاي     ِاٖ   ّٓ ـت ٚ صَٚ تٙ كضٖ صع تي ياص  سأٛاصٖ  صع >;كٙيض 
ياْ  تا پا لٛص.   ٙاْ گ تٗ ج يضٖ  ِاْ ص ؿتاْ وغ ِظ٘ثي صع كٙغ اي 
يض، صع  ؿالِي گغص مالب ا تٗ أ ٔض، ٚاعص وّي تضايي صعؽ سٛا طغ ات ِم

اػصٚاج ّٔٛص ٚ ثّغٖ ايٓ اػصٚاج يه فغػٔض پـغ تٛص وٗ  1=:8ؿاي 
ِاٖ  7پؾ اػ كٙاصت پضع تؼعگٛاعف تٗ صٔيا آِض، كٙيض گغأمضع 

عگيغي تا اكغاع ِـٍخ صع اعتفاػات جٛپاع تٗ پؾ اػ اػصٚاج صع ص
 صعجٗ عفيغ كٙاصت ٔائً آِض. 

 
 

 
 ٍٖذی ػيی ّقی سادٓ :ػٖيذ  

 

صع كٙغؿتاْ ِا٘اْ صيضٖ تٗ جٙاْ گلٛص ٚ  8;:18/88/8كٙيض گغأمضع  صع  ؿاي 
تا ِمطغ ؿيىً اصاِٗ تذصيً صاص ٚ تا كغٚع جٕگ تذّيٍي تٗ سضِت ِمضؽ ؿغتاػي 

ت صاٚطٍة صع ِيضاْ ٔثغص دك ػٍيٗ تاطً دضٛع يافت ٚ صع اػؼاَ كض ٚ تٗ صٛع
صع ِٕطمٗ وغصؿتاْ تٛؿط ػٕاصغ ضض أمالب تٗ  9=:8فغٚعصيٓ ِاٖ ؿاي  92تاعيز  

 فيض كٙاصت ٔائً كض.
 
 
 

 
 ٍٖذي ماٍزاُ سادٓ :ػٖيذ 

    
ؿاي  ِاٖ  پٕجُ ِغصاص  ؿتاْ  9=:8كٙيض گغأمضع ياص كضٖ صع  صع كٙغ

ٛص. ٚي تا پاياْ صٚعٖ ِتٛؿطٗ اصاِٗ تذصيً وغِاْ صيضٖ تٗ جٙاْ گل
تٗ اؿتشضاَ  8:18صاص ٚ پؾ اػ اسظ ِضعن صيپٍُ صع ِغصاص ِاٖ ؿاي 

ؿاي  ِاٖ  لت  ؿَٛ اعصيثٙ ؿغأجاَ صع  ِض  ظاِي صع آ يغٚي أت ٔ8:1: 
ديٓ اجغاي وّيٓ ػٍيٗ اكغاع ٚ لاچالچياْ ِـٍخ تٗ فيض كٙاصت ٔائً 

 اْ اؿت.آِض. ِؼاع كٙيض صع گٍؼاع كٙضاء كٙغ وغِ
 

 
 ٍْ٘چٖز رطتَي راٗري :ػٖيذ 
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در درگيزي تا اػزار ٍظيخ  12/21/24در تاريخ  .مَيتٔ اّقالب اطالٍي در آٍذ
خ ٕذاُ ٗ  تيِ سا ػ٘ر   ّٔ پض اس در گزد ٍذ ٗ  ظيخ در آ ػزار ٍ طارت ا تٔ ا اع 

. مزٍاُ آراً گزفت پيذا ػذ ٗ در گيشار ػٖذاي ػٖزياسدٓ ٍآ پينز ٍطٖز ٗي 
 رٗدغ ػاد ٗ يادع گزاٍي تاد.
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فراخوان مناقصه عمومی یک / دو مرحله ای خرید / خدمات تکمیل آگهی مزایده
عملیات اجرایی استخر مجموعه ورزشی کارگران 

سیرجان 

ســازمان اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی اســتان كرمان در نظر دارد مناقصه عمومی كاالهای / خدمات تكميل عمليات اجرايی 
اســتخر مجموعه ورزشی كارگران شهرستان سيرجان به شــماره 2098000124000001 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكی 
دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاكت ها از طريق 
درگاه ســامانه تداركات الكترونيكی دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهی امضای الكترونيكی را جهت شركت در مناقصه محقق 

سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 1398/3/20 می باشد.
مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت روز چهارشنبه تاريخ 1398/3/22

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: روز شنبه تاريخ 1398/4/1
زمان بازگشایی پاکت ها: روز يكشنبه تاريخ 1398/4/2

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهای 
الف: آدرس بزرگراه امام جنب اداره زندانها اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان كرمان و  تلفن: 03433220125

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس: 41934 - 021
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 
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تیغه چاقو 

در چشم دانش آموز!
 

 به گزارش خراسان، جوان ۱۸ ساله ای که در یک نزاع وحشتناک نوجوانی 
را نابینا کرده، در حالی که حلقه های فوالدین قانون بر دستانش گره خورده 
بود اشک ریزان به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری آبکوی مشهد گفت: 
دو ساله بودم که مهر طالق بین پدر و مادرم جدایی انداخت و من هم 

فرزند طالق نام گرفتم.
 نه تنها روزگار تلخ پدر و مادرم را به خاطر ندارم بلکه چهره مادرم را نیز 
به یاد نمی آورم. از روزی که خودم را شناختم با چهره مادربزرگم )پدری( 
آشنا شدم و او را مادر خطاب می کردم چرا که در واقع مادربزرگم جایگزین 
مادرم شده بود و من روز های زیادی را در حسرت دیدن چهره مادرم سپری 
کردم، اما اطرافیانم می گفتند »او ازدواج کرده و در مکان نامعلومی زندگی 

می کند«.
 پسر جوان در حالی که تصویر زیبای زنی را از درون کیف پولش بیرون 
می کشید ادامه داد، این عکس قدیمی مادرم را از آلبوم خانوادگی عمه ام 
برداشتم تا هیچ گاه چهره اش از یادم نرود. اگرچه عاطفه و مهر مادری را 

هیچ گاه تجربه نکردم، اما باز هم مدیون محبت های مادربزرگم هستم.
 خالصه در کالس پنجم ابتدایی درس و مدرسه را رها کردم و به پادویی 
خودم  پای  روی  و  دربیاورم  پولی  می خواستم  شدم.  مشغول  مغازه ها  در 
بایستم، ولی راهنمایی در زندگی نداشتم و از سوی دیگر نیز کمبود مهر و 
عاطفه خانوادگی را با غرور و خودنمایی جبران می کردم تا احساس کمبود 
نکنم. می خواستم خودم را به رخ دیگران بکشم تا در جامعه تحقیر نشوم.
 در این میان با دوستانی مانند خودم به گشت و گذار می رفتم و همواره 
چاقوی ضامن دارم را به رخ آن ها می کشیدم و این گونه حس غروری به 

من دست می داد که خود را یک سر و گردن باالتر از آن ها ببینم.
 دوستانم موتوسیکلت داشتند و من هم سوار بر ترک موتوسیکلت آن ها 
به قول معروف دور دور می کردیم تا این که آن روز شوم فرا رسید. تقریبا 

