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رئیس کل دادگستری استان در  اختتامیه 
دومین جشنواره »قلم و عدالت«:

تاثیر رسانه ها در کاهش 
دعاوی بی بدیل است

در هجدهمین جشنواره مطبوعاتی
 انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران 

خانه تئاتر کشور؛

نظر احمدی، هنرمند 
کرمانی حائز رتبه شد

یادداشت روز : 
ضرورت های ساخت سالن موسیقی در کرمان  

گزارشی از تور بازدید از واحدهای
 صنعتی کوچک در کرمان

 به بهانه خاموشی سیمین بهبهانی در 28 مرداد 1393 
کز عاشقی چه سود؟

WWW.KERMANEMROOZ.COM

بازهم تقلب به نام هنر مظلوم کرمانی

هشت صفحه
هزار تومان هم  روزان

در دومین جشنواره رسانه های برتر استان کرمان
 »قلم و عدالت«؛

»کرمان امروز« بیشترین 

کرد جوایز را از آن خود 

گزارش »کرمان امروز« از معضل فروش اجناس غیراصیل و تقلبی که این روزها دامنگیر صنایع دستی استان شده است؛
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دوشنبه 28 مردادماه 1398

17 ذی الحجه 1440

 19 آگوست 2019

سال بیست و چهارم

 شماره 3051

کرمان  دستی  صنایع  که  است  این  واقعیت 
همواره با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم 
اجناس  این مشکالت فروش  از  یکی  می کند. 
غیر اصیل و تقلبی و گهگاه چینی و پاکستانی به 
گردشگران و یا عالقه مندان به این نوع آثار 
است. صنایعی که کپی برابر اصل است البته با 
قیمت های پایین تر که نشان از کیفیت نازل 
دارد. نهادهای نظارتی و فعاالن حوزه بازرسی 
باید به این موضوع ورود کنند، زیرا این دیگر 
تنها واردات یا قاچاق نیست بلکه دزدی هویت 
و مرگ انسانیت است و از سویی دیگر صنعت 
گردشگری استان را به نابودی می کشاند و..... 

متن کامل درصفحه هشتم
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شرکت شکوفا صنعت پویا جهت تکمیل کادر خود 
به یک عکاس آشنا به نرم افزار طراحی و مسلط

 به تولید محتوا نیازمند است. عالقه مندان
 می توانند رزومه خود را به آدرس

 job@pouyan-group.com ارسال نمایند.

استخدام آگهی 
شرکت سیمرغ واحد کرمان  در نظر دارد احداث 
3 باب اتاق ورودی سالن های مرغداری به ابعاد هر 
واحد 5/5 × 3/6 × 6 متر جهت مزرعه شماره 3 
واقع در کیلومتر 3 منطقه بهرامجرد به نگار براساس 
شرح و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه به صورت 

دستمزدی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
از عالقمندان دعوت به عمل می آید ضمن بازدید 
از محل اجرای پروژه جهت دریافت فرم و شرایط 
مناقصه به مدت حداکثر 5 روز پس از انتشار آگهی 
به امور اداری شرکت واقع در خیابان امام خمینی 

- نبش کوچه 27 مراجعه فرمایند.
تلفن تماس: 32225686

شرکت سیمرغ واحد کرمان 

آگهی مناقصه 

اصالحیه آگهي فراخوان شماره 98/9/ف
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام ( در نظر دارد » خرید پهناي باند اختصاصي اینترنت « خود را از طریق برگزاري مناقصه به پیمانکار واجد 

شرایط واگذار نماید . هدف از این فراخوان شناسایي شرکت هاي صاحب صالحیت بمنظور دعوت به مناقصه مي باشد . 
مدارك مورد نیاز جهت دعوت به مناقصه :

1- اساسنامه و اظهار نامه ثبتي شرکت )مرتبط با موضوع قرارداد( 
2- تصویر آگهي تاسیس در روزنامه رسمي با آگهي آخرین تغییرات شرکت حـــاوي معرفي صاحبان امضاء هاي مجاز

3- گواهي اداره ثبت شرکتها مبني بر اعتبـاراساسنامه و موجودیت شرکت 
4- مدارك مثبته ثبت نام اینترنتي مربوط به مودیان مالیات بر ارزش افزوده.

5- مجوز FCP و یا ServCo  از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حتما »برابر اصل«
6- گواهي ثبت دفتر نمایندگی فروش و ارائه خدمات پشتیبانی مستقر در سیرجان) قرارداد نمایندگی به همراه آدرس، تلفن، قرارداد اجاره و یا سند ملکی 

دفتر نمایندگی و گذشت حداقل دو سال از تاسیس دفتر(
7- حداقل سه نفر نیروی فنی مستقر در سیرجان)لیست بیمه سه ماه اخیر پرسنل فنی بهمراه مدارك فنی و رزومه تخصصی، مشخصات فردی، کپی آخرین 

مدرك تحصیلی و سمت فرد بهمراه چارت سازمانی(
8- رونوشت برابر با اصل قراردادهای فروش اینترنت باالی 20مگابیت بر ثانیه در شهرستان سیرجان و در صورت وجود قراردادهاي منعقده با  شرکت های 

منطقه گل گهر)موضوع قرارداد، مبلغ قرارداد، نام، آدرس و شماره تلفن کارفرما ارسال گردد(.
9- شبکه دسترسی در سطح شهرستان سیرجان و منطقه ویژه اقتصادی)مختصات و آدرس دقیق پاپ سایت ها و محدوده پوشش دهی(

10- عضویت در RIPE NCC و ارائه مستندات الزم در این خصوص 
11- گواهي حسن سابقه  از قراردادهای فعلی و قبلی ) رضایت نامه از قراردادهای باالی 20 مگابیت بر ثانیه در 2 سال اخیر(

- کلیه مدارك و اسنادي که بصورت کپي ارسال مي شوند بایستي برابر اصل شده باشند .
- شرایط و مدارك ذکر شده فوق حداقل شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه مي باشد و شرکت کنندگان در فراخوان کلیه مدارك و مستندات فوق را 
تکمیل و در پاکت در بسته و مهر موم شده به نشاني دفتر مرکزي شرکت واقع در تهران – خیابان دکتر فاطمي روبري هتل الله – ساختمان نگین ، پالك 
273 – دبیرخانه مرکزي و یا به نشاني سیرجان – کیلومتر 50 جاده شیراز – مجتمع معدني و صنعتي گل گهر – دفتر کمیسیون معامالت و حداکثر تا 

تاریخ 1398/05/30 ارسال گردد .   
- روي پاکت ارسالي بايستي قید گردد » مربوط به فراخوان شماره 98/9/ف« 

- جهت کسب اطالعات بیشتر و هرگونه سوال در این زمینه میتوانید با شماره 41423328-034 و یا همراه 09133475779 آقاي مهندس آقابابایي 
تماس حاصل نمائید . 

آگهی مزایده فروش زمین
 در شهر کرمان

متن در صفحه 7

آگهی مزایده شماره 391 ص 98 نوبت دوم
شرکت تولیدی معدنی مدوار

متن در صفحه 4



دو دوشنبه 28 مردادماه 17/1398 ذی الحجه 1440/ 19 آگوست 2019/سال بیست و چهارم شماره 3051
اخبار استان

برگزاری کنگره ملی شهدای  از  استاندار کرمان 
عشایر کرمان در سه ماهه اول سال ۹۹  خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی 
دیدار  در  فدایی  جواد  محمد  کرمان،  استانداری 
اندرکاران  دست  و  عشایر  شهدای  کنگره  دبیر  با 
آفرینی  نقش  به  اشاره  با  کنگره  این  برگزاری 
عشایر غیور کشور در تمامی برهه های حساس و 
سرنوشت ساز انقالب اسالمی، گفت: برگزاری این 
کنگره می تواند برای آینده عشایر و حل و فصل 

برخی از مشکالت عشایر کارگشا باشد.
در  کرمان  استان  سابقه  به  توجه  با  گفت:  وی 
با توجه  برگزاری دومین کنگره شهدای استان و 
با  دیدار  در  رهبری  معظم  مقام  های  رهنمود  به 
به صورت  توان  می  کنگره،  این  کنندگان  برگزار 
مناسب و درخور شان شهیدان عشایر، از تجارب 

شهدای  ملی  کنگره  برای  استان  شهدای  کنگره 
انجام  برنامه ریزی های الزم را  عشایر استفاده و 

داد.
بسیج  سازمان  جانشین  سعیدی،  احمد  سرهنگ 
عشایری کشور و دبیر کنگره شهدای عشایری نیز 
و ۵۰۰  هزار  از حدود شش  گفت:  دیدار  این  در 
نفر   ۲۰۰ و  هزار  به  قریب  کشور،  عشایر  شهید 
متعلق به عشایر استان کرمان بودند که می توان 

گفت استان کرمان استان عشایر خیزی است.
انقالب  دوران  در  عشایر  نقش  اینکه  بیان  با  وی 
اسالمی و دفاع مقدس آنگونه که شایسته بوده به 
خوبی تبیین نشده ادامه داد: برگزاری این کنگره 
بیان  همچنین  و  قدردانی  برای  خوبی  فرصت 
نقش موثر این قشر در پیروزی انقالب اسالمی و 

حفاظت از مرزهای میهن اسالمی است.

سعیدی افزود: عشایر در راه اسالم و وطن اسالمی؛ 
امتحان خوبی پس دادند و پس از پیروزی انقالب 
اسالمی، این اولین کنگره ملی شهدای قشر عشایر 
کشور خواهد  بود که باید به خوبی در سطح کشور 

برگزار شود.
اینکه هم اکنون  بیان  با  دبیر کنگره عشایر کشور 
در ۲۱ استان کشور بسیج عشایر در حال فعالیت 
است، افزود: پس از استان فارس، بیشترین تعداد 

شهدای عشایر مربوط به استان کرمان است.
وی گفت: برگزاری این کنگره با سه رویکرد اصلی 
»فرهنگی«، »خدمات رسانی و محرومیت زدایی« 
و »تقویت وحدت اقوام و مذاهب« شروع به فعالیت 

در استان ها  کرده است.
در  عشایر  نقش  خصوص  در  همچنین  سعیدی 
محافظت  و  فرهنگی  میراث  مرزها،  پایدار  امنیت 

از هویت و فرهنگ اصیل اسالمی و ایرانی گفت: 
باید برانگیختگی قشری در بین آحاد جامعه پیش 
بیاید و همه اقشار و ارگان های مرتبط برای به ثمر 
رسیدن اهداف این سه رویکرد کنگره تالش کنند.

 ۵۹ در  کشور  عشایر  پراکندگی  به  اشاره  با  وی 
درصد خاک ایران، گفت: پس از برگزاری کنگره 
ها و یادواره های محلی و استانی، اجالسیه پایانی 

این کنگره بهار سال آینده برگزار خواهد شد.
به نقل از مسئول بسیج عشایر استان کرمان،   در 
استان کرمان ۱۹  ورزشکار،  بین شهدای عشایر 
آموز،  ۱۶۹دانش  فرهنگی،   ۴۵ دانشجو،   ۳۱
های  حوزه  در  مهندس   ۱۲ زن،   ۲ ۱۵روحانی، 
و  کارمند  رسانه، ۴۶  در حوزه  مختلف، ۲ شهید 
جهادگر، ۲۲ اصناف و بازاری، ۱۴۱ نفر از ناجا و 
۹۴ نفر ارتشی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این 
مطلب که اصحاب رسانه استان کرمان را با صداقت ، 
نجابت و سرعت در اطالع رسانی می شناسم، گفت: در 
مجموع ۴۱ رسانه استان کرمان، ۹۲۰ اثر به دبیرخانه 
جشنواره قلم و عدالت ارسال کردند که در نهایت با 

نظر هیات داوران از ۵۹ رسانه و خبرنگار تقدیر شد.
برتر  های  رسانه  جشنواره  دومین  در  موحد  یداهلل 
در حال حاضر  افزود:  عدالت(  و  )قلم  کرمان  استان 

استان  در  الکترونیکی  خبری  پایگاه  و  نشریه   ۳8۹
کرمان فعالیت دارند که از این تعداد ۱۰ روزنامه، ۱۰8 
هفته نامه، ۴8 دو هفته نامه، ۶۳ ماهنامه، دو فصلنامه 

و دو سالنامه و ۱۰۲پایگاه خبری هستند.
وی با تاکید بر این مطلب که استان کرمان از تعداد 
رسانه رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص داده 
است، گفت: هدف از برگزاری جشنواره قلم و عدالت 
کارگزاران  و  رسانه  اصحاب  کردن  نزدیک  و  تقریب 

عرصه عدالت با یکدیگر، ایجاد رقابت سالم و اصولی 
در حوزه قضایی و حقوقی و  ایجاد زمینه آموزش و باال 

بردن آگاهی های حقوقی و قضایی مردم بوده است.
انگیزه  ایجاد  کرمان،  استان  دادگستری  کل  رئیس 
برای رسانه های حوزه قضایی و تالش برای باال بردن 
سطح علمی اصحاب رسانه را از دیگر اهداف جشنواره 
قلم و عدالت برشمرد و ادامه داد: کشف استعدادهای 
برتر، تربیت خبرنگاران حقوقی و قضایی ، حمایت از 
خبرنگاران و روزنامه  نگاران و تحقق آزادی مطبوعات 
و رسانه ها از جمله دیگر اهداف جشنواره قلم و عدالت 

به شمار می رود.
دکتر موحد با اشاره به این مطلب که قدردانی و ارج 
نهادن به تالش ها و خدمت رسانی اصحاب رسانه در 
کرد:  عنوان  است،  تاثیرگذار  دعاوی  و  جرم  کاهش 
تبین  از جمله  موضوعاتی  با  عدالت  و  قلم  جشنواره 
سیاست ها و اهداف قوه و دادگستری استان کرمان، 
پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی، تبیین 
نقش وکال و کارشناسان در حوزه عدالت، نقش دفاتر 
ورودی  کاهش  در  کانون سردفتران  و  رسمی  اسناد 
پرونده ها برگزار شده است. عالی ترین مقام قضائی 
سوی  از  شده  ارائه  آثار  اینکه  بیان  با  کرمان  استان 
رسانه ها به جشنواره قلم و عدالت در زمینه هایی از 
جمله خبر گزارش و مصاحبه مورد ارزیابی قرار گرفته 
است، گفت: ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائیه استان 
از  استان  دادگستری  عمومی  روابط  ویژه  به  کرمان 

برگزارکنندگان جشنواره قلم و عدالت هستند.

استاندار کرمان خبرداد:

برگزاری کنگره ملی شهدای عشایر کرمان در سال آینده 

رئیس کل دادگستری استان در  اختتامیه دومین جشنواره »قلم و عدالت«:

تاثیر رسانه ها در کاهش دعاوی بی بدیل است

خبر
در دومین جشنواره رسانه های 

برتر استان کرمان »قلم و عدالت«؛

»کرمان امروز« بیشترین جوایز را از 

آن خود کرد

کرمان  استان  امردادماه   26 شنبه  ظهر  از  بعد  امروز:  کرمان  خبرنگار  کرمان 
با  استان  برتر  رسانه های  اختتامیه دومین جشنواره  مراسم  برگزاری  شاهد 
را  استان  ُپرمحتوای  نشریات  کام  که  مراسمی  بود.  عدالت«  و  »قلم  عنوان 

کار روشن ساخت. کرد و مسیری را برای نشریات تازه  شیرین 
کرد. محمد  در این مراسم روزنامه »کرمان امروز« بیشترین جوائز را از آن خود 
سه  که  بودند  نفری  دو  حسینی  میرمهدی  السادات  مهدیه  و  نجات  فتح 
چالش  این  در  کردند.  خود  آن  از  را  جشنواره  این  ارزشمند  جوایز  از  جایزه 
کرمان برگزار شد، محمد فتح نجات موفق به  گستره استان  که در  رسانه ای 
گزارش شد. همچنین مهدیه السادات  کسب رتبه ممتاز در رشته های خبر و 
کند. گزارش را از آن خود  میرمهدی حسینی توانست تک جایزه ی مربوط به 
که از این  گرفتند  در این جشنواره حدود 52 خبرنگار و رسانه مورد تقدیر قرار 
کشور  روی می توان این چالش رسانه ای را یکی از جشنواره های بزرگ در 
که  کشور  که در این مراسم رئیس مرکز رسانه قوه قضائیه  دانست. همانطور 
الگویی  باید به  گفت؛ این جشنواره  مهمان این جشنواره به شمار می آمد 

کشوری مبدل شود.

