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انتظار ماندانا
 حمایت کاساندان 

و اعتماد پانته آ

گزارش »کرمان امروز« از آرامستان جدید کرمان که از روز نخست تا به امروز تحت انتقاد بوده و هست:

متن کامل در صفحه سوم

آرامستان کرمان نا آرام است!
   بازهم آرامستان جدید کرمان دچار مناقشه شد و بازهم دلسوزان این شهر از این طرح پُر ایراد، ایراد گرفتند، این بار فعاالن زیست محیطی ادعا می کنند که شهرداری درختان جنگل قائم را برای گسترش 
این آرامستان قطع کرده است. اما شهردار کرمان این ادعا را رد کرده است و می گوید که قبور در فضای خالی بین درختان ایجاد می شود و قطع درختان کذب محض است و شهرداری کرمان تمام توان خود 

را برای حفظ درختان به کار گرفته است

شهرداری باغین در نظر دارد مراکز تجاری موجود خود را از طریق مزایده کتبی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل 
می آید جهت دریافت و خریداری اسناد مزایده تا پایان وقت اداری 98/01/08 به شهرداری باغین واقع در کرمان شهر باغین شهرک قدس مراجعه نمایند.

شرکت کنندگان بایستی پیشنهادات خود را به همراه تضمین شرکت در مزایده)بشرح جدول ذیل( در پاکات الک و مهر شده تا پایان وقت اداری شنبه 
98/01/24 تحویل شهرداری نمایند. بازگشایی پاکات مزایده یکشنبه مورخه 98/01/25 میباشد.

1( شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و به پیشنهادات ناقص، مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2( سپرده برندگان نفر اول، دوم و سوم در صورت عدم مراجعه یا انصراف از انجام معامله به ترتیب به نفع شهرداری ضبط میگردد.

شهرداري باغینمتقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفنهای333۷2002 و  333۷284۶-0341 تماس حاصل نمایند.

»آگهی مزایده کتبی بهره برداری مراکز تجاری «
نوبت اول



دو سه شنبه 21 اسفندماه 5/1397 رجب 1440/ 12 مارس 2019/سال بیست و چهارم شماره 2972 
اخبار استان

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع 
عمومی سالیانه که در تاریخ 98/1/6 روز سه شنبه در ساعت 00: 10 در محل 
شرکت واقع در کرمان - شهرک مطهری خیابان دانش 3 کوی استادان کوچه 

شرقی 2 به کدپستی 7617938754 تشکیل خواهد شد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه مجمع: اتخاذ تصمیم در خصوص انتخاب مدیران - انتخاب روزنامه 

کثیراالنتشار- انتخاب بازرسین شرکت 
هیأت مدیره شرکت 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ساختمانی 
و راهسازی سورنا سازه )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 

7155 و دارای شناسه ملی 10860570029

اهمیت  به  اشاره  با  کرمان  استان  احمر  مدیرعامل جمعیت هالل 
نقش خیرین بیان کرد: هالل احمر بزرگترین ظرفیت برای حضور 

خیرین در اجرای فعالیت های داوطلبانه است. 
نشست  نخستین  در  فالح«  »رضا  کویر،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
مجمع خیرین هالل احمر استان با حضور رییس هیات مدیره مجمع 
خیرین کشور با اشاره به اینکه جمعیت هالل  احمر رسالت سنگینی 
بر عهده دارد، اظهار کرد: این نهاد غیردولتی متکی بر فعالیت های 
داوطلبانه مردمی تالش می کند تا در ارائه خدمات به نیازمندان و 
آسیب دیدگان تاثیرگذار و پایدار به وظایف و فعالیت های خودباشد.
حضور  برای  ظرفیت  بزرگترین  احمر  هالل  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
نقش  کرد:  بیان  است،  داوطلبانه  های  فعالیت  اجرای  در  خیرین 
خیرین هالل احمر در پیشبرد اهداف جمعیت و موفقیت در یاری 

رساندن به نیازمندان بسیار حائز اهمیت است.
هالل  جمعیت  داوطلبان  سازمان  های  ماموریت  به  ادامه  در  فالح 
احمر اشاره کرد و گفت: شناسایی، جذب، سازماندهی و بهره گیری 
از خدمات داوطلبان در راستای انجام فعالیت های انسان دوستانه و 
عام المنفعه جمعیت، حمایت از آسیب دیدگان از حوادث و سوانح 

و افراد آسیب پذیر جامعه از اولین ماموریت های این حوزه است.
وی تصریح کرد: هدایت و سازماندهی توان و تخصص داوطلبان و 
خدمت  راستای  در  مردمی  اعانات  و  غیرنقدی  نقدی،  های  کمک 
رسانی به آسیب دیدگان از حوادث و همچنین بسترسازی الزم به 
منظور ارائه خدمات حمایتی و اجتماعی به آسیب دیدگان از حوادث 
و سوانح و آسیب پذیرترین افراد جامعه از اولویت های دوم و سوم 

سازمان داوطلبان است. 
به  اشاره  با  ادامه  در  کرمان  استان  احمر  مدیرعامل جمعیت هالل 
برگزاری نخستین نشست مجمع خیرین استان اظهار کرد: با عنایت 
به اهداف داوطلبانه جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران در 
راستای جلب مشارکت های مردمی مبنی بر کمک به ارتقاء سرمایه 
افزایش مشارکت های  از تعاون، ظرفیت ها و  با استفاده  اجتماعی 

اجتماعی مردم و مجمع خیرین راه اندازی شده است.
وی افزود: این مجمع با هدف ایجاد هماهنگی، هم افزایی، تسهیل 
امور مربوطه به پروژه های خّیرساز و کمک به ساماندهی امور خیریه 

در سراسر کشور فعالیت می کند.
اعالم شده،  نیازهای  بر اساس  اولویت ها  تعیین  فالح تصریح کرد: 

نقدی  های  کمک  متقاضیان  و  موجود  موسسات  مجامع،  هدایت 
گیری  شکل  به  کمک  ذیربط،  موسسات  و  مجامع  به  غیرنقدی  و 
در  الخصوص  علی  نیکوکاری  و  خیریه  موسسات  فعالیت  توسعه  و 
مجامع  های  توانمندی  اطالعات  بانک  تشکیل  محروم،  مناطق 
خیرین جهت بهره برداری از ظرفیت آنها برای انجام امور خیریه و 
نیکوکاری، تعامل و همکاری با سازمان های دولتی و غیردولتی در 
راستای شناسایی ظرفیت ها برای توسعه امور خیریه و نیکوکاری و 
بهره برداری از ظرفیت های بخش دولتی و غیردولتی برای اجرای 
برنامه های هدفمند مجمع و .... از سایر اهداف مجمع خیرین است. 
مجمع  مدیره  هیئت  رییس  بوربور«  اله  »حبیب  ایسنا،  گزارش  به 
خیرین کشور در این نشست گفت:  کرمان هشتمین استانی است 

که مجمع خیرین در آن شکل گرفته است.
از 2 سال گذشته  بیش  در  این مجمع  اندازی  راه  به  اشاره  با  وی 
افزود: مجمع خیرین با هدف هم افزایی و  همکاری های گسترده 
خیرین در رسیدگی به مشکالت نیازمندان راه اندازی شده است تا 
با کمک خیرین نسبت به گذشته با سرعت بهتر کمک رسانی ها 

صورت گیرد. 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان:

هالل احمر بزرگ ترین ظرفیت برای اجرای فعالیت های داوطلبانه خیرین است

خبر
گزارش »کرمان امروز« از نشست خبری

مدیر کل کمیته امداد استان کرمان:

رشد 30 درصدی همکاری 

با جشن نیکوکاری

سعید احمدی- خبرنگار کرمان امروز : نشست خبری مدیر کل کمیته امداد 
سال  در  نهاد  این  دستاوردهای  و  عملکرد  تشریح  هدف  با  کرمان  استان 
ابتدای  در  یحیی صادقی  برگزار شد.  ماه  اسفند  یکشنبه 19  جاری، صبح 
این نشست قدردانی خود نسبت به همراهی همیشگی و بدون چشم داشت 
رسانه ها و خبرنگاران استان کرمان با این نهاد را  ابراز داشت. وی سپس با 
اشاره به مشکالت اقتصادی کشور به ویژه در سال جاری گفت: خوشبختانه 
با همراهی مردم و دولت توانسته ایم آرامش اقتصادی خانواده های مددجو 
را تا حدی حفظ کنیم. صادقی با اشاره به چهل سالگی تاسیس این نهاد،  
اشتغال و توانمندسازی مددجویان را مهمترین سیاست کمیته امداد دانست 
و در این زمینه گفت: فقط در سال جاری 4 هزار و 800 شغل توسط این 

نهاد در استان کرمان ایجاد شده است.  
از 102 هزار خانواده در استان  اینکه در حال حاضر بیش  بیان  با  صادقی 
کرمان تحت پوشش کمیته امداد هستند گفت: 65 درصد از این مددجویان 
زنان سرپرست خانوار هستند و در زمینه اشتغال نیز خانم هایی که از وام 
های اشتغال زایی استفاده کرده اند بسیار موفق عمل کرده اند. این مسئول 
با اشاره به طرح شفاف سازی در فعالیت های این نهاد گفت: بر اساس این 
طرح تمامی مردم می توانند در جریان درآمدها و نحوه هزینه کرد آن قرار 
گیرند که همین شفاف سازی ها باعث شده است در سال جاری کمک های 

مردمی رشدی 50 درصدی را   در بسیاری از زمینه ها داشته باشد.  
در  گفت:  است  برگزاری  حال  در  که  نیکوکاری  به جشن  اشاره  با  صادقی 
جشن نیکوکاری سال قبل 4 میلیارد و 200 میلیون تومان جمع آوری و در 
جشن نیکوکاری سال جاری تاکنون 5 میلیارد و 400 میلیون تومان جمع 
آوری شده است که در این زمینه رشدی حدودا 30 درصدی وجود داشته 

است. 
وی امضای تفاهم نامه بین رئیس کمیته امداد کشور و استاندار کرمان در 
سال جاری مبنی بر ساخت 10 هزار واحد مسکونی در جنوب و شرق استان 
ویژه مددجویان با مشارکت پنجاه پنجاه را از دیگر اقدامات مهمی دانست که 
قرار است در سال 98 اجرا شود. خانه هایی که  در طراحی آن ها ساخت پنل 
خورشیدی برای کسب درآمد خانوارها نیز در آن ها در نظر گرفته شده است. 
وی نیروگاه های کوچک خورشیدی و نصب آن ها روی بام خانه مددجویان 
برق  دانست گفت: خرید  کرمان  در  نهاد  این  موفق  های  از جمله طرح  را 
این نیروگاه ها توسط وزارت نیرو تضمین شده است و 520 نیروگاهی که 
تاکنون به مددجویان واگذار شده است اوایل اردیبهشت 98 قرار است وارد 
مدار شود.  صادقی از دیگر برنامه های کمیته امداد استان کرمان در اوایل 
سال آینده را همایش » رویش اراده ها« اعالم کرد که در این همایش قرار 
است فرزندان موفق مددجویان و افراد موفقی که با حمایت های کمیته امداد 
مدارج تحصیلی را طی کرده اند ) پزشکان متخصص، اعضای هیئت علمی 

دانشگاه ها و ... ( گردهمایی داشته باشند. 

آغازمطالعات اجرای پروژه بزرگ
 تجاری - تفریحی چترود 

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی از آغاز مطالعات اجرای 
پروژه بزرگ تجاری - تفریحی چترود خبر داد.

 به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور 
با  مشترک  نشست  در  پورابراهیمی  محمدرضا  اسالمی،  مجلس شورای  در 
فرماندار کرمان، بخشدار چترود، مدیرکل راه و شهرسازی استان و شهردار 
و اعضای شورای چترود پیرامون بررسی مسائل شهری بر تسریع در بهره 

برداری از جاده دسترسی جدید به شهر چترود، تاکید کرد.
محور  برگردان  دور  شد  مقرر  نشست  این  در  همچنین  داشت:  اظهار  وی 
کرمان - چترود در کیلومتر 35 در جاده جدید به طول سه کیلومتر باز و 

مسیر کنونی هم از طریق هماهنگی با پیمانکار عملیاتی شود.
وی ادامه داد: اقدامات نهایی این پروژه تا پایان سال انجام می شود و خرداد 

ماه سال 98 به بهره برداری خواهد رسید. 
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی همچنین در زمینه 
جدید  مسیر  بازگشایی  با  که  چترود  در  تجاری  واحدهای  تکلیف  تعیین 
اظهار  شود  مواجه  کمتری  مراجعات  با  دارد  امکان  شهر  این  به  دسترسی 
داشت: با توجه به مشکالت احتمالی که در زمینه اقتصاد واحدهای تجاری 

چترود ایجاد خواهد شد، باید تصمیمات الزم و صحیح گرفته شود.
وی ادامه داد: الزم است تا مجتمع تجاری تفریحی در چترود ایجاد شود که 
عالوه بر رونق اقتصادی برای این شهر، مردم کرمان هم از آن استفاده کنند.
بر این اساس و پس از موافقت فرمانداری و اداره کل راه و شهرسازی، مقرر 
شد تا این موضوع در قالب طرح توجیه فنی و اقتصادی از طریق نماینده 
شهرداری چترود و فرماندار کرمان و راه شهرسازی مطالعه شود که منافع 

مردم و کسبه بازار را داشته باشد.
گزارش نهایی این تصمیم نیز در جلساتی بعدی مورد طرح قرار می گیرد و 
مراحل بعدی آن شامل مراحل واگذاری زمین، اجرای پروژه و تامین مالی 

آن توسط دکتر پورابراهیمی مورد پیگیری قرار می  گیرد.

تبدیل آثار تاریخی 
کرمان به استراحتگاه 

مسافران نوروزی 
و  حمل  و  راهداری  کل  اداره  راهداری  معاون 
تسطیح  با  گفت:  کرمان  استان  ای  جاده  نقل 
جاذبه  دارای  تاریخی  اماکن  کاربری  تغییر  و 
استراحتگاه های  نزدیک جاده ها،  و  توریستی 
موقت برای رفع خستگی مسافران نوروزی این 

استان ایجاد می شود.
با خبرنگار   احسان عراقی زاده در گفت و گو 
ایرنا افزود: با این اقدام عالوه بر معرفی جاذبه 
های توریستی استان، رانندگان وسایل شخصی 
فضای  از  استفاده  و  استراحت  با  توانند  می 
سفر  به  بیشتری  خاطر  آرامش  با  استراحتگاه، 

خود ادامه دهند.
های  استراحتگاه  جمله  از  کرد:  تصریح  وی 
است  نادری  میل  تاریخی  اثر  نوروزی،  موقت 
ارتفاع دارد و  از آجر ساخته شده و 13متر  که 
در مسیر 100 کیلومتری بم - زاهدان از دوران 
افشاریه بر جای مانده که این مکان اینک در 
حال انجام عملیات اجرایی برای تغییر کاربری 

به استراحتگاه بین راهی است.
خدمات  مجتمع   30 گزارش  این  اساس  بر 
خدمات  حال  در  اینک  کرمان  استان  رفاهی 
دهی به مسافران بین راهی هستند اما با توجه 
به وسعت استان کرمان و طوالنی بودن فاصله 
موقت  های  استراحتگاه  ها،  شهرستان  های 
نوروزی در جاده های استان می تواند به ایمنی 

راهها در ایام نوروز 98 کمک کند.
میل نادری فهرج به بلندای نزدیک به چهل گز 
تزئینات آجرکاری جالب  از آجر ساخته شده و 
توجهی دارد، این میل به دستور نادرشاه افشار 
برای راهنمایی کاروانیان بم و فهرج در یکصد 

کیلومتری شهر بم ساخته شده است.
جای  کرمان   - زاهدان  راه  مسیر  در  بنا  این 
ق  ه.   1149–1160 سال های  در  و  گرفته 
ساخته شده است، بلندی آن 55 پا )نزدیک به 

17 متر( و محیط آن 43 فوت )13 متر( است.
این اثر در تاریخ 15 دی 1310 با شماره ثبت 
ثبت  به  ایران  ملی  آثار  از  یکی  به عنوان   143

رسیده است

اجرای طرح نوروزی هالل احمر در سیرجان

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی کرمان:

رانندگان تاکسی در کرمان آموزش های ویژه گردشگری را فرا گرفتند

رییس جمعیت هالل احمر شهرستان سیرجان 
گفت: کمپ های ایمنی و سالمت مسافران نوروزی 
در  فروردین   16 تا  اسفند   25 از  شهرستان  این 
ارائه خدمت  به مسافران  و  اندازی  راه  نوروز  ایام 

می دهد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار   گزارش  به 
جمعیت  رییس  ،حسینی؛  جوان   خبرنگاران 
در  گفت:  سیرجان  شهرستان  احمر  هالل 
در  ثابت  3پایگاه  سیرجان  شهرستان  سطح 

بندرعباس  سیرجان-  -کرمان،  سیرجان  محور 
رسانی  خدمت  مسافران  به  شیراز   سیرجان-  و 
سالمت  و  ایمنی  کمپ های  افزود:  می کنند.وی 
به منظور راهنمایی مسافران و  نوروزی  مسافران 
طرح ایمنی سالمت و کار های فرهنگی از جمله 
برپا کردن خیمه نماز؛ ایستگاه نقاشی و ایستگاه 
به  رایگان  صورت  به  پزشکان  حضور  با  سالمت 

مسافران خدمت رسانی می کند.
حسینی در خصوص دوره های آموزشی که هالل 

تصریح  است؛  کرده  برگزار  سیرجان  در  احمر 
عموم  برای  که  اولیه  کمک های  دوره های  کرد: 
مردم آزاد است حدود 35 کالس و 22 ساعت در 
سیرجان برگزارشده است که هر کالس میانگین 

بین 25 تا 30 نفر جمعیت داشته است.
طرح  نوروزی  آموزی  باز  داد:کارگاه  ادامه  وی 
حال  در  سیرجان  میزبانی  به  نجات  امدادو 
شهرستان   5 کارگاه  این  در  که  است  برگزاری 

شرکت کرده اند.