حدود ساعت ۱۲ ظهر بود که یکی از دوستانم را مالقات کردم.
 او گفت: »یکی از دانش آموزان مدرسه ... پرروبازی درآورده که باید رویش 
را کم کنم!« با شنیدن این جمله بادی به غبغب انداختم و با حسی از 
غرور فریاد زدم حالش را می گیرم! اگرچه قصدم فقط ترساندن آن دانش 
آموز بود، اما باز هم زمانی که ترک موتوسیکلت دوستم نشستم آشوبی 
در دلم به راه افتاد. ترس همه وجودم را فراگرفته بود. می خواستم بهانه ای 
بیاورم و خودم را از این مخمصه نجات بدهم، اما نه غرورم اجازه می داد و 
نه روی آن را داشتم که به دوستانم بگویم از این کار می ترسم. در همین 
افکار غوطه ور بودم که مقابل مدرسه رسیدیم تقریبا بیشتر دانش آموزان 

رفته بودند که ناگهان پسر نوجوان از در بزرگ مدرسه بیرون آمد.
 با اشاره دوستم جلو رفتم و با یک بهانه واهی آن دانش آموز نوجوان را 
زیر مشت و لگد گرفتم. آن لحظه فقط خودنمایی در وجودم موج می زد 
که به یک باره چاقوی ضامن دار را بیرون کشیدم. فقط می خواستم او را 
بترسانم تا مورد تشویق دوستانم قرار بگیرم. قبال شنیده بودم که جاهالن 
قدیم هنگام نقش آفرینی فیلمفارسی ها با تیغه چاقو به صورت یکدیگر 
خط می انداختند من هم ناخواسته چاقو را باال بردم تا خطی به صورت 
نفهمیدم چه  اما  دچار وحشت شوند،  دیگران  که  بیندازم  آموز  دانش  آن 

کار کردم.
 صدای فریاد دلخراش آن نوجوان دانش آموز تنم را لرزاند. وقتی دستش 
حرکت  بی  پاهایم  که  دیدم  برداشت صحنه ای  آلودش  خون  چهره  از  را 
بر  روز  آن  نمی دید.  را  وجایی  بود  رفته  فرو  او  در چشم  چاقو  تیغه  شد. 
سرانجام  اما  شدم،  مخفی  مدتی  و  نشستم  دوستم  موتوسیکلت  ترک 

دستبند های قانون بر دستانم گره خورد، ولی ای کاش ...
شایان ذکر است، به دستور سرگرد محمدی )رئیس کالنتری آبکوه( پرونده 
ضارب جوان پس از بررسی های مقدماتی در دایره اطالعات کالنتری به 

دادسرای عمومی و انقالب مشهد ارسال شد.

سقوط مرگبار برای فرار از حکم جلب

بدهی ۲۵۰  دلیل  به  مرگبار مردی که  از سقوط  گلبرگ  رئیس کالنتری 
مأمور  و  شاکی  مقابل  در  بود،  شده  جلبش صادر  تومانی حکم  میلیون 

خبر داد.
از  ایسنا، سرهنگ سعید اعلی قلی پور در  به گزارش »تابناک« به نقل 
با در دست داشتن برگ جلب به کالنتری گلبرگ  باره گفت: فردی  این 
مراجعه کرد و خواستار جلب فردی شد که ۲۵۰ میلیون تومان به او بدهی 
داشت که در همین راستا مأمور جلب به همراه شاکی به محل سکونت 

فرد مورد نظر اعزام شد.
وی ادامه داد: با حضور مأمور در محل، پدر و مادر این فرد جلوی در حاضر 
شده و در حال پاسخگویی بودند که ناگهان متهم که حدود ۳۰ سال سن 
داشت خود را از پنجره طبقه سوم خانه به کوچه پرتاب کرد که بالفاصله 
عوامل اورژانس در محل حاضر شده و این فرد به بیمارستان منتقل شد.

قلی پور با بیان اینکه متهم از ناحیه سر و دست و پا به شدت مصدوم شده 
بود، گفت: با انتقال متهم به بیمارستان، این فرد به دلیل شدت جراحات 

وارده جان خود را از دست داد.
به گفته رئیس کالنتری گلبرگ، تحقیقات تکمیلی در خصوص انگیزه و 
نحوه سقوط متهم در دست بررسی است و پرونده ای در این خصوص در 

کالنتری تشکیل شده است.

خبر وزیر امور خارجه:
کثری است کان سیاست فشار حدا سیاست آمریکا کما

فرزند احمد پورمخبر:
احمد پورمخبر گدا نیست

با  خود  نشست  به  اشاره  با  ظریف  محمدجواد 
وزیر  گفت:  مجلس،  ملی  امنیت  کمیسیون  نمایندگان 
خارجه آلمان برای پیگیری ادامه حیات برجام و نقش 
سه کشور اروپایی در این توافق به تهران سفر می کند.

وزیر  ظریف  محمدجواد  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
اعضای  با  جلسه  به  اشاره  با  کشورمان  خارجه  امور 
در  گفت:  خارجی،  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
حضور نمایندگان کمیسیون امنیت ملی درباره آخرین 
بنده،  اخیر  آمریکا، سفرهای  تحوالت کشور، فشارهای 
سفر پیش روی وزیر خارجه آلمان و نخست وزیر ژاپن 
به ایران و سفر رئیس جمهور به منطقه برای حضور در 

دو اجالس بین المللی به بحث و بررسی پرداختیم.
کمیسیون  جلسه  در  کرد:  تصریح  خارجه،  امور  وزیر 
این  کردیم،  گفت وگو  نیز  قرن  معامله  پروژه  درباره 
پروژه برگرفته از سیاست شکست خورده آمریکا است، 
سیاست آمریکا کماکان سیاست فشار حداکثری است 
اعالم  بر  مبنی  هم  آمریکا  دولت  های  ظاهرسازی  و 
آمادگی برای مذاکره است که در جهت اعالم به افکار 

عمومی است.

وی افزود: آمریکا نیازی نیست کاری را انجام دهد بلکه 
صرفاً نباید مانع و مزاحم روابط ایران با سایر دنیا شود. 
ما نه تنها به آمریکا نیازی نداریم بلکه به دنبال ارتباط 
با آنها هم نیستیم، جنگ اقتصادی هم که آقای ترامپ 
به آن اشاره کرده از نظر ما تروریسم اقتصادی است لذا 
باید متوقف شود و برای روابط ما مزاحمت ایجاد نکنند.
سطح  در  عمومی  افکار  و  مردم  شد:  یادآور  ظریف 
آنها  اقدامات  اساس  بر  را  آمریکا  تبلیغات  الملل  بین 
کمیسیون  در  ما  مسائل  این  به  توجه  با  می سنجند، 
نظر  تبادل  به  نمایندگان  با  مجلس  ملی  امنیت 
پرداختیم، همچنین نمایندگان درباره همسایگان نکات 

قابل توجهی را مطرح کردند.
جمهوری  تمرکز  کرد:  خاطرنشان  خارجه  امور  وزیر 
روی همسایگان  بر  در حوزه سیاست خارجی  اسالمی 
روی  پیش  سفر  دو  و  اخیر  سفرهای  این  و  است 
شده  برنامه ریزی  اساس  همین  بر  هم  رئیس جمهوری 
است. ظریف در ادامه در توضیح هدف سفر وزیر خارجه 
آلمان به ایران، گفت: آلمان به دنبال ادامه حیات برجام 
برجام  اساس  بر  تاکنون  اسالمی  جمهوری  البته  است 

بر  هم  اسالمی  جمهوری  اخیر  اقدامات  و  کرده  عمل 
از  برجام  که  همانطور  واقع  در  است،  برجام  اساس 
کشورهای غربی خواسته، ما آثار عادی سازی روابط را 
باید ببینیم نه آنکه صرفاً شاهد صحبت از عادی سازی 

باشیم. وزیر امور خارجه تاکید کرد: به نظر نمی رسد که 
وزیر خارجه آلمان برای انتقال پیام خاص به تهران سفر 
کند، آلمان پیگیر نقش سه کشور اروپایی است لذا ما 

در همین حوزه با وی گفتگو خواهیم کرد.