در هجدهمین جشنواره مطبوعاتی 
انجمن منتقدان، نویسندگان و 

پژوهشگران خانه تئاتر کشور؛

نظر احمدی، هنرمند کرمانی 
حائز رتبه شد

هجدهمین  در  مرداد   24 پنجشنبه  عصر  امروز:  کرمان  خبرنگار   - تهران 
تئاتر  خانه  پژوهشگران  نویسندگان،  منتقدان،  انجمن  سالیانه  جشنواره 
برگزار شد، هیات داوران این  کیارستمی  یاد عباس  که در سالن زنده  کشور 
رها  دکتر  رونقی،  ناز  مه  دکتر  ها،  خانم  از  متشکل  که  مطبوعاتی  جشنواره 
گفتگو  خرازی آذر، لیلی فرهادپور و یلدا معیری، بودند، جایزه نخست بخش 
تئاتر  تخصصی  فصلنامه  سردبیر  احمدی«  »نظر  آقای  کرمانی  هنرمند  به  را 
کمیسیون ملی یونسکو-ایران  کردند. در این مراسم  »نمایش شناخت« اهدا 
عالی  شورای  عضو  و  خوشنویسی  استاد  کابلی«  »یداهلل  استاد  حضور  با  نیز 
حمید  کرد.  تقدیر  بیضایی  بهرام  استاد  از  یونسکو-ایران،  ملی  کمیسیون 
کرد.  امجد در بخشی  را دریافت  از استاد بیضایی این لوح  امجد به نیابت 
بازیگران  و  دوستان  از  یکی  احیا  حمید  خوشحالم  کرد:  اظهار  سخنانش  از 
ثابت استاد بهرام بیضایی اینجا حاضرند و این لوح را برای ایشان می برند. 
کلیپی از سخنان اهالی سینما و تئاتر،  همچنین در ادامه این مراسم با پخش 
گوهر خیراندیش برای انجام این  ج راد و  از سعید پورصمیمی تقدیر شد و ایر
همچون؛  هایی  چهره  جشن  این  در  آمدند.  صحنه  روی  نکوداشت  بخش 
علی  تابش،  علیرضا  شکرخواه،  یونس  ساروخانی،  باقر  آریا،  معتمد  فاطمه 
کناواریان، یارتا یاران،  رفیعی، سعید پورصمیمی، مسعود رایگان، لوریس چا
رضایی،  حبیب  اسکندری،  ستاره  ارشادی،  همایون  عقیلی،  وحید  سید 
کاظمی  غالمرضا  سید  خیراندیش،  گوهر  فروتن،  مسعود  خطیبی،  اشکان 
دینان، احترام برومند، فروغ قجابگلو، لیلی رشیدی، پانته آ پناهی ها، یداهلل 
خسرو  پاینده،  حسین  کاظمی،  مریم  آبادی،  گیل  شهرام  راد،  ج  ایر کابلی، 
احمدی، رضا حامدی خواه، بیژن صمصامی، مهدی قلعه، منصور براهینی، 
یلدا معیری، مهرداد ضیایی،  لیلی فرهادپور،  آذر،  رونقی، رها خرازی  مه ناز 

حمید امجد و جمعی دیگر از اهالی تئاتر و رسانه حضور داشتند.
آرزوی  تجربه  با  و  کرده  تحصیل  جوان،  هنرمند  این  برای  امروز  کرمان  روزنامه 
که مسئوالن استان از این هنرمندان در داخل  موفقیت روز افزون دارد و امیدواریم 

گیرند. کنند نه اینکه در استان های دیگر مورد تقدیر قرار  استان بهره برداری 

بومی سازی شاول های 
ميكسر و الینر هاي 

الستيكي آن در گندله 
سازی شماره 2 گل گهر

کارخانه  میکسر  شده  بومي  های  شاول 
معدنی  شرکت   ۲ شماره  سازی  گندله 
الینرهاي  همراه  به  گهر،  گل  صنعتی  و 
نصب  سالیانه  تعمیرات  در  آن  الستیکي 

شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
در  گهر،  گل  صنعتی  و  معدنی  شرکت 
شاول   ، سالیانه  تعمیرات  برنامه  راستای 
گندله سازی شماره  کارخانه  میکسر  های 
۲ شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، بومی 

سازی شد.
داخلی سازی این قطعات عالوه بر ارتقای 
توان ساخت داخل، 78هزار یورو برای هر 
حدود  مجموع  در  و  تایي  چهارده  ست 
صرفه  میکسر  دو  براي  یورو  ۱۶۰هزاز 
اقتصادی دارد که هم اکنون این امر صورت 

گرفته است.
مهندسي  مدیریت  است  ذکر  به  الزم 
معکوس و ساخت داخل شرکت گل گهر ، 
بومي سازي شفت این نوع میکسر را نیز در 
دستور کار قرار داده است و با بومي سازي 
این نوع میکسر  ، تمامی اجزاي  شفت آن 

ساخت داخل خواهند گردید.

سود هر سهم تاصيكو 
در سال ۹۸ دو برابر 

می شود 
اعالم  با  تامین  صدر  هلدینگ  عامل  مدیر 
و  آرا  سرام  صنایع  شرکت   ۲ عرضه  خبر 
زغال سنگ پرورده طبس در بازار سرمایه 
در سال جاری، گفت: شرکت سرمایه گذاری 
سهم  هر  درآمد  )تاصیکو(  تامین  صدر 
)EPS( را به بیش از دوبرابر افزایش خواهد 

داد. 
هلدینگ  عامل  مدیر  سلیمانی،  غالمرضا 
شستارسانه،  با  گفت وگو  در  تامین  صدر 
تامین  صدر  گذاری  سرمایه  شرکت  گفت: 
در اردیبهشت سال جاری به عنوان پانصد 
و سی دومین شرکت در فهرست بازار دوم 
استخراج  بخش  در  تاصیکو  نماد  با  بورس 
 ۲۲۰ کشف  با  و  درج  فلزی  کانی های 
شرکت  توسط  سهم  هر  ازای  به  تومان 
اجتماعی)شستا(  تامین  سرمایه گذاری 

عرضه شد. 

گزارشی از نشست هم اندیشی مدیر و برخی از مسئوالن کمیته امداد امام خمینی )ره( 
استان با اصحاب رسانه:

بيش از 102 هزار خانواده در استان تحت پوشش کميته امداد هستند
امروز:  کرمان  خبرنگار  احمدی  -سعید  کرمان 
نشست هم اندیشی مدیر و تنی چند از مسئوالن 
صبح  خبرنگاران  با  کرمان  استان  امداد  کمیته 
شنبه هفته جاری ۲۶ مردادماه در سالن کنفرانس 

مجتمع امداد والیت کرمان برگزار شد. 
جمله  از  که  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر 
ابتدای  در  بود  نشست  این  در  حاضر  مسئوالن 
در  موثری  نقش  ها  رسانه  گفت:  نشست  این 
گفتمان سازی و فرهنگ سازی دارند و اگر قرار 
است با برنامه ریزی به نقطه ای برسیم که تعداد 
و  استان  در  امداد  و مددجویان کمیته  محرومان 
و همراهی  به همت  نیاز  برسد،  به حداقل  کشور 
این  در  و  دارد  خّیران  و  مردم  مختلف  اقشار 
زمینه نقش رسانه ها بسیار مهم است. محمدرضا 
امداد  کمیته  درخشان  عملکرد  گفت:  علیزاده 
گویای فرهنگ سازی است که رسانه ها نیز در آن 

نقش داشته اند.  در ادامه این نشست خبرنگاران 
حاضر پیشنهادات و انتقادات خود را با هدف بهبود 
وضعیت معیشتی مددجویان تحت پوشش این نهاد 
راه  گذاشتند.  میان  در  امداد  کمیته  مسئوالن  با 
اندازی نمایشگاه دائمی فروش محصوالت تولیدی 
خانگی  و  خرد  مشاغل  در  که  مددجویان  توسط 
کرمان  پیشنهاد  نهاد  این  توسط  دارند  فعالیت 
صادقی  که  بود  جلسه  این  در  نهاد  این  به  امروز 
در پاسخ گفت: با شهرداری کرمان در حال رایزنی 
برای اختصاص یکی از سالن های واقع در پارک 
امیدواریم  و  امر هستیم  این  برای  شهید مطهری 

این موضوع در آینده ای نزدیک محقق شود.  
یحیی صادقی در ادامه با بیان اینکه بیش از ۱۰۲ 
این  پوشش  تحت  کرمان  استان  در  خانواده  هزار 
سال  در  متاسفانه  گفت:  هستند  حمایتی  نهاد 
های اخیر برخی رسانه های معاند با نشان دادن 

عراق  همچون  کشورهایی  در  صدقات  صندوق 
القا کنند که  را  این موضوع  به مردم  سعی دارند 
کمک های آن ها در جایی دیگر خرج می شود. 
که  بدانند  باید  ما  مردم  که  است  حالی  در  این 
رفته  دیگر  کشورهای  به  امداد  کمیته  تکنولوژی 
است و در آن کشورها از طریق این الگو نیازمندان 
به  موضوع  این  دهند.  می  پوشش  را  خود  کشور 
هیچ وجه به این معنی نیست که کمک هایی از 
ایران به آنجا ارسال می شود. صادقی تاکید کرد: 
از نظر شرعی ما موظفیم که تا ریال آخر کمکی 
که در یک شهر یا منطقه شده است را صرفا بین 

مردم همان منطقه خرج کنیم. 
خدمات  از  برخی  ذکر  با  پایان  در  مسئول  این 
مهم کمیته امداد به ویژه در زمینه اشتغال زایی 
گفت: در آینده بخش هایی از کارها ما به مراکز 

نیکوکاری برون سپاری خواهد شد.

دوره های  آزمون  بدون  نام  ثبت  از  کرمان  استان  جهاددانشگاهی  رییس 
کاردانی و کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی جهاددانشگاهی شعبه 

کرمان از ۲7 مرداد ماه جاری آغاز شد.
تشریح  در  مقدس«  کامیاب  »رضا  دکتر  کویر،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
جزییات این خبر گفت: زمان ثبت نام داوطلبان دوره های کاردانی )بدون 
نیاز به مدرک پیش دانشگاهی( و کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی 
جهاددانشگاهی شعبه کرمان برای پذیرش مهرماه ۹8 اعالم شده و بنا بر 
با سازمان  انجام شده  اساس هماهنگی  بر  کاربردی،  دانشگاه علمی  اعالم 
در  تحصیل  به  عالقمند  داوطلبان  از  نام  ثبت  کشور،  آموزش  سنجش 
رشته های تحصیلی دوره کاردانی از ۲7 مرداد ۹8 و دوره کارشناسی از ۲ 

شهریور ۹8 آغاز خواهد شد.
وی ادامه  داد: دانشگاه علمی کاربردی جهاددانشگاهی در ۲ گروه صنعت 
و مدیریت و خدمات اجتماعی در رشته های  کاردانی حرفه ای حقوق - 
حقوق ثبتی، کاردانی حرفه ای حقوق - خدمات قضایی، کاردانی حرفه ای 

حقوق - شورای حل اختالف، کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری، کاردانی 
فنی شهرسازی، کاردانی فنی عمران - امور پیمان ها، کاردانی فنی فناوری 
اطالعات - اینترنت و شبکه های گسترده، کاردانی فنی معماری - معماری 
شهری، کارشناسی حرفه ای حقوق - حقوق ثبتی، مهندسی فناوری اطالعات 
مهندسی  کامپیوتری،  شبکه های  فناوری  مهندسی  اطالعات،  فناوری   -
مشاوره   - بازرگانی  حرفه ای  کاردانی  ساختمان سازی،   - عمران  فناوری 
حقوقی اصناف و کارشناسی حرفه ای مدیریت تجاری سازی برای مهرماه ۹8 

پذیرش دانشجو خواهد داشت.
صورت  به  ثبت  برای  توانند  می  مندان  عالقه  داد:  ادامه  مقدس  کامیاب 
)پشت  اسدآبادی   خیابان   - پژوهش  میدان   - کرمان  نشانی  به  حضوری 
شهربازی( - نبش کوچه شماره هفت -مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی 
مراجعه کنند و یا جهت اطالعات بیشتر با شماره های ۰۹۳۶۱۳۵۳۳7۲-
۳۳۳۴۱۱۶8-۳۳۳۳۱۱۶۹ تماس بگیرند و یا به سایت سازمان سنجش به 

نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند.

رییس جهاددانشگاهی استان کرمان در باره این مرکز نیز گفت: دانشگاه 
علمی کاربردی جهاددانشگاهی کرمان بعنوان بزرگترین دانشگاه جامع علمی 
دانشگاه  تنها  عنوان  به  علمی  هیات  اعضای  بودن  دارا  با  استان  کاربردی 
علمی کاربردی کشور و جزء ۴ دانشگاه استان با دارا بودن مرکز نوآوری 
)مرکز نوآوری تکنولوژی های پیشرفته ساختمانی(، دوره های کوتاه مدت 
زبان، ICDL )مهارت های هفتگانه کامپیوتری( و دوره های تخصصی کوتاه 
مدت را ارایه داده ضمن آنکه دانشجویان این دانشگاه از خدمات پزشکی و 

دندانپزشکی کلینیک جهاددانشگاهی استان کرمان نیز بهره خواهند برد. 
وی به نتایج سطح بندی مراکز این دانشگاه در سطح کشور اشاره و تصریح 
کرد: براساس برنامه ریزی انجام شده ۵۱8 مرکز حاضر در کشور در سطح 
به چهار سطح  پژوهش  و  آموزش  کیفیت  و  فعالیت  نوع  اساس  بر  بندی 
تقسیم بندی شدند که هیچ مرکزی در سطح یک قرار نگرفت و مرکز  علمی 
کاربردی جهاددانشگاهی شعبه کرمان در سطح دوم مراکز علمی کاربردی 

کشور قرار گرفت.

رییس جهاددانشگاهی استان کرمان خبر داد:

آغاز پذیرش بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی جهاددانشگاهی کرمان 



دوشنبه 28 مردادماه 17/1398 ذی الحجه 1440/ 19 آگوست 2019/سال بیست و چهارم شماره 3051سه جامعه 

نامه و موبایل!

می  ها  پستچی  گر  ا که  نوشت  روزگاری  چخوف  آنتوان 
کیف هایشان جابه  دانستند چقدر نابخردی هرزگی و یاوه را در 
امروز  چخوف  گر  ا دویدند)1(  نمی  سرعت  این  با  کنند  می  جا 
زنده بود به عمر از دست رفته سازندگان تلفن همراه حسرت 
پیام ها،  روز چه  آنها در  اختراع  این  دانند  که نمی  می خورد 
جوک ها، تحلیل های آبکی، تبریک  و تسلیت های مصنوعی و 
شعرهای عاشقانه، طنزهای سیاسی، پندهای اخالقی تکراری 
کند و چه پول هایی به  و ارتجاعی ... را ارسال و دریافت می 

که نقشی در ساخت موبایل نداشتند. کسانی می رود  جیب 
ـ نشر ماهریس  بر آب  ـ ترجمه آتش  ـ چخوف  1- صدسال طنز 

ـ ص 48

نامه یک شهروند راوری 
به »کرمان امروز«:

چرا سد تنگل راور 
با وجود اینکه دو مرتبه بودجه 

گرفته است، احداث نمی شود؟
کرمان امروز  با سالم حضور محترم مدیر روزنامه 

پیش  سال   50 راور  تنگل  سد  رساند؛  می  استحضار  به  احتراما 
بودجه اش تصویب شد. همان زمان انقالب شد و آوردند دادند به 
جهاد سازندگی، اما معلوم نشد با بودجه اش چه کردند!در سفر 
این سد بودجه  به  تومان  راور مبلغ 17 میلیارد  به  نژاد  احمدی 
امسال در ماه فروردین، 51  بازهم خبری نشد.  اختصاص دادند 
میلی متر در فیض آباد راور بارندگی صورت گرفت به نحوی که 
تخریب  سیالب  همین   اثر  بر  مشهد   - راور  جاده  کیلومتر   30
شد. حتی از اخبار استان کرمان شنیدیم اینقدر آب زیاد بوده که 
رفته به سمت شهداد و 30 کیلومتر جاده شهداد نهبندان را هم 
برده است. در مجموع60 کیلومتر جاده آسفالته و پل خراب شد 
که علت این خرابی ها احداث نشدن سد آب کوه تنگل راور بود. 
دولت چقدر خسارت دید اما هنوز خرابی ها جبران نشده است. 
چندی پیش در فرودگاه کرمان به آقای پورابراهیمی گفتم شما 
بسیار  دارد،  پسته  راور  مگر  گفت  مجلس هستی  در  راور  وکیل 

پاسخ عجیبی بود! 
شما را به خدا قسم می دهم مدد برسانید، راور از قافله پیشرفت 
عقب افتاده است. با قلم خود کمکی به منطقه محروم راور بکنید. 
در ضمن جاده راور - چترود 100 کیلومتر می باشد اما 50 سال 
اداره راه استان کرمان دارد کار می کند ولی هنوز به  است که 
بعد  نیز می خواهیم  راه  از مسئوالن وزارت  نرسیده است.  اتمام 
از 50 سال برای این جاده بین المللی که از بندرعباس به سمت 

مشهد می رود فکری کنید تا شاهد حوادث بیشتری نباشیم.
سلمان زاده، یک شهروند راوری

به قلمراویان گمنام
 چماه کوهبنانی 

زندگی راه رفتن

 بر لبه ی تیغ است 
زنند  می  مردم  که  هایی  حرف  از 
به  هایشان  آزردگی  دل  و  ها  بیماری 

شویم  دقیق  هایشان  حرف  در  گر  ا پیداست.  روشنی 
کند. بزرگترین  کمبودها و استعدادهایشان نمود پیدا می 
که در این حرف ها می توان به آن پی برد  مشکل روحی 
گر  ا عادی  افراد  است.  افراد  خواهی  زیاده  و  خودخواهی 
قابل  راحتی  به  باشند  داشته  مشکلی  و  عارضه  چنین 
کی قصد  تشخیص است. متاسفانه در برخی شکایت ها شا
دیگران  شکستن  با  که  خواهد  می  و  داشته  خودنمایی 
کاذب به خود بدهد چنین افرادی نگرانی و  نوعی قدرت 
اضطراب را در سطح جامعه رواج داده خودشان باعث می 
که هاله ای از تنهایی حتی در اوج قدرت آنها را در  شوند 
بربگیرد. همواره از دیگران توقع قدرشناسی دارند اما دیگر 
اهمیتی به نگرانی ها و دلخوشی های آنان داده نمی شود. 
عیب های مردم را بر می شمارند تا دلیلی برای خودپرستی 
داشته باشند. نباید چنین افرادی را مجازات کرده و تحریم 
گذاشته  کنار  که آنها را از زندگی خویش  کنیم اما حق داریم 
گر شده با مسدود  تا آرامش بیشتری داشته باشیم حتی ا
کنید تا بیماری  کردن یک شماره خیال خودتان را راحت 
که زندگی راه رفتن بر  آنها به ما سرایت نکند. یادمان باشد 
لبه ی تیغ است و هر اشتباهی ممکن است عواقب جبران 

ناپذیری داشته باشد.
کم شدن عشق هراسان شده ای  دیگر از 

وقتی از حرف و سخن خانه به آتش زده ای 
وقتی از عالم و از خلق پریشان شده ای 
در حدود ما و من خانه به آتش زده ای 

به قلم 
مهناز سعید 

یادداشت های 

گاه و بی گاه

ناخلف 
می گفت به حرف من گوش نمی دهی و هر کار خواستی انجام 
می دهی ناسزاگویی در اکثر گفته هایت مشهود است، تن به هیچ 
کار نمی دهی و فکر می کنی فقط با خواب همه چیزها درست 
می شود. با خواهر و برادرانت هم همیشه دعوا می کنی در میان 
بچه های محله بدترین هستی و همیشه یکی از همسایه ها در خانه 
می آید و از تو شکایت می کند تنبیه و توبیخ هم هیچ اثری بر تو 
ندارد و در محله با کردارت آبرویی برای ما نگذاشته ای و همه با 
ما قطع رابطه کرده اند. حاال که به گذشته خود بر می گردم پدرم 
را به یاد می آورم تو کلمه ای را که پدر به من می گفت برایم 

معنی کرده ای ؛ ناخلف.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

گزارش »کرمان امروز« از تور بازدید از واحدهای صنعتی کوچک در کرمان به همت شرکت شهرک های صنعتی کرمان:

غریب پرستی آفت واحدهای صنعتی کوچک

به مناسبت 21 مردادماه روز حمایت از صنایع کوچک، 
با  کرمان  استان  صنعتی  های  شهرک  شرکت  مسئوالن 
شماری از خبرنگاران از تعدادی از واحدهای صنعتی واقع 

در شهرک صنعتی خضراء کرمان بازدید کردند. 
کارخانه تولید اسکلت های بزرگ ساختمانی و صنعتی و 
کارگاه هایی که برخی قطعات و ابزارهای عموما مرتبط با 
کارخانه های بزرگ استان کرمان را تولید می کردند اصلی 
کنار  در  شد.  بازدید  ها  آن  از  که  بودند  واحدهایی  ترین 
دشواری و مخاطره آمیز فعالیت در این واحدهای صنعتی؛ 
بود  هایی  ویژگی  مهمترین  از  کار  به  عشق  و  خودباوری 
این  گفتار  و  در چهره  می شد  وضوح  به  را  آن  نمود  که 
مشقت  با  که  کارفرمایانی  و  کارگران  کرد.  مشاهده  افراد 
و  فداکاری در معنی واقعی خود باعث شده اند که صدها 
مسئول در کشور ما از نتیجه اینگونه اقدامات در شرایطی 
کامال امن و راحت مشغول باشند و گاه حتی فراموش کنند 

که ریشه حقوق های کالن آن ها کجاست. 
الگوهای موفق

کرمان  در  صنعتی  های  شهرک  شرکت  عامل  مدیر 
واقع  صنعتی  واحدهای  از  تعدادی  از  بازدید  جریان  در 
توسعه  برای  گفت:  کرمان   2 شماره  صنعتی  شهرک  در 
واحدهای صنعتی مدل های مختلفی وجود دارد. در سال 
های گذشته ما در کرمان  مدل خوشه صنعتی را به کار 
گرفتیم که خوشبختانه از نتایج آن رونق بسیار خوب فرش 
کرمان، محصوالت گلخانه ای جنوب، خرمای بم و پسته 

رفسنجان و صادرات چشم گیر این محصوالت بود. 