از  کرمان  تاکسیرانی  سازمان  عامل  مدیر 
گردشگری  زمینه  در  تاکسی  رانندگان  آموزش 

و ترافیک خبر داد.
مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  نژاد  مهدی  محمد 
اظهار کرد: در سال جاری 36 هزار نفر ساعت، 
تاکسی های  رانندگان  به  مهارتی  آموزش های 
با  آموزش ها  این  که  شده  ارائه  شهری  درون 
بوده  ترافیک  و  گردشگری  موضوعات  محوریت 

است.
وی با اشاره به اینکه آموزش به رانندگان تاکسی 
گردشگر،  با  برخورد  در  آنها  سازی  آماده  برای 
است؛  بوده  سازمان  این  کار  دستور  در  همواره 
رانندگان خطوط  برای  نیز  امسال  کرد:  تصریح 
ترمینال  و  آهن  راه  فرودگاه،  جمله  از  پایانه، 
آموزشی  کالس های  مسافربری،  اتوبوس های 

برگزار کردیم.
مهدی نژاد تصریح کرد: در این آموزش ها بناهای 
تاریخی به رانندگان تاکسی معرفی و در زمینه 
گردشگر  با  مناسب  رفتار  و چگونگی  راهنمایی 

تذکرات الزم داده شد.
این  اصولی  اهمیت  به  اشاره  با  نژاد  مهدی 
انعقاد تفاهم نامه ای  آموزش ها تصریح کرد: طی 
و  اساتید  کرمان،  گردشگری  دانشکده  با 
کارشناسان این دانشکده آموزش های الزم را به 

صورت علمی به رانندگان تاکسی ارائه کردند.
پایانه ها  راننده های خطی  تمامی  به حضور  وی 
در این کالس ها اشاره کرد و افزود: حدود 500 
نفر از رانندگان این خطوط، آموزش های الزم را 
در  آموزش ها  این  حتم  طور  به  که  گرفتند  فرا 

سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.
تاکید  کرمان  تاکسیرانی  سازمان  عامل  مدیر 
کرد: عالوه بر رانندگان پایانه ها، آموزش تمامی 

راننده های تاکسی را به صورت جدی در دستور 
کار قراردادیم به طوری که چند جلسه آموزشی 
و  شهری  خطوط  راننده های  برای  توجیهی  و 

آژانس ها نیز برگزار کردیم.
وی همچنین به نوسازی ناوگان تاکسیرانی اشاره 
و خاطرنشان کرد: تاکنون 1700 دستگاه تاکسی 
نوسازی شده است و 2400 نفراز رانندگان نیز 

تحت پوشش بیمه تاکسیرانی هستند.
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گزارش »کرمان امروز« از آرامستان جدید کرمان که از روز نخست تا به امروز تحت انتقاد بوده و هست:

آرامستان کرمان نا آرام است!

جدید.  ایراد  یک  بازهم  و  کرمان  جدید  آرامستان  بازهم 
چندی پیش در فضای مجازی و حقیقی انتقاداتی از سوی 
فعاالن زیست محیطی کرمان مطرح شد که نام آرامستان 
کرمان را در فضایی ناآرام مطرح کرد. به خاطر دارم از روز 
ابتدایی که طرح این آرامستان مطرح شد همواره با انتقاداتی 
همراه بود. در روزهای ابتدایی به خاطر دارم که درباره دو 
طبقه بودن قبور اختالفاتی وجود داشت و پس از آن درباره 
مناقشات ختم  این  نهایتا  و  آمد  به وجود  قیمت معضالتی 
شدیم  متوجه  قبل  سال  یک  حدود  اینکه  تا  شد.  خیر  به 
که طرح این آرامستان از لحاظ شرعی به دلیل نحوه قرار 
این  که  ندارم  خبر  دیگر  است.  اشکال  مورد  قبرها  گرفتن 
ایراد شرعی مرتفع شد یا خیر، اما امروز می بینیم که داد 
فعاالن محیط زیست به هوا رفته است و خبر از قتل درختان 

به گوش می رسد.
جنگل پردیسان قائم یکی از خوش آب و هوا ترین مناطق 
کرمان و محلی تفریحی و پر طرفدار است که آثاری تاریخی 

از جمله گنبد جبلیه و تخت دریا قلی بیگ در نزدیکی آن 
دیده می شود. همچنین زیارتگاه سید حسین، مهدیه صاحب 
محسوب  پارک  معنوی  جنبه های  از  شهدا  گلزار  و  الزمان 
می شود. این روزها این جنگل زیبا در دل شهر کرمان درگیر 
مناقشه شده است و به دلیل فعالیت های ساخت و ساز در 
محوطه ی باستانی »شیَوشگان« سازمان میراث فرهنگی به 
پرونده آن ورود کرد و امروز هم که فعاالن محیط زیست به 

این طرح ایراد گرفته اند.
در پاسخ فعاالن محیط زیست، مهران عالم زاده، شهردار 
در  کویر،  منطقه  ایسنا  خبرنگار  با  گفت وگو  در  کرمان 
قطع  بر  مبنی  مجازی  شبکه های  اخبار  انتشار  خصوص 
درختان بزرگترین جنگل دست کاشت خاورمیانه در کرمان 
مطلب  این  گفت:  کرمان،  شهر  قبرستان  گسترش  برای 
کذب محض است و حتی یک تنه درخت هم در این زمینه 
قطع نشده است. الزم به ذکر است که فضاهای خالی بین 
اگر  و  است  شده  تبدیل  آرامستان  به  قائم  جنگل  درختان 
کرمان  شهر  هوایی  نقشه های  به  زیست  محیط  دوستان 
این  در  رجوع کنند، مشاهده خواهند کرد که هیچ درختی 
راستا قطع نشده است. برای آرامستان جدید شهر کرمان در 
حال حاضر پیگیر اتصال برق و آب هستیم و به امید خداوند 

هرچه زودتر به بهره برداری می رسد.
روزنامه »کرمان امروز« به عنوان یک رسانه ی بی طرف 
از جمله وظایف خود می داند که در این باره نیز همچون 
سوژه های دیگر جوانب ادعاها را بررسی کند و اگر فعاالن 
محیط زیست واقعیتی خالف گفته آقای شهردار سراغ دارند 

تا طبق رسالت روزنامه نگاری آن را  برای ما ارسال کنند 
منتشر کنیم. اما بر اساس سابقه شهردار جوان و خوش فکر 
کرمان می توان به گفته های این شخصیت مثبت اعتماد 
کرد. به هر حال امیدواریم که این سرمایه ی بی نظیر شهر 

کرمان دچار صدمه نشود و همان گونه که گذشتگان این 
گنجینه را در اختیار ما گذاشتند ما نیز رسم امانت داری را 
رعایت کنیم و برای ثبت یک عملکرد، آینده مردم را نابود 

نکنیم.

بازهم آرامستان جدید کرمان      

دچار مناقشه شد و بازهم دلسوزان 

این شهر از این طرح پُر ایراد، ایراد 

زیست  فعاالن  بار  این  گرفتند، 

محیطی ادعا می کنند که شهرداری 

درختان جنگل قائم را برای گسترش 

این آرامستان قطع کرده است. اما 

شهردار کرمان این ادعا را رد کرده 

است و می گوید که قبور در فضای 

و  ایجاد می شود  بین درختان  خالی 

است  محض  کذب  درختان  قطع 

خود  توان  تمام  کرمان  شهرداری  و 

را برای حفظ درختان به کار گرفته 

است

به قلم 
محمد فتح نجات

 

به اهتمام: اداره برآورد معاونت اجتماعی پلیس کرمان
 

اعتیاد به موادمخدر پدیده ای جدید و خاص زندگی مدرن است که به 
رغم آنکه در گذشته نیز  وجود داشته اما به این شدت بعنوان انحراف 
شناخته نمی شد اما با گسترش فرهنگ مدرن، ارزش ها و هنجارهای 
مدرن نیز رواج یافته و کنش ها و رفتارهایی چون اعتیاد به مواد مخدر 

متعارض با هنجارها تلقی شده اند.
رابرت مرتن یکی از اندیشمندانی است که پدیده اعتیاد را به عنوان 
یکی از مهمترین انحرافات عمده و پرخطر در جامعه مورد بررسی قرار 
داده است. وجود انحرافاتی چون انزواطلبی، بدعت گزینی، گوشه گیری 
عدم  و  همنوایی  عدم  دلیل  به  جامعه  افراد  از  برخی  داشتن  عزلت  و 
پذیرش ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه از عواملی است که فرد 
به منظور جبران ناکامی های خود به آسیب هایی چون اعتیاد می پردازد 
که عوامل آن ریشه در ساختارهای فردی، اجتماعی و اقتصادی جامعه 
استراتژی  اعتیاد  پدیده  اثرات  و کاهش  برای حل  بدین منظور  و  دارد 
های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نیز باید در این حوزه ها اعمال 

گردد.
انحرافات  و  مسائل  یابی  علت  جامعه شناسی  رشته  اقدامات  از  یکی 
اجتماعی است. پدیده ای مانند اعتیاد به مواد مخدر از مسائلی است که 
اقتصادی، سیاسی،  اجتماعی،  توان شرایط مختلف  از دیدگاه کلی می 
فرهنگی و روانی و همچنین نظام شخصیت فرد و جامعه را در آن دخیل 
دانست و از جنبه جامعه شناسی خرد می توان دوره نوجوانی، استعداد 
استعمال  امکانات حمایتی،  مقررات جدی، عدم  و  قوانین  فقدان  ارثی، 

اعضای درجه یک خانواده و ... را در گرایش به آن مؤثر دانست.
عوامل فردی

عوامل فردی و ویژگی های شخصیتی مانند وجود اضطراب، استرس، 
اختالل روانی، افسردگی و یأس و سرخوردگی، ضعف و فقر شخصیتی 

باعث جستجوی فرد به دنبال عامل تسکین دهنده و شخصیت بخش 
می شود که مصرف مواد مخدر و به تدریج اعتیاد به آن ها یکی از این 
فقر و ضعف  دیگر  از سوی  باشد.  به ظاهر تسکین دهنده می  عوامل 
تحصیالت نیز اگر به عنوان عامل فردی مورد مطالعه قرار گیرد که البته 
منشأ اقتصادی و اجتماعی دارد، خود می تواند عامل مهمی در گرایش 
یأس،  و  ناامیدی  زندگی،  آل  ایده  و  فقدان هدف  باشد.  مواد مخدر  به 
عدم اعتماد به نفس و ضعف اراده، شکست در رسیدن به آرزوها و آمال، 
رشد ناسالم شخصیت و سرخوردگی در زندگی و اجتماع از دیگر عوامل 

شخصیتی مؤثر در گرایش افراد به اعتیاد می باشند.
در بین عوامل اجتماعی، خانواده عامل بسیار مهمی در بررسی مسئله 
اولین محیطی  و  جامعه  حیاتی  و  اصلی  رکن  خانواده  باشد.  اعتیاد می 
است که فرد در آن رشد می کند و زیربنای شخصیتی وی شکل می 
گیرد. شرایط خانوادگی و سخت گیری یا آسان گیری افراطی، از هم 
ارزش ها و  اختالفات درونی خانواده و عدم درونی کردن  پاشیدگی و 
هنجارهای صحیح در خانواده، همگی در ایجاد انحرافاتی مانند اعتیاد 
آموزش  کارکرد  واگذاری  علت  به  که  هم  امروزه  دارد.  فراوانی  نفش 
خانواده به مدارس و آموزش و پرورش دولتی، آموزش و نظارت فرهنگی 
و ارزش خانواده بر نوجوانان و جوانان کمتر شده و همین مسئله، بعضًا 
موجب جامعه پذیری و آموزش غلط افراد در گروه های همساالن شده 

است که پدیده هایی مانند اعتیاد را به دنبال دارد.
در مجموع عوامل زیر از بعد خانواده می تواند در گرایش افراد به اعتیاد 

نقش انکارناپذیری داشته باشد.
درگیری های مکرر  و  والدین  بین  نادرست  و  بیمارگونه  روابط  وجود 

بین آن ها
نارسایی های والدین در جنبه های خلقی، رفتاری و عقیدتی

وجود سابقه نوعی اعتیاد به مواد مخدر در بین والدین
طالق یا جدایی های موقت و مکرر بین والدین

زمینه  در  سازنده  ارتباطی  ایجاد  ضرورت  و  اهمیت  گرفتن  نادیده 
پیدایش محبت، عاطفه، اطمینان و مشارکت و همکاری متقابل

نارسایی های متعدد در تعدیل خواسته ها و توقعات والدین از فرزندان 
و بالعکس

کثرت فرزندان و سوء تربیت آنان
بی تفاوتی والدین در برابر کنجکاوی های فرزندان

در این میان جای اشاره دارد هر انسانی تحت تأثیر ارزش ها، هنجارها، 
آداب و رسوم و ایده هایی است که در جامعه تبلیغ و منتشر می شود. اما 
در جوامع در حال گذار که تغییرات سریع فرهنگی حاصل می شود، فرد 
دچار آنومی شده و خودباختگی فرهنگی پدید آمده و ارزش ها روز به 
روز تغییر می کند و اختالل هنجاری ایجاد می شود که همه این مسائل 
در ایجاد انحرافاتی مانند اعتیاد بی تأثیر نیست. بنابراین شکل گیری و 
تقویت بحران هویت ناشی از ضعف فرهنگ و ارزش های رایج در بین 
افراد جامعه باعث کاهش اعتماد افراد نسبت به هنجارهای جامعه شده 