پیشکسوت  بازیگر  این  فرزند  پورمخبر  محمد 
سینما و تلویزیون از تمام شایعاتی که ساخته اند 
نقشه ای  را  ماجراها  این  تمام  و  تأسف کرد  اعالم 

برای خراب کردن پدرش دانست.
خبرنگاران  باشگاه  وبگردی  گروه  گزارش  به 
پورمخبربه  احمد  که  است  سالی  چند  جوان،  
جلوی  کمتر  و  است  بیمار  سن،  کهولت  دلیل 
گرفته،  قرار  تلویزیونی  یا  سینمایی  فیلم  دوربین 
نبوده اند  بیکار  گویا  برخی  و  مجازی  فضای  ولی 
برای  شایعاتی  کرده اند  سعی  طریقی  هر  به  و 
تلویزیون درست  و  پیشکسوت سینما  بازیگر  این 
کنند. این عبارت ها بخشی از انتقاد خانواده احمد 
رسانه نما،  برخی  روز های  این  فضای  از  پورمخبر 
اینستاگرام و کانال های تلگرامی است. بازیگری که 
با کاراکتر »مش قربون« سریال »متهم گریخت« 
به محبوبیت رسید. البته پیش از آن در سال ۷۵ 
در اثر »بچه های آسمان« مجید مجیدی به ایفای 

نقش پرداخت.
محبوبیت پورمخبر با »متهم گریخت« و »ترش و 
شیرین« رضا عطاران به اوج خودش رسید. محمد 
و  سینما  پیشکسوت  بازیگر  این  پورمخبرفرزند 
اعالم  ساخته اند  که  شایعاتی  تمام  از  تلویزیون 
برای  نقشه ای  را  ماجرا ها  این  تمام  و  کرد  تأسف 
خراب کردن پدرش دانست. قباًل هم اقدام به این 
بودند  فیلم کرده  و  از طریق عکس  حاشیه سازی 
هست.  و  بوده  محض  دروغ  حواشی  این  تمام  و 
شد  منتشر  پدرم  ویدئوی  که  روزی  از  گفت:  او 
ما  به  خواستند  و  گرفتند  تماس  من  با  بسیاری 
پول بدهند، اما خدا را شکر خانواده ما هیچ مشکل 
مالی ندارد. پدر من خودش چندین خانه دارد، این 
اتفاق تنها یک اشتباه از روی کهولت سن بوده و 

ممکن است برای تمامی عزیزان ما پیش بیاید.
به  است  سالی  چند  پدرم  کرد:  خاطرنشان  وی 
دلیل کهولت سن، آلزایمر دارد، ولی نه تنهاست و 
نه مشکل مالی دارد. ایشان االن ۸۰ ساله هستند و 
این بنده خدا یک مواقعی نمی داند چه کاری انجام 
می دهد. چند روزی هم بعد از این ماجرا صحبتی 
نکردند. وقتی تحقیقات کردیم متوجه شدیم همان 
خانمی پول به دست پدر من می دهد با نقشه این 
کار را انجام داده است. چرا که فیلمبرداری انجام 

می دهند و بعد یک باره پولی در دستان پدر من 
می اندازند. در صورتیکه بسیاری می دانند پدر من 
و  نکردند  گدایی  ایشان  بخواند.  آواز  دارد  عادت 
احمد  بگویند  کردند  هدایت  گونه ای  به  را  فیلم 
پورمخبر به گدایی افتاده است! متأسفانه برخی از 
ابتدا دوست نداشتند پدرم در سینما باشد و برخی 
هم به دنبال خراب کردن پدرم هستند. چند بار 
تا  کردند  دیگری  شایعه پراکنی های  به  اقدام  هم 

آبروی ایشان را ببرند.
پیشکسوت  بازیگر  این  فرزند  پورمخبر  محمد 
و  خانواده  اینکه  به  اشاره  با  تلویزیون  و  سینما 
برخی از دوستداران ایشان، پلیس فتا را در جریان 
موضوع  این  ذیربط  مراجع  از  دارند  و  گذاشته اند 
را پیگیری می کنند، تأکید کرد: خانواده و برخی 
از دوستداراِن پدر خودجوش به دنبال پیگیری از 
در  هستند.  فتا  پلیس  خصوصاً  و  ذیربط  مراجع 
چه  با  کسی  چه  که  بگیریم  قرار  موضوع  جریان 
است.  کرده  پخش  و  گرفته  را  فیلم  این  اهدافی 
حواس پرتی  که  من  پدِر  با  که  متأسفم  واقعاً  من 
هم دارد چنین رفتاری شده است. در این سال ها 
هم بار ها به ایشان پیشنهاد کار شده، اما به دلیل 
کار  و  گروه  خدمت  در  نتوانستند  سن  کهولت 

دیگری باشند.
وی با اشاره به تکذیب حضور احمد پورمخبر در 
سال  یک  کرد:  تصریح  فیروزآبادی،  بیمارستان 
پیش »یک وجب و یک رجب« را کار کردند.البته 
جلوی  شود  بهتر  ایشان  حال  داشتم  دوست  که 
مالی  مشکالت  دلیل  به  نه  مگر  رفتند.  دوربین 
در  بالفاصله  فیلم،  این  از  بعد  اما  نکردند.  کاری 
بیمارستان بستری شدند. ولی اصاًل بستری شدن 
در  و  نداشته  صحت  فیروزآبادی  بیمارستان  در 
رفته  سعادت آباد  بیمارستان  و  بهارلو  بیمارستان 
به  آلزایمر  و  حواس پرتی  پیش  سال  چهار  است. 
سراغ ایشان آمد درمان شدند و دوباره یک سالی 

است درگیر حواس پرتی شده اند.
از هنرمندان  برخی  اینکه  بیان  با  پورمخبر  فرزند 
و  گرفتند  تماس  ما  با  ویدئو  انتشار  از  بعد  هم 
شماره حساب خواستند، افزود: عطاران، رضا گلزار، 
مهناز افشار و دیگر هنرمندان با ما تماس گرفتند 
و گفتند پول الزم دارید شماره حساب بدهید. ولی 

به آن دوستان هم گفتم خدا را شکر ما هیچ وقت 
ترحم  به  احتیاجی  و  نداریم  و  نداشته  مالی  نیاز 
هم نداریم. واقعاً همه می دانند پدر من عادت به 
ایشان  روحیه  این  از  برخی  اما  دارد،  آوازخوانی 
سوء استفاده کردند. عکس چند وقت پیش هم که 
مساله ساز شد به یک تصویر یادگاری پدرم با یک 
دستفروش برمی گردد. روزی به همراه خانواده به 
تجریش رفته بودیم یک آقای دستفروشی از پدرم 
تقاضا کردند عکسی با ایشان بگیرند؛ و آن عکس 
به هر ترتیب دردسرساز شد و بسیاری فکر کردند 
فکر  برخی  واقعاً  است.  شده  دستفروش  من  پدر 
می کنند پدر من چند سالی است در فضای سینما 
و تلویزیون کمرنگ شده از این فضا ها کسب درآمد 

می کند؟
بعد  وی خاطرنشان کرد: االن یک هفته ای است 
از انتشار این ویدئو، شب تا صبح نخوابیدم، چون 
ناراحت هستم با آبروی پدرم بازی کرده اند. پدرم 
همه زندگی من است و تمام زندگی ام را به زیر 
پای او گذاشته ام. آن روز هم که می خواستند بیرون 
بروند به من الهام شد شاید دردسر تازه ای بوجود 
بیاید. اما وقتی گفتم بیرون نروید پدرم گفت مگر 
نبوده  تنها  هیچ وقت  من  پدر  است؟  زندان  اینجا 

ایشان  بنده و دیگر فرزندان و خانواده  و همیشه 
آن هایی  تمام  برای  متأسفم  بوده اند.  کنارشان 
زندگی  در  کشیدن  سرک  با  را  خود  زندگی  که 
خصوصی دیگران می گذرانند. من از هیچ کدام از 
کسانی که برای پدر حاشیه ساخته اند نمی گذرم، 
چرا باید اگر هنرمندی یک اشتباه انجام داد تا این 
حد برای او حاشیه ایجاد کرده و وی را زمین گیر 
ناراحت  خیلی  ما  همه  برای  اتفاقات  این  کنیم. 