مجید غفاری ادامه داد: از دیگر مدل هایی که در حال 
به  است.  فرعی  پیمانکاری  مدل  هستیم  آن  روی  تمرکز 
این صورت که یک پیمانکار که ذیل صنایع بزرگ در حال 
فعالیت است کار را از صنایع بزرگ دریافت و بین صنایع 
واحدهای  از  بازدید  جریان  در  کند.  می  توزیع  کوچک 
صنعتی و فنی خرد که امروز شاهد آن بودید نیز عموم این 
واحدها در حال پیروی از این مدل هستند. این مدل قریب 
به یک سال است که در حال عملیاتی شدن است و از نتایج 
این هست که خوشبختانه واحدهای صنعتی بزرگ کرمان 
تعدادی از سفارشات خود را به واحدهای کرمان می دهند 
و این در حالی است که پیش از این تمام این سفارشات به 
سایر استان ها داده می شد. همانگونه که مشاهده کردید 
در واحد فوالد ساوین یکصد نفر از جوانان کرمانی مشغول 
به کار شده اند. در دیگر واحدهای کوچکتری که رفتیم باز 
مشاهده کردید قطعات و ابزارهایی را برای صنعت استان 
تولید می کنند که قبل از این در استان وجود نداشته اند. در 
این راستا مدیریت مس سرچشمه کرمان کمک بسیار زیاد 
امیدواریم سایر  و  است  این طرح کرده  به  تقدیری  قابل  و 
واحدهای بزرگ استان کرمان نیز  جوانان هم استانی اعتماد 
کنند. از طرف دیگر ما و صنایع خرد نیز باید با آموزش، تور 

صنعتی و افزایش مهارت کیفیت تولیدات را باالتر ببریم. 
کمپین خرید کاالی کرمانی

صنعتی  های  شهرک  شرکت  اقدامات  دیگر  از  غفاری 
استان کرمان را راه اندازی کمپین خرید کاالهای کرمانی 
عنوان کرد و  انگیزه های این طرح را این دانست که در 
وهله اول مردم و مدیران صنایع بزرگ استان کرمان بدانند 
که در کرمان چه محصوالتی تولید می شود و بدیهی است 
که مردم ما وقتی بدانند خرید این کاالها ارتباط مستقیمی 
با اشتغال جوانان خود آن ها و دیگر هم استانی ها دارد 
استقبال می کنند. چرا که در استان ما محصوالت بسیار 
به راحتی  تولید می شود که  باکیفیتی در برخی واحدها 
قابل رقابت با بهترین محصوالت کشوری و در برخی موارد 
حتی قابل رقابت با بهترین برندهای جهانی است. در مرحله 
دوم این طرح سایتی طراحی شد برای معرفی این کاالها 
وار  زنجیره  به صورت  بتوانند  استان  تولیدی  واحدهای  تا 
محصوالت یکدیگر را سفارش دهند. خوشبختانه استقبال 

مردم بسیار خوب بوده است و البته تولیدکنندگان نیز باید 
بدانند که مردم ما و سایر تولیدکنندگان توقع محصوالتی 
افزایش  باید  قطعا  سازی  اعتماد  برای  دارند  را  باکیفیت 

کیفیت همواره یکی از مهمترین دغدغه های ما باشد. 
و  کارگیری  به  برای  ها  تالش  نیز  بازاریابی  زمینه  در 
و  است  بوده  تولیدکنندگان  به  موفق  های  مدل  آموزش 
به عنوان مثال کنسرسیون صادرات خرما که از دل مدل 
که  است  شده  این  اش  نتیجه  شد  حاصل  خرما  خوشه 
های  سوپرمارکت  در  حتی  حاضر  درحال  را  بم  خرمای 
کشور روسیه توزیع می کند. صادرات انواع محصوالت ما 
به سایر استان های کشور و به ویژه استان های همجوار از 
دیگر اقداماتی است که نتیجه مدل هایی است که اجرایی 

شده است. 
غفاری تحریم ها را یک فرصت برای واحدهای صنعتی 
و تولید داخل دانست و گفت: تا سال های قبل بسیاری 
از محصوالتی که در استان و کشور  در حال حاضر تولید 
مسئوالن  که  شد  باعث  ها  تحریم  بود.  وارداتی  شود  می 
از  بیش  داخل   تولیدکنندگان  به  که  شوند  مجبور  ما 
بسیار  نتایج  موضوع  این  خوشبختانه  و  کنند  تکیه  پیش 
ویژه  به  و  کشور  داخل  تولیدکنندگان  برای  را  درخشانی 

واحدهای صنعتی خرد داشته است. 
تعطیلی واحدهای صنعتی شایعه یا واقعیت

امروز  کرمان  خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  غفاری  مجید 
بسیار  درصد  بودن   فعال  نیمه  و  تعطیلی  خبر  بر  مبنی 
باالیی از واحدهای صنعتی استان کرمان که مسئوالن ارشد 
استان نیز در مورد آن سخن گفته اند گفت: بنده به عنوان 
با  مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان 
قاطعیت عنوان می کنم که این گزارش که مسئوالن ارشد 
استان را نیز دچار اشتباه کرده، خالف واقعیت است. تعداد 
واحدهایی که به بهره برداری و تولید رسیده اند و سپس 
تعطیل شده اند 14 درصد کل واحدهای صنعتی در استان 
است. این در حالی است که نرخ تعطیلی واحدها در کشور 
21 درصد است. هر سال نیز همکاران ما واحدهای تعطیل 
را رصد می کنند و تالش می کنند تا با شیوه های مختلف 
همچون تسهیالت مالی، تغییر مالکیت و تغییر طرح آن 
ها را احیاء کنند. تولید برخی از این واحدها نیز با سلیقه 

مشتری ها همخوانی ندارد و بدیهی است که این واحدها 
انکار  توان  نمی  شوند.  می  تعطیل  بازار  نداشتن  دلیل  به 
کرد که مشکالت اقتصادی و ارزی به ویژه در سال گذشته 
اما  است  آورده  پایین  را  واحدهای صنعتی  تولید  ظرفیت 

درصدی که اعالم شده است کذب محض است.  
غریب پرستی

زمینه  در  که  ای  کارخانه  عامل  مدیر  از  بازدید  این  در 
ساخت اسکلت های بزرگ فلزی در حال فعالیت در این 
شهرک است نیز خواستار بیان مهمترین دغدغه های خود 
از سال 1393  این کارخانه صنعتی  بودیم که وی گفت: 
در استان راه اندازی شده است و در حال حاضر 100 نفر 
ای  آینده  در  هستند  فعالیت  به  مشغول  کارخانه  این  در 
دیگر  نفر  کارخانه 50  این  توسعه  اجرای طرح  با  نزدیک 
در این کارخانه مشغول خواهند شد. در زمینه تولید ما با 
مشکالت به هر نحوی که هست کنار می آییم اما مشکل 
بزرگی که ما داریم سفارشاتی است که از خارج از استان 
حتی با قیمتی باالتر انجام می شود. در استان های دیگر 
است  حالی  در  این  و  است  بومی  های  شرکت  با  اولویت 
کرمانی  اینکه  به  اند  کرده  عادت  کرمان  در  متاسفانه  که 
به  نگاهشان  انجام دهند  را  بزرگ  توانند کارهای  ها نمی 
اقدام  هیچ  نیز  ما  ارشد  مسئوالن  است.  استان  از  خارج 
موثری برای اینکه حداقل شرکت های داخل استان سهم 
اند.  نداشته  تاکنون  باشند  داشته  ها  مناقصه  در  بیشتری 
اقدامی که قطعا موجب رشد استان و اشتغال بیشتر خواهد 
پایین  شد. خوشبختانه مس سرچشمه تمامی محصوالت 
دستی استان را شناسایی کرده اند و امیدواریم سایر صنایع 

و مسئوالن ما نیز کار قابل تحسین مس را دنبال کنند. 
کرمانی بخریم

در  صنعتی  های  شهرک  شرکت  اقدامات  دیگر  از 
نمونه  از  نمایشگاهی  اندازی  راه  خضراء  صنعتی  شهرک 
صنعتی  واحدهای  توسط  شده  تولید  محصول   300
این شهرک  کار  و  واحد کسب  در  کرمان  استان  کوچک 
و  بازدیدکنندگان  است  باعث شده  که  نمایشگاهی  است. 
و  سریع  بسیار  کشور   از  خارج  و  داخل  صنایع  صاحبان 
آسان ویترینی از توانمندی های استان و واحدهای در حال 

فعالیت  را مشاهده کنند.

گزارش و عکس: 
سعید احمدی

شهرستان  کرمان،  استان  در  واقع  مترمربع   494 متراژ  به  مسکونی  ملک  باب  یک  دانگ  دارد شش  نظر  در  حافظ  سازان  آتیه  شرکت 
کرمان، خیابان استقالل، کوچه شماره 2 را از طریق مزایده عمومی به خریدار واجد شرایط با اطالعات زیر واگذار نماید.

محل های دریافت اسناد: 
تهران، خیابان نلسون ماندال )آفریقا( باالتر از اسفندیار، بلوار صبا، پالک 15 طبقه اول واحد 6، مدیریت سرمایه گذاری، تلفن تماس: 63472134

کرمان، خیابان شهید ناصرفوالدی )عباس صباحی(، خیابان ابن سینا به سمت باغ ملی نبش شمالی دو، شرکت آتیه سازان حافظ
تلفن تماس: 32238762، 32238758

زمان دریافت اسناد و بازدید از محل: از سه شنبه 98/06/05 لغایت چهارشنبه 98/06/13 ساعت 9 صبح الی 15
زمان تحویل پاکت ها: تا ساعت 15 روز شنبه 98/06/23

زمان و محل بازگشایی پاکت ها: دوشنبه 98/06/25 از ساعت 10 صبح در سالن جلسات ستاد مرکزی شرکت آتیه سازان حافظ )تهران(
تضمین شرکت در مزایده: مبلغ 910/000/000 ریال واریز نقدی و یا ضمانت نامه بانکی با مدت اعتبار سه ماهه و قابل تمدید به حساب 

شماره 3426327357 به نام شرکت آتیه سازان حافظ نزد بانک ملت شعبه گلستان پاسداران تهران 
توجه: 1- هزینه آگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود. 

2- این شرکت، در قبول یا رد کلیه پیشنهادات کامال مختار است.

مزایده عمومی )نوبت اول(

بیایید امید را دفن نکنیم
سرویس اجتماعی کرمان امروز

 

جامعه  فعلی  شرایط  که  نیست  شکی  هیچ 
وارد  را  افراد  اقتصادی،  فشارهای  بر  عالوه 
تنگناهای روحی و روانی کند، اما اینکه چطور 

امید را در وجودمان زنده نگه داریم تا بتوانیم از 
این شرایط سخت عبور کنیم نیازمند فاکتورهای 
روان شناختی است که در این مطلب نیم نگاهی 

به آنها شده است.
آغاز و پایان موجی که در کشور به راه افتاده 
دست هیچ یک از ما نیست، اما اینکه خودمان را 
در این موج رها کنیم یا اینکه کم ترین تخریب و 

آسیب را از آن دریافت کنیم تنها و تنها به انتخاب 
خودمان است. دکتر الهه شفایی روان شناس و 
دارد؛  باور  خصوص  همین  در  دانشگاه  مدرس 
انجام دهد که حالمان  نمی تواند کاری  »کسی 
خوب شود چراکه حال خوب ما هیچ ربطی به 
نشأت  ما  درون  از  فقط  و  ندارد  بیرونی  عوامل 
و  میان خوشحالی  فعلی  در شرایط  می گیرد.« 

این  به عقیده  چراکه  هستیم  سرگردان  شادی 
هستند.  متفاوت  مفهوم  دو  این  شناس  روان 
به  وابسته  و  لحظه ای  را حسی  وی خوشحالی 
عوامل بیرونی معنا می کند که به محض حذف 
یک  را  شادی  اما  می شود،  تمام  بیرونی  آیتم 
با  احساس عمیق و رضایت درونی می داند که 
پایدار خواهد  و  نمی شود  نما  نخ  زمان  گذشت 
بود. مدت هاست مردم ایران گرایش بیشتری به 
از رضایت درونی دور  و  پیدا کردند  خوشحالی 
ماندند، این در حالی است که موج به وجود آمده 
اگر  و  دارد  را  وضعیت  این  تشدید  قابلیت  هم 
اگر مشکالت  نیفتیم حتی  فکر چاره  به  زودتر 
موجود هم حل و فصل شوند باز حالمان خوب 
 4 وضعیت  این  در  شفایی  دکتر  شد.  نخواهد 
پیش فاکتور را پیشنهاد می دهد؛ نخست اینکه 
درک کنیم شادی و نشاط درونی، انتخابی است 
را  بودن  عبوس  یا  شاد  که  هستیم  خودمان  و 
انتخاب می کنیم. دوم اینکه شادی نسبی است؛ 
به این معنا که آنچه یک پسر 15 ساله را شاد 
می کند پدر 40 ساله اش را شاد نمی کند از این رو 
هیچ دلیلی ندارد اگر ما بزرگترها از نوسان ارز 
آزرده می شویم انتظار داشته باشیم فرزندان مان 
و  نکته سوم  ناراحت شوند.  این موضوع  از  هم 
قابل اهمیت آن است که شادی با سطح توقع 
از  توقع  سطح  هرچه  دارد؛  معکوس  ارتباط  ما 
افراد و محیط پیرامون بیشتر شود میزان شادی 
کاهش پیدا می کند. حال به این فکر کنید وقتی 
از آسمان هم توقع داریم باران نبارد تا ماشینی 
که تازه شسته ایم کثیف نشود، شادی مان چطور 

سقوط می کند! آخرین فاکتور هم اینکه؛ شادی 
یک هنر است؛ اما در مورد فاکتور آخر اشاره به 
از  نیست که دسته ای  از لطف  نکته خالی  این 
سخاوتمند  آنقدر  شادی،  خلق  بر  عالوه  افراد 
این  از  هم  دیگران  می دهند  اجازه  که  هستند 
شادی بهره مند شوند، اما عده ای خسته هستند 
و حال خلق شادی  ندارند ولی استفاده از شادی 
خلق شده توسط دیگران را خوب بلد هستند. 
معنا  این  به  هستند  خسته  خیلی  هم  عده ای 
که نه شادی خلق می کنند و نه از شادی خلق 
شده دیگران سود می برند. تأسف آور این است 
که دسته چهارمی هم وجود دارد؛ آنهایی که نه 
تنها شادی خلق نمی کنند و از شادی خلق شده 
توسط دیگران استفاده نمی کنند بلکه متأسفانه 
می کنند.  ناراحتی  احساس  دیگران  شادی  از 
دکتر شفایی که در خصوص این افراد می گوید: 
در پی مهار نشدن موجی که بتازگی در کشور 
ایجاد شده، تعداد اعضای دسته آخر که همیشه 
به دنبال  مشکل  حل  جای  به  هستند،  طلبکار 
و  چشمی  هم  و  چشم  اهل  می گردند،  مقصر 
می گویند،  دروغ  سیاهند،  و  تلخ  قضاوت های 
تهمت می زنند و از داشته های دیگران احساس 
ناراحتی می کنند - این ویژگی ها را هم در دنیای 
مجازی و هم در دنیای واقعی دارند - در سطح 
جامعه افزایش پیدا می کند. در این صورت حس 
افراد  افراد دفن می شود و  نوعدوستی در میان 
اینکه  بدتر  احتکار خواهند شد؛  وسواس  دچار 
فروکش موج موجود هم آسیب هایش  با  حتی 

برجا می ماند.
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به قلم میرسید عباس 
روح االمینی 

سیمین بهبهانی شاعری است که در سال های حساس 
و شاهد طوفان های سیاسی چون  آمد  دنیا  به  سیاسی 
جنگ جهانی دوم، ورود متفقین به ایران، سقوط رضاشاه، 
اوج گرفتن نهضت ملی ایران و ملی شدن صنعت نفت و 
و  ظهور و سقوط دکتر مصدق، و ده ها رویداد سیاسی 
اجتماعی دیگر چون انقالب سال 57 بود. این بانوی غزل 
سرا با اینکه به شاعران نوپرداز احترام می گذاشت ولی 
خود غزل سرود و غزل های او معروف است و تعدادی از 