و نوعی آنومی و تعلیق می گردد.
مسائل اقتصادی

مشکالت اقتصادی، عدم اطمینان به آینده، بیکاری، فشار اقتصادی و 
نداشتن امکانات رفاهی، نابرابری اقتصادی و شکاف عمیق بین ثروت 
طبقه ها و اقشار مختلف در جامعه و همچنین در مقابل فقر و محرومیت 
از یک سو خود  بلندپروازانه  آرزوهای  ارائه تصویر  و  ثروت  منزلت  ها، 
عاملی برای کسب ثروت از راه های غیرمجاز و غیرمشروع مانند تجارت 
و قاچاق مواد مخدر می شود و از سوی دیگر کسانی که نتوانسته اند 
به  از راه های مشروع و غیرمشروع کسب ثروت و منزلت کنند، اکثراً 
یأس و سرماخوردگی دچار شده و پتانسیل زیادی برای گرایش و اعتیاد 

به مواد مخدر دارند.
تحلیل گرایش به اعتیاد با رویکرد مرتون

نظریه انحرافات که متعلق به رابرت کی مرتون جامعه شناس مشهور 
آمریکایی می باشد تبیین کننده پدیده اعتیاد در کشورهایی مانند ایران 
نیز می باشد. مرتون علت ریشه ای انحرافات را شرایط ساختی جامعه 
می داند و بر خالف دورکیم  معتقد است که فرد در جامعه به ارزش ها و 
هنجارها توجه زیادی ندارد و به جای اعتنا به آنها، هنجارها را در معرض 
انتقال قرار می دهد. به نظر وی دو ساخت اساسی در جامعه وجود دارد 
یعنی »اهداف نهادی شده« و »وسایل نهادی شده«که ارزش ها و امور 
در  اهداف  آن  به  رسیدن  برای  کنش  استاندارد  های  شیوه  و  مطلوب 
جامعه است. تعامل بین این دو ساخت موجب بروز رفتارها و شخصیت 

های  متناقض در جامعه می شود.
برای تحلیل مسأله اعتیاد در ایران از منظر تئوری مرتون باید جامعه 
فعلی ایران را از بعد تغییر ارزش ها از سنتی و مذهبی به ارزش های 
گرایی،  مصرف  تبلیغ  مسأله  این  کنار  در  داد.  قرار  توجه  مورد  مدرن 
نابرابری های شدید اقتصادی، رشد روز افزون فقر و در نتیجه ارزشمند 

شدن ثروت در جامعه، تغییر نظام ارزشی جامعه را تشدید می کند.
طور  به  آن  به  دسترسی  وسایل  که  اهدافی  بر  تأکید  شرایط  این  در 
قانونی فراهم نیست نه فقط فرد فرد انسان ها بلکه کل نظام اجتماعی 
را دچار عدم تعادل و آشفتگی و نابسامانی می کند و بستر را برای ظهور 
رفتار انحرافی فراهم می کند. همین مسأله فرد را از جامعه و ارزش های 
آن جدا می کند و در اکثر موارد نیز وی را با ناکامی روبه رو می سازد که 

برای جبران ناکامی ها گرایش به مواد مخدر پیش می آید.
اما نوآورها هم در پدیده اعتیاد نقش دارند چه آن ها اهداف نهادی شده 
و کسب منزلت و ثروت را دنبال می کنند اما نه با روش ها و هنجارهای 
عادی و پذیرفته شده که قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مواد افیونی 
بارز  نمونه  دارند  مخدر  مواد  به  اعتیاد  گسترش  در  بسزایی  نقش  که 

نوآوران و بدعت گذاران در جامعه می باشند.
اجتماعی  و  اقتصادی  نابسامان  شرایط  مرتون،  نظر  از  کلی  طور  به 
موجب گرایش به اعتیاد می شود و در اصل اعتیاد جرم نیست، نوعی 
و  اصالح  فکر  به  آن  وقوع  ابتدای  از  اگر  که  است  اجتماعی  بیماری 
بیماری  و  کند  سرایت  نیز  دیگران  به  است  ممکن  نباشیم  پیشگیری 

عمومی و بحرانی اجتماعی پدید آورد.
تبیین  به  تواند  این نظریه که در اصل میانبرد بوده، می  در هر حال 
اعتیاد به مواد مخدر در جوامع بسیاری از جمله ایران بپردازد. چرا که 
منزلت و ارزش ثروت در چند ساله اخیر بسیار زیاد شده در حالی که راه 
های رسیدن به آن بسیار کم است و بر این مبنا فعالیت های قاچاق مواد 
مخدر و در کنار آن افراد منزوی بسیاری به وجود آمده اند که مأیوس و 

سرخورده به اعتیاد روی می آورند.
منابع:

- بررسی مسائل اجتماعی ایران/ تقی آزاد ارمکی1389
-جامعه شناسی اعتیاد در ایران/ الهام میری آشتیانی1394

تحلیلی جامعه شناختی از پدیده اعتیاد

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون ششدانگ یکباب خانه پالک 80 فرعی از 3581 اصلی واقع در بخش 2 کرمان به 
مساحت 265/9 مترمربع به آدرس کرمان خیابان شهدا کوچه 42 کوچه قائم درب هفتم سمت چپ 
مورد تقاضای آقای حسین ندیمی گوکی سیرچی می باشد تاکنون تحدید حدود نشده و نیاز به تحدید 
حدود دارد و اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب درخواست مالک 
به شماره 35428-97/12/18 بدین وسیله آگهی تحدید حدود اختصاصی منتشر و عملیات تحدیدی 
از ساعت 8 صبح روز 98/1/17 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک 
مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که درموعد مقرر در این اعالن در محل وقوع ملک حاضر و در 
صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی نسبت به حدود 
و حقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشته باشد طبق ماده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 30 روز پس 
از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم نماید و ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ اعالم اعتراض مهلت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواست نموده و 
رسید تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند بدیهی است پس از مضی مهلت 
ادامه  نام وی  به  ثبتی  ثبت عملیات  متقاضی  توسط  دادخواست  تقدیم  ارائه گواهی عدم  و  یاد شده 

خواهد یافت و هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. تاریخ انتشار 97/12/21
1679 م/الف

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان 
آگهی ابالغ اجرائیه کالسه شماره 9701953

طبق ماده 18 و 19 آئین نامه اصالحی اجرای ثبت  اسناد و امالک بدین وسیله به حسین لنگری زاده 
فرزند محمد به شناسنامه شماره 759 و زهرا لنگری زاده فرزند محمد به شناسنامه شماره 906 و محمد 
لنگری زاده فرزند علی به شناسنامه شماره 25 ابالغ می شود بانک اقتصاد نوین جهت وصول فعال مبلغ 
701/761/261 ریال موضوع الزم االجرا با احتساب خسارت تاخیر و نیمعشر و هزینه های مربوطه به 
موجب سند شماره 270311054470173- 1395/6/29 علیه شما اجرائیه صادر نموده، با توجه به اینکه 
آدرس شما طبق اعالم مامور ابالغ شناسایی نگردیده و بستانکار نیز نتوانسته آدرس شما را جهت ابالغ 
لذا طبق ماده  باشد  اداره مشخص نمی  این  برای  نیز  نماید و آدرس فعلی شما  اوراق اجرائیه معرفی 
فوق این آگهی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار منتشر و شما از تاریخ انتشار که روز ابالغ 
محسوب می گردد ظرف مدت ده روز مهلت دارید که نسبت به پرداخت بدهی اقدام نمایید بدیهی 
است در غیر این صورت طبق مقررات نسبت به ادامه عملیات اجرائی اقدام خواهد شد ضمنا به جز این 

آگهی، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. 1670 م/الف
آگهی ابالغ اجرائیه کالسه شماره 9701959

طبق ماده 18 و 19 آئین نامه اصالحی اجرای ثبت  اسناد و امالک بدین وسیله به عبدالرضا جعفری 
فرسنگی فرزند علی به شناسنامه شماره 19 و حسین محمودی مقدم فرزند عباس به شناسنامه شماره 11 
ابالغ می شود بانک اقتصاد نوین جهت وصول فعال مبلغ 583/592/047 ریال موضوع الزم االجرا با 
احتساب خسارت تاخیر و نیمعشر و هزینه های مربوطه به موجب سند شماره 270311054757833- 
1395/6/10 علیه شما اجرائیه صادر نموده، با توجه به اینکه آدرس شما طبق اعالم مامور ابالغ شناسایی 
نگردیده و بستانکار نیز نتوانسته آدرس شما را جهت ابالغ اوراق اجرائیه معرفی نماید و آدرس فعلی 
شما نیز برای این اداره مشخص نمی باشد لذا طبق ماده فوق این آگهی یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار منتشر و شما از تاریخ انتشار که روز ابالغ محسوب می گردد ظرف مدت ده روز مهلت 
دارید که نسبت به پرداخت بدهی اقدام نمایید بدیهی است در غیر این صورت طبق مقررات نسبت 
به ادامه عملیات اجرائی اقدام خواهد شد ضمنا به جز این آگهی، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. 

1671 م/الف

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای محمدحسن قربی فرزند غالمرضا مالک ششدانگ زمین مسکونی پالک 6 فرعی 
از 3278 اصلی بخش 1 کرمان که سند مالکیت آن به شرح ثبت 18051 صفحه 590 دفتر 113 صادر 
و تسلیم گردیده ضمن تسلیم دوبرگ استشهاد محلی تصدیق امضاء شده مدعی است سند مالکیت 
مزبور به علت جابجایی مفقود و درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک فو ق الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز پس از 
انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله تسلیم نمایند واال پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد 

شد. تاریخ انتشار: 1397/12/21
1680 م/الف

عیسی حافظی فر - رئیس ثبت اسناد وامالک منطقه 1 کرمان 

شهرداری ریحانشهر در نظر دارد تعدادی قطعه زمین با کاربری 
به  عمومی  مزایده  طریق  از  را  مسکونی  و  مسکونی   - تجاری 
از  توانند  می  متقاضیان  نماید،  واگذار  شرایط  واجد  اشخاص 
تاریخ درج آخرین آگهی حداکثر به مدت 10 روز با واریز مبلغ 
100/000 ریال به حساب جاری 3100002515000 نزد بانک 
ملی جهت دریافت اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری مراجعه 

نمایند.
1- مبلغ تضمین شرکت در مزایده 5 درصد قیمت پایه می باشد.

2- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
3- توضیحات بیشتر در خصوص موضوع مزایده در اسناد مزایده 

درج گردیده است.
شماره  با  توانند  می  بیشتر  اطالعات  جهت  متقاضیان 

03433469010 واحد امور مالی تماس حاصل فرمائید.

روابط عمومی شهرداری ریحانشهر 

آگهی تجدید مزایده نوبت اول

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



چهار سه شنبه 21 اسفندماه 5/1397 رجب 1440/ 12 مارس 2019/سال بیست و چهارم شماره 2972 
فرهنگ و ادب

دلی با خدا 
حاجی از حج برگشته، عارف نگشته از عرفه 
برگشتم، پاک نشده محرم شدم به سوی رمی 

جمره!
دنبال  به  که  دیدم  را  خود  نفس  شیطان  آنجا 
این  اما  برانم  را  او  خواستم  بود.  هوس  و  هوی 

میل سرکش و مهار ناشده ام جانبدار شیطان نفسم بود.
فریاد زنان گریبان پاره کرده سنگی برداشتم تا نماد شیطان را 
بزن، بکش،  را  برآورد که شیطان نفس درونت  بانگ  بزنم که 
و  تو  نفس درون  ابلیس  نماد  باش که من  داشته  باور  بشکن.  و 
آدمیزادگان هستم برو و شیطان نفس درون خود را بکش. من با 
تو کاری ندارم و فرسنگ ها تا اسفل سافلین از تو فاصله خواهم 

گرفت.
با شانه های تکیده در سه تکلیف سنگی چند به نماد شیطان 
زدم و آنگاه به حرا عازم شدم. آنجا و در وحی محمد )ص( را 
خواندم و یاری خواستم در درهای پاک مانده از وجودم، خدای 

پیامبر مرا خواند که به پاکی درون خودت برگرد.
وطن  به  بازگشت  روی  زدم.  فریاد  آسمان  به  سر  کنان  شیوه 
مالوف را ندارم از این آمد و شد به درگاه تو مرا چه حاصل! به 
نیستم جز جانی  کرامت خودت قسم من که چیزی را صاحب 
ناقابل را در  که تو خودت آن را به من عطا کردی بگذار این 
پای تو قربان کنم و از ادبار با هوای نفس بودن راحت شوم و یا 
مرا پاک گردان که بعد از این جز ترا به تمامی دیدگانم نبینم و 

جز ذکر تو کالمی بر زبان نیاورم.
بارالها! اذنی عطا کن که بعد از بازگشت به دیار خود باز هم 
به طلب دیدن تو به حرمت بر گردم هر چند که عرصه ی دنیا 
مکان تست اما اگر اجازتم دهی می خواهم که با پای پیاده به 
آرزوی استنشاق بوی تو به درگاهت روی آورم هر چند دیوانه 

ام خوانند. 
آنکس که ترا شناخت جان را چه کند 

فرزند و عیال و خانمان را چه کند
دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی 

دیوانه ی تو هر دو جهان را چه کند

نورامید

دیدم اورامن باز
درغروبی که دراونورنبود
درغروبی به بلندای خیال

شعله ای هم دگراز
 پرتوخورشیدنبود
درغروبی تاریک

دل من روشنی ازروزنداشت
نه امیدی به سپیدی

نه به نور
بانگاهی که دگران همه 

پرشورنبود
آرزوبودنگاهم به افقهاباشد

به افقهای امید
به افقهای طالیی که به رویا دیدم

توبه من وعده باران دادی
که بباردبرما.

دربهارامید
ولی افسوس که بارانی نیست

درکویرعمرم همه چی خشکیده
وچنان شاخه خشکی درباد

که دراوبوته گل یک رویاست
همه چی پژمرده ....
همه چی هم مرده...

به قلم 
سیدرضا 
مجدزاده 

به قلم ناصر 
فرهادی )پاژ(

انتشار یازدهمین شماره فصلنامه ی ُجنگ هنر مس 
ویژه نامه ای برای آقای شاعر )احمدرضا احمدی(

یازدهمین شماره ی فصلنامه ی فرهنگی - هنری »ُجنگ 
شاعر،  میرافضلی،  علی  سید  مدیرمسئولی  به  هنِرمس« 
پژوهشگر و منتقد ادبی با همکاری موسسه فرهنگی مفرغ 

منتشر شد. 
به سردبیری  فصلنامه ی »ُجنگ هنرمس«  این شماره ی 
مجتبی احمدی و سیاست گذاری مهدی محبی کرمانی در 
احمدی،  احمدرضا  آثار  زندگی  به  نگاهی  با  زمستان 1397 
شده  منتشر  کرمانی  نقاش  و  سینماگر  نویس،  قصه  شاعر، 

است.
و  شاعران  نویسندگان،  هنر مس،  جنگ  شماره ی  این  در 
هنرمندانی چون: آیدین آغداشلو، محمدرضا احمدی ،مجتبی 
احمدی ،علی خسروی، راشین خیریه، علی اصغر سیدآبادی، 
مجاهد  پور،  عباس  نیما  طباطبایی،  ناهید  شجاعی،  طیبه 
غالمی، سید عمادالدین قرشی، فاطمه کاسی، مسعود کاسی، 
محمودی،  علیرضا  آگاه،  مجاوری  مسعود  کیمیایی،  مسعود 

مطالبی  هاشمی  علیرضا  و  نیکپور  مجید  میرزایی،  علی 
ما  هموالیتی  شاعر  احمدی،  احمدرضا  ی  درباره  خواندنی 
فصلنامه  این  ی  فرهیخته  مخاطبان  نظر  از  که  اند  نوشته 

می گذرد.
ی  درباره  احمدرضا،  مکتب  نشریه  این  مطالب  مهمترین 
ویژه نامه ی احمدرضا، کارنامه ی ادبی احمدرضا، گفتگوی 
مجتبی احمدی با شاعر، بال های منشور از مسعود کیمیایی، 
احمدرضا  آغداشلو،  آیدین  از  زندگی  و  عشق  ستایش  در 
مثل  میرزایی،  علی  قلم  به  ساحتی(  چند  )هنرمند  احمدی 
شعرهایش، بی ادعا و صمیمی و تازه به قلم ناهید طباطبایی، 
های  باید کالس  ما  هاشمی،  علیرضا  از  بزرگ  های  دروغ 
شعر  بر  درنگی  ابراهیمی،  نادر  از  بگذاریم  احمدشناسی 
احمدرضا احمدی به قلم سیدعلی میرافضلی مروری بر یک 
عمر شاعری احمدرضا احمدی به قلم مرتضی کاردر، نگاهی 
تازه  شعر  دو  کاسی،  فاطمه  قلم  به  احمدرضا  شعر  فرم  به 
احمدی،  مجتبی  قلم  به  احمدرضا  شعر  درباره ی  شاعر،  از 
قلم  به  احمدی  احمدرضا  از  دریا«  »آپارتمان،  رمان  درباره 

مجاهد غالمی، درباره ی آثار احمدرضا برای کودکان به 
کتاب  در  گفتمانی  زیباشناسی  سیدآبادی،  اصغر  علی  قلم 
»اسب و سیب و بهار« به قلم مسعود مجاوری آگاه، درباره 
ی تصویرگری داستان های احمدرضا به قلم راشین خیریه، 
صنایع بالغی در سه داستان کودک از احمدرضا احمدی به 
قلم طیبه شجاعی ،بررسی کارنامه ی سینمایی احمدرضا به 
قلم علیرضا محمودی ،چند خاطره طنزآمیز، پس کی نوبت 
قدیمی  طنز  عمران صالحی، یک  شادروان  از  رسد  می  ما 
ردپای  خسروی،  علی  قلم  به  نقاش  احمدرضای  شاعر،  از 
عماد  سید  از  هایش  نقاشی  در  احمدرضا  های  شاعرانگی 
قلم مجید  به  احمدی کرمان  به خاندان  نظر  الدین قرشی، 

نیکپور و چند طرح و عکس از احمدرضا احمدی. 
پدیدآورندگان  به  را  باستانی  نوروز  رسیدن  فرا  پیشاپیش 
فصلنامه ی »جنگ هنرمس« تبریک عرض نموده و طول 
عمر این عزیزان را برای انجام این رسالت خطیر که رشد و 
تعالی جامعه را در پی خواهد داشت ،از درگاه خداوند متعال 

خواستاریم.