کننده بود و پدر نیز بسیار ناراحت است.
خاتمه  در  تلویزیون  و  سینما  بازیگر  این  فرزند 
انتشار  برای  شده  مکانی  مجازی  فضای  افزود: 
اتفاقات  این  از  هم  پدر  متأسفانه  و  شایعات 
قصد  که  آن هایی  از  من  است،  نمانده  بی نصیب 
آیا در اطراف  را دارند می پرسم که  تخریب همه 
شما کسی به دلیل کهولت سن اشتباه نمی کند؟ 
هر  به  مخاطب  جذب  برای  که  است  درست  آیا 
شدت  به  شخصه  به  بزنیم؟  دست  کثیفی  اقدام 
از اتفاقات پیش آمده ناراحتم و در عین حال که 
خانواده و برخی از طرفداراِن پدر به دنبال پیگیری 
از مراجع ذیربط هستند، ولی از بانیان این اتفاق 
پدرم،  امثال  کردن  بی آبرو  و  شایعات  مروجین  و 

نخواهیم گذشت.
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آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  کل  معاون 
و  سالمت  همگانی  پوشش  گفت:  پزشکی 
برخورداری همه اقشار از خدمات پزشکی باید تا 

سال ۱۴۰۴ محقق شود.
ایرج حریرچی روز یکشنبه در آیین معارفه رییس 
کرد:  بیان  همدان  پزشکی  علوم  دانشگاه  جدید 
هدف نظام سالمت پوشش همگانی این حوزه و 
مولفه هایی همچون تربیت نیرو، آموزش، پژوهش 
برای  فرهنگی  و  ساختی  زیر  فعالیت های  و 

دستیابی به این اهداف تا سال ۱۴۰۴ است.
مردم  همه  سند  این  طبق  باید  کرد:  اظهار  وی 
بدون هیچ گونه تبعیض اقتصادی، نژادی و مکانی 
دسترسی  نیاز  مورد  سالمت  خدمات  تمامی  به 

راحتی داشته باشند.
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  کل  معاون 
پیشگیری  درمان،  خدمات  کرد:  تاکید  پزشکی 

چهارم،  سطح  پیشگیری  غربالگری،  بیماری،  از 
زا،  آسیب  درمانی  خدمات  ارائه  از  پیشگیری 
راحت  مرگ  حتی  و  توانبخشی  سالمت،  ارتقای 
باید بدون تبعیض و فشار مالی برای همه فراهم 

شود.
سازمان  اخیر  گزارش  طبق  داد:  ادامه  حریرچی 
ملل، ایران در پوشش خدمات عملکرد خوب دارد 
اما در حمایت مالی از مردم وضعیت خوب نیست 

و از متوسط جهانی عقب تر هستیم.
وی بیان کرد: با توجه به زیر ساخت های پزشکی 
انتظار  این استان  از مسئوالن  موجود در همدان 
برای  همکاری  نامه  تفاهم  انعقاد  برای  می رود 

تحقق پوشش همگانی سالمت پیشگام شوند.
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  کل  معاون 
یکسان  اگر خدمات سالمت  کرد:  تاکید  پزشکی 
به همه اقشار ارائه نشود از نظر شاخص سالمت به 

جایی نمی رسیم.
حریرچی افزود: در حوزه سالمت نباید کاری انجام 
شود مگر اینکه اول فقرا و محرومان به آن خدمت 
دسترسی راحتی داشته باشند و محرومیت مالی 

زمینه ای برای مراجعه نکردن به پزشک نشود.
وی افزود: خدمات لوکس خوب است به شرطی 
که برای همه مردم ارایه شود نه اینکه تنها قشر 
خاصی به آن دسترسی داشته باشند، با این وجود 
در همدان بستر پوشش همگانی خدمات سالمت 

مهیا است.
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  کل  معاون 
پزشکی گفت: طبق بررسی های صورت گرفته ۷۰ 
درصد افرادی که به مطب های خصوصی و دولتی 

مراجعه می کنند سر وقت معاینه نمی شوند.
وی این روند را نوعی بی احترامی به بیمار دانست 
به  یادشان می رود  پزشکان حتی  برخی  افزود:  و 

را معرفی کنند  بدهند و خودشان  مریض سالم 
یا پزشکان بیمار را با اسم یاد نکرده بلکه با نوع 

بیماری یا شماره تخت یاد می کنند.
اجرای  برای  اقتصادی  شرایط  کرد:  بیان  وی 
طرح های پزشکی سخت و دشوار شده است و این 
نفت بشکه ای  و  از شرایط جنگ  دوران سخت تر 

هفت دالر است.
سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز 
در این آیین بیان کرد: توسعه بیمارستان مشکل را 
حل نمی کند بنابراین ناچاریم ورودی بیمارستان 
را کاهش دهیم که در این راستا بهورزان در خط 

مقدم این راهبرد هستند.
رشید حیدری مقدم افزود: استان همدان در تگنا 
برای ساخت بیمارستان بزرگ قرار دارد هر چند 
الیحه  در  تختخوابی  یکهزار  بیمارستان  ساخت 

بودجه ۹۸ گنجانده شده است.

معاون وزیر بهداشت:  
پوشش همگانی سالمت باید تا ۱۴۰۴ محقق شود

قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !
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اخاذی از طریق هک حساب 

کاربری اینستاگرام
هک  با  که  شخصی  دستگیری  از  کرمان  استان  فتا  پلیس  رئیس 
کالهبرداری  به  اقدام  افراد،  اینستاگرام  کاربری  حساب  کردن 

می کرد، خبر داد.
    ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
گفت:  کرمان  استان  فتا  پلیس  رییس  یادگارنژاد  امین  سرهنگ 
پلیس  این  به  شکوایه  داشتن  دست  در  با  کرمانی  شهروند  یک 
مراجعه و درخواست خود را مبنی بر اینکه شخصی با هک حساب 
اخاذی  به  اقدام  معمول  غیر  چت های  با  و  اینستاگرامش  کاربری 
وی  حیثیت  هتک  به  موجب  عمل  این  که  نموده؛  مخاطبینش  از 
فتا  پلیس  کارشناسان  کار  ویژه در دستور  به صورت  پرونده  شده، 

قرار گرفت.
وی ادامه داد: پس از انجام اقدامات تخصصی الزم فردی که اقدام 
و در  بود شناسایی گردید  نموده  اینستاگرام شاکی  اکانت  به هک 

سکونتگاهش دریکی از شهرستان های هم جوار دستگیر شد.
این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: طبق ماده۷۲۹ـ هرکس به طور 
غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله 
تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و 
یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا 

هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
در  رمزگزاری  برای  کاربران  به  توصیه  ضمن  یادگارنژاد  سرهنگ 
زدن  حدس  قابل  باید  خوب  پسورد  یک  گفت:  خود،  اکانت های 
آن  راحتی  به  نتوانند  شکن  قفل  برنامه های  و  افراد  یعنی  نباشد، 
کوچک،  و  بزرگ  حروف  از  خود  رمز های  در  و  دهند  تشخیص  را 

عالمت های دیگر استفاده کنید تا قابل حدس زدن نباشد.
وی تصریح کرد: هنگامی که از طریق کامپیوتر وارد اینستاگرام می شوید 
به  باید  واقعی   URL آدرس  یک  کنید  بررسی  را  الگین  صفحه  آدرس 
 /https://www.instagram.com/accounts/login شکل 
باشد واگر آدرس سایت با پروتکلی غیر از HTTPS شروع می شود 
ممکن است این سایت بدافزار باشد و بتواند اطالعات شخصی شما 
را  اینستاگرام شما  تا حساب کاربری  را جمع آوری و ذخیره کند 
هک کند بنابراین همیشه بدانید که آدرس URL بسیار مهم است.