آنها ورد زبان هاست. 
عمرش  پایان  های  سال  در  بهبهانی  سیمین  محبوبیت 
آن  علت  رفت.  ها  نام  کهکشان  تا  و  گرفت  باالتری  اوج 

را  خود  شعر  و  نگفت  شعر  روز  نرخ  به  که  بود  این  هم 
نام  به  شعر  دفترهای  نکرد  گذشته  پوسیده  افکار  آلوده 
)خطی ز سرعت و از آتش( دشت ارژن .... را پس از سال 
اولین  انتشار  از  قرن  ربع  حالیکه  در  و  کرد  منتشر   57
دفتر شعرش به نام جای پا می گذشت دفتر رستاخیز او 
بهبهانی و هوشنگ  در سال 1352 منتشر شد. سیمین 
ابتهاج ثابت کردند که دوران غزل به پایان نرسیده است و 
می تواند بر قله های شعر غزل ایستاد و با مضامین امروز 
و روز، غزل ساخت. غزل هفت قرن است نفس می کشد 
اما در بسیاری از سالها بلوری بوده است که نور از آن عبور 
کرده است. سیمین بهبهانی چون فروغ فرخزاد و پروین 
ابتذال دوری کرد  از  اعتصامی در همه عمر هنری خود 
و فریب تعریف و تمجید را نخورد. اگر نام دفتر شعرش 
رستاخیز است به راستی در غزل رستاخیزی بپا کرد و در 

این راه از زندگی و عمر خود مایه گذاشت. 
لذا  و  هستیم  آشنا  ها  کولی  زندگی  با  ها  کرمانی  ما 
شعرهایی که سیمین درباره کولی سروده است به دل می 

نشیند هر چند که تفاوت دارد. زنان کولی اغلب فال هم 
می گرفتند. علی باباچاهی شاعرنوپرداز در جوانی هنگامی 
که سرباز بود و سرودن شعر را آغاز کرد گفته بود: دلم می 
سوخت / و من در کسوت سربازی خود غصه می خوردم 
...و بعد در یک شب نگهبانی می گوید: مرا یاد آمد از آن 
اما  سازد!  نمی  ما  با  جهان  گفت  من  با  که  پیری  کولی 
سیمین می گوید کولی گرفته است فالی با فال او وعده 

ها هست. سی روز.. سی هفته، سی ماه.
سی لحظه صبرم کجاست؟

سیمین بهبهانی در زمینه سرودن شعرهای آزاد و نیمه 
آزاد هم ذوقی نشان داد اما عشق او غزل بود و به غزل 
آوری  جمع  به  اخیر  های  سال  در  که  کسانی  برگشت. 
اشعار نو و عاشقانه )یعقوب شاهی( پرداخته اند نتوانسته 
اند سیمین بهبهانی را کنار بگذارند و حتی در مجموعه 
اشعار عاشقانه گفته اند سیمین بهبهانی یک استثنا است. 
اگر چه فامیل واقعی سیمین، خلیلی است اما بهبهانی را 
انتخاب کرده است و افتخارش همواره عضویت در کانون 

برای   1393 مرداد   28 در  او  است.  ایران  نویسندگان 
را  او  ماند.   ناتمام  دیگری  غزل  و  شد  خاموش  همیشه 
بانوی غزل، نیمای غزل، شاعر ملی و شیرزن ایرانی لقب 

داده اند.
آزادیخواهان  شب  نیمه  سرود  سیمین  اشعار  از  بسیاری 
است و هر چه دشمنان و مخالفان او سیاه دل و گذشته 
او  هواداران  و  دوستان  برعکس  هستند  زن  ضد  و  گرا 
بسیاری از غزل های سیمین سرود نیمه شب آنها است. 
را  او هرگز منبری  نبودند.  با خودش مخالف  او  مخالفان 
او  جرم  کرد  نمی  تبلیغ  کسی  برای  و  شد  نمی  صاحب 

عشق به مردم و عشق به میهن بود. خود گفته است: 
با ساقه ی بلند خود این الله های سرخ 

بهر مالمتم همه گردن کشیده اند 
کز عاشقی چه سود؟ که ما را به جرم عشق

با داغ و خون به دشت و به دامن کشیده اند 
حال دلم مپرس و به چشمان من نگر 
صد شعله سر به جانب روزن کشیده ام

کوچه بن بست             به بهانه خاموشی سیمین بهبهانی در 28 مرداد 1393 

کز عاشقی چه سود؟

آگهی مزایده شماره 391 ص 98 نوبت دوم آگهی مزایده
بدین وســیله به اطالع می رســاند شــرکت تولیدی معدنی مدوار در نظر دارد برخی اقالم مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده به شــرح ذیل بفروش برساند. لذا از متقاضیان واجد 
شــرایط دعوت به عمل می آید حداکثر تا تاریخ 98/06/07جهت دریافت اســناد شــرکت در مزایده و اطالع از شرایط با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 5  درصد از قیمت 
کارشناســی واریز به حساب جاری شــماره 0111911862005 بانک صادرات شعبه مس سرچشمه به نام شرکت تولیدی معدنی مدوار به آدرس رفسنجان- شهر مس سرچشمه 

خیابان نسترن 2 پالک 13 دفتر مرکزی مراجعه نمایند و یا با شماره های 56 -34312764-034 با آقای احمدی تماس فرمایید.
 شایان به ذکر است، به کل آیتم ها هزینه آگهی و مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

ارزش واحد  تعدادواحدشرحردیف
)ریال(

مجموع ارزش 
)ریال( 

الکتروفن 132 کیلووات 1500 دور در دقیقه فاقد سیستم 1
کنترل فاقد پالک و مشخصات 

1300/000/000300/000/000دستگاه

الکتروفن 200 کیلووات 3000 دور ساخت ABB مدل 2
M3BP315MLA2B

2335/000/000670/000/000دستگاه

1280/000/000280/000/000دستگاهتانکر حمل مواد با ظرفیت 30000 لیتر بدون پالستیک 3

4  B7648860112 با شماره موتور XG932II لودر مدل
ساخت شرکت XIAGONG کشور چین ساخت سال 

2005 الستیک 45 درصد شیشه جلو شکسته 

1950/000/000950/000/000دستگاه

کوره دوار افقی با قطر 2 و طول 6 متر مجهز به 5
الکتروگیربکس ، قابل استفاده پوشش داخلی با آجر 
نسوز، دارای چهار غلطک به همراه تابلوهای برق و 

اپراتوری فاقد پالک و مشخصات 

72/000/000/00014/000/000/000دستگاه

نوار نقاله عرض 60 سانتی متر با طول مجموع حدود 100 6
متر به همراه الکتروگیربکس 

7100/000/000700/000/000دستگاه

4120/000/000480/000/000عددقیف فلزی شارژ مواد ورودی کوره ها با الکتروموتور 7

4100/000/000400/000/000عددرکتی فایر سالم و خراب قدیمی 8

200450/00090/000/000عددرولیک در سایزهای 70، 60، 50 و 90 )رویهم(9

150/000/000 1150/000/000دستگاهمیکسر 15000 لیتری 10

106/000/00060/000/000عددپروژکتور بدنه چدنی شب فروز 11

500300/000150/000/000کیلوگرم انواع الکتروموتور ضایعاتی 12

5000900/0004/500/000/000کیلوگرمانواع کابل برق مستعمل 13

ارزش واحد  تعدادواحدشرحردیف
)ریال(

مجموع ارزش 
)ریال( 

20020/0004/000/000کیلوگرمسینی کابل مستعمل14

380/000/000240/000/000عددکانتینر 20فوت مستعمل 15
1170/000/000170/000/000عددکانتینر 40 فوت مستعمل 16

1100/000/000100/000/000عددکانکس مسکونی 12 متری 17
312/000/00036/000/000عددموتور پمپ بنزینی روبین مستعمل 18

131/000/00031/000/000عددبتن ریز )خالطه( برقی مستعمل 19

142/000/00042/000/000عددبتن ریز )خالطه( دیزلی مستعمل 20

مجموعه آبرسانی شمال منبع آب افقی، منبع آب 21
هوایی، الکتروپمپ و تاسیسات  مربوطه 

1165/000/000165/000/000عدد

1350/000/000350/000/000عددباسکول 60 تنی دیجیتال پند 22

قیمت کارشناسیقیمت کارشناسی1عددسوله 50 * 40 بدون سقف )آهن ریزی شده(23

3120/000/000360/000/000عددمخزن فلزی به طول 4 متر و قطر 2 متر ورق 3 میل 24

2120/000/000240/000/000عددمخزن فلزی به طول 6 متر و قطر 1/75 متر ورق 3 میل 25

2200/000/000400/000/000عددمخزن گازوئیلی 2000 لیتری 26

215/000/00030/000/000عدداره آتشی 27

219/000/00038/000/000عددکمپرسور 200 لیتری 28

1300/000/000300/000/000عددسیلوی 70 تنی سرباره 29

قیمت کارشناسیقیمت کارشناسی1عددمعدن آهک رباط 30

قیمت کارشناسیقیمت کارشناسی4عددالکتروموتور 7/5 به همراه پمپ 4 اینچ 31
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سرویس تاریخ و سیاست کرمان امروز

و  مالی  حمایت  و  طرح  با  که  است  کودتایی  مرداد   ۲۸ کودتای 
اجرائی سازمان مخفی اطالعات بریتانیا و سازمان اطالعات مرکزی 
انجام  به   ۱۳۳۲ مرداد  در  مصدق  محمد  دولت  علیه  آمریکا)سیا( 

رسید.
به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران، تابستان سال ۱۳۲۰ 
ایران  وارد  بریتانیا و شوروی  نیروهای  میانه جنگ جهانی دوم،  در 
شدند. رضاشاه پهلوی عماًل از کشور تبعید شد و محمدرضا به جای 
پدر بر تخت سلطنت نشست. بی اقتداری نسبی شاه جدید، به ویژه 
در سالهای ابتدایی، به تنش میان نیروهای سیاسی و تزلزل نهادهای 

قدرت دامن می زد.
سلطنت  اول  دهه  یعنی   ،۱۳۳۰ تا   ۱۳۲۰ سال های  فاصله  در 
چون  افرادی  شد؛  عوض  بار  پانزده  حدود  وزیر  نخست  محمدرضا، 
حکیم  ابراهیم  ساعد،  محمد  سهیلی،  علی  السلطنه،  قوام  احمد 
الممالک و عبدالحسین هژیر در این دوران به مقام نخست وزیری 

رسیدند.
از سوی دیگر، با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم طرز فکر و پیروی 
ازجنبشهای استقالل طلب و ضدامپریالیستی در دنیا رو به گسترش 
بود و در ایران نیز نگاه ملی گرایانه جایگاه ویژه ای در سیاست پیدا 

می کرد. 
از  گسترده ای  طیف  ائتالف  با  ایران  ملی  جبهه   ،۱۳۲۷ سال  در 
نیروهای سیاسی که شاید تنها در نگاه ملی گرایانه خویش مشترک 
از پایه های اصلی این جبهه دکتر محمد  بودند، تأسیس شد، یکی 

مصدق بود.
رویارویی دکتر مصدق با بریتانیا در آغاز دهه ۳۰ خورشیدی موضوع 
در  امورخارجه  وزارت  تصدی  دوره  در   ،۱۳۰۲ سال  نبود.  تازه ای 
کابینه مشیرالدوله نیز، مصدق با آنچه بریتانیا »منافع« خود در ایران 
مشیرالدوله،  از  پس  بالفاصله  بود.  پرداخته  مخالفت  به  می دانست، 
رضاخان سردار سپه )بعداً: رضاشاه( به نخست وزیری رسید و مصدق 

از قدرت فاصله گرفت.
از  تنها پس  ایران  مؤثر مصدق در عرصه سیاست  و  ظهور مجدد 
اولین  از سلطنت ممکن شد. در  اشغال کشور و برکناری رضا شاه 
ملی(،  شورای  مجلس  چهاردهم  )دوره  شاه  رضا  از  پس  انتخابات 
مصدق بیشترین رأی را در تهران کسب کرد و با تالش او طرحی 
در مجلس تصویب شد که به دولت اجازه نمی داد در حین اشغال در 

مورد نفت با خارجیها مذاکره کند. 
**عوامل داخلی

فضای سیاسی و اختالفات گسترده میان رهبران نهضت باعث شد که 
سرلشگر فضل اهلل زاهدی- که سابقه طوالنی در خونریزی و بی رحمی 
نسبت به مردم و شورش های داخلی داشت. و در دولت دکتر مصدق 
نیز مدتی عهده دار سمت وزارت کشور بود، پس از برکناری، به یک 
تبدیل  و محور مخالفان دکتر مصدق  وزیری  نظامی مدعی نخست 
گردید  بازداشت  وی  دستور  به   ۱۳۳۱ سال  اسفند  ششم  در  شود. 
پس از مدتی به دلیل اهمال مسئوالن دولت آزاد شد. از طرف دیگر 
از  سلطنت  خانواده  اعضای  هماهنگی  با  انگلیسی ها  و  آمریکایی ها 

جمله اشرف پهلوی به جلب همکاری عوامل خود پرداختند. 
نفر  یک  »تابستان ۱۳۳۲  می نویسد:  مورد  این  در  پهلوی،  اشرف 
باره وضع کنونی  در  انگلیس  و  آمریکا  تلفن کرد که  به من  ایرانی 
ایران بسیار نگرانند لذا می خواهم با دو مرد یکی آمریکائی و دیگری 
انگلیسی مالقاتی داشته باشید. مرد آمریکائی به من گفت که نماینده 
جان فاستر دالس و آن مرد انگلیس هم نماینده وینستون چرچیل 
مرد  است.  رسیده  قدرت  به  اخیراً  کارش  محافظه  حزب  که  است 
انگلیسی گفت زمان عمل فرا رسیده است ولی ما باید از شما تقاضای 
کمک کنیم. و چون از شما تقاضا می کنیم که عماًل زندگی خود را 
به خطر بیندازید چک سفیدی را در اختیارتان قرار می دهیم تا هر 
مبلغی که مایل باشید روی آن بنویسید. وقتی که به تهران رسیدم 
هنوز نیم ساعت نگذشته بود که فرماندار نظامی تهران دستور مصدق 
ساعت   ۲4 مصدق  و  نپذیرفتم  من  ولی  کرد  ابالغ  را  خروج  برای 
فرصت داد. و من در این مدت پاکت ارسالی آن مرد آمریکایی را از 

طرف همسر شاه به وی دادم.«
با  همکاری  بر  مبنی  امریکائی ها  دستور  ارسالی،  پاکت  مضمون 
کودتاچیان بود که از طریق اشرف به شاه ابالغ شد. در همان روز 
ژنرال نورمن شوارتسکف، مستشار سابق ژاندارمری، با وجوه اعطائی 
سازمان سیا به مبلغ پنج میلیون دالر، به منظور سازماندهی کودتا 
سرلشکر  و  افسران  از  جمعی  با  مالقات  از  پس  و  شد  تهران  وارد 
به  دالر  میلیون  پنج  سفر،  این  در  او  شد.  خارج  کشور  از  زاهدی 
جان  ماه  مرداد  ششم  در  پرداخت.  کودتا  هزینه های  بابت  زاهدی 
حزب  افزون  روز  »فعالیت  گفت:  آمریکا،  وزیرخارجه  دالس،  فاستر 
غیرقانونی کمونیست توده در ایران و اغماض و چشم پوشی دولت 
ایران از این گونه فعالیت ها، نگرانی بزرگی برای دولت آمریکا ایجاد 
خاورمیانه  امور  مسئول  روزولت  کرمیت  آن  پی  در  است.«  کرده 
سازمان سیا، با نام جعلی جیمز اف الکریج از طریق مرز عراق در 

استان کرمانشاه وارد ایران شد.
با ورود روزولت، تحرک بیشتری به فعالیت کودتا داده شد. رزولت 
امکانات الزم  عالوه بر پول، حجم قابل توجهی مقاله، کاریکاتور، و 
برای فضاسازی نیز به همراه خود آورده بود. در یازدهم مرداد سال 
۱۳۳۲ کرمیت روزولت، رهبر کودتا، با شاه مالقات کرد و طرح کودتا 
و برکناری مصدق و نخست وزیری زاهدی را با وی مطرح و رضایت 

نهایی وی را در عزل مصدق و انتصاب زاهدی جلب نمود.
سه روز بعد در چهاردهم مرداد سال ۱۳۳۲ ژانرال آیزنهاور، رئیس 
مصمم  »آمریکا  که:  کرد  تصریح  سخنرانی  یک  در  آمریکا،  جمهور 
ایران و دیگر کشورهای آسیائی را  است راه پیشروی کمونیسم در 
مسدود کند. پیروزی نخست وزیر بر اقلیت ناراضی مجلس و انحالل 
آن ثمره همکاری مصدق و حزب توده بوده است.« عملیات کودتا 

در بیست و پنجم و بیست و هشتم مرداد سال ۱۳۳۲ با همکاری 
طراحی  و  برنامه ریزی  ولی  شد.  عملی  آمریکا  و  انگلیس  مشترک 
فضل اهلل  سرلشکر  بود.  آنها  عوامل  و  انگلیسی ها  با  آن  اصلی  نقش 
را  فرماندهی  نقش  فقط  که  بود  شده ای  شناخته  چهره ای  زاهدی 
بازی می کرد. سرهنگ حسن اخوی که طراح عملیات اجرائی کودتا 
بود، به همراه برادران سیف اهلل، اسداهلل و قدرت اهلل رشیدیان، مهدی 
میراشرافی و اعضای شبکه بدامن که زیر نظر شاپور جی و اسداهلل 
علم رهبری می شدند، همگی عوامل دولت انگلستان بودند. کرمیت 

روزولت نیز نقش نظارت بر حسن اجرای کودتا را به عهده داشت.
**مراحل اجرای طرح كودتا 

روز بیست و چهار مرداد شاه، دو حکم جداگانه یکی مبنی بر عزل 
دکتر مصدق از نخست وزیری و دیگری مبنی بر انتصاب زاهدی به 