معرفی کتاب

به قلم میرسیدعباس 
روح االمینی

دکتر سیمین دانشور که در اسفندماه 1390 به جالل آل احمد 
پیوست و از دنیا رفت در زندگی هشتادساله خود دوبار با تلخی 
گریست؛ یک بار زمانی که نعش یوسف را در رمان سووشون 
با  را  با زری گریست و کتاب  آورد و در همدردی  برای زری 
پیامی به زری به پایان رساند. گریه نکن خواهرم، در خانه ات 
درختان  بسیار  و  در شهرت  ها  و درخت  رویید  درختی خواهد 
در سرزمینت و باد پیغام هر درختی را به درخت دیگر خواهد 

آمدی  راه که می  در  پرسید  باد خواهند  از  رساند و درخت ها 
سحر را ندیدی!

از نسیم شمال  احمد  یکبار هم زمانی که خبرمرگ جالل آل 
راه که می  در  را  پرسید  بادها می  از  راه  در  بی شک  و  شنید 

آمدی جالل را ندیدی!
در  زری  و  یوسف  زندگی  در  هم  سیمین  صبوری  و  صبر   
سووشون و هم در زندگی جالل هم پنهان است. پیمان عشق 
دکتر سیمین دانشور با جالل احمد پیمانی نبود که نسیم های 
همه  با  را  جالل  سیمین  بکند.  جا  از  را  آن  بتواند  ایدئولوژی 
خلوت  در  و  خود  ضمیر  در  نباید  اما  داشت  دوست  وجودش 
وجدان خود با اندیشه های او عقد بسته باشد. جالل آل احمد 
به روشنفکران آزادیخواه مشروطیت چون طالبوف و آخوند زاده 

طعنه می زد و از ارتجاع تعریف می کرد  اینها نباید مورد پسند 
سیمین باشد.

سیمین دانشور با کسانی چون سیاوش کسرائی، دکتر آریان پور 
بود  تضاد  در  با جالل  فکرشان  دکتر غالمحسین ساعدی که 
معاشرت می کرد و جالل آل احمد با شجاعت از آنها در برابر 
ولی هرگز  ترجمه کرد  دانشور  رژیم حمایت می کرد. سیمین 
بار  یک  هنرمندی  هر  کند.  خلق  را  سووشون  مانند  نتوانست 
شاهکار می آفریند چنانکه خاقانی یک بار قصیده دیوان مداین 
و خانلری یک بار عقاب و سیاوش کسرائی هم یک بار آرش را 

سروده اند که شاهکار شده اند.
 دکتر سیمین دانشور پس از مرگ جالل سعی نکرد مرگ او را 
مشکوک بداند واقعیت را پذیرفت و سال ها پس از مرگ جالل 

زیست و حرمت جهانبینی او را حفظ کرد و کتاب بر ساحل خبر 
بده سرگردانی را علی  دهباشی در 1246برگ توسط انتشارات 
سخن منتشر کرده است. سرانجام این نویسنده و پژوهشگر در 
از میان ما رفت. رضا معتضدی  نوزدهم اسفندماه سال 1390 

روزگاری درباره او گفته است: 
بی عشق نیستم 

شادا که در حوالی تاریک 
با عشق زیستم 
زیبای باستانی 

محبوبه شقایق و نرگس 
این جا من و بهار 

در جست و جوی تو فرسودیم

کوچه بن بست       به بهانه اسفند ماه و مرگ دکتر »سیمین دانشور«؛
با عشق زیستم!

اهدای خون سالم
اهدای زندگی 

آگهی تغییرات شرکت کیا سم کارمانیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
2893 و شناسه ملی 14003135019

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/09/15 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : سرمایه شرکت از مبلغ 1250000000 به مبلغ 8020000000 ریال منقسم به 100 سهم 80200000 
بانک   97/09/19 مورخ   791/4339/12907 شماره  نامه  موجب  به  نقدی  پرداخت  طریق  از  بانام  ریالی 
کشاورزی افزایش یافت در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان )410668(

آگهی تغییرات شرکت کیا سم کارمانیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
2893 و شناسه ملی 14003135019

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/09/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1- آقای حمیدرضا طالقانی پور به کد ملی 5429955671 به سمت بازرس اصلی و آقای 
اسمعیل احمدی دره در به کد ملی 3050749687 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 
انتخاب شدند. 2- پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به 
سال 96 مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری رفسنجان )410670(

و   684 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کپار  شرکت  تغییرات  آگهی 
شناسه ملی 10630061467

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/09/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای 
عبدالعظیم سعید با کد ملی 3179504528 به سمت رئیس هیئت مدیره 2- آقای امیر اشکان 
امیرپور  نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 3- خانم نغمه  با کد ملی 2992945625 به سمت  سعید 
سعید با کد ملی 3179617179 به سمت عضو هیئت مدیره 2- کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و کلیه 
قراردادها با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیات 

مدیره یا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )410808(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و خدماتی فوالد میالد توانا شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 12486 و شناسه ملی 10630185700 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/11/20 : - اعضای 
ملی 2992451371 و خانم رزا محمدی  به شماره  :آقای حمید اسدی الری  هیات مدیره 
برای مدت  به شماره ملی 2980434876  نازنین اسدی الری  به شماره ملی 0070611106 و خانم  نژاد 
دو سال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )410843(
آگهی تغییرات شرکت کپار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 684 و شناسه 

ملی 10630061467
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/09/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1- آقای آرمان سالجقه با کد ملی 2993904914 بسمت بازرس اصلی و 
آقای آبتین سالجقه با کد ملی 2993865870 بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. 
2- اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - آقای عبدالعظیم سعید با کد 
ملی 3179504528 و آقای امیر اشکان سعید با کد ملی 2992945625 و خانم نغمه امیرپور سعید با کد 
ملی 3179617179 3- روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت نشر آگهی های قانونی شرکت انتخاب 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 

)410870(

شرکت  کرمان  کویر  فوالد  و  آهن  ذوب  مجتمع  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت 12472 و شناسه ملی 10630185578

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/11/26 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد : 1- اعضاء هیأت مدیره به شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: - آقای حمید 
اسدی الری به شماره ملی 2992451371 - خانم رزا محمدی نژاد به شماره ملی 0070611106 - خانم 
نازنین اسدی الری به شماره 2980434876 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )410906(

آگهی تغییرات شرکت سریر پویا تجارت پارسیان شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 13571 و شناسه ملی 14004768914 

الف-  مورخ 1397/11/27  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  استناد صورتجلسه  به 
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: آقای امیر زاده صراف با کد ملی 
ملی  کد  با  صراف  زاده  دالرام  خانم   2993710141 ملی  کد  با  صراف  زاده  الناز  خانم   2992878251
2980016561 ب- آقای ایمان رحیمی با کد ملی 2991800909 بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا 
حسنی با کد ملی 0932136389 بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند . ج-روزنامه 
کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )410911(

آگهی تغییرات شرکت سریر پویا تجارت پارسیان شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 13571 و شناسه ملی 14004768914 

 : مدیران  سمت  الف-تعیین   1397/11/27 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
آقای امیر زاده صراف با کد ملی 2992878251 بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم الناز زاده 
با کد ملی  نایب رئیس هیئت مدیره خانم دالرام زاده صراف  با کد ملی 2993710141 بسمت  صراف 
2980016561 بسمت عضو هیئت مدیره ب-کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی و سایر مکاتبات و اوراق 
عادی و قراردادها با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )411119(
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به کوشش
 محمود جعفری کوهبنانی

سال هاست که عادت کرده ایم لفظ »دکتر« را قبل 
از نام همه شخصیت های علمی بیاوریم. بی راه هم 
نیست. بیشتر کسانی که در حوزه علم به جایی رسیده 
اند، تحصیالت شان را تا عالی ترین مقاطع دانشگاهی 
ادامه داده اند. این وسط استثناهایی هم وجود دارد؛ 

پرویز شهریاری یکی از آنهاست.
نقش ماندگار او در ریاضی نه به خاطر تحصیالت 
دلیل  به  بلکه  دنیا،  های  دانشگاه  بهترین  در  عالیه 
ترویج و گسترش علم به دست آمده است. رزومه او 
تنها در ریاضی خالصه نمی شود. فلسفه، هنر، ادبیات 
و اخالق هم کلیدواژه های زندگی پرویز شهریاری 
است،  ریاضی  جهانی  هم  ما  پیرامون  »چهان  اند. 
هنری.  و  فلسفی  جهانی  هم  و  فیزیکی  جهانی  هم 
ریاضیدانی که جز رابطه ها و قانون های ریاضی به 
مکانیکی  محور  یا  دسته  به  ندارد،  کار  دیگری  چیز 
ماشینی می ماند که تنها می تواند وسیله معینی را با 
منتقل  دیگر  جایی  به  جایی  از  معین،  وزن  و  اندازه 

کند.«
های  محله  فقیرترین  از  یکی  در  شهریاری  پرویز 
پدرش  آمد.  دنیا  به  زرتشتی  ای  خانواده  در  کرمان 
کشاورزی بود که به خاطر تحمل نکردن ظلم ارباب، 
شغلش را عوض کرده و به کارخانه های ریسندگی 
رفته بود. تغییر محل کار پدر را بیمار کرد. رفتن از 
دل طبیعت و هوای پاک به ساختمان نمور و آلوده 
سالن ریسندگی باعث مرگ زودهنگامش شد. پرویز 
خانواده  های  هزینه  تامین  برای  سالگی  دوازده  از 
کار  خویی،  چاه  مالی،  خشت  بنایی،  کرد.  می  کار 
که  بود  هایی  شغل  سازی  راه  و  آجرپزی  کوره  در 
به  شان  زندگی  وضع  پرداخت.  آن  به  دوره  آن  در 
قدری سخت بود که به گفته خودش گاهی تکه نانی 
این  همه  وجود  با  کرد.  نمی  پیدا  خودش  برای  هم 
مشکالت و سختی ها مادرشان نگذاشت بچه هایش 
درس را رها کنند. به هر ضرب و زوری بود آنها را 
ادامه  به مدرسه فرستاد و اصرار داشت که درس را 

بدهند.
و  دبیرستان  ابتدایی،  دوره  شهریاری  پرویز 
شاگرد  و  خواند  کرمان  در  را  مقدماتی  دانشسرای 
اول شد. بعد از آن برای ادامه تحصیل به تهران آمد 
ادامه  را  درسش  علوم  دانشکده  ریاضی  رشته  در  و 
داد. البته شهریاری از اول قرار نبود ریاضی بخواند. 
هم به ادبیات عالقه داشت و هم به ریاضی اما چون 
کالس های ادبیات شلوغ بود و ریاضی خلوت، رشته 

پرویز  زندگی  از  دوره  این  کرد.  انتخاب  را  ریاضی 
های  فعالیت  گیری  اوج  با  بود  همزمان  شهریاری 

سیاسی دانشجویان و به زندان افتادن او.
سختی ها ادامه دارد

»سال 1332 در زندان قزل قلعه یک سال و نیم حبس 
کتاب  اگر  سپردم  برادرم  به  بودم.  بیکار  آنجا  بودم. 
روسی به دستش رسید برای من بیاورد. برادرم یک 
کتاب روسی برایم آورد که برای فرانسوی هایی که 
بود.  نوشته شده  بگیرند  یاد  زبان روسی  می خواهند 
این کتاب 75 فصل بود در 800 صفحه. من این 800 
صفحه را ظرف نه ماه تمام کردم. گاه در روز 16 تا 
17 ساعت کار می کردم چون کار دیگری نداشتم.«

به  بار  دو  تحصیل  سوم  سال  در  شهریاری  پرویز 
زندان افتاد. بار اول سه ماه و بار دوم سه سال. همین 
به  را  مدرکش  شهریاری  شد  باعث  که  بود  عاملی 
جای چهار سال بعد از نه سال بگیرد. زندان رفتن های 
استاد شهریاری به همین جا ختم نشد. او در عمرش 
بارها دستگیر شد و مجموعا شش سال از عمرش را 
در زندان سپری کرد اما در همان دوره های سخت 
کنار  را  پژوهش  و  تحقیق  هم  زندگی  تاریک  و 
»تاریخ  ترجمه  و  روسی  زبان  گرفتن  یاد  نگذاشت. 
حساب« نوشته »تانون«نمونه ای از این تالش هاست. 
فرانسه  از  را  ها  کتاب  استاد  رفتن،  زندان  از  قبل  تا 
به فارسی ترجمه می کرد اما بعد از یاد گرفتن زبان 
روسی، متن ها را از این زبان به فارسی بر می گرداند. 
های  بچه  به  تدریس  سالگی  پانزده  از  که  شهریاری 
کوچک تر از خودش را شروع کرده بود، در دوره 
زندان هم این کار را در کنار مطالعه و پژوهش ادامه 

داد و تا جایی که توانست به زندانبان ها درس داد.
در سال 1340 دبیرستان دخترانه ای تاسیس کرد و 
را  نام  این  بود  یاد دخترش مرجان که فوت شده  به 
فرهنگی  »گروه  تشکیل  کرد.  انتخاب  مدرسه  برای 
مرجان« با کمک 700 دبیر چند سال بعد از ساخت 
این مدرسه بود. تاسیس مدرسه عالی علوم ماراک با 
کمک »دکتر قریب« و »دکتر گل گالب« و همچنین 
از  توکا«  »انتشارات  و  خوارزمی«  »انتشارات  تاسیس 
زیادی  نشریات  داد.  انجام  بودند که  دیگر کارهایی 
هم انتشار موفق شان را مدیون تالش های او هستند. 
همان  با  و  دانشگاهی  سیستم  از  دور  به  شهریاری 
روش خودآموزی که خودش در مورد آن صحبت 
از خودش  تالیف و ترجمه  از 208 جلد  بیشتر  کرد، 
تحصیل  دوران  اگرچه  او  است.  گذاشته  یادگار  به 
دبیرستان  در  سال   50 از  بیشتر  اما  داشت،  کوتاهی 
تهران  دانشگاه  فنی  دانشکده  و  عالی  دانشسرای  ها، 

تدریس کرد.
نمی  تسلیم  نبود.  زور  برابر  در  آمدن  کوتاه  اهل 
مانع  و  می کردند  هم که کارشکنی  هر چقدر  شد. 
باز از یک جای دیگر و به  سر راهش می گذاشتند 
شکل متفاوتی فعالیت هایش را ادامه می داد. بدون 

این که به درگیری هایی مثل در افتادن با حکومت، 
مثال در همین  مالی فکر کند.  یا مسائل  رفتن  زندان 
خاطره ای که در باال ذکر شد این را در نظر بگیرید 
که ارزش پنج هزار تومان در آن زمان بسیار زیاد بود 
و مجله سخن علمی، اشتراکی برابر 250 ریال برای 
انتشار  مجله،  این  انتشار  بر  داشت. عالوه  12 شماره 
درسی  کتاب  دوره  یک  تهیه  ما«،  »اندیشه  ماهنامه 
نامه  هفته  سردبیری  و  دبیرستان  اول  دوره  ریاضی 
»وهومن« تا 28 مرداد 1332 بر عهده استاد بود. مجله 
»آشتی با ریاضیات«، »آشنایی با ریاضیات«، »آشنایی 
نشریاتی  دیگر  از  دانشگاهی«  »مسائل  و  دانش«  با 
بودند که نام پرویز شهریاری اعتبارشان را دو چندان 
می کرد. »چیستا« و »دانش و مردم« هم در واقع حکم 
خانه ای را برای استاد داشتند که شهریاری سال ها 

در آن کار می کرد.
بزرگداشت  اش  زندگی  در  پرویز شهریاری  برای 
های زیادی برگزار شد، در کنار همه مشکالتی که 
برایش به وجود آمده می شود او را در دسته نخبگانی 
قرار داد که در دوره حیاتش قدر دید؛ کسب نشان 
درجه یک علمی از وزیر آموزش و پرورش وقت در 
سال 1345، به دست آوردن نشان درجه یک علمی 
در سال 1384، برگزیده شدن در مراسم چهره های 
سال 1381  در  ریاضیات  آموزش  رشته  در  ماندگار 
دانشگاه  از  ریاضیات  افتخاری  دکترای  دریافت  و 

کرمان بخشی از این ماجراست. 
شهریاری با وجود مشکالت بینایی تا آنجا که می 
اواخر  در  کرد.  ترجمه  و  نوشت  و  خواند  توانست 
عمرش هر دو چشمش در حدود هشت درصد بینایی 
داشت و کتاب را هم با زحمت زیاد به کمک عینک 
داد.  ادامه  به کارش  اما همچنان  دید  بین می  و ذره 
پرویز شهریاری در 22 اردیبهشت 1391 در اثر سکته 
قصر  در  ها  زرتشتی  قبرستان  در  و  درگذشت  قلبی 

فیروزه به خاک سپرده شد.
ریاضی برای همه

های  شخصیت  اصلی  دغدغه  پژوهش  و  آموزش 
ها  نخبه  و  دانشگاه  اساتید  از  خیلی  اما  است  علمی 
به ترویج و همگانی کردن علم فکر نمی کنند و به 
این حیطه نزدیک نمی شوند؛ چرا که باید توانمندی 
های ویژه و حوصله زیادی داشته باشند تا بتوانند یک 
مطلب پیچیده علمی را با بیانی ساده و قابل فهم برای 
ریاضی که  مثل  بحثی  در  هم  آن  کنند،  عنوان  همه 
تصور عموم مردم از آن مفاهیم مجرد دور از زندگی 
بود  افرادی  از  یکی  شهریاری  پرویز  است.  روزمره 
کار  این  برای  را  اش  زندگی  از  بزرگی  بخش  که 
گذاشت و حاال، خیلی از کسانی که در دهه های 60 
و 70 دانش آموز بوده اند، فهم خود از دنیای ریاضی 

را مدیون ایشان هستند.
 2100 از  بیش  ترجمه  و  تالیف  با  شهریاری  پرویز 
با تاسیس و کار در نشریه  جلد کتاب و همین طور 

های مختلف یکی از موفق ترین افراد این حوزه بود. 
کتاب های شهریاری روان و ساده نوشته شده اند و 
در  ها  کتاب  این  است.  آسان  عموم  برای  درکش 
و  شدند  مواجه  عمومی  اقبال  با  معموال  انتشار  زمان 
پس از گذشت سال ها بعضی از آنها مانند »خالقیت 

در ریاضی« همچنان تجدید چاپ می شود.
آن  جلد  روی  شهریاری  نام  که  هایی  کتاب  در 
آمده هم حل المسائل پیدا می شود، هم کتاب های 
بین  از  درسی و آموزشی و هم داستان و سرگرمی. 
کتاب های او »ریاضیات به زبان ساده« و »سرگرمی 
در ریاضیات« و »رمان های علمی« جایگاه ویژه ای 
هم  ریاضی  تاریخ  دارد.  ایران  در  علم  ترویج  در 
یکی از عالقه مندی های پرویز شهریاری بود. او با 
پژوهش دقیق علمی و منصفانه اطالعات دست اولی 
از ریاضیات و ریاضیدان های ایرانی به دست آورد و 

آنها را در قالب کتاب هایی منتشر کرد.
من معلم هستم

از من  اگر کسی  و  ام  بوده  معلم  یازده سالگی  »از 
می گویم  ای،  در عمرت چه کرده  مجموعا  بپرسد 
در  هم  من  هستم.  هم  راضی  و  ام  کرده  معلمی 
دانشکده فنی تدریس کرده ام، هم در مدرسه عالی 
تدریس  ماه  سه  یا  دو  از  پس  آنجا  در  که  »پارس« 
»منطق ریاضی« به من گفتند مجبوریم حقوق تو را به 
نام کسی بنویسیم که دکترا یا دست کم فوق لیسانس 
داشته باشد. شما درس بدهید، ما حقوق را به نام کس 
به شما می دهیم که من هم  اما  نویسیم  دیگری می 
قبول نکردم، گفتم اگر صالحیت دارم به نام خود من 
بنویسید و اگر هم صالحیت ندارم که می روم کنار.«

 درباره پرویز شهریاری؛ ریاضیدانی که فلسفه می دانست 

آگهی مزایده

آگهی مزایده

آگهي مناقصه عمومی )نوبت دوم(

آگهي مزایده عمومی 

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره 5/7/19/ش مورخ 97/01/15 شورای محترم اسالمی شهر،پروژه احداث ساختمان 
شهرداری منطقه يک را از طريق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از کلیه متقاضیان دارای صالحیت که تجربه و 
توانايي انجام کار را دارند، دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد و اطالع از شرايط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري 
مرکزي به آدرس رفســنجان، خیابان تختي يا به نشانی اينترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز 
پنج شــنبه  مورخ 98/01/08  به  دبیرخانه شهرداري مرکزي تســلیم نمايند. ضمناً شهرداری در رد يا قبول تمام يا هريک از پیشنهادات مختار 

                                         روابط عمومي شهرداري رفسنجاناست.

شــرکت ســاختمانی کرمانیان )در حال تصفیه( به شــماره ثبت 7708 اداره ثبت شرکتهای کرمان در نظر دارد یک سلســله اموال، اثاثه به شرح اسناد مزایده و 
تجهیزات و ماشین آالت را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند: 

1- از کلیه اشــخاص حقوقی و حقیقی دعوت به عمل می آید با مراجعه به دفتر مرکزی شــرکت واقع در خیابان جهاد، کوچه 38، پالک 123 به دریافت اوراق و 
اســناد مربوطه،  آگاهی از شــرایط فروش و بازدید اقدام و پیشنهاد خرید خود را حداکثر ظرف مدت 3 روز کاری از تاریخ نشر این آگهی با تکمیل فرم مخصوص 
تقاضا و واریز 10 درصد مبلغ پیشنهادی به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب جاری 2201122581 به نام شرکت ساختمانی کرمانیان نزد بانک تجارت 

شعبه آزادی، در یک پاکت دربسته در دفتر مرکزی به نشانی فوق الذکر تسلیم نمایند.
2- زمان گشایش پاکت ها در تاریخ 97/12/25 راس ساعت 10 صبح در محل دفتر شرکت خواهد بود.

3- به کلیه درخواست ها و پیشنهادات فاقد امضاء، مخدوش، مبهم، مشروط و بدون رسید پرداخت سپرده شرکت در مزایده و همچنین به درخواست های ارسالی 
پس از انقضای مدت تعیین شده، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4- شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهاد هیچگونه حقی را برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد و شرکت در قبول و یا رد پیشنهاد مختار است.

هیأت تصفیه شرکت ساختمانی کرمانیان 

شهید از طلوع 
تا عروج 

جهادگر شهید
 محمد حسین عرب نژاد 

خانوک زادگاه شهیدی است به نام حاج محمدحسین عرب 
نژاد خانوکی که در سال 1328 متولد شد . خانواده ای 
مذهبی داشت . در 11 سالگی مادرش و در 15 سالگی 
را  او  دادن دو عزيزش  از دست   . داد  از دست  را  پدرش 
مجبور کرد که تحصیل را رها کرده و به شغل رانندگی 
تراکتور و ماشین روی آورد . در مراسم مذهبی برای ائمه 
به  از عشق  . قلبش ماالمال  اطهار نوحه خوانی می کرد 
خاندان پیامبر بود . واين عشق مسیری در زندگی به او 
نشان داد که در نهايت جايگاهش را بهشت باقی قرار داد . 
حاج محمدحسین در سال 1350 ازدواج کرد . با دختر 
عمويش - کسی که او هم همپای همسر در مبارزات علیه 
رژيم و مبارزه با مشکالت زندگی پیش می رفت - نتیجه 
اين ازدواج دو فرزند غیور است به نامهای محمد مهدی 
و ياسر . نقش اين خانواده در پیشرفت انقالب و پیروزی 
اش چشمگیر بود . دستگاه کپی خريده بودند که در خانه 
اعالمیه های امام راحل را چاپ می کردند. حاجی در سال 
های قبل از انقالب مسئولیت ماشین آالت ساخت پانصد 
دستگاه کرمان و سیلوی گندم کرمان را برعهده داشت . 
بعد از انقالب در سال 1358 وارد جهاد سازندگی شد . در 
اين ارگان مسئولیت حاجی هماهنگی شورا ها و تشکیل 
جهاد سازندگی بود . همچنین در واحد تعمیرات ماشین 
جهاد  هماهنگی  شورای  در  عضويت  با  و  سنگین  آالت 

استان خدمت کرد . 
جبهه  عازم  حسین  محمد  حاج  تحمیلی  جنگ  آغاز  با 
شد . از سال 62 تا 65 به طور مستمر در عملیات های 
والفجر در غرب پنجمین عملیات خیبر در جزيره مجنون 
در   4 کربالی  عملیات  فاو  منطقه  در   8 والفجر  عملیات 
منطقه امام رضا و در عملیات کربالی 5 در منطقه شلمچه 
به عنوان هماهنگ کننده ماشین آالت از ابتدای عملیات از 
فرماندهان پشتیبانی جنگ جهاد کرمان بود که يگان تحت 
امر ايشان در پشتیبانی مرزهای رزمی و در ايجاد سنگر و 
آنهم در زير آتش شديد  آبی  احداث جاده و ساخت پل 
دشمن نقش حساسی را ايفا می کردند . روز هفتم اسفند 
سال 65 روز عروج ملکوتی حاج محمد حسین عرب نژاد 
خانوکی بود که بر اثر اصابت ترکش بمب هوايی دشمن 
درخط مقدم قرارگاه جهاد در منطقه شلمچه و از خاک 

فانی به سوی ديار باقی شتافت . 
داستان 

محمد حسین نگاهی به من انداخت و گفت : پاشو لباستو 
به   . بود  بیدار  تا صبح  مهدی شب  محمد   . بريم  بپوش 
همین سادگی خیلی خجالت کشیدم يک چند وقت که 
. حدود سال  بودم  کرده  اذيتش  بودم خیلی  مريض  من 
های 54- 56 بود که بیماری من را از پا انداخته بود. سه 
ماه و نیم هم به شدت مريض بودم طوری که از جايم تکان 
نمی خوردم . حاجی مرد آقايی بود . خیلی چیزها ازش به 
ياد دارم . چون خیلی خوبی ها در حق من کرده بود . همه 
کارها را به من سپرده بود . همه چیز طبق نظر من صورت 
می گرفت کمتر مردی اين همه به همسرش بها می دهد 

اما حاجی خیلی برايم قرب و عزت قائل بود . 
زمانی که با هم ازدواج کرديم حاجی به من گفت : الزم 
نیست به خانه مان جهاز بیاوری ما که چیز زيادی نداريم. 
اما تو خواهر داری اين وسايل به درد آنها هم می خورد . 
من حدود يک سوم جهاز را با خود بردم . همیشه حاجی 
می گفت همه زندگی من دست شماست . نکند خدای 
بگويی  خیری  امر  خصوص  به  امری  انجام  برای  نکرده 
همسرم اجازه نمی دهد . اختیار همه امور دست خودتان 
به خصوص اين امور اما تنها يادگاری هايی که از ايشان 
از ساعت و  به اضافه تکه ای  به جا مانده فرزندانم است 

پالکشان به همراه يک دنیا خاطره . 
در جريان پیروزی انقالب اسالمی محمد حسین به همراه 
پسر خاله اش حجج االسالم حاج محمد علی و حاج مجید 
عموهايش  پسر  همراه  به   . کردند  می  فعالیت  انصاری 
را تکثیر و  ايشان  اعالمیه های  امام و  نوارهای سخنرانی 
پخش می کرد . به اين منظور دستگاه فتوکپی هم تهیه 
پیروزی  از  پس  بود.  مخفی  ما  خانه  در  که  بودند  کرده 
را  سازندگی  تشکیل جهاد  دستور  راحل  امام  که  انقالب 
دادند محمد حسین همراه با 7 تن ديگر اين ارگان را پايه 
گذاری کرد . جنگ تحمیلی که آغاز شد همسرم هدايت 
و رهبری نیروهايی را برعهده داشت که عازم جبهه های 
نبرد بودند. حدود 150 نفر را آموزش داده بود که اولین بار 
در سال 60 از جلو مسجد امام کرمان راهی جبهه شدند. 
5 بار حضور دائمی و فعال محمد حسین در جبهه مويد 
در   . است  وطن  آزادی  برای  تالش  به  او  عالقه  و  عشق 
سازی  راه  سبک  و  سنگین  آالت  ماشین  مسئول  جبهه 
جهاد سازندگی استان کرمان بود . کارش کار فنی بود با 
وجوديکه تحصیالتی هم در اين موارد نداشت . با وسايل 
بیکاره اطرافش چیزهايی می ساخت که باور کردنی نبود 
. با برادرش حمید هواپیمايی را طراحی کرده بودند که به 
اعزامشان به جبهه و شهادت هر دو تن نیمه کاره  علت 
ماند هر زمان که از جبهه می آمد بدنش مجروح و زخمی 
بود . می گفت برات سوغات آورده ام . ترکش و گلوله و 
زخم هايش تنها سوغاتی بود که از جبهه ها می توانست 
بیاورد که الحق هم در آوردنشان کوتاهی نمی کرد . در 
اولین مرحله کربالی 5 در منطقه شلمچه مجروح شد و 
به کرمان منتقل شد پس از عمل جراحی و درمان مجددا 
به جبهه بازگشت. 5 روز بعد در خط مقدم جبهه در ظهر 
هفتم اسفند در منطقه شلمچه به وسیله ترکش مهمات 

دشمن شهید شد . 
به من خبر دادند حاج محمد حسین به شدت مجروح شده 
و در بیمارستان شیراز است . تالش کردم برای ديدنش 
بروم باور نمی کردم که محمد حسین مجروح شده و به 
خانه نیامده از بیمارستان خوشش نمی آمد . حتی يکدفعه 
هم که در بیمارستان بود خودش بعد از 24 ساعت رضايت 
داد و بیرون آمد. همان موقع بود که حدس زدم محمد 
حسین جای خودش را پیدا کرده که نتوانسته اين بار برايم 
سوغاتی بیاورد . امیدوارم مردم بدانند که آرامش و امنیت 
تحمیلی  عزيز جنگ  بهای شهدای  امروزشان خون  ملی 
است و خودشان از اين خون بها حمايت و حفاظت کنند . 

به قلم علی اکبر 
دامغانی



قاتلشیشهای:
توهمداشتم

نصاب رادیاتور که به اتهام قتل زن خانه دار در 
خاطر  به  است  مدعی  می برد  سر  به  بازداشت 
جنایت  مرتکب  شیشه  مصرف  از  ناشی  توهم 

شده است.
 هرچند مقابله با مواد مخدر به طور جدی در 
جریان است، اما همچنان شاهد حوادث تلخی 
هستیم که به خاطر مصرف مواد رقم می خورد. 
در پرونده ای که بهمن سال ۹۶ تشکیل شد، زن 
جوانی مأموران پلیس را از قتل خواهرش باخبر 
کرد و گفت: »خواهرم در خانه اش بنایی داشت. 
ساعتی قبل تصمیم گرفتم به او سر بزنم، اما 
باز نکرد. مقابل  را  هر چه زنگ زدم کسی در 
در آپارتمانش رفتم که متوجه بوی گاز شدم. از 
نگرانی با مأموران آتش نشانی تماس گرفتم و 
شکستند  را  خانه  در  رسیدن  محض  به  آن ها 
و وارد شدیم. دیدم خواهرم فریبا ۳۵ ساله روی 
از  بعد  نمی کشد.«  نفس  و  است  افتاده  زمین 
به  جسد  انتقال  و  محل  در  مأموران  حضور 
شد  مشخص  تحقیقات  در  قانونی،  پزشکی 
پارگی شیلنگ گاز از روی عمد بوده و زن جوان 
قتل  به  گردن  حیاتی  عناصر  بر  فشار  اثر  بر 
تحقیقات مشخص شد  ادامه  در  است.  رسیده 
زمان  و  بوده  خانه اش  بازسازی  آن زن مشغول 
حادثه با مرد جوانی برای نصب رادیاتور ها قرار 
داشته است. به این ترتیب آن مرد به نام ایوب 
تحت  پرونده  مظنون  اولین  عنوان  به  ۳۹ ساله 
تلفن  ردیابی  با  اینکه  تا  گرفت  قرار  تعقیب 
همراه مقتول یک ماه بعد از حادثه شناسایی و 
بازداشت شد. ایوب تحت بازجویی قرار گرفت و 
بعد از اعتراف به قتل زن جوان روانه زندان شد. 
صدور  و  تحقیقات  شدن  کامل  از  بعد  پرونده 
کیفرخواست به شعبه چهارم دادگاه کیفری یک 
هیات  میز  روی  و  شد  فرستاده  تهران  استان 
قضایی همان شعبه به ریاست قاضی عبداللهی 
قرار گرفت. ابتدای جلسه دختر ۱۶ ساله مقتول 
بعد از درخواست دیه از سوی معاون قوه قضائیه 
برای دو طفل صغیر مقتول گفت: »درخواست 
قصاص دارم و حاضرم تفاضل دیه و سهم دو 

برادر های کوچکم را نیز بپردازم.«
در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت و با قبول 
جرمش در شرح ماجرا گفت: »کارگر تأسیسات 
بودم. چند روز قبل از حادثه زن جوان شماره ام 
را از طریق آگهی روزنامه پیدا کرده بود و بعد از 
تماس از من خواست تا برای نصب رادیاتور به 
خانه اش بروم. او خانه اش را بازسازی کرده بود 
و قرار بود رادیاتور ها را نصب کند که با هم به 
توافق رسیدیم به ازای پرداخت ۳ میلیون تومان 
کار نصب را برایش انجام دهم.« متهم در ادامه 
گفت: »فردای آن روز به خانه اش رفتم و با هم 
صحبت کردیم و بار دیگر کاتولوگ رادیاتور ها 
تعدادی  او  خانه  در  روز  آن  بردم.  برایش  را 
کابینت ها  این  زن گفت:  آن  که  دیدم  کابینت 
می فروشد.  تومان  هزار   ۵۰۰ و  است  اضافه 
حادثه  روز  اینکه  تا  بخرم  را  آن ها  کردم  قبول 
وقتی به خانه او رفتم تا کارم را شروع کنم که 
آن زن زیر حرفش زد و گفت: نه کابینت ها را 
می فروشد و نه الزم است تا رادیاتور ها را برای 
او نصب کنم.« متهم در خصوص قتل گفت: 
»کارگر بودم و نزدیک عید بود به همین دلیل 
وقتی کاری برایم پیش می آمد روی آن حساب 
شیشه  به  معتاد  زمان  آن  طرفی  از  می کردم. 
بر  زن  آن  حرف  از  بعد  خاطر  همین  به  بودم 
دست  از  را  اعصابم  کنترل  شیشه  توهم  اثر 
دور  را محکم  مقتول  ناخواسته روسری  و  دادم 
گردنش پیچاندم. بعد از آن شیلنگ گاز را بریدم 
از خانه مقتول فرار کردم.« متهم در آخرین  و 
دفاعش گفت: »پشیمانم و اشتباه کردم. آن روز 
در توهم شیشه مرتکب قتل شدم. دختری دارم 
به  است  سال  و  سن  هم  مقتول  دختر  با  که 
همین دلیل از اولیای دم و ریاست دادگاه تقاضا 
دارم مرا ببخشند تا دخترم بی سرپرست نشود.« 

در پایان هیات قضایی وارد شور شد.

مرگهمهسرنشینان
بوئینگ۷۳۷اتیوپی

این  هوایی  برای خطوط  سانحه  بروز  خبر  اعالم  با  اتیوپی  وزیر  نخست  دفتر 
سانحه  دچار  نایروبی  به  پرواز  مسیر  در  هواپیما  که یک  داشته  عنوان  کشور 

شده و سقوط کرده است.
گویا هواپیمای سقوط کرده یک بوئینگ ۷۳۷ بوده و تمامی ۱۵۷ سرنشین آن 

کشته شده اند.
این هواپیما هشت خدمه و ۱۴۹ مسافر داشته است.

کیلومتری جنوب  در ۶۲  هواپیما  این  رویترز،  اعالم خبرگزاری  همچنین طبق 
شرق آدیس آبابا، پایتخت اتیوپی سقوط کرده است.

پشیمانیزنفقیریکهنوزادشرا
6سالقبلبهزوجیثروتمندسپرد

زنی که شش سال قبل سرپرستی نوزاد پسرش را به خاطر مشکالت مالی به 
خانواده پولداری سپرده بود مدعی شد که دلتنگ پسرش شده و قصد دارد او را 

به خانه اش برگرداند.
جامعه سبب می شود  در  قانونی  غیر  اعمال  انجام  امکان  گزارش جوان  به   
اعمال  ارتکاب  به  دست  قانونی  ساختارهای  به  توجه  بدون  افراد  بسیاری  تا 
درگیر  قانونی  با ساختارهای  را  آنها  برخی  زمان  در گذر  بزنند که  دلخواهشان 

می کند.
 در پرونده ای که در دادسرای امور جنایی تهران بررسی شد زنی که شش سال 
قبل نوزادش را به خانواده ای پولدار سپرده بود حاال مدعی باز پس گیری کودک 

خود شده است.
از ماما و  پلیس رفت و  اداره  به  این گزارش چندی قبل زن جوانی  براساس   

پرستار بیمارستانی در تهران به اتهام فروش نوزادش شکایت کرد.
 شاکی در توضیح ماجرا گفت: شش سال قبل باردار شدم و برای زایمان در 
بیمارستانی در مرکز تهران بستری شدم. وقتی پسرم به دنیا آمد ماما و پرستار 
بیمارستان مدعی شدند نوزادم فوت کرده است و من یک روز بعد از بیمارستان 
ام  از دوستان قدیمی  از طریق یکی  از چند سال  اینکه پس  تا  مرخص شدم 
متوجه شدم مسئوالن بیمارستان باید آن روز گواهی فوت نوزادم را به من می 
دادند، اما آنها گواهی به من ندادند و به همین دلیل احتمال می دهم نوزادم را 

آنها به خانواده ای فروخته اند.
برای رسیدگی در  این شکایت پرونده به دستور قاضی رضوانی  از طرح   پس 

اختیار تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
 مأموران در نخستین گام ماما و پرستار بیمارستان مورد نظر را شناسایی و از 

آنها تحقیق کردند.
باردار بود برای   مامای بیمارستان گفت: شاکی شش سال قبل در حالی که 
درمان به بیمارستان مراجعه می کرد و پس از زایمان هم فرزند او که پسر بود 

به او تحویل داده شد و مدارک تحویل هم موجود است.
 مأموران پلیس در ادامه با تحقیق از پرستار بیمارستان راز شکایت شاکی را 

برمال کردند.
 پرستار بیمارستان گفت: شاکی در آن زمان وضع مالی خوبی نداشت به طوریکه 
را  او  ما  اما  کند،  سقط  را  جنین  بارداری  ابتدای  همان  در  بود  گرفته  تصمیم 
منصرف کردیم تا اینکه متوجه شدیم در رفت و آمدهایی که در بیمارستان دارد 
با زن و مردی که بچه دار نمی شدند و برای درمان به بیمارستان ما رفت و 
آمد داشتند ارتباط گرفته است. ما پس از زایمان فرزندش را تحویل او دادیم و 
االن احتمال می دهیم که او همان روز پسرش را برای نگهداری به آن خانواده 

سپرده است.
 پس از این مأموران تحقیقات خود را ادامه دادند تا اینکه خانواده مورد نظر را 

شناسایی کردند.
 بررسی ها نشان داد نوزاد شاکی که االن پسر شش ساله ای به نام رادمهر است 

آن زمان به عنوان فرزند به این خانواده سپرده شده است.
 پدر این خانواده در تحقیقات پلیسی گفت: من و همسرم بچه دار نمیشدیم تا 
اینکه شش سال قبل در بیمارستان با شاکی آشنا شدیم. او وضع مالی خوبی 
نداشت و قصد سقط جنین داشت، اما ما او را منصرف کردیم و هزینه درمان او 
را پرداخت کردیم و در نهایت پس از اینکه نوزادش به دنیا آمد طبق قراردادی 
که با او تنظیم کردیم نوزاد را به عنوان فرزند خودمان به ما سپرد. ما رادمهر 
را مثل فرزند خودمان بزرگ کردیم و او االن خبر ندارد که ما پدر و مادر واقعی 

او نیستیم.
 در ادامه شاکی مورد بازجویی قرار گرفت. وی با اظهار پشیمانی درباره شکایت 
دروغش از پرسنل بیمارستان گفت: چند سال قبل از همسرم به خاطر اعتیادش 
جدا شدم و بعد با مرد سالخورده ای ازدواج کردم. شش سال قبل از او بچه دار 
این  با  اینکه  تا  کنم  سقط  گرفتم  تصمیم  مالی  مشکالت  خاطر  به  اما  شدم 
خانواده آشنا شدم و تصمیم گرفتم سرپرستی پسرم را پس از به دنیا آمدن به 
آنها واگذار کنم. االن پس از شش سال پشیمان شدم و دلم برای پسرم تنگ 
شده است و به همین خاطر این شکایت دروغین را مطرح کردم تا به پسرم 

برسم.تحقیقات درباره این حادثه به دستور قاضی رضوانی ادامه دارد.

خبر

علیه  روسیه،  دیگر  چندشهر  و  مسکو  در  نفر  هزاران 
راه پیمایی کردند.   روسیه  در  ملی  اینترنت  راه افتادن 
امنیتی  نهادهای  مجوز  با  مسکو،  مرکز  در  معترضان 
گردهم  ساخاروف«  »پراسپکت  خیابان  در  روسیه، 
آمده بودند و شعار می دادند که اینترنت ملی  و مستقل 

را انزوای اینترنتی روسیه خواندند.
گردهمایی  این  )آزادیخواهی(  لیبرتاریانسکی  حزب 

اعتراضی را برگزار کرده بود.
ماموران سر راه  رسیدن معترضان به خیابان گردهمایی، 
دستگاه های بُمب یاب گذاشته بودند که معترضان تقریبا 
می شدند  منتظر  آن   از  گذشتن  برای  دقیقه   ۲۰ باید 
بازداشت کردند  به بهانه های مختلف  را  بیش از ۲۰تن  و 
ملی  اینترنت  علیه  بودند.  اعتراض  نوجوان  اغلب  که 
برگزار شد ولی  وارونژ و خاباروفسک هم  در شهرهای 

امنیتی ها نگذاشتند چنین اعتراضی در سن پترز بورگ 
پا بگیرد 

پیش  چندروز  ملی و مستقل  اینترنت  راه انداختن  طرح 
در شور نخستین در دوما، پارلمان روسیه، تصویب شد 
و بررسی آن در دوما ادامه دارد. تحلیل گران می گویند 
روسیه با اینترنت مستقل می خواهد اگر آمریکا اینترنت 

را قطع کرد، غافل گیر نشود.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان همدان از تلف شدن 
1۲ هزار مرغ با ریزش سقف یک مرغداری در همدان 

خبر داد . 
تلف شدن 1۲ هزار  از  نقی پور در همدان  امیرحسین 
مرغ در همدان خبر داد و اظهار کرد: به دلیل بارش 
در همدان  مرغداری ها  از  یکی  در همدان سقف  برف 
از یک  فرو ریخت و متاسفانه 1۲ هزار مرغ تخم گذار 

مرغداری 4۰ هزار قطعه ای تلف شد.
وی در ادامه با اشاره به ضبط و معدوم سازی 31 تن مرغ 
منجمد فاسد طی روزهای گذشته در همدان بیان کرد: 
بار اول با نمونه  برداری صورت گرفته از انبار پشتیبانی 

امور دام 31 تن مرغ  فاسد تشخیص داده شد.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان همدان با بیان اینکه 
منجمد  مرغ  تن   31 بودن  فاسد  تهران  در  دیگر  بار 

حکم  با  و  مشخص  همدان  سردخانه های  از  یکی  در 
انجام شد گفت: مراجع قضایی  دادستان معدوم سازی 
در حال بررسی هستند که آیا این مرغ ها ناسالم وارد 

همدان شده یا در سردخانه فاسد شده است.
وی تاکید کرد: گفته می شود عالوه  بر مرغ های موجود 
در سردخانه همدان، محموله های دیگری وجود داشته 

اما آنها سالم هستند.

وزارت  دانشجویان  امور  و  بورس  معاونت  آمار های  براساس 
علوم، تنها در شش ماه اخیر تعداد مؤسسات لغو مجوز شده 

اعزام دانشجو به خارج، رشد چشمگیری داشته است.
کارگروه نظارت بر عملکرد مؤسسات در معاونت بورس وزارت 
به  دانشجو  اعزام  مؤسسات  به روزرسانی  جدیدترین  در  علوم 
خارج از کشور ۲3۶مؤسسه اعزام دانشجو را بررسی کرده است. 
این کارگروه در تازه ترین به روزرسانی اش، فهرست 11۶مؤسسه 
مجاز  1۲۰مؤسسه  و  دانشجو  اعزام  مجوزشده  لغو  شرکت  و 

اعزام دانشجو به خارج از کشور را منتشر کرد. 
لغو  شرکت  و  11۶مؤسسه  مجموع  از  فهرست  این  براساس 
مجوزشده اعزام دانشجو، مجوز تعدادی از مؤسسات تا اطالع 
ثانوی تعلیق و مجوز تعدادی از مؤسسات هم لغو شده است. 
زمان  دانشجو،  اعزام  مجاز  1۲۰مؤسسه  فهرست  از  همچنین 
مجوز برخی از مؤسسات به اتمام رسیده که تمدید مجوز آن ها 

در دست بررسی است. 
دانشجویان  امور  و  بورس  معاونت  که  است  حالی  در  این 
1۲۹مؤسسه  امسال  مهر  در  دانشجویان  امور  سازمان  خارج 
اعزام دانشجو را مجاز و 1۰۷مؤسسه را غیرمجاز اعالم کرده 
است. یعنی براساس آمار موجود طی شش ماه گذشته تعداد 

مؤسسات مجاز اعزام دانشجو از 1۲۹به 1۲۰و تعداد مؤسسات 
غیرمجاز از 1۰۷به 11۶مؤسسه رسیده است. 

و  ضوابط  به  توجه  با  دانشجو  اعزام  مجوزشده  لغو  مؤسسات 
از  دانشجو  اعزام  درخصوص  فعالیت  هیچ گونه  اجازه  مقررات، 
تمام  بنابراین  داشت؛  نخواهند  قرارداد  عقد  و  مشاوره  قبیل: 
متقاضیان نسبت به اقدامات این مؤسسات باید دقت نظر کامل 
اعزام می کند،  به خارج  دانشجو  که  باشند. مؤسسه ای  داشته 
به  می توان  جمله  از  که  باشد  داشته  ویژگی هایی  باید  اساساً 
سابقه تحصیل و زندگی در خارج از کشور مخصوصاً در حوزه 
فعالیت وی، تسلط واقعی و نه صوری به یک زبان خارجی و 

داشتن سوابق کاری در امر آموزش و پژوهش را نام برد. 
ولی  بفرستد،  خارج  به  دکترا  دانشجوی  کسی  می شود  مگر 
نداشته  دکترا  درجه  کارشناسانش  از  یکی  حداقل  یا  خودش 
سایر  و  علوم  وزارت  معتمد  اینکه  عین  در  مؤسسات  باشند؟ 
نهاد های ذی ربط هستند از شایستگی های متفاوتی برخوردارند 

و باید همیشه تحت نظارت باشند. 
کمیسیون  رئیس  نایب  محمدی،  داوود  که  بود  امسال  مرداد 
تعداد  از  دقیقی  آمار  کرد،  اعالم  مجلس  تحقیقات  و  آموزش 
هستند  مؤسسات  این  باالخره  اما  نداریم،  غیرمجاز  مؤسسات 

که فعالیت می کنند. جالب اینکه این نماینده گفته بود تا االن 
در کمیسیون آموزش خیلی به این مسائل پرداخته نشده، در 
حالی که جا دارد به آن بپردازیم و به هر حال مربوط به حوزه 

آموزش می شود و صدمه زننده است!
این غفلت مجلس در حالی است که بیش از 1۲ سال از مصوبه 
دولت درخصوص ساماندهی مشکالت دانشجویان ایرانی خارج 
مؤسسات  که  هستیم  شاهد  همچنان  اما  می گذرد،  کشور 
غیرمجاز کم نیستند و با تبلیغات اغواکننده، جوانان بسیاری را 

به سراب دانشگاه های خارج می فرستند. 
خانواده ای که می خواهد، هزینه زیادی برای اعزام فرزندش یا 
خودش برای تحصیل به خارج از کشور پرداخت کند، در ابتدا 
مجوز  کرده،  مراجعه  آن  به  که  مؤسسه ای  این  آیا  بداند  باید 

دارد یا ندارد؟ 
از  را  معتبری  دانشگاه  ابتدا  اقدامی  هر  از  قبل  باید  بنابراین 
انتخاب کنند،  اداره دانش آموختگان وزارت علوم  روی لیست 
سپس به لیست مؤسسات خدماتی اعزام مجاز و غیرمجاز که 
در وب سایت اداره بورس دانشجویان خارج وزارت علوم منتشر 
 http://scholarship. saorg. ir شده صرفاً به نشانی

مراجعه کنند.

اعتراض هزاران نفر علیه راه افتادن اینترنت ملی در روسیه

تلفشدن12هزارمرغدراثرریزشسقفیکمرغداری

افزایشچشمگیرمؤسساتغیرمجازاعزامدانشجو

وزیر آموزش و پرورش:
رتبهبندیمعلمانازمهر۹۸اجرامیشود

تا  است  مصمم  دولت  اینکه  بیان  با  بطحایی  محمد  سید 
به  گفت:  شود،  اجرایی  و  تصویب  حتما  معلمان  رتبه بندی 
اجرا  معلمان  رتبه بندی  آینده،  سال  مهر  از  خداوند  لطف 

می شود.
 سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش درباره آخرین 

خصوص  در  کرد:  اظهار  معلمان  رتبه بندی  الیحه  وضعیت 
این  شده،  داده  بنده  به  که  قولی  معلمان  رتبه بندی  الیحه 

است که تا پایان امسال در دولت مطرح شود.
وی ادامه داد: امیدواریم این الیحه تا پایان امسال در دولت 

مطرح شود و به سرعت بتوانیم به مجلس ارسال کنیم.

است  این  کنم  عرض  می توانم  آنچه  کرد:  تصریح  بطحایی 
تصویب  حتما  معلمان  رتبه بندی  تا  است  مصمم  دولت  که 

و اجرایی شود.
مهر  به  آیا  اینکه  و  این طرح  اجرای  زمان  در خصوص  وی 
سال ۹۸ می رسد، گفت: به لطف خداوند از مهر سال آینده 

اجرا می شود.
 بر اساس جزء ۲ بند الف ماده ۶3 قانون برنامه ششم، نظام 
رتبه بندی معلمان باید تدوین و اجرا شود که ردیف مستقلی 
هزار   ۲ مبلغ  با   ۹۸ بودجه سال  در  رتبه بندی  اجرای  برای 

میلیارد تومان پیش بینی شده است.
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واژگونی یک دستگاه 
پژو پارس با 2 كشته 

رئیس پلیس راه استان گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه پژو پارس در محور 
" راین-جیرفت " دو نفر جان باختند. 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "یوسف نجفی"در تشریح 
این خبر، گفت: درپی کسب خبری از مرکز فوریت های پلیس 110 مبنی بر 
واژگونی یک دستگاه خودروي سواري پژوپارس در محور " راین-جیرفت" 

، بالفاصله ماموران گشت "پلیس راه ماهان" به محل حادثه اعزام شدند.
سرهنگ نجفي تصریح کرد: در این حادثه سرنشین سواري پارس که خانمي 
حدوداً 60ساله بوده جان خود را ازدست داد و دیگر سرنشین که دختر نوجواني 
حدودا" 16 ساله بود مجروح وبه بیمارستان انتقال داده شد که وي نیز در 

بیمارستان فوت شد.
رئیس پلیس راه شمال استان در پایان با اشاره به این که کارشناسان پلیس 
راه ،علت  این حادثه را  عدم توانایي در کنترل وسیله نقلیه ناشي از تخطي 
از سرعت مطمئنه اعالم کردند خاطرنشان کرد: درصد قابل توجهي از سوانح 
رانندگي از نوع واژگوني هستند که بیشتر عامل انساني و خطاهائي ناشي از 

خواب آلودگي و سرعت زیاد باعث وقوع آن مي شوند.

كشف 190 كيلو تریاک در "گلباف" 
فرمانده انتظامي شهرستان کرمان از توقیف یک دستگاه سواری ال 90 حامل 

190 کیلو تریاك در عملیات ماموران انتظامي بخش گلباف خبر داد. 
سرهنگ "محمدرضا فداء" در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبري پلیس در 
با انجام یک سري  انتظامي بخش گلباف  تشریح این خبر گفت: ماموران 
اقدامات اطالعاتي از حمل و جابه جایي مواد مخدر مطلع و پیگیري موضوع 

به صورت ویژه در دستور کار آنان قرار گرفت.
وي بیان کرد: ماموران انتظامي این بخش با تشكیل اکیپي به مسیرهای 
احتمالی حرکت قاچاقچیان اعزام و در نهایت در محور"گلباف – نی بید"به 

یک دستگاه خودرو ال 90 مشكوك و دستور توقف آن را صادر کردند.
فرمانده انتظامي شهرستان کرمان افزود: راننده خودرو بدون توجه به اخطار و 
ایست پلیس با افزایش سرعت و حرکات مارپیچ اقدام به فرار کرد که پس از 
یک تعقیب و گریز نهایتاً قاچاقچیان عرصه را بر خود تنگ دیده  وخودرو را 

رها و با استفاده از تاریكی شب از محل متواري شدند.
سرهنگ" فداء" تصریح کرد: در بازرسي از خودرو 190 کیلو تریاك کشف و 

به همراه خودرو به مقر پلیس داللت داده شد.
فرمانده انتظامي شهرستان کرمان با اشاره به شناسایی قاچاقچیان و تالش 
برای دستگیری آنان، افزود:مقابله  با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر 

در دستور کار پلیس قرار دارد.

دستگيری سارق بدل انداز سکه
 در كرمان 

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت:سارق بدل انداز سكه با هوشیاری 
ماموران انتظامی یگان امداد این فرماندهی دستگیر شد. 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس،سرهنگ "محمد رضا فداء" گفت: 
با   شخصي  اینكه  بر  مبني  اطالعاتي  دریافت  از  پس  یگان  این  مأموران 
استفاده از سكه های بدل ،اقدام به بدل اندازی در طال فروشی ها مي کند، 

دستگیري متهم را در دستور کار خود قرار دادند.
 وی گفت: ماموران انتظامی این یگان با یكسری کار اطالعاتی و پایش 
تصویری بازار بزرگ و با هوشیاری ماموران، سارق که در حین بدل اندازی در 
یكی از طال فروشی های بازار بود را  شناسائی  و  در یک عملیات غافلگیرانه 

وی را دستگیر و جهت تحقیقات بیشتر به کالنتری منتقل کردند.
سرهنگ فدا بیان کرد: سارق که در رویارویي با شواهد موجود چاره اي جز 
بیان حقیقت نداشت به جرم خود مبنی بر بدل اندازی 20 عدد سكه طال به 

پنج طال فروش بازار کرمان اعتراف کرد.
این  انتظامی  کارکنان  گفت:  پایان  در  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
فرماندهی در این ایام حساس سال با تالشی جهادی نسبت به کاهش سرقت 
ها و جرائم کوشا بوده و خدمات رسانی سریع و به موقع به شهروندان  را در 

اولویت کاری خود دارند.

تیم فوتبال استقالل تهران که یکی از بهترین خطوط 
حمله لیگ را دارد، بیشترین تعداد گلزن را هم در این 

مسابقات دارد.
موفق  تهران  استقالل  فوتبال  تیم  مهر،  گزارش   به   
صفر  بر  یک  را  سلیمان  مسجد  نفت  میهمانش  شد 
شکست دهد تا نه تنها به رده سوم جدول برسد، بلکه 
خط حمله این تیم هم به لحاظ آماری بعد از سپاهان 
و تراکتورسازی سومین خط حمله خطرناک لیگ برتر 

باشد.
تک گل آبی پوشان در این بازی توسط علی کریمی زده 
شد تا این بازیکن شانزدهمین گلزن فصل آبی پوشان 

باشد.
شاگردان شفر در این فصل ۳۳ بار گلزنی کرده اند که 
۱۶ بازیکن این تیم بعالوه ۳ بازیکن تیم های حریف در 

به ثمر رساندن این گل ها سهیم بوده اند.
استقالل با داشتن ۱۶ گلزن بیشترین تعداد گلزن را به 

خود اختصاص داده تا گسترده ترین دامنه گلزنی در این 
تیم باشد و عماًل تعداد بازیکنانی که گل زدن را تجربه 

کرده اند از بازیکنانی که گل نزده اند بیشتر باشد.
با  به استقالل، نساجی و سپاهان  نزدیک ترین تیم ها 
۱۱ گلزن هستند و کمترین تعداد گلزن هم به پدیده، 
فوالد، سپیدرود و استقالل خوزستان با ۷ گلزن تعلق 

دارد.
تعداد گلزنان تیم های لیگ برتری تا پایان هفته بیست 

و یکم به این ترتیب است:
۱ - استقالل ۱۶

۲ - سپاهان و نساجی ۱۱
۳ - تراکتورسازی و نفت مسجد سلیمان ۱۰

ذوب  و  نفت  صنعت  سازی،  ماشین  پرسپولیس،   -  ۴
آهن ۹

۵ - پارس جنوبی و پیکان ۸
۶ - پدیده، فوالد، سپیدرود و استقالل خوزستان ۷

طرح  گفت:  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
پاکسازی مناطق جرم خیز و ارتقاء امنیت عمومی جامعه 

در این شهرستان اجرا می شود.
به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان  ، سرهنگ محمدرضا ایران نژاد؛ فرمانده انتظامی 

سیرجان گفت: در این طرح نیز همکاری و تعامل مردم 
جامعه  پایدار  امنیت  استقرار  عامل  مهمترین  پلیس  با 
بوده و پلیس در این شهرستان با این هدف کار را پیش 

می برد.
وی افزود:امنیت و آرامش مهمترین محصول تعامل مردم 

با پلیس است و با باالترین شاخص تحقق می یابد.
کرد:این  اظهار  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
از  خیز  جرم  و  آلوده  مناطق  پاکسازی  هدف  با  رزمایش 
تعقیب؛ مواد مخدر  اوباش؛ متهمان تحت  و  ارازل  وجود 
قاچاقچیان  با  مقابله  و  مسروقه  اموال  کشف  صنعتی؛ 

سوخت اجرا خواهد شد.
وی گفت:این طرح با هدف تامین نظم و امنیت شهروندان 
وقوع  از  پیشگیری  همچنین  و  محیط  سالمت  ایجاد  و 
جرم انجام می شود.این طرح در شهرستان رفسنجان نیز 

اجرا می شود.

مامورین انتظامی شهرستان کرمان وبم مقدار ۳۴0 کیلوگرم انواع مواد 
باشگاه  های  استان  گروه  گزارش  به  کردند.  وضبط  کشف  را  مخدر 
کرمان  انتظامی شهرستان  فرمانده  فدا  ،  سرهنگ  جوان   خبرنگاران 

همچنین از کشف 1۵0 کیلوگرم تریاك و دستگیری یک قاچاقچی با 
هوشیاری تیم گشت کالنتری 12 این شهرستان خبر داد. سرهنگ اکبر 
نجفی گفت: ماموران گشت کالنتری12 این فرماندهی حین گشت زنی 

به یک دستگاه خودرو پراید مشكوك شده و آن را متوقف کردند که در 
بازرسی از آن 1۵0کیلوگرم تریاك جاساز شده کشف و راننده دستگیر 

شد.

و  تریاك  کیلوگرم   1۳2 کشف  از  سیرجان  انتظامي  فرمانده 
دستگیري ۳ قاچاقچي در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی 

در این شهرستان خبر داد. 
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد در تشریح این خبر گفت: ماموران 
پلیس مبارزه با موادمخدر این شهرستان در راستاي طرح ارتقاء 

محور  عبوری  خودروهای  کنترل  هنگام  اجتماعی  امنیت 
پارس مشكوك  پژو  به یک دستگاه خودروی  اصلی سیرجان 
از  بازرسی  در  کرد:  تصریح  وي  کردند.  متوقف  را  آن  و  شده 
ای  ماهرانه  بسیار  طرز  به  که  تریاك  خودرو1۵کیلوگرم  این 
دستگیر  راننده  و  کشف  بود،  شده  جاساز  آن  از  قسمتی  در 

شد. سرهنگ ایران نژاد خاطرنشان کرد: ماموران در عملیاتی 
یک  شهربابک  موادمخدر  با  مبارزه  پلیس  همكاری  با  دیگر 
دستگاه وانت پیكان را در همین محور متوقف و در بازرسی 
از آن117کیلوگرم تریاك کشف و راننده و سرنشین این خودرو 

را دستگیر کردند.  

شهروندان  از  پایان  در  سیرجان  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
مخدر  مواد  از  ناشي  اجتماعي  تبعات  کاهش  براي  خواست 
یاري  قاچاقچیان  دستگیري  و  شناسایی  عرصه  در  را  پلیس 
کنند و هرگونه اخبار در اینباره را از طریق سامانه128 به پلیس 

اطالع دهند.

مربیگری  به  کرمان  استان  نماینده  شهربابک،  شهرداری 
حمیده ایرانمنش در رقابت های لیگ برتر تنیس روی میز 

بزرگساالن کشور قهرمان ایران شد.
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
 8 بین  رقابت  ماه  چهار  گذشت  از  پس  کرمان،  از  جوان 
بزرگسال  بانوان  میز  روی  تنیس  برتر  لیگ  در  تیم حاضر 
کشور، سرانجام کاپ طالی این مسابقات از آن شهرداری 
شهربابک شد. در مرحله نخست فینال، به رغم اینكه نامی 
نو سه بر یک از شهرداری شهربابک جلوتر بود، در نهایت 

پنج بر چهار بازی را واگذار کرد.
و  مغلوب شد  چهار  بر  پنج  نیز  برگشت  بازی  در  تیم  این 

نتوانست از عنوان قهرمانی فصل گذشته خود دفاع کند.
و  تندرست  این مسابقات هم دیجی  نیمه نهایی  در مرحله 
دانشگاه آزاد به ترتیب با شكست برابر نامی نو و شهرداری 
شهربابک از رسیدن به فینال باز ماندند و به طور مشترك 

سوم شدند.
لیگ برتر تنیس روی میز بانوان به صورت متمرکز در دو 
مرحله مقدماتی و پلی آف برگزار شد. تیم های مناطق نفت 
ایرانیان  رشد  کرمان،  ساسان  همدان،  اکباتان  جنوب،  خیز 
البرز، نامی نو اصفهان دانشگاه آزاد تهران، دیجی تندرست 
و شهرداری شهربابک تیم های حاضر در این دوره از لیگ 

بودند.

تعداد گلزنان تیم های لیگ برتر در فصل هجدهم 
استقالل صدر نشين است

آغاز طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در سیرجان

كشف ۳۴0 كيلوگرم مواد در استان كرمان

كشف1۳2كيلوگرم تریاک در عمليات پليس سيرجان 

تنیسورهای شهربابکی فاتح رقابت های لیگ برترشدند

خبر
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مهدی حاج محمدی یکی از فعاالن تئاتر کرمان است که 
پیشرو  همواره  نویسی  نمایشنامه  و  کارگردانی  زمینه  در 
به معضالت اجتماعی می پردازد و  بوده و هست. همواره 
دلسوزی هایش را ما روزنامه نگاران درک می کنیم. البته 
در طرح برخی انتقادات همواره تند برخورد می کند و برای 
انتقاد کردن، سانسور و فیلتر را برنمی تابد. با خبر شدیم 
انتشار  به  موفق  پژوهش  و  تحقیق  سال  چند  از  پس  که 
همین  بنابر  است.  شده  پارسیانه«  رقص  »کوروش  کتاب 
گفتگویی  فرهیخته  مرد  این  با  که  گرفتیم  تصمیم  اتفاق 
را  گفتگو  این  متن  توانید  می  ادامه  در  که  باشیم  داشته 

مطالعه فرمایید.
به عنوان اولین سوال با توجه به متن کتاب ایشان پرسیدیم 
است  ای  ثانیه  ارتباطات  که  جایی  مدرنیته  عصر  در  که 
به  برای  انتظار کشیدن  ماهها  و  چاپار  از  که  بود  الزم  آیا 
داد:  پاسخ  مقصد رسیدن حرف زده شود؟ که وی چنین 
را  ها  بعضی   . است  امروز  شده  بروز  آدمهای  سئوال  این 
و  التاف وقت است  نهادن  به گذشته  پا  برآن است  عقیده 
حل  امروز  جهان  از  را  ای  مساله  آن  ندانستن  یا  دانستن 
نمی کند و بعضی ها هم عقیده متضاد این نظر را دارند که 
باید به گذشته نگریست و آن را خوب محافظت کرد چون 
خود ما نیز در این سرعت پرواز و موشک تاریخ آیندگانیم. 
به همین دلیل است که سعی می کنیم اخالقیات مثبتی 
از خودمان بروز دهیم که به یادگار انسانی نیک بمانیم در 
از  تولد  بدو  از  ما  تاریخ  که  همانطور  آینده  آدمهای  جلوه 
مهاجرت مادها و پارسها به مرکز فالت و کوههای زاگرس 
تا کوچک خان و بزرگ مردانی دیگر که بودند و هستند 
و خواهند بود. تاریخ پر از آدمهای خیر و شر است، پر از 

جنگ ها، شکست ها، پیروزی ها، و ...است. 
حاج محمدی در ادامه گفت: کوروش بزرگ همان پدیده 
وادی  این  در  اکنون  و  شود  نمی  کهنه  که  است  تاریخ 
فراموش کردن انسانیت نجات بخش روح و جسم انسان ها 

است. همین مردی که ایران را به وجود آورد. پارس و ماد را 
متحد کرد او به راستی اصلح و مردی صالح است او بزرگ 
مرد خوب و خیر در رزم و بزم است در رزمی که شخص 
ترور کننده خود را که تیر به بازوی کوروش می اندازد او 
را می بخشد و در بزم همان دختر زیبای شوشی را که به 
اسارت و برای او هدیه می آورند حاضر نیست حتی او را 
در جنگ  که  دنبال شوهرش  به  و دستور می دهد  ببیند 
علیه سپاه کوروش بود بفرستند و همسرش را به او بدهند 
و این رفتار باعث می شود که به پاس قدردانی از کوروش 
بزرگ ایثارگرانه در رکابش می جنگند و امپراتوری شرق و 
غرب، شمال و جنوب را تا سرحد هند و یونان، مصر و آفریقا 
و روسیه و آبهای جنوب می گستراند. باید به ضرورت، گاه 
وقتی به تاریخ مان بنگریم و از این پل به گذشته برویم و 
انسانهای نیک را نظاره کرد و مطالعه نمود و به آنها درود 
فرستاد آن هم در عصری که حمله و موشک و خونریزی و 
سر بریدن انسانها رایج شده است. باید بدانیم که در باستان 
وحشی که در اروپا و آن سویش انسان ها خون یکدیگر را 
در جام سر می کشیدند، انسانی بود که در جام آب گوارای 
افق می  به  و  نیوش می کرد  را  البرز و زاگرس  برف های 
نگریست و می گفت »قسم به خورشید که مرا یاری می 
کند خورشیدی که نور می بخشد و نور نمی گیرد و خودش 
او اشک ریزان  و  اهورایی که سپاس دارد  نور است«  همه 
در کنار فرات سجده اش می کند و خروشان بودن فرات 
آرام می گیرد و کوروش بزرگ آرام و بدون خون ریزی مثل 
همه فتوحاتش بابل را فتح می کند. آری از این تاریخ باید 
گفت و باید نوشت و خواند و دانست در زمانی که بسیاری 
بت می پرستیدند و خدا را نمی شناختند، او دست به سوی 

آسمان برده و اهورایش را می پرستید.
ساله  هزار  چند  پشتوانه  دانست  باید  گفت:  ادامه  در  وی 
بال  عقابیست  ما  درفش  کیست.  و  چیست  کجاست،  ما 
به دستان  پرواز می کند آن هم  ایران  فراز  بر  گشوده که 
مردی فداکار و هنرمندی آراسته به لباسهای وزین مهربانی 
سخت  دوران  مرد  کوروش  است.  ایران  اینجا  صداقت،  و 
باستان و مرد غریب امروز است. آنجا که پدر بزرگش قصد 
مرگ او می کند و او در دامان زن و مرد چوپانی مثل همه 
نیکان، چوپانی و اسب سواری و تیراندازی و شنا می آموزد. 

کوروش آنقدر زیباست که همسرش در همان کودکی او را 
می پسندد او در عصری مهربان و بزرگ بود که پادشاهان 
دانستند  افتخار می  را  داشتن هزار زن  و  داشتن حرمسرا 
او  به  وفاداری  احترام  به  از مرگ همسر  بعد  ولی کوروش 

دیگر ازدواج نکرد.
این نویسنده در ادامه می گوید: کوروش بزرگ شخصیتی 
بر  پارسیانه  رقص  نمایشنامه کوروش  و  است  موثر  و  مهم 
حسب  وظیفه تاریخی ازبرای آشنا شدن با این مرد تاریخ 
نگاشته شده است. این نمایشنامه حاصل چهارسال تحقیق 
و پژوهش در تاریخ ایران است. زمانی که در حال تحقیق 
بودم ُشب و روزم شده بود کوروش بزرگ، همان مردی که 
در یکی از صحنه های نمایشنامه می بینیم که ایستاده بر 
این سکو جوری  سکویی که نقطه عطفش همین بس که 
تعبیه شده که مبادا شانه کوروش از مردم باالتر رود و می 
گوید: منم کوروش.... و در پس زمینه پیکی بر لوح گلین 
قانون و اخالق را با خط میخی بابلی و پارسی برای آیندگان 
به ارمغان می گذارد. برایم خیلی مهم بود که شخصیتهای 

کاساندان  کوروش،  مادر  ماندانا  باشند،  زن  اثر  این  اصلی 
همسر کوروش، پانته آ زنی زیبا که برای او به ارمغان می 
که  تومیریس  نام  به  دیگر  زنی  و  پذیرد  نمی  او  و  آورند 
از این نمایشنامه  در آخر کوروش را می کشد. در بخشی 
کوروش از سربازان مادی شکست می خورد و به پاسارگاد 
می گریزد و مورد شماتت و زخم زبانهای سربازان و مردم 
قرار می گیرد و اینجا کاساندان او را تشویق به بازگشت به 
زبانها می  تنه در مقابل زخم  میدان می کند و خود یک 
ایستد و این صحنه به حق نشان می دهد که چرا کوروش 
به زنان اهمیت می دهد یا صحنه زیبای پانته آ و سرداری 
که کوروش او را به او سپرده تا آمدن همسرش مواظب او 
باشد ولی سردار قصد کام گرفتن از او را دارد. فقط کوروش 
زمانی پانته آ را می بیند که در صحنه ای دیگر به خاطر 
مرگ شوهرش دست به خود کشی می زند و خودش هم 
که  سازد  می  یادبودی  خاطرشان  به  کوروش  و  میرد  می 
هنوز در مرز بابل و ایران این یاد بود نمایان است، در جای 
او پی  باز و صادقانه  به کوروش و فکر  ما  این کتاب  جای 

می بریم.
از شما متشکرم که این وقت را در اختیار من قرار دادید تا 
با مردم کرمان سخن گفته باشم و امیدوارم که این کتاب 
تاریخ  از  نیک  بخشی  داشتن  نگه  زنده  زمینه  در  بتواند 

تاثیرگذار باشد.
کرمان امروز:

وقتی از شروع تا پایان نمایشنامه کوروش رقص پارسیانه را 
می خوانیم الحق به خوبی شخصیت این بزرگ مرد برایمان 
ملموس می شود با او همزاد پنداری می کنیم و در کنارش 
فکر  به  اول  جنگ  میدان  در  کوروش  که  آنجا  جنگها  در 
مورچه هایی است که مبادا آسیب ببینند انگار با شخصیتی 
خیالی رو به رو می شویم اما او حقیقت دارد. مطلب مهم 
و با ارزشی که در این اثر نمایان و تاثیر گذار است استفاده 
از عادی نویسی است که در زمینه راحت خواندن این اثر 
بسیار کمک کرده است. در ابتدا به نظر می رسید که این 
کتاب هم مانند دیگر آثار نمایشی تاریخی از دیالوگ های 
ادامه  از  قبل  باید  که  است  شده  تشکیل  سنگین  موزون، 
برای  کار  نتیجه  در  و  کرد  فکر  ها  دیالوگ  این  مفهوم  به 
خوانندگان سخت شود. اما نویسنده به حق با کوتاه نویسی 
و ساده نویسی و به روز حرف زدن در فهم این اثر موفق و 

تاثیر گذار بوده است.
از  ایشان  شک  بی  داریم  نویسنده  این  از  که  شناختی  با 
مانند خیلی های دیگر در شهری  است که  جمله کسانی 
واقع شده است که به قول خودش هنر سوز است. او کتابی 
را با زحمت بعد از چهارسال تحقیق به چاپ رسانده ولی 
حتی دوستان نزدیک او هم هنوز یا این اثر را نخوانده اند و 
یا تمایلی به خواندن ندارند که این متاسفانه روند هنر تئاتر 
در این شهر است. حاج محمدی در فکر انتشار زندگینامه 
این  از  مشتاق علی شاه است و ما بسیار خوشحال شدیم 
هنر  وضعیت  نگران  شدت  به  محمدی  حاج  مهدی  خبر. 
درون  مافیای  گریبانگیر  بد جوری  که  است  تئاتر شهرش 
بتوان  که  است  امید  است،  شده  نوازی  غریب  و  ها  گروه 
رونمایی  خوبی  به  کتابها  دیگر  که  همانطور  مراسمی  با 
می شود از این کتاب نیز رونمایی شود. البته مهدی حاج 
محمدی به خبرنگار ما گفته است که از دوستان بعد از عید 

قول این کار را گرفته است.

انتظار ماندانا، حمایت کاساندان و اعتماد پانته آ
در گفتگوی اختصاصی »کرمان امروز« با مهدی حاج محمدی، کارگردان تئاتر و نویسنده کتاب »کوروش رقص پارسیانه« مطرح شد:

گفتگو:
 مهدی فتح نجات

فرمانده نیروی قدس سپاه از رهبر معظم انقالب نشان 
ذوالفقار دریافت کرد.

فرماندهی  آیت اهلل خامنه ای،  ایسنا، حضرت  به گزارش 
سلیمانی،  قاسم  پاسدار  سرلشکر  به  قوا  کل  معظم 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  قدس  نیروی  فرمانده 

نشان »ذوالفقار« اهدا کردند.
است  نظامی  عالی  نشان های  جمله  از  ذوالفقار  نشان 
که به پاس رشادت ها و موفقیت در فرماندهی از سوی 
قاسم  سرلشکر  می شود.  اعطا  قوا  کل  معظم  فرمانده 
سلیمانی اولین فرماندهی است که پس از انقالب مفتخر 

به دریافت این نشان شده است.
واسطه  به  نیز  این  از  پیش  سلیمانی  قاسم  سردار   
فرماندهی لشکر ۴۱ ثاراهلل در سال های دفاع مقدس ۳ 

نشان فتح دریافت کرده بود.
نماینده  علی شیرازی،  ایسنا، حجت االسالم  گزارش  به 

ولی فقیه در نیروی قدس سپاه در پیامی اهدای نشان 
»ذوالفقار« از سوی حضرت آیت اهلل خامنه ای را به سردار 

قاسم سلیمانی تبریک گفت. در این پیام آمده است:
»برادر عزیز و گرامی سردار سرلشگر پاسدار حاج قاسم 

سلیمانی
دریافت نشان ذوالفقار، باالترین مدال افتخار جمهوری 
اسالمی ایران از دست فرماندهی معظم کل قوا حضرت 
شریف  ملت  عالی،  جناب  به  را  عزیز  خامنه ای  امام 
ایران، فرماندهان و پرسنل نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی و جبهه مقاومت و به تمامی دوستداران 
سردار تبریک و تهنیت عرض می کنم و به علت رضایت 
و  و خدمات صادقانه  عالی  از جناب  مقتدایمان  و  موال 
خالصانه تان بر خود می بالم و از خداوند عزیز و مهربان 
و  پیروز  و  موفق  خواهانم.  را  شما  پیش  از  بیش  عزت 

سربلند باشید.«

اهدای نشان ذوالفقار به سردار کرمانی
با تصمیم مقام معظم رهبری،  انجام شد؛ 