یادگارنژاد بااشاره به اینکه مراقب کالهبردار های اینستاگرام باشید 
واکانت  کنید  مسدود  را  مشکوک  فالور های  بالفاصله  کرد:  تاکید 
اکانت خصوصی تبدیل کنید و همیشه  اینستاگرام خود را به یک 

اینستاگرام خود را به روز نگه دارید.
راهکار های  از  دیگر  یکی  دومرحله ای  هویت  احراز  گفت:  وی 
کاربری  از حساب های  مراقبت  و  امنیت  افزایش  برای  طراحی شده 
می باشد، بنابراین کاربران  باید نسبت به فعال کردن این گزینه در 

حساب های کاربری خود توجه بیشتری داشته باشند.
وی افزود: کارشناسان پلیس فتا آماده ارائه مشاوره در زمینه فضای 
با  مواجهه  صورت  در  کاربران  و  می باشند  خانواده ها  به  مجازی 
سایت  طریق  از  را  آن  می توانند  مجرمانه  محتوای  دارای  صفحات 
پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir بخش ثبت گزارش 

مردمی با ما در میان بگذارند.

مسافران اتوبوس واحد به جای خانه 

به بیمارستان رفتند
اتوبوس شرکت واحد وپراید دربزرگراه آیت اهلل  بین  دراثر تصادف 

خامنه ای کرمان مسافران اتوبوس مصدوم شدند.
به گزارش خبرنگار   گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  در 
پی سانحه تصادف اتوبوس شرکت واحد وپراید که در بزرگراه آیت 

اهلل خامنه ای کرمان رخ داد  شش مسافر اتوبوس مصدوم شدند.
اظهارکرد:  خبر  این  تایید  نیزبا  کرمان  اورژانس  رئیس  صابری 
مصدومین بعد از اقدامات درمانی اولیه توسط تکنسین های اورژانس 
۱۱۵ با حال عمومی مساعد به مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر 

منتقل شدند.
وی بیان کرد: مصدومین این حادثه شامل۲ زن،۱مرد و ۳ کودک با 

رده سنی ۵ تا ۴۵ سال هستند.

انهدام باند سارقان مسلح خودرو 

در کهنوج
فرمانده انتظامی کهنوج از انهدام باند سارقان مسلح و دستگیری دو 
عضو آن با کشف یک قبضه سالح ممنوعه در عملیات پلیس این 

شهرستان خبر داد.
باشگاه خبرنگاران جوان  ، سرهنگ  به گزارش  گروه استان های 
پی  در  گفت:  کهنوج  شهرستان  انتظامی  فرمانده  بهرامی،  شاهپور 
پیگیری  شهرستان،  سطح  در  مسلحانه  سرقت  فقره  چندین  وقوع 

موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: در این رابطه ماموران پلیس امنیت با اشرافیت اطالعاتی 
خود بر منطقه و با استفاده از شیوه های نوین کشف جرم، مخفیگاه 

سارقان را در حاشیه شهر شناسایی کردند.
پلیس  عملیاتی  تیم های  راستا  این  کرد:در  اظهار  بهرامی  سرهنگ 
باند  این  عضو   ۲ عملیات،  یک  طی  قضایی  هماهنگی های  ضمن 
مسلحانه را دستگیر کردند که در بازرسی از مخفیگاه سارقان یک 

قبضه سالح ممنوعه کشف شد.
به  متهمان  پلیس،  فنی  بازجویی های  و  تحقیقات  گفت:در  وی 
زورگیری،  مجاز،  غیر  سالح  حمل  جمله  از  خود  شرارت های 
تیراندازی، اخاذی و ۷ فقره سرقت مسلحانه خودرو با همدستی دو 

نفر دیگر اعتراف کردند.
دستگیری  در جهت  تالش  اینکه  بیان  با  کهنوج  انتظامی  فرمانده 
سایر اعضای این باند ادامه دارد، اظهار کرد:پلیس با استفاده از تمام 
توان خود، با اقتدار از امنیت مردم دفاع کرده و اجازه نخواهد داد 

برخی مخالن نظم و امنیت، آرامش مردم را بر هم بزنند.

برنامه زمان بندی و شرایط سنی شرکت در مسابقات 
استان  فوتبال  لیگ های  و  سنی  مختلف  رده های 

کرمان در فصل جدید اعالم شد.
و  اطالع رسانی  کمیته  رئیس  امیرخسروی،  عرفان 
گفت  در  کرمان  استان  فوتبال  هیات  روابط عمومی 
باشگاه خبرنگاران  استان های  با خبرنگار گروه  و گو 
جوان  ، به برنامه زمان بندی و شرایط سنی شرکت در 
مسابقات رده های مختلف سنی و لیگ های فوتبال 
استان در فصل جدید اشاره کرد و گفت: در رده سنی 
بعد  به   ۸۴ ماه  دی   ۱۱ متولدان  شامل  که  نونهاالن 
است، رقابت ها از ۱۱ تیر سال جاری آغاز خواهد شد و 
زمان در نظر گرفته شده برای تحویل مدارک از سوی 
 ۹۸ ماه  تیر  تا ششم  یکم  از  کننده  تیم های شرکت 

است.
وی آغاز مسابقات نوجوانان زیر ۱۵ سال را از ۸ مرداد 
به   ۸۳ ماه  دی   ۱۲ متولدان  افزود:  و  دانست   ۹۸ ماه 
بازه  و  کنند  شرکت  مسابقات  این  در  می توانند  بعد 
زمانی در نظر گرفته شده برای تحویل مدارک از سوی 
تیم های شرکت کننده از ۳۰ تیر ماه  تا ۳ مرداد ماه 

۹۸ خواهد بود.
امیرخسروی با بیان این که تمامی رده های سنی را در 

برنامه ریزی های صورت گرفته در هیئت فوتبال استان 
دیده ایم، تصریح کرد: مسابقات نوجوانان زیر ۱۶ سال 
نیز از ۲۲ مرداد ماه ۹۸ شروع خواهد و این مسابقات 
نیز ویژه متولدین ۱۱ دی ماه ۸۲ به بعد است که زمان 
مدارک  تحویل  برای  هم  را   ۹۸ ماه  مرداد   ۱۷ تا   ۱۲
از سوی تیم هایی که قصد حضور در این رقابت ها را 

دارند، درنظر گرفته ایم.
وی یادآور شد: ۱۵ مردادماه نیز زمانی است که برای 
آغاز رقابت های جوانان زیر ۱۷ سال درنظر گرفته شده 
این  در  می توانند  بعد  به  ماه۸۱  ۱۱دی  متولدین  که 
رقابت ها شرکت داشته باشند و بازه زمانی تعیین شده 
برای تحویل مدارک هم از ۵ تا ۱۰ مرداد ماه ۹۸ است.