نخست وزیری را امضا می کند.
وی  به  را  زاهدی  انتصاب  فرمان  گارد،  فرمانده   نصیری،  سرهنگ 
او  به  را  فرمان عزل مصدق  می دهد. رأس ساعت ده شب، نصیری 

تحویل می دهد.
در این صورت اگر دکتر مصدق پذیرفت، کودتا منتفی است و اگر 
نپذیرفت طرح کودتا اجرا می شود. که با محاصرة خانه مصدق و تصرف 
رادیو، سقوط مصدق اعالم می شود. این عملیات قرار بود توسط سه 
واحد ارتش به اجرا گذاشته شود. در هجدهم مرداد، شاه در مالقات 
شبانه با کرمیت روزولت پس از بررسی عملیات کودتا فرمان ها را امضا 
در صورت  تا  ماند  نتایج  منتظر  و  کرده  پرواز  نوشهر  به  و خود  کرد 
شکست کودتا از کشور خارج شود.شکست کودتای ۲5 مرداددر شب 
بیست و پنجم مرداد، وزیر دفاع دکتر مصدق، تقی ریاحی، از طریق 
چند نفر از عوامل نفوذی کودتا گردید. سرهنگ نصیری، فرمانده گارد، 
فرمانده هان  و  نیمه شب دستگیر شد  در  عزل  ابالغ حکم  هنگام  به 
نیروهای سه گانه و وزیر دفاع فوراً در صدد مقابله با کودتا بر می آمدند 

و واحدهای کودتا کننده را خلع سالح کردند.
اعضای  از  نفر  که چند  موفق شدند  کودتا  واحدهای  از  برخی  اما 
دولت مصدق را دستگیر و زندانی کنند که پس از محاصره و خلع 
سالح آنها، فرماندهان آنها دستگیر شدند. لکن در نهایت کودتاچیان 
آزاد شدند. محمدرضا پهلوی پس از شنیدن خبر شکست کودتا، از 

نوشهر به بغداد و از آنجا به رم )ایتالیا( فرار کرد.
با ورود برنامه ریزی شده لوی هندرسن، سفیر آمریکا، از پاکستان 
به تهران، در ۲5 مرداد وی به مالقات دکتر مصدق رفت و به دکتر 
مصدق اطالع داد که: »دولت آمریکا دیگر نمی تواند حکومت وی را به 
رسمیت بشناسد و با او همچون نخست وزیری قانونی رفتار نماید.«

خود  پست  از  باید  که  کرد  تکلیف  مصدق  دکتر  به  هندرسن 
کناره گیری نماید. ولی دکتر مصدق او را با عتاب از خانه خود بیرون 
کرد. و هندرسن نیز پس از مشاجره با مصدق با رابطان خود تماس 
گرفته و به آنها اعالم نمود که: »دولت آمریکا فقط دولت زاهدی را 
دولت رسمی و قانونی ایران می  داند.« با فرار شاه، در سراسر کشور 
پایین  به  پدرش  و  شاه  مجسمه های  و  شده  برپا  عمومی  تظاهرات 
تجمع  در  گشت.  جمع آوری  ادارات  از  وی  عکس های  شد.  کشیده 
بزرگی در میدان بهارستان، دکتر حسین فاطمی، وزیرخارجه، اعالم 
جمهوری  حکومت  و  شود  برچیده  باید  سلطنتی  »نظام  که:  کرد 
اعالم شود و شاه ایران روی مللک فاورق مصر را سفید کرده است.« 
که:  کردند  تاکید  فاطمی  سخنان  از  بعد  کابینه،  اعضای  سایر  اما 

به  که کشور شدیداً  در چنین شرایطی  برگردد«  باید  »علیحضرت 
مجلس نیاز دارد. دکتر مصدق پیروزی در رفراندوم و انحالل مجلس 

را اعالم کرد.
در همین روز ها تظاهرات گسترده ای به حمایت از دولت مصدق بر 
پا شد. اما دکتر مصدق دستور منع تظاهرات در حمایت از دولتش را 
صادر کرد و تکلیف کرد که مردم به خانه های خود برگردند. در حالی 

که کودتاچیان درصدد اجرای برنامه دیگری برای پیروزی بودند.
هشدار آیت اهلل كاشانی به مصدق در روز بیست و هفتم مرداد، 
آیت اهلل کاشانی طی نامه ای به دکتر مصدق او را از شرایط جدیدی 
که کودتاچیان تدارک دیده بودند مطلع ساخت و از او خواست که با 
همکاری با او تصمیمات الزم برای جلوگیری از کودتا را تدارک ببیند.
نامه  هر چند دوستان دکتر مصدق بسیار کوشیدند که در صحت 
تردید ایجاد کنند تا به نحوی بار مسئولیت اهمال در مقابله با کودتا 
و رها کردن نهضت در اوج خطر را از دوش دکتر مصدق و همکارانش 
بکاهند. توجه به این واقعیت تاریخی که با همکاری آیت اهلل کاشانی 
و دکتر مصدق امکان جلوگیری از کودتا و سلطه بیست و پنج ساله 
ملت  برای  که  است  توجه  در خور  امری  است،  داشته  آمریکا وجود 
ایران در شرایطی این گونه می تواند راهگشا باشد اما دکتر مصدق در 
اوج مشکالت و مخاطرات دست حمایت دوستان و همکاران خود را 
نفشرد معذلک اصرار و ابرام دوستان دکتر مصدق در مقصر جلوه دادن 
دیگران از جمله آیت اهلل کاشانی و یا حزب توده و سازمان نظامی، هیچ 
برابر کودتا نمی کاهد. و هر دولتی مکلف  بار مسئولیت اهمال در  از 
نماید.  دفاع  و  مراقبت  به طور جدی  مردمی خویش  امانت  از  است 
ادبیات  و  آن  بر  و فضای حاکم  امضا، متن  و  از دستخط  نظر  صرف 
نوشتاری آیت اهلل کاشانی، پاسخ رسمی دکتر مصدق و امضای وی در 

پای نامه نیز هیچ تردیدی در صحت صدور آن باقی نمی گذارد.
**نامه آیت اهلل كاشانی به مصدق و پاسخ آن

در متن نامه آمده است که »گرچه امکانی برای عرایضم باقی نمانده 
است ولی صالح دین و ملت برای این خادم اسالم باالتر از احساسات 
و  هم  تمام  که  می دانید  کسی  هر  از  بهتر  خودتان  است.  شخصی 
آن  بقای  به  خودتان  که  است  جنابعالی  دولت  نگهداری  در  غمم 
مایل نیستید از تجربیات روی کار آمدن قوام و لجبازی های اخیر بر 
من مسلم است که می خواهید مانند سی ام تیر کذائی یکبار دیگر 
ملت را تنها گذاشته و قهرمانانه بروید. حرف اینجانب را در خصوص 
اصرارم در عدم اجرای رفراندم نشنیدید مرا لکه حیض کردید خانه ام 
را سنگ باران و یاران و فرزندانم را زندانی فرمودید و مجلس را که 
ترس داشتید شما را ببرد بستید حاال نه مجلسی هست و نه تکیه 
در  زحمت  با  من  که  را  زاهدی  گذاشته اید.  ملت  این  برای  گاهی 
الحیل  لطایف  با  بودم  نگه داشته  قابل کنترل  و  نظر  مجلس تحت 
خارج کردید و حاال همانطور که واضح بود درصدد به اصطالح کودتا 

است.
اگر نقشه شما نیست که مانند سی ام تیرماه عقب نشینی کنید و 
به ظاهر قهرمان بمانید... همان طور که گفتم آمریکا ما را در گرفتن 
دنیا پسندی  و  ملی  به صورت  انگلیسی ها کمک کرد حاال  از  نفت 
می خواهد به دست جنابعالی این ثروت ما را به چنگ آورد و اگر 
سندی  من  نامه  این  بروید  کنار  نمی خواهید  دیپلماسی  با  واقعاً 
با وجود همه بدی های  را  ایران که من شما  تاریخ ملت  است در 
توسط  کودتا  یک  حتمی  وقوع  از  خودم  به  نسبت  خصوصی تان 

زاهدی که مطابق با نقشه های خود شماست آگاه کردم که فردا 
جای هیچ گونه عذری نباشد اگر براستی در این فکر اشتباه می کند 
با اظهار تمایل شما.... سید مصطفی و ناصر خان قشقایی را برای 

مذاکره، خدمت می فرستم. امضا: سید ابوالقاسم کاشانی«
دکتر مصدق در پاسخ نامه آیت اهلل کاشانی نوشت که»۲۷مرداد 
شد  زیارت  سالمی  حسن  آقای  توسط  آقا  حضرت  مرقومة  ماه 
السالم. دکتر  ایران هستم. و  به پشتیبانی ملت  اینجانب مستظهر 

محمد مصدق.«
با این پاسخ دکتر مصدق، آیت اهلل کاشانی را از دخالت در حوادث 
آینده منع کرد و حتی اعالم حمایت وی را نیز الزم نشمرد.کودتای 
و  کودتا  اولیه  طرح  شکست  با  مصدق  دکتر  سقوط  و  مرداد   ۲۸
استفاده از ارتش، که بیشتر با برنامه آمریکائی ها هم خوانی داشته 
است، مرحله دوم کودتا در بیست و هشتم مرداد ماه توسط شاپور 

جی و عوامل انگلیسی و حمایت آمریکائی ها به اجرا گذاشته شد.
اجرائی  طراح  اخوی،  حسن  سرهنگ  برنامه ریزی های  براساس 
و  مصدق  علیه  باش  او  و  اراذل  از  جمعی  و  مردم  از  باید  کودتا، 
دولت او استفاده گردد. خاصه آن که دولت مصدق دستور داده بود 
را  فرصت  بهترین  این،  و  نمایند  ترک  را  خیابان ها  هوادارانش  که 
برای کودتا فراهم کرده بود. مراحل طراحی عملیات اجرائی کودتای 
مختلف شهر  نقاط  از  که  بود  این شرح  به  مرداد  و هشتم  بیست 
جمعیت هائی تشکیل شود و تعداد تقریبی هر جمعیت و رهبر هر 
گروه معلوم گردد، هر یک از جمعیت ها در مسیرهای تعیین شده 
به مرکز شهر حرکت نمایند و همزمان به مقصد محل خیابان شاه- 
نادری برسند، باشگاه های ورزشی مانند باشگاه تاج نیز به حرکت در 
آیند، شعار کلیه افراد سلطنت محمدرضا باشد، افراد گارد جاویدان 
به جمعیت بپیوندند، خانه دکتر مصدق را محاصره و وی را دستگیر 
نمایند و دستگیری دکتر مصدق از رادیو اعالم و زاهدی با تانک به 

نخست وزیری برود و از شاه دعوت به بازگشت کند.
در روز بیست و هشتم مرداد، طرح فوق به طور کامل اجرا شد 
و واحدهای نظامی طرفدار دکتر مصدق دخالتی در خنثی سازی 
هیچ  مصدق  دولت  مرداد  هشتم  و  بیست  روز  در  نکردند.  کودتا 
با  مقابله  برای  نیز  مردم  از  و  نکرد  کودتاچیان  علیه  عملی  اقدام 
با  کودتا دعوت ننمود رئیس شهربانی را که مشکوک به همکاری 
کودتاچیان بود، برکنار و خواهرزاده خویش، سرتیپ دفتری، را که 
از همکاران جدی کودتاچیان بود، به ریاست شهربانی منصوب کرد. 
گزارش دکتر غالمحسین صدیقی وزیر کشور دولت دکتر مصدق 
از  کشور  وزیر  است.گزارش  کودتا  گزارش های  خواندنی ترین  از 
واقعه کودتادکتر غالمحسین صدیقی، وزیر کشور دکتر مصدق و از 
دوستان نزدیک وی، حوادث و حال و هوای کابینه دکتر مصدق و 
چگونگی عکس العمل آنها در برابر کودتا را چنین توصیف می کند:

به  راجع  تا  مرا خواست  دکتر مصدق  مرداد  روز ۲۸  زود  »صبح 
رفراندم شورای سلطنت تصمیم گیری نمائیم و پس از آن، موضوع 
را با تیمسار ریاحی رئیس ستاد ارتش در میان گذاشته تا با بی سیم 
اداره  رئیس  ناگهان  ابالغ شود...  استانداران  و  فرمانداران  به  ارتش 
آمار وارد اطاق شد گفتند- دسته ای از مردم شعار »زنده باد شاه« 
می گویند و شعار هائی در ضد دولت می   دهند عده ای پاسبان نیز با 
آنها هماهنگی می کردند. در میدان سپه نیز وضع چنین بود. بعد 
به حضور  راجع  و  تلفن کردم  رئیس شهربانی  به سرتیپ »مدبر« 
پاسبان ها پرسیدم- متوجه شدم که تجاهل می کند. در همین موقع 
حکم  دادند  دستور  وزیر  نخست  که  کردند  تلفن  ریاحی  تیمسار 
حکم  من  کنید...  صادر  شاهنده  سرتیپ  نام  به  شهربانی  ریاست 
داشت.  ادامه  مختلف  مناطق  و  شهر  در  تظاهرات  کردم.  امضا  را 
نام سرتیپ  به  را  تلفن کردند که حکم  یازده نخست وزیر  ساعت 
کنید  صادر  اوست  عهده  بر  نظامی  فرمانداری  که  دفتری  محمد 
یافت...  شهربانی حضور  در  دفتری  سرتیپ  کنم  صادر  را  حکم  تا 
وارد  پانزده  وزارت کشور کشیده شد... ساعت  به جلوی  تظاهرات 
منزل نخست وزیر شدم دیدم جمعی همه در حال انتظار و تفکر 
نشسته اند دکتر مصدق پرسید: اوضاع چگونه است؟ گفتم: اوضاع 
خوب نیست... پس از چند دقیقه رئیس شهربانی و فرماندار نظامی 
سرتیپ دفتری به نخست وزیر تلفن کرد که »اعالمیه حمایت از 
شاه صادر نماید« در اطاق دیگر آقایان کاظم حسیبی، سید علی 
یا دراز کشیده  و  فاطمی نشسته  احمد رضوی و حسین  شایگان، 
مهدی  و  کردند  اشغال  را  رادیو  مخالفین  کردند  اعالم  بعد  بودند. 
میراشرافی و پیراسته سخنرانی می کردند بعد... حال آقای نخست 
با تشدید تیراندازی،  وزیر بهم خورده و به شدت گریه می کردند. 
بام  مهندس رضوی ملحفه ای را به عالمت تسلیم بیرون برد و بر 

نصب کردند.«
بدین ترتیب کودتا به پیروزی رسید و سرلشگر زاهدی به نخست 
امام  تعبیر  به  و  بازگشت  به کشور  پهلوی  رفت محمدرضا  وزیری 
خمینی »محمدرضا رفت و رضاشاه برگشت« و این در حالی بود 
که دین بزرگی از آمریکا و انگلیس بر گردن داشت. به همین دلیل 

محمدرضا پهلوی در کتاب »مأموریت برای وطنم« می نویسد:
»گاهی این سئوال طرح می شود که آیا دولت های آمریکا و انگلیس 
مصدق  برانداختن  در  داد،  رخ  مرداد   ۲۸ در  که  تاریخی  قیام  در 
کمک مالی کرده اند یا خیر؟ هر چند من در حین انقالب در خارج 
از ایران بودم ولی از جزئیات امور اطالع داشتم ولی انکار نمی کنم 
که شاید به منظور پیشرفت هدف این انقالب ملی، وجوهی هم از 

طرف هموطنان من خرج شده باشد.«
بعد از تسلیم دکتر مصدق، کرمیت روزولت با شاه مالقات کرد و 
شاه ضمن تشکر از او گفت: »من تاج و تختم را از برکت خداوند، 
ملتم و ارتشم و شما دارم... و هرگاه فاطمی را به خاطر سرنگونی 
مجسمه های من و پدرم پیدا کنم، بی درنگ اعدامش خواهم کرد.«و 
بدینسان عصر جدیدی در سرنوشت ملت ایران رقم خورد که هزینه 
آن بیست و پنج سال سلطه مستقیم آمریکا و دهها هزار کشته و 
زخمی و زندانی بوده است. که نهایتاً با انقالب اسالمی در ۲۲ بهمن 

۱۳5۷ به آن خاتمه داده شد.

ماجرای کودتای 28 مرداد چه بود؟
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اعدام خونسردترین
 قاتل سریالی تهران  

 او گوش بریده یک زن را به همسرش هدیه داد!
خونسردترین قاتل سریالی پایتخت که در سه سناریوی متفاوت دو مرد و 
یک زن را به قتل رسانده بود برای اثبات وفاداری به همسرش، بینی و دو 

گوش زن کشته شده را به او هدیه داد.
این قاتل که پس از دستگیری ادعا کرد نمی دانسته حکم قتل، قصاص 
است پس از سال ها زندان با دستور مقام قضایی به طناب دار آویخته شد.

نخستین قتل
پیدا شدن جسد  از  پلیس  با  تماس  در  مرد کشاورز  بود که  مرداد ۹۳   ۴
خونین یک جوان ۲۵ ساله در زمین کشاورزی اش خبر داد. به دنبال این 
خبر تیمی از ماموران به سرعت برای تحقیقات در محل حاضر شدند و در 
بررسی های ابتدایی مشخص شد که این جوان هدف ضربات زیاد چاقو قرار 
گرفته است. تجسس ها ادامه داشت تا این که یک پراید بدون سرنشین در 
نزدیکی اتوبان خلیج فارس پیدا شد و ماموران پی بردند که صاحب پراید 
همان جوان به قتل رسیده است و با توجه به مدارک شناسایی داخل خودرو 
خانواده احسان ۲۵ ساله شناسایی شدند و در ادامه ماموران اطالع یافتند 
که احسان در یک آژانس کار می کرده و هیچ خصومتی با کسی نداشته 
است. ردیابی ها ادامه داشت تا این که کارآگاهان با خبر شدند که احسان از 
چندی قبل با مرد جوانی به نام »مجید« اختالف حساب مالی داشته است 
و به این ترتیب ردیابی ها برای دستگیری تنها مظنون این پرونده آغاز شد، 

اما هیچ سرنخی از مرد جوان به دست نیامد.
دومین جنایت

تحقیقات ادامه داشت تا این که روز ۳ آذر ماه جسد زنی جوان که به طرز 
هولناکی به قتل رسیده بود پیدا شد و ماموران با حضور در منطقه یافت 
آباد مشاهده کردند که گوش و بینی زن جوان بریده شده و عامل جنایت 
با ضربات زیاد چاقو دست به قتل زن جوان زده است. مشخصات زن جوان 
شناسایی شد و تیم جنایی در این شاخه از کاوشگری ها شماره تلفن زن 
جوان را مورد بررسی قرار دادند و مشخص شد این زن بار ها با شماره تلفن 
همراهی در تماس بوده است که تحقیقات در این مرحله حاکی بود که 
صاحب تلفن همراه مرد جوانی به نام مجید است. فرضیه دومین قتل از 
سوی مجید پررنگ شد و ردیابی ها به صورت ویژه و اطالعاتی آغاز شد تا 
این که روز ۲۴ آذر ۹۳ مجید سوار بر پراید سفید رنگ شناسایی و در یک 

عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.
گوش های بریده یک زن

کارآگاهان در این بخش خانه مجید در شهرک اندیشه را مورد بررسی قرار 
دادند که با یک قوطی الکل که داخل آن دو گوش بریده شده بود روبه رو 
شدند و همین کافی بود تا مجید که اصرار بر بی گناهی داشت پرده از 
جنایت هولناک بردارد. مجید در اعتراف به نخستین قتل گفت: مدتی با 
احسان دوست بودم و هیچ اختالفی با هم نداشتیم تا این که چندی قبل 
احسان به من بدهکار شد و پولم را نمی داد و چندبار از او خواستم تا پولم 
را پس بدهد، اما او چنین نکرد به همین دلیل او را در اتوبان خلیج فارس 
با چاقو به قتل رساندم و گوشی تلفن همراه و پول هایش را به سرقت بردم 
تا همه فکر کنند احسان به خاطر سرقت، هدف قتل قرار گرفته است. 
مرد خشن درباره جزئیات قتل زن جوان نیز گفت: چندی قبل قصد داشتم 
خودرویم را به فروش برسانم و شماره تلفنم را پشت شیشه آن چسباندم تا 
این که زن جوانی به نام نازنین با من تماس گرفت و از همان روز با هم 
آشنا و دوست شدیم و چند ماهی با هم در ارتباط بودیم تا این که همسرم 
متوجه دوستی مان شد. وی افزود: همسرم باردار بود وقتی متوجه خیانتم 
شد با من قهر کرد و به خانه پدرش رفت به همین خاطر من عصبانی 
شدم و با نازنین قرار گذاشتم و از او خواستم تا به دوستی مان پایان دهیم، 
اما او نپذیرفت و وقتی دیدم اصرار دارد به دوستی مان ادامه دهیم با ضربات 
چاقو او را به قتل رساندم و برای اثبات وفاداری به همسرم گوش و بینی 
نازنین را بریدم و داخل قوطی الکل گذاشتم و به خانه بردم و به همسرم 

دادم و اثبات کردم که دیگر به او خیانت نمی کنم.
سومین جنایت

در حالی که تحقیقات از مرد خشن ادامه داشت زن پای در اداره پلیس 
گذاشت و از جنایت دیگر همسرش پرده برداشت. زن جوان گفت: چندی 
قبل همسرم وسایل داخل خودرو و دو گوشی تلفن همراه به خانه آورد و 
ادعا کرد این وسایل متعلق به یکی از دوستانش است و او به صورت امانت 
آن ها را به خانه آورده است تا این که تصویر پسر جوانی را روی صفحه 
یکی از گوشی های تلفن همراه دیدم. وی افزود: به یاد آوردم که عکس 
پسر جوان را چندی قبل وقتی از خیابان عبور می کردم روی یک حجله 
از اهالی محل شنیدم این پسر جوان به قتل رسیده و وسایلش  دیدم و 
به سرقت رفته است. در این مدت سکوت کردم و با کسی حرفی نزدم تا 
این که فهمیدم همسرم مرتکب دو قتل شده است و احتمال می دهم این 
پسر جوان را هم به قتل رسانده باشد. مجید بار دیگر هدف بازجویی قرار 
گرفت و وقتی خود را در برابر مدارک پلیسی دید به ناچار پرده از سومین 
جنایت اش برداشت. قاتل سریالی در این مرحله به ماموران گفت: با اصغر 
هم اختالف مالی داشتم و به همین دلیل او را به قتل رساندم و وسایل 
این  نمی کردم  فکر  و  بردم  سرقت  به  را  همراهش  تلفن  و  خودرو  داخل 

جنایت ها فاش شود.
دادگاه کیفری

اعترافات هولناک این قاتل خونسرد کافی بود تا او روز ۲۳ بهمن ۹۵ در 
محمدباقر  قاضی  ریاست  به  تهران  استان  یک  کیفری  دادگاه   ۱۰ شعبه 
قربان زاده مورد محاکمه قرار گیرد. در ابتدا خانواده سه قربانی این جنایت 
هولناک درخواست قصاص برای مجید داشتند و سپس مجید در جایگاه 
قرار گرفت و به قتل دو مرد و یک زن اعتراف کرد. این قاتل خونسرد گفت: 
۳ مرداد بود که دیدم احسان پولم را پس نمی دهد با ضربات چاقو او را به 
قتل رساندم و پول و ضبط خودرویش را دزدیدم و روز ۲۷ مهر بود که با 

اصغر به اتوبان خلیج فارس رفتیم.
اصغر که شیشه مصرف کرده بود شروع به فحاشی به من کرد که با هم 
را  تلفن همراهش  به قتل رساندم و گوشی  را  او  با چاقو  و  درگیر شدیم 
هم دزدیدم. مجید ادامه داد: نازنین هم قصد نداشت از من جدا شود و به 
همین دلیل با توجه به این که همسرم با من قهر کرده بود او را با ضربات 
زیاد چاقو به قتل رساندم و سپس بینی و گوش هایش را بریدم و به عنوان 
هدیه برای همسرم بردم. این قاتل سریالی آن قدر خونسرد و راحت درباره 
قتل ها صحبت می کرد که گویا کاری انجام نداده است و جالب این که در 
پایان دادگاه از قضات و خانواده اولیای دم خواست که او را به خاطر فرزند 
دو ساله اش ببخشند تا فرزندش بدون پدر بزرگ نشود و در ادامه ادعای 
عجیبی را پیش روی قضات قرار داد و گفت: نمی دانستم مجازات قتل، 
قصاص است. در پایان این دادگاه قاضی پرونده، مجید را که زمان جنایت 
۲۵ سال داشت و بار ها به دلیل درگیری، موادمخدر و تجاوز به زندان رفته 
بود در این سه پرونده قتل به سه بار قصاص، سه سال زندان، ۷۴ ضربه 
از  دلیل سرقت  به  و ۷۴ ضربه شالق  احسان  از  به خاطر سرقت  شالق 
اصغر، ۹۹ ضربه شالق به دلیل رابطه پنهانی با نازنین و پرداخت دیه به 
خاطر جنایت بر میت محکوم کرد و این حکم در شعبه ۴۷ دیوان عالی 

کشور مورد تایید قرار گرفت و مجید در صف انتظار ماند.
اجرای حکم

مجید پس از سال ها انتظار که در زندان بود سحرگاه روز چهارشنبه ۲۳ 
زندان  در  دم  اولیای  قضایی که همراه  مقام  و  رفت  دار  پای چوبه  مرداد 
حضور داشت پس از خواندن حکم صادر شده از سوی دادگاه کیفری دستور 
اجرای حکم را صادر کرد و پرونده این قاتل سریالی با طناب دار بسته شد.

اعالم نتایج آزمون استخدامی هشت دستگاه اجرایی

»در جستجوی فریده«، نماینده ایران در اسکار

نتایج نهایی آزمون استخدامی هشت دستگاه اجرایی از 
ششمین آزمون استخدامی متمرکز اعالم شد.

به گزارش ایسنا، نتایج نهایی مربوط به آزمون استخدامی 
هشت دستگاه اجرایی از ششمین آزمون استخدامی فراگیر 
آدرس  به  دانشگاهی  جهاد  آزمون  مرکز  وب سایت  در 
چند  معرفی شدگان  و  است  شده  اعالم   www.hrtc.ir
برابر ظرفیت که در مصاحبه شرکت کرده و مدارک خود 
نهایی  نتیجه  از  اطالع  برای  می توانند  نموده اند،  کامل  را 
دانشگاهی  جهاد  آزمون  مرکز  سایت  در  خود  پروفایل  به 

مراجعه کنند.
نتایج نهایی سایر دستگاه ها متعاقباً اعالم خواهد شد.

اعالم  درخصوص  دانشگاهی  جهاد  آزمون  مرکز  اطالعیه 
نتایج ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی 

کشور به شرح زیر است:
آزمون  ششمین  برگزاری  به  عنایت  با  گرامی  »داوطلبان 
استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور در 
مربوط  استخدامی  آزمون  نهایی  نتایج   98/۱۲/۱7 تاریخ 

و  معدن  صنعت،  وزارت  شامل  اجرایی  دستگاه های  به 
هدفمندسازی  سازمان  ایثارگران،  و  شهید  بنیاد  تجارت، 
کشور،  بهزیستی  سازمان  ایران،  شیالت  سازمان  یارانه ها، 
ثبت  سازمان  ایران،  اسالمی  جمهوری  رسمی  روزنامه 
نتایج  اورژانس کشور که  اسناد و امالک کشور و سازمان 
برای سیر سایر مراحل استخدامی  نهایی شده است،  آنها 
اعالم می شود. داوطلبان به منظور اطالع از نتیجه آزمون 
www.hrtc. می توانند به پروفایل خود به نشانی اینترنتی

ir مراجعه کنند.
با   98/۶/۲ تاریخ  در  است  الزم  شده  پذیرفته  داوطلبان 
مراجعه به آدرس اینترنتی دستگاه های فوق الذکر از زمان و 
مکان مراجعه به دستگاه های مربوط برای سیر سایر مراحل 

استخدام خود آگاهی کسب کنند.«
این  در  دانشگاهی،  جهاد  آزمون  مرکز  اعالم  بر  بنا 
دستگاه های  سایر  نتایج  است،  آمده  همچنین  اطالعیه 
اجرایی باقی مانده که فرایند بررسی مدارک و یا مصاحبه 
استخدامی آنها نهایی نشده است، متعاقباً اعالم خواهد شد.

هیأت معرفی نماینده سینمای ایران به مراسم اسکار، 
در پی چند جلسه مستمر، فیلم مستند »در جستجوی 
عطایی  کوروش  و  موسوی  آزاده  کارگردانی  به  فریده« 
به  معرفی  برای  ایران  سینمای  نماینده  عنوان  به  را 
گزارش ایسنا، به نقل از  کردند. به  اسکار ۲۰۲۰ انتخاب 
رائد  اعالم  فارابی، طبق  بنیاد سینمایی  روابط عمومی 
ایرانی  فیلم  معرفی  هیأت  سخنگوی  و  دبیر  فریدزاده، 
فیلم   ۱۰ از  متشکل  اولیه  فهرستی  ابتدا  در  اسکار،  به 
از  اسکار  به  ایران  سینمای  نماینده  انتخاب  جلسه  در 
که شرایط الزم برای شرکت در  کران شده  میان ۷۰ فیلم ا

مراسم اسکار را داشتند، انتخاب شدند.
با بازخوانی مقررات به  انتخاب  در ادامه اعضای هیأت 
میان  از  نهایت  در  و  پرداخته  فیلم ها  تخصصی  بررسی 
رأی گیری  از  پس  بود،  فیلم   ۱۰ شامل  که  اولیه  فهرست 
فیلم  از سه  به یک فهرست متشکل  و تجمیع نظرات، 
قصر شیرین )رضا میرکریمی(، در جستجوی فریده )آزاده 
کوروش عطایی( و متری شش و نیم )سعید  موسوی و 

روستایی( رسیدند.
و  فیلم موجود  از میان فهرست سه  فریدزاده،  گفته  به 
به  فریده«  جستجوی  »در  فیلم  انتخاب،  هیات  رأی  با 
عنوان  به  عطایی  کوروش  و  موسوی  آزاده  کارگردانی 

به  ایران  سینمای  نماینده  عنوان  به  و  نهایی  گزینه 
مراسم اسکار سال ۲۰۲۰ معرفی خواهد شد.

سیدی(،  )هومن  زده  زنگ  کوچک  مغزهای  فیلم های 
آب  زیر  سرو  معادی(،  )پیمان  عاشقانه  یک  بمب، 
)محمدعلی باشه آهنگر(، آشغال های دوست داشتنی 
میرکریمی(،  )رضا  شیرین  قصر  امیریوسفی(،  )محسن 
کوروش عطایی(،  در جستجوی فریده )آزاده موسوی و 
)سعید  نیم  و  شش  متری  بیرقی(،  )سهیل  سرد  عرق 
که ماه  خ پوست )نیما جاویدی( و شبی  روستایی(، سر
انتخاب  هیأت  اولیه  فهرست  آبیار(  )نرگس  شد  کامل 
برای معرفی نماینده سینمای ایران به اسکار را تشکیل 

داده بودند.
هیأت معرفی فیلم ایرانی به فرهنگستان علوم و هنرهای 
خانه  پیشنهادی  هنرمندان  از   ۲۰۲۰ اسکار  سینمایی 
سینما، فرشته طائرپور )تهیه کننده(، فاطمه معتمدآریا 
منصوری  ج  تور )کارگردان(،  داودی  ابوالحسن  )بازیگر(، 
اثباتی  امیر  )کارگردان(،  صدرعاملی  رسول  )فیلمبردار(، 
و  )تهیه کننده(  کریمی  رزاق  مرتضی  صحنه(،  )طراح 
فریدزاده،  رائد  که  شد  تشکیل  )منتقد(  دانش  مهرزاد 
معاون بین الملل بنیاد سینمایی فارابی به عنوان عضو 

حقوقی این جمع را همراهی می کرد.

وزیر ارتباطات با اعالم آماده شدن ابررایانه ایرانی 
که این ابررایانه صد  غ تا سال آینده خبر داد  سیمر

برابر قدرتمند تر از نمونه های قبلی است .

گزارش خبرگزاری مهر محمدجواد آذری جهرمی  به 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در توییتر نوشت: 
آماده  آینده  سال  تا  غ«  »سیمر ایرانی   ابررایانه 

از نمونه های قبلی،  می شود: صد برابر قدرتمندتر 
عالی و فوق العاده!

از  حمایت  برای  ابررایانه  این  داد:  ادامه  وی 

به  هوش مصنوعی  توسعه  هدف  با  کسب وکارها 
کرد. هزار آفرین به سازندگان  مردم خدمت خواهد 

جوان و خالق. بچه ها ممنونیم!

تانکر حامل  راننده یک دستگاه  زنبور  اثر نیش  در 
خودرو  و  منحرف  خود  مسیر  از  بنزین  سوخت 

گون شد. واژ
گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایرنا، این حادثه  به 
روستای  حوالی  خلخال  جاده  کیلومتری   ۲۰ در 
زنبور  نیش  سبب  به  راننده  و  داد  خ  ر اسکستان 
انحراف  از  پس  و  داده  دست  از  را  خودرو  کنترل 
این  در  باغی  داخل  و  جاده  کنار  دره  به  مسیر  از 

کرد. منطقه سقوط 
که از ناحیه  در اثر این حادثه راننده تانکر سوخت 
مصدوم  بود،  گرفته  قرار  زنبور  نیش  مورد  گردن 
کمک ماموران فوریت های پزشکی بخش  شد و با 
انتقال  بیمارستان  به  خلخال  شهرستان  شاهرود 

یافت.
بنزین به  تانکر حامل سوخت  در این حادثه بدنه 
شدت آسیب دید و مقداری از بنزین نشتی از تانکر 
سوخت به باغ های میوه روستای اسکستان نشت 

کرد.

فاقد  سوخت  تانکر  گونی  واژ و  سقوط  حادثه  محل 
کی  از جمله شانه خا ایمنی جاده  امکانات  هرگونه 
کنار جاده ای در  گاردریل و دیگر امکانات  مناسب، 

زمان وقوع چنین حوادثی است.
رضا شکری، دبیر شورای هماهنگی مدیریت بحران 
حامل  دیده  حادثه   سوخت  تانکر  گفت:  خلخال 
به سمت  بنزین در حال حرکت  لیتر   ۲۰۰ و  ۱۹ هزار 
کلور مرکز بخش شاهرود بوده  جایگاه سوخت شهر 

که در بین راه زنبور حادثه ساز شده است.
احتمال  و  موضوع  اهمیت  به  توجه  با  افزود:  وی 
شده  گون  واژ تانکر  داخل  سوختی  مواد  انفجار 
بحران  مدیریت  هماهنگی  شورای  اعضای 
گونی تانکر در  شهرستان به محض اطالع از خبر واژ
پیشگیرانه  اقدام های  و  شده  حاضر  حادثه  محل 
انجام  شایسته  نحو  به  را  سوخت  تانکر  انفجار  از 

دادند.
آتش نشانی  نیروهای  موقع  به  حضور  با  گفت:  او 
ابتدا  حادثه  محل  در  خلخال  و  کلور  شهرهای 

خنک سازی مواد سوختی تانکر با استفاده از آب و 
کف انجام شده و مقدمات برای تخلیه بنزین تانکر 

گون شده با تانکر دیگر فراهم شد. واژ
نیروهای  تالش  نتیجه  کرد:  اظهار  شکری 
احتمال  خنثی سازی  عملیات  در  شرکت کننده 
پیشگیرانه  راهکارهای  از  استفاده  و  بنزین  انفجار 
معرفی  و  خودروها  روی  بر  جاده  بستن  جمله  از 
دست اندرکاران  عمل  آرامش  موجب  جایگزین  راه 
پیشامد  هرگونه  از  و  شده  بنزین  سوخت  تخلیه 

احتمالی ناشی از انفجار تانکر جلوگیری شد.
مناطق  به  حادثه  محل  نزدیکی  علت  به  افزود:  او 
بخش  توابع  از  اسکستان  روستای  مسکونی 
سنگین  خسارات  شدن  وارد  احتمال  و  شاهرود 
کنترل مواد  جانی و مالی به اهالی منطقه عملیات 
تانکر ساقط شده در  و تخلیه مواد داخل  سوختی 
عضو  مسئوالن  و  بوده  باال  بسیار  جاده  کنار  دره 
راه  ،پلیس  بحران  مدیریت  هماهنگی  شورای 
آتش نشانی  ماموران  و  انتظامی  ،نیروهای  اردبیل 

تخلیه  و  خنک سازی  به  موفق  شاهرود  و  خلخال 
یک  از  استفاده  با  دیگر  تانکری  به  بنزین  سوخت 
این  نفت  شرکت  اضطراری  تخلیه  پمپ  دستگاه 

شهرستان شدند.
خلخال  نفت  شرکت  مدیر  پژوهان،  گفته  به 
آتش سوزی  و  انفجار  وقوع  از  پیشگیری  عملیات 
شورای  اعضای  همکاری  با  دیده  حادثه  تانکر 
آغاز   شهرستان  این  بحران  مدیریت  هماهنگی 
تخلیه  پایانی  مراحل  در  سوخت  تانکر  کنون  وهم ا
و آماده شدن برای انتقال به جاده و باال آوردن با 
استفاده از امکانات جرثقیل های سنگین از اعماق 

دره است.
مدیریت  سوی  از  شده  داده  اخطارهای  وجود  با 
ممنوعیت  بر  مبنی  خلخال  کشاورزی  جهاد 
زنبورداران  ارتباطی  زنبورداری در حریم جاده های 
هشدارها  این  به  توجهی  منطقه  مهاجر  و  بومی 
نداشته و این امر موجب بروز چنین حوادث تلخی 

می شود.