هیئت  روابط عمومی  و  اطالع رسانی  کمیته  رئیس 
مسابقات  برگزاری  بر  تاکید  با  کرمان  استان  فوتبال 
از سوی  پیش  فصل  در طول  رده های سنی  متفاوت 
هیئت فوتبال استان بیان داشت: مسابقات جوانان زیر 
۱۹ سال نیز از ۱۸ تیر ماه آغاز خواهد شد که این رده 
نیز ویژه متولدین ۱۲ دی ماه ۷۹ به بعد است و بازه 
زمانی درنظر گرفته شده برای تحویل مدارک نیز از ۹ 

تا ۱۳ تیر ماه ۹۸ است.
امیرخسروی گفت: ۱۷ دی زمان شروع مسابقات امید 

زیر ۲۱ سال خواهد بود که مخصوص متولدان ۱۱ دی 
هم   ۹۸ ماه  دی   ۱۲ تا   ۷ از  و  است  بعد  به   ۷۷ ماه 
این  در  شرکت  خواهان  تیم های  مدارک  تحویل  برای 

مسابقات درنظر گرفته شده است.
ضعف  و  قوت  نقاط  تمام  که  این  بر  تاکید  با  وی 
حضور  با  جلساتی  در  پیش  فصل  رقابت های 
ضعف  نفاط  کردیم  سعی  و  شده  بررسی  کارشناسان 
را برطرف و نقاط قوت را هم تقویت کنیم، افزود: لیگ 
برتر فوتبال بزرگساالن را از اول شهریور برگزار خواهیم 
کرد و از ۱۲ تا ۲۴ مرداد ماه ۹۸ هم به تیم های حاضر 
در این لیگ فرصت داده ایم تا مدارک خود را تحویل 
یک  دسته  لیگ  کرد:  تصریح  امیرخسروی  دهند. 
فوتبال استان کرمان نیز از دهم آبان ماه آغاز می شود 
و ۲۰ مهر ماه تا ۲ آبان ماه ۹۸ بازه زمانی تعیین شده 
برای تحویل مدارک از سوی تیم های شرکت کننده در 

این رقابت ها است.
سنی  رده  در  استان  مناطق  لیگ  برگزاری  به  وی 
بزرگساالن اشاره کرد و یادآور شد: این لیگ نیز از تاریخ 
گرفته  درنظر  زمانی  بازه  و  می شود  آغاز  شهریور   ۲۶
شهریور   ۱۷ تا    ۹ از  نیز  مدارک  تحویل  برای  شده 
ماه ۹۸ است که باید در چهارمنطقه از استان برگزار 

این  به لیگ یک  از هرمنطقه قهرمان آن  می شود و 
فصل رقابت های فوتبال استان کرمان صعود می کند.

هیات  روابط عمومی  و  اطالع رسانی  کمیته  رئیس   
پیش رو،  فصل  در  کرد:  بیان  کرمان  استان  فوتبال 
رقابت ها و مسابقات رده های سنی به دلیل توجه بیش 
از حد هیات استان به فوتبال پایه، با اهتمام خاصی 

برگزار خواهد شد.
امیرخسروی از برگزاری لیگ فوتبال ساحلی خبر داد 
و گفت: این رقابت ها نیز از دهم تیر ماه آغاز خواهد 
شد و شرایط حضور تیم ها بدین شکل است که هر 
تیم می تواند پنج بازیکن زیر ۲۳ سال  ۱۱ دی ماه ۷۵، 
بازیکن  ماه ۷۹، دو  زیر ۱۹ سال ۱۱ دی  بازیکن  پنچ 
زیر ۱۷ سال ۱۱ دی ماه ۸۱ و سه بازیکن سن آزاد در 

اختیار داشته باشد.
اهمیتی  دلیل  به  استان  فوتبال  هیات  رئیس  از  وی 
که برای مسابقات فوتبال در هیئت قائل است، تشکر 
کرد و ضمن خدا قوت به اعضای هیئت فوتبال استان 
برنامه  تدوین  جلسه  چندین  در  قرایی شخصاً  افزود: 
مسابقات،  اجرایی  کمیته  و  فصل  این  رقابت های 
شرکت کردند و همواره در آیین افتتاحیه و اختتامیه 

این مسابقات نیز حاضر بودند.

از هفته  بازی  ایران در آخرین  والیبال  تیم ملی 
خود  میزبان   ،۲۰۱۹ والیبال  ملت های  لیگ  دوم 

ژاپن را شکست داد.
والیبال  ملی  تیم   ، آنالین  گزارش جام جم  به   
ایران در سومین و آخرین بازی از هفته دوم لیگ 
به  توکیو  شهر  در  که   ۲۰۱۹ والیبال  ملت های 
مصاف ژاپن میزبان رفت  با نتیجه ۳ بر صفر به 

پیروزی رسید.
غفور،  غیاب  در  را  ژاپن  با  بازی  ایران  ملی  تیم 

معروف،  سعید  ترکیب  با  موسوی  و  معنوی نژاد 
فیاضی،  پوریا  عبادی پور،  میالد  یلی،  پوریا 
محمدرضا  و  شفیعی  علی  مجرد،  علی اصغر 
حضرت پور آغاز کرد. کار شاگردان کوالکوویچ در 
نبود بازیکنان مصدوم تیم و در مقابل تیمی که 
بسیار  می برد،  بهره  خود  تماشاگران  حمایت  از 
ست  در  ایران  تیم  می رسید.  نظر  به  سخت 
بهتر و  تور  دفاع  با درخشش مجرد،  اما  نخست 
با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی  اشتباهات کمتر 

رسید.
مصدومیت بازیکنان کلیدی تیم شاید در بهترین 
زمان ممکن که ایران با یک قدرت آسیایی مواجه 
اگر غفور و موسوی  افتاد. شاید  اتفاق  بود،  شده 
مصدوم  اروپایی  قدرتمند  تیم  یک  با  دیدار  در 
می شدند، نتیجه چندان مطلوبی برای تیم ملی 
به دست نمی آمد. نتیجه ست دوم نیز ۲۵ بر ۲۱ 

به سود ایران رقم خورد.
برتری فنی و تاکتیکی تیم ایران بر ژاپن، طوری 
بود که نیازی به تغییر یا ارائه یک برنامه خاص 
مقابل ژاپن نداشت. ترکیب جوان و باتجربه ایران 
در ست سوم نیز میزبان خود را با نتیجه ۲۵ بر 
۱۹ شکست داد تا یک پیروزی ۳ امتیازی دیگر 

بدون  سرویس  با  بازی  بخورد.  رقم  ایران  برای 
بازگشت پوریا فیاضی به پایان رسید.

پیروزی   ۵ از  امتیاز   ۱۶ با  کوالکوویچ  شاگردان 
و یک شکست مقابل برزیل، توکیو را به مقصد 

ارومیه ترک خواهند کرد.
تیم ملی ایران در حالی در ششمین بازی خود به 
پیروزی پنجم رسید که در لیگ ملت های سال 
قبل برای ثبت پنجمین پیروزی، ۱۳ بازی صبر 

کرد.
لیگ  سوم  هفته  در  ایران  والیبال  ملی  تیم 
به   ۱۳۹۸ خرداد   ۲۶ تا   ۲۴ از   ۲۰۱۹ ملت های 
و  لهستان  کانادا،  تیم  های  با  ارومیه  میزبانی 

روسیه روبه رو می شود.

اعالم برنامه زمان بندی و شرایط سنی شرکت در مسابقات فوتبال کرمان

ژاپنی ها در توکیو هم حریف ایران نشدند  

 صعود ایران به رتبه دوم جدول

از  کرمان  استان  و جوانان  ورزش  اداره کل  روابط عمومی  مدیر 
استعفای محمدتقی امیری  خراسانی، مدیر کل ورزش و جوانان 

این استان خبر داد.
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط  مدیر  طالبی،  هادی 
استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه 
کل  مدیر  امیری خراسانی  محمدتقی  گفت:   ، جوان   خبرنگاران 

ورزش و جوانان استان کرمان از سمت خود استعفا کرد.
او افزود: با توجه به اینکه وزارتخانه استعفای وی را نمی پذیرفت، 

وی در این برهه از زمان انتخابات مجلس را بهانه کرده است.

وزارت  سوی  از  خراسانی  امیری  استعفای  کرد:  تصریح  طالبی 
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  از  رسماً  وی  و  است  شده  پذیرفته 

خداحافظی کرد.
وی یادآور شد: به زودی سرپرست اداره کل معرفی خواهد شد.

طالبی دالیل شخصی و خانوادگی را علت این استعفا دانست و 
افزود: امیری خراسانی در صدد اقدام برای شغل و حرفه جدیدی 

است که متناسب با کار خود باشد.
یادآور می شود: پیش از این شایعه شده بود، امیری خراسانی به 

دلیل کاندیداتوری مجلس، از سمت خود استعفا کرده است.

کناره گیری مدیر کل ورزش و جوانان کرمان از سمت خود

خبر



سه شنبه 21 خرداد ماه 7/1398 شوال 1440/ 11 ژوئن 2019/سال بیست و چهارم شماره 3012  خبری. تحلیلی با زمینه فرهنگی. اجتماعی. ورزشی
 موسس و ناظر کیفی : یحیی فتح نجات      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمد فتح نجات        مدیر داخلی: عفت حمیدی          سرپرست خبرنگاران: هما حجازی

سردبیر: مهدیه السادات میرمهدی حسینی       دبیر سرویس ورزشی: امید سالجقه         صفحه آرا: نرگس بامری                مدیر سازمان آگهی ها: محبوبه امامی صدر
نشانی: كرمان ـ میدان امام حسین )ع( ـ ابتدای بلوار باستانی پاریزی ـ بعد از اداره زمین شناسی جنوب خاوری ـ نرسیده به تاالر مهر

www. KERMANEMROOZ .com نشانی سایت رسمی كرمان امروز:
KM3127795@ yahoo.com نشانی ایمیل كرمان امروز:

زار
اف

رم 
نــ

ود 
انل

د
ما:

شــ
اه 

مر
 ه

فن
تل

روزانهم  چاپ : مهدوی 32134838
تلفن :  33124737ـ 33127794 ـ 33129371 دورنگار : 33127795   

گزارش »کرمان امروز« از یک ثروت طبیعی در الله زار بردسیر که بومیان منطقه را از خطر مهاجرت نجات داده است؛

یادداشتی به قلم مسعود فوقانی درباره محمد نواب زاده، پیشکسوت تئاتر کرمان:

گلستان گل
تا چشم کار می کند گلستانی از گل را می بینی که در دو 
طرف جاده  به زیبایی جلوه گری می کنند. دشت هایی پر 
از گل های خوشرنگ و خوش عطر محمدی دل هر مسافر 
و گردشگری را می رباید. زنان و دخترکانی سبد در دست 
به سمت دشت  پر از گل روانه می شوند. زنان و مردان 
مسن در معیت شان آوازه خوان مسیر را طی می کنند و 
کودکان سرخوش از دیدن این تصاویر و مناظر زیبا خود 
را به آغوش دشت گل می اندازند و خنده کنان گل ها را 

نوازش می کنند.
های  جاذبه  با  ای  منطقه  است.  بردسیر  زار  الله  اینجا 
طبیعی فراوان در فاصله 75 کیلومتری جنوب شهرستان 
و  محمدی  گل  از  پر  های  دشت  با  زار  الله  نام  بردسیر. 
گالب معروفش گره خورده است. گالبی که  برای بدست 
آوردن اسانس آن گردشگرانی را از کشورهای اروپایی به 
این منطقه زیبا می کشاند. به گفته آنان عیار اسانس گل 
محمدی این منطقه 50 درصد بیشتر از کشورهای دیگر 

است.
مرغوب ترین گالب

 ارتفاع این منطقه آنقدر زیاد است که آب در دمای 80 
را  زار  الله  جوی  شرایط  همین  و  آید  می  جوش  درجه 
به محلی مساعد  برای پرورش گل محمدی تبدیل کرده 

است.
امکان ندارد به خانه یک الله زاری بروی و دیگ مخصوص 
گالب گیری نبینی! اقتصاد مردم الله زار به واسطه وجود 
مدد  وبه  شده  متحول  محمدی  گل  صورتی  های  دشت 

این موهبت الهی و همت مردم و تالش مسئوالن نه تنها 
برداشت  با  بومیان  بلکه  یافته  زار کاهش  از الله  مهاجرت 
گل های محمدی، اسانس گیری، تهیه گالب ناب و سایر 

عرقیجات دیگر به ثروت رسیده اند.
اسانس گل محمدی  در کارخانه های ادکلن سازی جهان

عالوه  بر گردشگران اروپایی بسیاری از شرکت های معتبر 
ادکلن سازی جهان کارشناسان خود را همه ساله و قبل از 
آغاز برداشت گل محمدی به این منطقه اعزام می کنند و 
گل ها  را پیش خرید می کنند. حاال اسانس گل محمدی 
کارخانجات  ساخت  ادکلن  در  کرمان  بردسیر  زار  الله 
مصرف  انگلستان  و  کانادا  روسیه،  آلمان،  بلژیک،  فرانسه، 

می شود.
همایون صنعتی

وقتی از گل های محمدی و یا گالب سخن به میان می 
آید نام همایون صنعتی هم به ذهن متبادر می شود چرا 
که همایون صنعتی بود که در الله زار بردسیر گل محمدی 
کاشت و دستگاه های گالب گیری را دائر کرد. گالب زهرا 
نام کارخانه تولید گالب و روغن گل است که توسط  نیز 
در  سرلتی  شهیندخت  همسرش  و  زاده  صنعتی  همایون 

سال 1358 خورشیدی تاسیس شد.

جشنواره گل محمدی
قرار است در روزهای 29 تا31 خرداد ماه جاری سیزدهمین 
این  در  شود.  برگزار  زار  الله  در  محمدی   گل  جشنواره 
زمینه فرماندار بردسیر توضیحاتی داده است که در ادامه 

قابل مطالعه می باشد.
هم  گفت:  مهر  خبرگزاری  با  گفتگو  در  بردسیر  فرماندار 
اکنون سه هزار و 500 هکتار باغ گل در الله زار وجود دارد 

و از هر هکتار هر سال 5 تن محصول برداشت می شود.
باغ های گل  و  نیروی کار  بزرگ  این حجم  ادامه داد:  وی 
زمینه را برای سرمایه گذاری در خصوص صنایع فرآوری 

گالب در شهرستان مهیا کرده است.
برنامه ریزی صورت گرفته این  بیان کرد: طبق  نجف پور 
زمینه  و  شد  خواهد  ملی  ثبت  جاری  سال  در  جشنواره 
معرفی بیشتر شهرستان را فراهم خواهد کرد و ما نیز سعی 

می کنیم از این قابلیت استفاده کنیم.
وی از فعالیت 25 واحد کوچک و بزرگ گالب گیری در 
کارخانه ها  این  از  بازدید  امکان  و گفت:  داد  زار خبر  الله 
نیز به عنوان یکی از جاذبه های شهرستان مهیا شده است.