وزیر ارتباطات :
ابررایانه قدرتمند سیمرغ سال آینده آماده می شود

نیش زنبور عامل واژگونی تانکر سوخت شد

خبر
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طناب ورزشی چیست 
و نحوه استفاده از آن 

چگونه است؟

طناب  ورزشی وسیله ای عالی برای افزاشی سوخت و ساز بدن 
باعث  و  گذاشته  مثبت  تاثیر  تنفسی  روی سیستم  که  است 
و  سرعت  افزایش  و  عضالت  و  اعصاب  بین  هماهنگی  ایجاد 
استقامت بدن می شود. تمرین با طناب کراس فیت وزن بدن 
را کنترل کرده به چربی سوزی نیز کمک شایانی می کند. شما 
با طناب زدن عضالت بزرگ بدن را درگیر کرده و به تقویت 

آن ها بپردازید.

را  قلبی عروقی است که ضربان قلب  طناب زدن یک ورزش 
نیز  را  را تقویت می کند و گردش خون  باال می برد، عضالت 
 ۹ از  بیش  می تواند  دقیقه  هر  در  ورزش  این  می کند.  زیاد 

کیلو کالری بسوزاند. 
اگر  باشد که  به گونه ای  باید  استاندارد طناب   توجه: طول 
وسط آن را در زیر یکی از پاهای خود قرار دهید، دسته های 

آن مقابل سینه ی شما قرار بگیرد.
 طناب زدن یک ورزش ساده است که طرفداران متنوعی دارد
بازی ورزشی  یک ورزش ساده است که کودکان و   طناب 
نوجوانان می توانند با خرید طناب بازی یک ورزش سالم و 

مفرح را برای خود به ارمغان آورند .
 در طناب بازی یک یا چند شرکت کننده طناب را طوری تاب 

می دهند که از زیر پاها و باالی سرشان بگذرد.
 ممکن است یک شرکت کننده طناب را بچرخاند و خود از 
رویش بپرد یا چند شرکت کننده )دست کم سه نفر( به ترتیب 

دو نفر طناب را بچرخانند و یکی از روی آن بپرد.
 شکل چند نفرهٔ این بازی را با دو طناب هم انجام می دهند.

از حد  بیش  آسیب های  از  برای جلوگیری  که   دقت کنید 
دیدگی  ضرب  و  پا  ساق  های  تاندون  بر  آمدن  فشار  مانند 
قوزک مچ پا بهتر است متناسب با میزان آمادگی بدن طناب 

زدن را تجربه کنید.
 ممکن است یک شرکت کننده طناب را بچرخاند و خود از 

رویش بپرد یا دو شرکت کننده  و یکی از روی آن بپرد
یا  فلزی  چوبی،  دسته ی  جفت  یک  از  ورزشی  طناب   
پالستیکی به همراه یک رشته طناب که می تواند از جنس های 
مختلف تولید شده باشد، تشکیل شده است. طناب زدن یک 
از کودکان و  ورزش ساده است که طرفداران متنوعی دارد؛ 
نوجوانانی که برای تفریح آن را انجام می دهند تا ورزش کاران 
آن  از  بدنشان  و گرم کردن  آماده سازی  با هدف  که  حرفه ای 
بهره می برند. طناب زدن از ورزش های هوازی است که باعث 

افزایش ضربان قلب تا بازه ی 160 تا 180 ضربه می شود.
هم  اکسیژن  مصرف  میزان  حرکت  این  انجام  با  همچنین   
60 تا 80 درصد، افزایش پیدا می کند. طبق برآورد موسسه 
 570 حدود  طناب زدن  ساعت  هر  آمریکا،  سالمت  ملی 
در  مصرفی  انرژی  معادل  این  می سوزاند.  انرژی  کیلوکالری 
سرعت  که  است  ساعت  در  کیلومتر   10 سرعت  با  دویدن 
ظرفیت  افزایش  باعث  ورزش  این  می آید.  به حساب  باالیی 
اسکلتی،  تاثیر روی سیستم  و  به خاطر  تنفسی شده  و  قلبی 
مثل جهش  موقع عبور طناب از زیر پا با واردکردن فشار به 
تاندون ها و مفاصل پنجه ی  پا، مچ  پا و عضالت دوقلو ساق  پا 

و چهار سر ران، مانع از پوکی استخوان می شود.

 سعیده ایرانمنش مربی تیم فوتسال دختران مس 
کرمان پس از دشت اولین پیروزی این فصل تیم 
تیم خود  پیرامون  برتر  لیگ  های  رقابت  در  خود 

توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه مس و به نقل از 
فوتسال  تیم  پایگاه خبری ورزش کرمان؛ سرمربی 
بانوان مس با اشاره به پیروزی هفته نخست تیمش 
در برابر تیم دریژنو گفت: پیروزی در بازی نخست 
خواستیم  می  ما  داشت،  زیادی  اهمیت  ما  برای 

شروع خوبی در لیگ داشته باشیم .
انجم  زینب  دیدار  این  در  متاسفانه  افزود:  وی 
موضوع  این  و  شد  مصدوم  ما  تیم  کاپیتان  شعاع 
اما  داد.  قرار  تاثیر  تحت  را  تیم  های  برنامه  کمی 
قبول  قابل  بازی  ارایه  با  توانستیم  ما  نهایت  در 
حریف را شکست دهیم و با موفقیت هفته نخست 

مسابقات را به  اتمام برسانیم.
با  ما  کرد:  تصریح  کرمان  مس  دختران  سرمربی 
تیمی متشکل از نفرات بومی راهی مسابقات لیگ 
و  بومی ساختار  ازبازیکنان  استفاده  ایم،  برتر شده 

شماتیک تیمی ما را از سایر تیم ها متمایز ساخته  
و من تصور می کنم بازیکنان جوان ما برای رسیدن 

به موفقیت به  حمایت و کسب تجربه نیاز دارند.
در  قهرمانی  ما  اصلی  هدف  کرد:  بیان  ایرانمنش 
برای  و  است  بومی  کامال  تیم  یک  با  برتر  لیگ 
رسیدن به این هدف به حمایت بیشتر و زمان الزم 

نیاز داریم.
و  فواید  به   ادامه  در  مس  دختران  تیم  سرمربی 
اظهار  و  اشاره    بانوان  رونق ورزش در حوزه  اثرات 
با آسیب های  راه های مقابله  از  کرد: ورزش یکی 
اجتماعی است و ما می خواهیم با ورزش به یکی 
از اهداف مان که توانمند ساختن دختران کرمانی 
های  آسیب  برابر  در  ها  آن  داشتن  نگاه  سالم  و 
به عنوان  را  و  آن ها  یابیم  اجتماعی است دست 

یک الگو در جامعه زنان معرفی کنیم.
ایرانمنش با قدردانی از نگاه وِیژه شرکت ملی صنایع 
مس و باشگاه مس به ورزش بانوان، گفت:  مسئوالن  
باشگاه مس به عقیده ما در زمینه حمایت از بومی 
گرایی احترام گذاشتند و ما می خواهیم با تالش 

نیت  این حسن  به  مناسبی  پاسخ  ریزی  برنامه  و 
مقامات باشگاه بدهیم.

مس  دختران  آینده  هفته  دربی  خصوص  در  وی 
بازی  دربی  گفت:  رفسنجان  مس  تیم  و  کرمان 
آسانی نیست، این مسابقه حساسیت های خاصی 

دارد، رفسنجان خرید های خیلی خوبی انجام داده 
داشته  رو  پیش  در  سختی  بازی  کنم  می  فکر  و 
باشیم، البته تیم ما نیز با تلفیقی از نفرات جوان 
امیدوارم  و  شود  می  دیدار  این  راهی  تجربه  با  و 

بتوانیم با دست پر از بازی خارج شویم.

خود  های  رقابت  کرمان  مس  دختران  فوتسال  تیم 
را در لیگ برتر فوتسال بانوان کشور با یک پیروزی 

شیرین و قاطع خارج از خانه آغاز کرد.
 به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ فوتسالیست 
این فصل خود در  بازی  اولین  های دختر مس در  
چهارمحال و بختیاری میهمان تیم دریژنو فرخ شهر 
بودند که موفق شدند با پیروزی 3بر1 سه امتیاز این 

بازی را به حساب خود واریز کنند.
ابتدا این تیم میزبان بود که  در نیمه اول این بازی 
یک  پیروزی  با  و  رساند  ثمر  به  را  مسابقه  اول  گل 

نیمه دوم شاگردان  اما در  به رختکن رفت  بر صفر 
سعیده ایرانمنش با درخشش خواهران دو قلو کریمی 

ورق بازی را به سود خود برگشت دادند.
نجمه کریمی  با دو گل  تیم مس  دختران شایسته 
و تک گل نرگس کریمی بازی را سه بر یک به سود 

خود کردند که این نتیجه تا پایان بازی حفظ شد.
با کسب این سه امتیاز دختران مس به دلیل تفاضل 
و  گرفتند  قرار  بندی  رده  جدول   سوم  رده  در  گل 
در  ماه  شهریور  اول  روز  خود   آینده  هفه  بازی  در 

رفسنجان میهمان تیم مس این شهر خواهند بود.

مربی تیم فوتسال دختران مس: 
ساختار تیم ما در این فصل کامال متحول شده است

پیروزی شیرین دختران فوتسالیست مس در گام اول لیگ برتر

مسابقات  نخست  مقام  کرمانی  معلول  کماندار  زاده  منشاء  سینا  علی 
انتخابی تیم ملی بزرگساالن خارج از سالن کشور را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، درمسابقات 
قهرمانی کشور ـ انتخابی تیم ملی بزرگساالن که با حضور ٢6 کماندار به 

میزبانی تهران برگزار شد، علی سینا منشازاده از کرمان، امیر کاظم پور 
از یزد و سیدحسام الدین کوثر از تهران مقام اول تا سوم کامپوند مردان 
بانوان نیز که 3٢ کماندار حضور  را کسب کردند. در مسابقات کامپوند 
داشتند، مینا مرادی وند از تهران، بهاره رضایی از استان مرکزی و نازنین 

بخت پور از البرز رده های اول تا سوم را به دست آوردند.
علی سینا منشأ زاده کماندار معلول کرمانی بار دیگر به عنوان قهرمانی 
رسید تا برای اولین بار در تاریخ ورزش تیراندازی با کمان آقایان، شاهد 

رقابت همزمان وی با ورزشکاران سالم در تیم ملی باشیم.

کماندار معلول کرمانی قهرمان رقابت های کامپوند انتخابی تیم ملی

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 

شرکتی معتبر قصد دارد زمینهای مشروحه ذیل را از طریق مزایده به فروش برساند. لذا از کسانیکه تمایل به خرید دارند دعوت می شود جهت اطالعات بیشتر 
با شماره همراه 09133414225 در اوقات اداری تماس گرفته و نسبت به تحویل اوراق مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت به آدرس خیابان جامی جنوبی پالک 35 

اقدام نمایند.

سایر شرایط: 
1- فروش به صورت نقدی است. 2- تمام هزینه های نقل و انتقال و پذیره اوقاف و سایر هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد. 3- شرکت در رد یا قبول 
پیشنهادات مخیر می باشد و شرکت در مزایده حقی را برای پیشنهاد دهنده ایجاد نخواهد کرد. 4- شرکت کنندگان در مزایده بایستی معادل 5 درصد قیمت پایه 
را به حساب شماره 3200936638 نزد بانک ملت به عنوان سپرده شرکت در مزایده واریز نموده و پیشنهاد قیمت خود را به همراه فیش واریزی در پاکت الک 
و مهر شده حداکثر تا تاریخ 98/06/03 در قبال اخذ رسید به مدیریت امالک شرکت تحویل نماید. 5- در صورت اعالم برنده شدن،  متقاضی می بایست ظرف 
48 ساعت نسبت به واریز کل بهای زمین مورد پیشنهاد اقدام نماید. در غیر این صورت سپرده به نفع شرکت ضبط و شرکت مختار است زمین را به متقاضی بعدی 

واگذار نموده و متقاضی بدین وسیله حق هرگونه اعتراضی را ازخود سلب می نماید.

آگهی مزایده فروش زمین در شهر کرمان 

قیمت پایه کل 
)ریال(

قیمت پایه هر 
متر )ریال(

قیمت پایه هر 
قصب )ریال(

 شماره نوع کاربری وضعیت مساحت
 قطعه

ردیف نشانی

3/186/600/000 ٢0/000/000 500/000/000 15۹/33 وقفی ۹ مسکونی بلوار شهید احمد هدایت )پارسیان( 1

3/186/600/000 ٢0/000/000 500/000/000 15۹/33 وقفی مسکونی 10 بلوار شهید احمد هدایت )پارسیان( ٢

3/186/600/000 ٢0/000/000 500/000/000 15۹/33 وقفی مسکونی 11 بلوار شهید احمد هدایت )پارسیان( 3

3/186/600/000 ٢0/000/000 500/000/000 15۹/33 وقفی مسکونی 1٢ بلوار شهید احمد هدایت )پارسیان( 4

3/185/400/000 ٢0/000/000 500/000/000 15۹/٢7 وقفی مسکونی 13 بلوار شهید احمد هدایت )پارسیان( 5

3/435/600/000 ٢0/000/000 500/000/000 171/78 وقفی 14 مسکونی بلوار شهید احمد هدایت )پارسیان( 6

4/784/640/000 ٢4/000/000 600/000/000 1۹۹/36 وقفی تجاری ٢1 بلوار شهید احمد هدایت )پارسیان( 7

4/78٢/480/000 ٢4/000/000 600/000/000 1۹۹/٢7 وقفی تجاری ٢٢ بلوار شهید احمد هدایت )پارسیان( 8

4/780/3٢0/000 ٢4/000/000 600/000/000 1۹۹/18 وقفی تجاری ٢3 بلوار شهید احمد هدایت )پارسیان( ۹

4/778/160/000 ٢4/000/000 600/000/000 1۹۹/0۹ وقفی تجاری ٢4 بلوار شهید احمد هدایت )پارسیان( 10

4/771/680/000 ٢4/000/000 600/000/000 1۹8/8٢ وقفی تجاری ٢5 بلوار شهید احمد هدایت )پارسیان( 11

4/801/680/000 ٢4/000/000 600/000/000 ٢00/07 وقفی تجاری ٢6 بلوار شهید احمد هدایت )پارسیان( 1٢

4/7۹1/600/000 ٢4/000/000 600/000/000 1۹۹/65 وقفی تجاری ٢7 بلوار شهید احمد هدایت )پارسیان( 13

4/7۹3/760/000 ٢4/000/000 600/000/000 1۹۹/74 وقفی تجاری ٢8 بلوار شهید احمد هدایت )پارسیان( 14

4/7۹5/۹٢0/000 ٢4/000/000 600/000/000 1۹۹/83 وقفی تجاری ٢۹ بلوار شهید احمد هدایت )پارسیان( 15

4/7۹8/3٢0/000 ٢4/000/000 600/000/000 1۹۹/۹3 وقفی تجاری 30 بلوار شهید احمد هدایت )پارسیان( 16

4/7۹4/7٢0/000 ٢4/000/000 600/000/000 1۹۹/78 وقفی تجاری 31 بلوار شهید احمد هدایت )پارسیان( 17

4/574/160/000 ٢4/000/000 600/000/000 1۹0/5۹ وقفی تجاری 3٢ بلوار شهید احمد هدایت )پارسیان( 18

5/033/760/000 ٢4/000/000 600/000/000 ٢0۹/74 وقفی تجاری 35 بلوار شهید احمد هدایت )پارسیان( 1۹

5/034/۹60/000 ٢4/000/000 600/000/000 ٢0۹/7۹ وقفی تجاری 36 بلوار شهید احمد هدایت )پارسیان( ٢0

5/036/160/000 ٢4/000/000 600/000/000 ٢0۹/84 وقفی تجاری 37 بلوار شهید احمد هدایت )پارسیان( ٢1

آگهی مزایده  اجاره به شرط تملیک کشتارگاه صنعتی  
شهرداری کرمان در نظر دارد  بهره برداری از کشتارگاه صنعتی دام به صورت اجاره به شرط تملیک با کلیه لوازم و تجهیزات واقع در ٢8 
کیلومتری جاده کرمان کاظم آباد را به مدت ده سال با قیمت پایه کارشناسی شده به مبلغ 6۹/000/000/000 ریال)شصت و نه میلیارد 
ریال (از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید لذا از کلیه متقاضیان شرکت در مزایده دعوت بعمل مي آید جهت دریافت اسناد 
مزایده از تاریخ ۹8/5/٢8 لغایت ۹8/6/11 به مدیریت امور قراردادهای شهرداری و جهت تسلیم پیشنهادات تا مورخ ۹8/6/16  به دبیرخانه 
شهرداری واقع در کرمان ، خیابان سپه مراجعه نمایند در ضمن شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و شرکت کنندگان باید 
مبلغ 3/500/000/000 ریال )سه میلیارد وپانصد میلیون ریال(را به عنوان تضمین شرکت در مزایده به صورت وجه نقد واریزی و یا ضمانت 
نامه بانکی به همراه سایر اسناد تحویل نمایند.در صورتیکه برندگان مزایده در موعد مقرر حاضر به انعقاد قرارداد نگردند ضمانت شرکت 
در مزایده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد . بازگشایي پاکات در تاریخ ۹8/6/17  انجام خواهد شد و برنده مزایده بایستی 
حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انعقاد قرارداد۹0درصد مبلغ کارشناسی را به صورت نقد به حساب شهرداری واریز نماید و باقیمانده 
مبلغ پیشنهادی را با احتساب سود بانک مرکزی در ۹ قسط یکساله به حساب شهرداری واریز نماید. بدیهي است که هزینه چاپ آگهي 

در روزنامه های محلی و سراسری بعهده برنده مزایده میباشد. سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است . 87٢ م/الف
                                                                                   مدیریت ارتباطات و بین الملل شهرداری کرمان  
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اشاره:
همواره گفته شده، صنایع دستی هر استانی معّرف هنرو 
فرهنگ هر منطقه ای است. این هنر گرانبها  برای استان ما 
که حدود 60 هنر صنایع دستی در آن وجود دارد به راستی 
قابل توجه است و معنای عمیقی با خود به یدک می کشد. 
اما حاال روزگار صنایع دستی چندان خوش نیست و برخی 

ازاین آثار و رشته ها رو به افول نهاده است.
های  جشنواره  و  ها  بازارچه  سال،  طول  در  چند  هر 
متعددی برای معرفی هرچه بهتر و بیشترصنایع دستی با 
هیچ  اما  شود  می  برگزار  هنرها  این  و حفظ  ترویج  هدف 
برای  نتوانسته  کنون  تا  اقدامات  و  راهکارها  این   از  کدام 

بحران واقعی این هنرهای اصیل چاره ای پیدا کند.
با  همواره  کرمان  دستی  صنایع  که  است  آن  واقعیت 
این  از  یکی  کند.  می  نرم  پنجه  و  زیادی دست  مشکالت 
چینی  وگاه  تقلبی  و  اصیل  غیر  اجناس  فروش  مشکالت 
نوع  این  به  مندان   یا عالقه  و  به گردشگران  پاکستانی  و 
آثار است. صنایعی که کپی برابر اصل است البته  با قیمت 
های پایین تر که نشان از کیفیت نازل دارد و در نهایت  به 
مشتری های این آثار عرضه می شود که البته در بسیاری 
از موارد خاطری ناخوش از هنر و فرهنگ دیارمان  بر جای 

می گذارد.
یک اتفاق، یک درس

دوست بزرگواری که کرمانی و ساکن مشهد هستند  برایم 
تعریف کردند که یکی از دوستان وی که از قضا مشهدی 
به  و  آیند  می  کرمان  شهر  به  سیاحت  برای  هستند   هم 
عنوان سوغات و به یادگار از این دیار، ظروف مسی و قاووت 
معروف کرمانی را تهیه کرده و با خود به مشهد می برند که 
در آنجا معلوم می شود که هم ظرف مسی تقلبی است و 
هم قاووت ها از نوع درجه یک نیستند و به قول معروف به 

علت عدم شناخت  نسبت  به اجناس ، سرشان کاله رفته 
است که در نهایت آن فرد اعالم کرده که هرگز پایش را به 
از این  کرمان نمی گذارد و اگر روزی هم مجبور به عبور 
شهر شود از کمربندی کرمان عبور می کند! به این ترتیب 
نه تنها خاطری خوش از خود  بر جای نگذاشتیم که  با این 
را خدشه  بزرگ کرمان   نام  و  آبروی شهر  اقدام متاسفانه 
دار ساختیم؛ ضربه ای که شاید ده ها سال طول بکشد تا 
بتوانیم این زخم  را که  بر پیکر صنایع دستی استان وارد 

کرده ایم، بهبود ببخشیم.

یک تلنگر
هر چند صنایع دستی از آن موضوعاتی است که همیشه 
از دغدغه  و  داِد سخن داد  و  نوشت  می شود  درباره اش 
هایش نوشت و مسئوالن  را به چالش کشاند. اما گاهی یک 
اتفاق ساده هم می تواند تلنگر خوبی باشد  برای مسئوالن 
تا بدانند در سایه غفلت آنان، ممکن است هر چه  را که 
رشته  کرمان  دستی  صنایع  معرفی  و  احیا  برای  کنون  تا 
و  صنایع  این  وجود  تبعات  که  چرا  شود!  پنبه  اند،  کرده 
ناآگاهی مردم در تشخیص اصل از فرع باعث می شود تولید 

کنندگان واقعی صنایع در استان هم  ضربه بخورند.  
 سخن آخر

به طور قطع با توجه به وضع اقتصادی ایران در سال های 
اخیر، کاال های ارزان قیمت صنایع دستی مشتریان  زیادی 
را جلب می کند اما آیا مسئوالن ذی ربط باید اجازه فروش 
این نوع کاالها  را بدهند؟ آیا نباید نظارتی دقیق در بازار 
دیارکریمان  نام  نه  تا  بگیرد  صورت  استان  دستی  صنایع 
خدشه دار شود و نه تولید کننده واقعی صنایع دستی ضرر 

ببیند و عطای این هنر صنعت  را به لقایش ببخشد. 

گزارش »کرمان امروز« از معضل فروش اجناس غیراصیل و تقلبی که این روزها دامنگیر صنایع دستی استان شده است؛

بازهم تقلب به نام هنر مظلوم کرمانی
كرمان  دستی  صنایع  كه  است  این  واقعیت      
همواره با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم می 
كند. یکی از این مشکالت فروش اجناس غیر اصیل 
و تقلبی و گهگاه چینی و پاكستانی به گردشگران و یا 
عالقه مندان به این نوع آثار است. صنایعی كه كپی 
برابر اصل است البته با قیمت های پایین تر كه نشان 
از كیفیت نازل دارد. نهادهای نظارتی و فعاالن حوزه 
بازرسی باید به این موضوع ورود كنند، زیرا این 
دیگر تنها واردات یا قاچاق نیست بلکه دزدی هویت 
صنعت  دیگر  سویی  از  و  است  انسانیت  مرگ  و 

گردشگری استان را به نابودی می كشاند و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

بیت »چو شادی بکاهد، بکاهد روان/ خرد گردد اندر میان ناتوان« منسوب به 
حکیم فرزانه طوس و خالق بزرگترین حماسه ی جهان است که در سرتاسر 
»شاهنامه« ـ به عنوان محکم ترین سند هویت و دیرینگی تمدن ایرانیان ـ 

برخرد و خردگرایی تاکیدی موکد دارد.
خرد  بالندگی  و  رشد  و صمیمیت،  با صراحت  بیت  این  در  فردوسی  جناب 
)عقل( و به ویژه خرد جمعی را منوط به جریان بی وقفه ی شادی و نشاط و 
شادابی جامعه دانسته و می فرماید: هر گاه در جامعه ای جریان شادی ـ به 
هر دلیل یا علتی ـ قطع شود، روح و روان مردم فرو می کاهد و افسردگی 

بخش عمده ی جمعیت آن جامعه را فرا می گیرد.
به کج  تفاوتی نسبت  بی  افسردگی در  این  بدیهی است، کمترین جلوه ی 
نهایت، فساد گسترده ای که در همه ی  قانون گریزی ها، و در  روی ها، 
الیه های اجتماعی، گلوی مردم را تحت فشار قرار خواهد داد، نمایان می 
شود. مطالعه تاریخ تمدن هایی نظیر: آشور، کلده و بابل و سومر که در میان 
امپراتور  به  یک  هر  و  گرفتند  شکل  کنونی(  )عراق  النهرین  بین  یا  رودان 
قدرتمندی بدل شدند، نشان می دهد، آنچه موجب فروپاشی آنها شده است، 
فساد گسترده در الیه های مختلف سیستم اداری این تمدن ها بوده است. 
حتی تمدن های ریشه دار و کهنسالی مثل هخامنشیان که به همت کوروش 
کبیر و در سایه پاکی و درستی و صمیمیت، شکل گرفت سرانجام پس از 
230 سال این حکومت نیز مقهور گونه ای فساد شد. ساسانیان نیز به سبب 
مال اندوزی موبدان زردشتی، دچار فرسایش تدریجی شدند و مردم که دین 
اسالم را ساده و بی تکلف و به دور از تجمل پرستی یافتند به امید برابری و 
برادری اسالمی، به روی عرب ها آغوش گشودند ولی باز هم فساد، امویان 
بزرگ  سرداران  و  راند  بیرون  اسالمی  کشورهای  سیاست  ی  از صحنه  را 
بار  چند،  هایی  سده  باگذشت  اما  نشاندند  آنها  جای  بر  را  عباسیان  ایرانی، 
دیگر اختاپوس فساد، دیوانساالری عباسیان را تحت سیطره ی خود درآورد 
و خالصه به هر گوشه ی تاریخ می نگریم، گونه ای فساد لجام گسیخته 
می بینیم که حلقوم حاکمان مستبد را فشرده و از صحنه خارج کرده است. 
حتی صفویان با آن سپاه قزلباش که باج سبیل از مردم می گرفتند و هر چه 
سبیلشان بلندتر بود، باج بیشتری طلب می کردند نیز سرانجام به سبب بی 
تفاوتی مردم، محمود و اشرف افغان را در پشت دروازه های اصفهان، آماده 
ی ویران کردن تمدن صفوی یافتند. نادرشاه افشار، این سردار بزرگ ملی 
قربانی دیکتاتوری و استبداد خودش شد و حتی ناصرالدین شاه که با صدها 
شاهزاده ای که در سراسر ایران برگرده ی مردم فقیر و تنگدست می چریدند 
ششلول  از  که  تیری  با  مالی  منابع  و  عمومی  اموال  دادن  تاراج  به  پی  در 
اگر  آنکه  باقی کشید. حال  به سرای  میرزارضا کرمانی شلیک  شد، رخت 

نشاط و شادابی بر روح و روان مردم حاکم بود و آنها می توانستند در اداره 
ی کشور مشارکت داشته باشند، فساد فرصت و مجالی برای بالیدن پیدا نمی 
کرد. فساد هنگامی ریشه می دواند که مردم به علت افسردگی و دلمردگی، 
روش شوم و خطرناک بی تفاوتی را در پیش گرفته باشند. به عالوه امروزه 
عدم ثبات سیاسی به عنوان یکی از مهمترین عوامل عقب افتادگی ملت ها 
در اندیشه ی فرزانگان جهان، شناخته شده است و استعمارگران جهانخوار 
تمامی مساعی خود را صرف جلوگیری از ثبات سیاسی در دیگر کشورها می 
کنند و بدیهی است که »ثبات سیاسی« یکی از مهمترین بسترهای توسعه 

همه جانبه، موزون و هماهنگ شناخته شده است.
رابطه ی شادی و بالندگی روان به عنوان زیرساخت تعقل 

و خردورزی اجتماعی 
ایرانی و خارجی نشان می دهد،  تحقیقات روان شناسان و جامعه شناسان 
به  نقش  روانی،  بیماران  درمان  در  تنها  نه  علمی  مبانی  بر  مبتنی  موسیقی 
سزایی دارد بلکه در صورت اجرای سیستماتیک و برخوردار از استانداردهای 
جهانی و به دور از ابتذال، می تواند مانعی جدی بر سر راه افسردگی اجتماعی 
البته موسیقی درمانی به صورت »زار« که در قسمت های  آید.  به حساب 
جنوبی ایران اجرا می شود، سابقه ای دیرینه دارد و تمامی  اقوام ایرانی از 
سده ها و هزاره های پیشین از انواع موسیقی در ارتقای سطح نشاط و شادابی 

جامعه بهره می برند.
خوشبختانه حرمت بخشیدن به موسیقی اصیل و رشد و تعالی این هنر دیرینه 
از فرازهای جمهوری اسالمی است. حدود 30 سال پیش زنده یاد استاد خلیل 
انقالب  از  این مقاله گفت: پیش  نگارنده  با  برهانی در گفتگوی مطبوعاتی 

ما را مطرب می دانستند و من هنگام عبور از کوچه ها و خیابان های شهر 
کرمان، سازم را زیر پالتویم مخفی می کردم تا مورد تیر و طعنه قرار نگیرم.

یافت که  ای  ویژه  احترام  اصیل  اسالمی، موسیقی  انقالب  پیروزی  با  ولی 
در هیچ یک از برهه های تاریخی شاهد آن نبوده ایم. از 30 سال پیش تا 
امروز، صدها کالس و کارگاه موسیقی در سراسر ایران برپا شد که حاصل 
آن، رشد و بالندگی استعدادهای نوازندگی، خوانندگی، آهنگ سازی و ترانه 
سرایی است. به نحوی که می توان ادعا کرد، موسیقی در ابعاد کّمی و کیفی 

سیرصعودی را طی کرده و خوشبختانه این مسیر همچنان ادامه دارد.
ی  پدیده  مجازی،  فضای  بستر  در  موسیقی  انواع  شتابان  رشد  سویی،  از 
پا به پای جهان امروز در پویش و جوشش است و  مهارناپذیری است که 
به عبارت  ببرد.  بهره  آن  انکارناپذیر  از ظرفیت های  بهتر که حکومت  چه 
تواند وسیله ای  استقبال مردم قرار گرفته، می  تریبونی که مورد  واضحتر، 
انقالب اسالمی و  از دستاوردهای  برای نوعی گفتمان در راستای حفاظت 
میراث امام خمینی )ره( به حساب آید. بدیهی است در صورت عدم استقبال 
حکومت از این تریبون پرمخاطب، دیگران هدایت آن را به منظور تضعیف 

نظام برعهده می گیرند.
آیا مردم کرمان الیق یک سالن استاندارد ویژه ی موسیقی نیستند؟

استان مشغول خدمت  از 30 سال در عرصه ی مطبوعاتی  بیش  حقیر که 
داشتن  از  را  ما  »چرا  ام  شنیده  دیار  این  مردم  زبان  از  بار  صدها  هستم، 
یک سالن آبرومند و استاندارد محروم کرده اند!؟« سالهاست که گروه های 
مردم  پول  کنند.  می  برگزار  کنسرت  غیراستاندارد  های  سالن  در  موسیقی 
مظلوم این کهن دیار دیرپا به جیب چه کسانی وارد می شود؟ در حالی که 

نه کیفیت صدا مطلوب است و نه نور سالن ها مبنای علمی دارد و صندلی 
ها به گونه ای است که عالقمندان به موسیقی بیش از 30 دقیقه روی آنها 
دوام نمی آورند. به عبارت روشن تر، صندلی های بیشتر سالن ها، مردم دیار 
کریمان را چنان دردمند می کنند که بقیه عمر را صرف آمد و رفت بین مطب 

پزشکان، رادیولوژی، سیتی اسکن و ام آر آی و داروخانه ها کنند.
آیا کرمان که دارای بزرگترین و غنی ترین معادن مس دنیا، آهن، کرومیت و 
زغال سنگ و ... است باید همچنان شیره ی جانش را تقدیم پایتخت نشین 
ها کند و آنها در برج میالد روی صندلی های استاندارد بنشینند و صدای 
باکیفیت درجه یک را گوش کنند و به ریش ما که مالک اصلی این منابع 

هستیم. بخندند!؟
با  مطابق  و  شیک  هزارنفری   6-5 سالن  یک  احداث  که  روزگاری  در 
استانداردهای جهانی می تواند توسط بخش خصوصی یا شرکت سهامی عام 
یا توسط کنسرسیومی از شرکت های بزرگ مس و آهن و فوالد و پتروشیمی 
بدهیم که روی صندلی های  پول  بایستی  مردم  ما  ... محقق شود، چرا  و 

غیراستاندارد بیماری زا بنشینیم و نتوانیم از محتوای موسیقی لذت ببریم!؟
با این وصف، برگزاری کنسرت به تنهایی نمی تواند شادی آور باشد. برای 
تحقق شادی و تاراندن افسردگی و دلمردگی از حوالی این دیار، بایستی همه 
اسباب آماده شود تا در پی تحقق شادی، عقل و خرد که شالوده و زیرساخت 
پیشرفت هر جامعه ای محسوب می شود، نیز سیرصعودی را طی کند و در 

نتیجه توطئه های گوناگون دشمنان ایران در نطفه خفه شود.
مسئوالن محترم استان توجه داشته باشند که »شادی و نشاط اجتماعی« 
تمامی  عامل  افسردگی  و  ای محسوب می شود  توسعه  هرگونه  نیاز  پیش 
بدبختی هاست. اقتصاد ناسالم از افسردگی تغذیه می کند. عدم ثبات سیاسی 
جام  ایران  ملت  شادی  غیاب  در  دشمن  و  است  جامعه  افسردگی  حاصل 

پیروزی را سر می کشد که چنین مباد!
سخن آخر: 

سخن آخر اینکه، امروزه کنسرت های موسیقی و برخی برنامه های نمایشی 
از ظرفیت باالیی برای تامین منابع مالی آسیب دیدگان از حوادث غیرمترقبه 
یا آسیب دیدگان اجتماعی، برخوردار هستند، احداث سالن بزرگ و منطبق 
اینجانب  لذا  و  آید  می  حساب  به  امری ضروری  جهانی،  استانداردهای  بر 
مجلس  در  مردم  محترم  نمایندگان  استان،  هنرپرور  و  دانشمند  استاندار  از 
هنرمندان  دانشگاه،  استادان  خیراندیش،  و  متمکن  مردم  اسالمی،  شورای 
بذل  امر  این  تحقق  برای  دارم  استدعا  کریمان  دیار  فرهیختگان  تمامی  و 

عنایت فرمایند.
ناگفته نماند، چنین سالنی بی شک برای برگزاری همایش های استانی، ملی 
بخش  هرگاه  بنابراین  می شود.  مطلوبی محسوب  عنصر  نیز  ای  منطقه  و 
خصوصی یا دولتی و یا حتی سرمایه داران خیراندیش اقدام به ساخت چنین 
بود.  خواهند  کوتاهی  زمان  مدت  در  سرمایه  بازگشت  شاهد  کنند،  سالنی 
خیرین استان می توانند چنین سالنی احداث کرده و درآمدهای آن را وقف 
آموزش و پرورش کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست و یا دیگر امور خیر 

کنند که در هر حال باقیات صالحات است. 

یادداشت روز:    ضرورت های ساخت سالن موسیقی در کرمان 
چو شادی بکاهد، بکاهد روان/ خرد گردد اندر میان ناتوان 

به قلم 
یحیی فتح نجات