برگزار  این جشنواره در دامنه زیبای کوه هزار  وی گفت: 
می شود که با توجه به بارندگی های اخیر به صورت متناوب 

در برخی از مناطق ادامه دارد.
دمای  گفت:  زار  الله  باالی  ارتفاع  به  اشاره  با  پور  نجف 
جوش آب در این منطقه 85 درجه است و همین اختالف 
ارتفاع موجب شده کیفیت گالب تولیدی در منطقه بسیار 

مطلوب باشد.
وی ادامه داد: بارندگی در سال جاری موجب شده میزان 
تولید گل در شهرستان افزایش چشمگیری یابد و الله زار 
به رتبه نخست تولید گل محمدی و رتبه دوم تولید گالب 

در کشور تبدیل شده است.
وی با اشاره به حضور کارشناسان شرکت های مطرح ادکن 
سازی اروپا در الله زار گفت: بیشترین درخواست اسانس 
انجام  آلمان  و  انگلیس  فرانسه،  سوی  از  محمدی  گل 

می شود.

صورت  به  نیز  گل  از  بخشی  کرد:  بیان  بردسیر  فرماندار 
غنچه برداشت می شود که بیشتر جنبه صادراتی دارد.

تولید  از محل  یورو  میلیون   2.5 وی گفت: سال گذشته 
اسانس در بردسیر عاید کشور شده است و در سال جاری 

این میزان افزایش خواهد یافت.
با وجود پتانسیل های مطلوب بردسیر طی 13 سال برگزاری 
جشنواره در این شهرستان اما متأسفانه مسئوالن ذی ربط 
نتوانسته اند زیر ساختهای الزم را در شهرستان مهیا کنند.

این روند در حالی است که هر سال بر تعداد گردشگرانی 
که در فصل بهار از این شهرستان بازدید می کنند افزوده 
هتل  داشتن  از  اکنون  هم  بردسیر  عماًل  اما  می شود 
محروم است و بیشترین بار اقامت گردشگران روی دوش 

واحدهای بوم گردی است.

قصه از عشق بیان دل  ماست . معرفت وکمال راهگشای دلداده ای است 
سفره  یار  و  دوست  و  دارد  ادب  کرامت  خوان  در  دست  سال  سالیان  که 
نشینان و خوشه چینان فرهنگ تئاتر دیار کریمان مقامی رفیع را باز دارد 
و نقل مجلس این خانواده گردیده . آری باز هم سخن را از عزیز هنرمندی 
آغاز کنیم که خانواده تئاتر کرمان به وجودش می بالد و نام پر مهرش از 
محدوده دیارمان فراتر رفته و در محافل هنرمندان کشور سالهاست از مرام 
و وفای این هنرمند سخن می رانند . استاد محمد نواب زاده   پیر و مرشد 
میدان معرفت و محبت است . سه نسل از بچه های تئاتر بانام دلنشین این 
بزرگ پهلوان عرصه تئاتر فرهنگ کرمان آشنائی دارند و از مرام وی سخن 
به میان می آورند . استاد محمد نواب زاده را از دهه چهل می شناسم با 
پیکان سبز رنگ پس از فراغت از کار و کوشش های فرهنگی که در حیطه 
امور  و  فرهنگ  سازمان  در  که  متعددی  های  مسئولیت  و  خویش  کاری 
تربیتی و جوامع فرهنگی  می داشت با تمامی این گرفتاری ها برنامه اجرای 
گروه های تئاتری آن زمان را چندان که متجاوز از سه تا چهار گروه نمی 
بود زمان بندی می کرد  تا در فصل اجرا در سالن اجرا حاضر باشد و این 

شیفتگان هنر کرمان را یار و یاور باشد و گریم نماید .

 استاد محمد نواب زاده تئاتر را از نوجوانی آغازکرد و خود برخی متون را 
می نوشت و کارگردانی می کرد . بازیگری صحنه را همراه زنده یاد سریزدی 
و هنرمندانی چون جناب گواشیری ، جناب افراسیابی ، زنده یاد حشمت اهلل 
بکائی و جناب داریوش فرهنگ  تجربه دارد و شرکت در چند سریال و فیلم 
سینمائی نشان از شوق و عشق به عالم هنر و هنرمندی وی است . یکی از 
فعالیت های ایشان پیگیری مستمر در ساخت و ساز هنرستان هنر کرمان از 
آثار خستگی ناپذیر استاد نواب زاده به شمار می آید . همانگونه که در سطور 
قبل اشاره کردم تا چند سال پیش در ساعات اجرا بچه های تئاتر چشم به 
در اتاق گریم دوخته و منتظر استاد می شدند . استاد نواب بازیگران نمایش 
را به ترتیب روی صندلی آیینه گریم می نشاند و در آئینه چهره بازیگر را می 
نگریست و سپس دستان هنرمند استادانه را بر دوطرف چهره قرار می داد 
پس از تاملی کوتاه از بازیگر سئوال می کرد نقش شما در نمایش چیست ؟ 
چندساله بایست باشی ؟ شخصیت منفی داری یا مثبت؟ آنگاه گریم چهره 
بازیگر را بر اساس نقش فی البداهه طراحی و ماهرانه با فرصتی اندک چنان 
می نمود که انگاری شخصیت نمایش در پیش روی قرار دارد . غلو نباشد 
برایش صد  تمرین  زمان  پردازی  آئینه شخصیت  در  رویت خود  با  شخص 

چندان شده و در هیبت بازیگری که منظور نویسنده و مد نظر کارگردان می 
نماید  نقش را ایفا می کرد . یاد دارم پس از راه اندازی تلویزیون در کرمان به 
کوشش مدیر وقت آن زمان تله تئاتری از نوشته های استاد محسن یلفانی به 
نام » تله« کار شد. گریم هر یک از بازیگران به ویژه  گریم پدر نمایش آنقدر 
مورد توجه قرار گرفت که تا مدتی مدید آن چهره الگوی برخی نمایش ها 
گردید . یا چهره پردازی شخصیت کاهن اعظم نمایش » کورش تا ابدیت«و 
بسیار دیگر از نمونه گریم استاد محمد نواب زاده در خاطره ها به یاد مانده 
است . این جز عشق و تعهد به فرهنگ تئاتری نامی دیگر را نمی توان بر آن 
نهاد . عنوان اینگونه دلسوختن و توجه عمیق یک هنرمند به اشاعه فرهنگی 
شاخص در طول شصت سال یا بیشتر عاشقانه کار کردن است که شخصیت 
استادمحمد نواب زاده را جاودانه می سازد . گفته پیشینیان را به یاد داریم . 
وصف انسانهای نیک نهاد در وصف ناید که اگر دریاها مرکب شود و برگهای 
درختان کاغذ اوصافشان میسر نباشد . در این خانواده تئاتر کرمان نیز استاد 
نواب از معدود هنرمندانی است که مشمول بر این توصیف است و خانواده 
تئاتر سربلندی و سرافرازی و طول عمر این عزیز ارجمند را از درگاه خدای 

توانا مسالت دارد .  

لزوم الگوبرداری از بهشت الله زار

پیر و مرشدمیدان معرفت

   در سالهای اخیر متوجه شدیم كه اقتصاد مردم الله زار به واسطه وجود دشت 
های صورتی گل محمدی متحول شده و به مدد این موهبت الهی و همت خانواده 
صنعتی و دیگر دلسوزان این منطقه و تالش مسئوالن نه تنها مهاجرت از الله زار 
كاهش یافته بلکه بومیان به واسطه گالب ناب و سایر عرقیجات به ثروت رسیده اند. 
آنگونه كه فرماندار بردسیر هم می گوید قرار است جشنواره گل محمدی در سال 
جاری ثبت ملی شود و این اتفاق در الله زار باید الگویی برای دیگر شهرستان ها نیز 
باشد، شهرهایی كه پتانسیل بسیار دارند، اما باور مردمی در آن مناطق به حد اعال 

نرسیده است و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی


