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روزان هم  یادداشت: 

جشن بهار

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم

 داستایفسکی، دیوانه ای که نابغه  شد 
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عملکرد شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر در سال 1397

همراه با ویژه نامه ی زنده یاد
 دکتر باستانی پاریزی، منتشر شد:

ویژه نامه نوروزی
 ماهنامه سرمشق
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استاندار کرمان:

طرح جدید قرارگاه فرهنگی

استان اهداف شورای 

کند فرهنگ عمومی را دنبال 

نماینده ولی فقیه در استان کرمان:
برای هماهنگ شدن با گام دوم انقالب 

توجه به فرهنگ راه  را کوتاه می کند
متن در صفحه دوم

ضرب المثل های کرمانی

3

مهندس تقی زاده، مدیرعامل شرکت گل گهر: 

با قدرت از تفکر صعود حمایت میکنم

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

   هشدار پلیس آگاهی در خصوص کالهبرداری  پیامکی

   پلمب ۵ واحد صنفی در شهرستان منوجان

  شرایط واگذاری »مسکن« به مددجویان بهزیستی

   حال بهنام صفوی خوب نیست برای او دعا کنید

   خوش شانس ترین  مرد جهان

   پایان مسابقات تکواندو قهرمانی نوجوانان استان 

اخبار ایران، جهان و حوادث:

یادداشت:

ای دریغ
 از پارسال!

 صفحه  پنجم

گزارش »کرمان امروز« 
از نایاب شدن شکر

 در کرمان و معضلی 
افزوده بر معضالت شب 

عید امسال در کرمان:

اگر جای نگرانی نیست 
پس این نوشته 

چه می گوید؟

کن: گردشگران نوروزی و آشنایی بیشتر با این اما گزارش »کرمان امروز« از اتفاق مبارک تبدیل آثار تاریخی به استراحتگاه های موقت برای رفاه حال 

متن کامل در صفحه سوم

خـــــــــواب    تاریخــــــــــی
      یکی از تصمیمات نیک امسال در ستاد خدمات سفرهای نوروزی تغییر کاربری اماکن تاریخی به استراحتگاه های موقت برای رفع خستگی مسافران نوروزی است که این اقدام طیف وسیعی از مسافران نوروزی 
را شامل می شود و از اقامت آنها در چادرها جلوگیری می کند و خاطری خوش برای مسافران بر جای می گذارد و از سویی دیگر موجب آشنایی بیشتر مسافران با کرمان می شود. یکی از مشکالت استان کرمان 

در زمینه جذب گردشگر، ناشناس بودن اماکن تاریخی این استان است و تصمیم مذکور اگر به خوبی اجرا شود می تواند فرصتی مناسب برای جذب توریست باشد

همین صفحه 
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اخبار استان

 استاندار کرمان گفت: درصد کمتری از بروکراسی اداری به قوانین 
و آیین نامه ها مربوط است و بخش عمده ای به عملکرد کارمندان 
برمی گردد و باور و اعتقاد و نیت آن فرد در انجام کار موثر است که 

این مشکل فرهنگی است و باید اصالح شود.
ایسنا منطقه کویر، دکتر»محمدجواد فدایی« در جلسه  به گزارش 
قرارگاه  ایجاد  کرد:  اظهار  کرمان  استان  عمومی  فرهنگ  شورای 
فرهنگی در استان کرمان طرح جدیدی است که امیدواریم اهداف 

شورای فرهنگ عمومی را دنبال کرده و به آن برسد.
وی با تاکید بر اینکه شورای فرهنگ عمومی باید اهداف را مشخص 
کند که دنبال چه هستیم و ارزیابی پیشرفت ها در این اهداف چگونه 
است؟ تصریح کرد: اگر فرهنگ عمومی را به عنوان زیربنای رفتارهای 
اجتماعی و اداری تلقی کنیم، شاهد آسیب هایی در رفتارهای اداری 

هستیم و الزم است فرهنگ عمومی ارتقاء یافته و اصالح شود.

استاندار کرمان بیان کرد: همه می دانیم که یکی از مشکالت جامعه 
ما پایین بودن میزان سرانه مطالعه غیردرسی است که اگر افزایش 
مطالعه را ارتقاء فرهنگی می دانیم، باید بدانیم این شاخص در شهر 

کرمان چقدر است و برای افزایش آن چه کاری انجام بدهیم؟
در  کاری  وجدان  بنده  های  دغدغه  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دستگاه های دولتی است، عنوان کرد: درصد کمتری از بروکراسی 
اداری به قوانین و آیین نامه ها مربوط است و بخش عمده ای به 
عملکرد کارمندان برمی گردد و باور و اعتقاد و نیت آن فرد در انجام 

کار موثر است که این مشکل فرهنگی است و باید اصالح شود.
جامعه  معضالت  از  یکی  کنیم  می  اعالم  اصوال  کرد:  اظهار  فدایی 
اشتغال است اما آیا همه مسووالن و کارمندان همینگونه فکر می 
کنند؟ در این صورت چرا اجرای یک پروژه که چند شغل ایجاد می 

کند، پیش نمی رود و معطل می ماند.

استاندار کرمان:

طرح جدید قرارگاه فرهنگی استان اهداف شورای فرهنگ عمومی را دنبال کند

خبر
شهردار کرمان:

اتمام طرح های عمرانی

 شهر کرمان در سال آینده

 شهردار کرمان گفت: سال آینده با برنامه ریزی های منسجمی که صورت 
گرفته، در کنار تعیین تکلیف و اتمام پروژه های عمرانی، پروژه های 

جدیدی را نیز اجرا خواهیم کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، سید مهران عالم زاده در نشست عمومی شورای 
اسالمی شهر کرمان ضمن تسلیت شهادت امام هادی )ع( با بیان این 
مطلب که از اینکه بیش از یک سال توفیق خدمتگزاری به مردم شهرمان 
را داشتم، از خداوند سپاسگزارم، اظهار کرد: بسیار خرسندم که توانستم 
به  حالی  در  سال  طول  در  شهرداری  کارکنان  نفر   ۷۰۰ و  هزار  چهار 
خانه ها بروند که در تأمین معاش مشکل نداشته باشند و در کنار آن 
هم پروژه های عمرانی اجرا شوند و برخی از پروژه های مانده هم به اتمام 

برسند.
وی افزود: از مردم شریف کرمان هم که با نجابت و صبوری نواقص را 

تحمل و با صبوری ما را همراهی کردند، سپاسگزارم.
شهردار کرمان همچنین از اعضای شورای اسالمی شهر قدردانی کرد و 
گفت: شورای اسالمی شهر بازوی توانمند شهرداری در مدت شهرداری 
من بودند و همراهی شان با ما به قدری بود که من هیچ وقت دغدغه 
شورای شهر را نداشتم. به همین دلیل از همه ی اعضا که به ما کمک 
کردند تا بدون دغدغه کارها و پروژه ها را اجرا کرده و به ثمر برسانیم، 

تشکر می کنم.
وی تصریح کرد: به ویژه از رئیس شورای اسالمی شهر کرمان که ضمن 
حمایت از شهرداری، با درایت و خویشتن داری اگر انتقاداتی به شهرداری 

وارد بود، آن ها را به ما منتقل می کرد، تشکر و قدردانی می کنم.
کل  اداره  استاندار،  عمرانی  معاون  کرمان،  استاندار  از  افزود:  عالم زاده 
از  نیز  و  کردند  همراهی  را  ما  که  دولتی  دستگاه های  همه  و  مالیات 
اخیر کمک و تالش کردند،  همه همکاران شهرداری که در یک سال 

سپاسگزارم.
همراهی  را  شهرداری  گذشت،  که  سالی  در  که  رسانه  اصحاب  از  وی 
کردند، نیز تشکر کرد و ادامه داد: مطمئن باشید سال آینده، سال خوبی 

برای شهر خواهد بود.
عالم زاده با اشاره به اینکه سال ٩٨ سال ثمره بسیاری از فعالیت ها و 
تالش های شهرداریست، گفت: به رسم عید و عیدی دادن، عیدی ما به 
شهروندان در سال ٩٨، اجرای جشنواره نوبهار، افتتاح و رونمایی از بیش 
از ٢۰ پروژه شامل بوستان، سفره هفت سین و المان هاست که تا پایان 

اسفند ماه جاری افتتاح خواهند شد.
هنری  فرهنگی،  متنوع  برنامه های  عید  ایام  در  کرد:  تصریح  عالم زاده 
متعددی تحت عنوان جشنواره نوبهار توسط شهرداری برای مردم برگزار 

خواهد شد که امیدواریم مورد قبول و پسند مردم واقع شود.
وی ادامه داد: سال آینده با برنامه ریزی های منسجمی که صورت گرفته، 
در کنار تعیین تکلیف و اتمام پروژه های عمرانی، پروژه های جدیدی را 

نیز اجرا خواهیم کرد.

در جلسه با سرمایه گذاران مطرح شد:

تاکید بر تسریع 
در روند اجرایی 

گندله سازی خرامه
با  نشستی  در  ایمیدرو  عامل  هیات  رییس 
سرمایه گذاران طرح گندله سازی خرامه، با 
روند  در  تسریع  خواستار  راهکارهایی،  ارایه 

اجرایی این پروژه شد.
خداداد غریب پور که در جلسه ای با حضور 
گهر،  گل  های  شرکت  عامل  مدیران 
رییس  همچنین  و  نیکو  فارس  فرزانگان 
کمیته معدن مجلس شورای اسالمی سخن 
پیش  و  به سرعت  کرد:  تصریح  گفت،  می 
برای  دیگر  نشستی  جاری،  سال  پایان  از 
برگزار  پروژه  های  گلوگاه  سازی  برطرف 

شود.
برنامه های پروژه  اینکه  بیان  با  پور  غریب 
پیگیری  و  سازی  پیاده  ای  کمیته  توسط 
کمیته،  این  در  است  ضروری  شود،  گفت: 

تصمیم های الزم اتخاذ شود.
و  کنترل  کرد:  اظهار  حال  عین  در  وی 
پایش مستمر طرح نیز سبب تسریع در روند 

اجرایی پروژه می شود.
طرح 2.5 میلیون تنی گندله سازی خرامه به 
تازگی از سوی وزیر صنعت معدن و تجارت 

کلنگ زنی شده است.
و  گل گهر  ایمیدرو،  مشارکت  با  طرح  این 
شرکت فرزانگان فارس نیکو احداث خواهد 
شد و عقد قرارداد آن نیز از طریق مناقصه 
بین المللی با مشارکت شرکت فکور صنعت 

و ان اف سی انجام شده است.
این طرح در زمینی به مساحت یکصد هکتار 
و در مدت 36 ماه در جنوب شهرستان خرامه 

)75 کیلومتری شیراز( احداث می شود.

برای نخستین بار در دنیا؛
آغازتولید کاتد مس با روش نوین بومی در شهربابک 

نماینده ولی فقیه در استان کرمان:

برای هماهنگ شدن با گام دوم انقالب توجه به فرهنگ راه  را کوتاه می کند

اتکا  با  کاتد مس  تولید  و  برداری  بهره  عملیات 
برای  بایولیچینگ  تانک  به روش  بومی  دانش  بر 
نخستین بار در دنیا در مجتمع بابک مس ایرانیان 
هلدینگ  مجموعه  زیر  های  شرکت  از  شهربابک 

میدکو آغاز شد.
  به گزارش دریافتی ایرنا به نقل از روابط عمومی 
مدیرعامل  پورمند  محمدرضا  میدکو،  شرکت 
شرکت میدکو در آیین بهره برداری از کاتد مس 
روش تانک بایولیچینگ این موفقیت را که برای 
متخصص  نیروهای  توسط  دنیا  در  بار  نخستین 
میدکو، در مجتمع بابک مس ایرانیان عملی شده 
مهم  این  داشت:  اظهار  و  گفت  تبریک  را  است 
یک تغییر بزرگ تکنولوژیک در سطح جهان و در 

صنعت مس است. 
حامی  پاسارگاد  بانک  از  قدردانی  ضمن  پورمند 
های  حمایت  با  مهم  این  افزود:  پروژه  این  مالی 
بهره  به  میدکو  مدیره شرکت  هیات  رئیس  ویژه 

برداری رسیده است.
بر اساس این گزارش مجتمع بابک مس ایرانیان 
با ظرفیت تولید 5۰ هزار تن کاتد مس و 1٢ هزار 

تن لوله مسی در سال فعالیت می کند. 
نوع  از  استفاده  با  بایولیچینگ  تانک  روش  در 
نهایی  محصول  غیرمضر  های  باکتری  از  خاصی 
استحصال می شود و دانش این تکنولوژی سازگار 
طی  ایرانی  متخصصین  توسط  زیست  محیط  با 
راه  و  ایجاد  مستمر  تالش  و  پژوهش  سال  پنج 

اندازی شده است.
از مزایای اصلی روش تانک بایولیچینگ می توان 
به حذف کوره های ذوب و در نتیجه کاهش قابل 
مالحظه آالیندگی و صرفه جویی در مصرف آب و 
منابع انرژی در راستای حمایت از محیط زیست 
و عمل به مسئولیت های اجتماعی اشاره کرد.به 
مناسبت بهره برداری از طرح بومی تولید براساس 
مدیرعامل  بنی اسدی راد  محمدرضا  گزارش  این 

مناسبت  به  ایران،  مس  صنایع  ملی  شرکت 
طرح بومی تولید کاتد مس به روش بایولیچینگ 
شرکت های  از  ایرانیان  مس  بابک  مجتمع  در 
دکتر  به  خطاب  میدکو،  هلدینگ  زیرمجموعه 
علی اصغر پورمند مدیرعامل هلدینگ میدکو پیام 

تبریکی صادر کرد. 
توان  و  دانش  از  پروژه  این  بهره گیری  بی تردید، 
متخصصان بومی، بدون اتکا به تکنولوژی خارجی، 
حکایتگر این حقیقت روشن است که ایران عزیز 
ما با اعتماد به سرمایه های عظیم خود و توانایی 
می تواند  بوم،  و  مرز  این  سخت کوش  فرزندان 
تعالی  و  پیشرفت  مسیر  در  و  بومی سازی  راه  در 

گام هایی بلند بردارد.
آورده  خود  پیام  خاتمه  در  فر  اسدی  بنی 
بر  عالوه  مهم  طرح  این  از  بهره برداری   : است 
ثمرات  ملی،  تولید  عرصۀ  در  چشمگیر  نتایج 

زیست محیطی بزرگی نیز در پی دارد 

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان گفت: 
به صورت جدی  باید  محور  در سه  فرهنگ  حوزه  در 
انقالب  دوم  گام  با  شدن  هماهنگ  برای  را  ها  برنامه 
می  خیلی  که  است  ساختار  اول  محور  و  کنیم  مرور 

تواند مهم و تاثیرگذار باشد و راه را کوتاه می کند.
و  االسالم  حجت  کویر،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
جلسه  در  سلیمانی«  علیدادی  »حسن  المسلمین 
با  کرد:  اظهار  کرمان  استان  عمومی  فرهنگ  شورای 
فرموده مقام معظم رهبری در گام  به  اینکه  به  توجه 
دوم انقالب قرار داریم و انقالب 4۰ ساله شد، معظم له 
دستورالعمل هایی ارائه فرمودند و قرار است بر مبنای 
هفت محور اصلی مشق کنیم، به نظر می رسد در حوزه 
های مختلف نیاز به یک بازنگری جدی در حوزه های 

مختلف داریم.
وی افزود: در حوزه فرهنگ در سه محور باید به صورت 
دوم  گام  با  شدن  هماهنگ  برای  را  ها  برنامه  جدی 
انقالب مرور کنیم و محور اول ساختار است که خیلی 
می تواند مهم و تاثیرگذار باشد و راه را کوتاه می کند.

رویکردها  در  باید  کرد:  تصریح  سلیمانی  علیدادی 

برسیم  اهداف  به  بتوانیم  تا  بکنیم  جدی  نظر  تجدید 
حوزه  سه  این  در  اگر  و  عملکردهاست  دیگر  محور  و 
به  توجه  با  و  مرور کرده  را  کارشان  فرهنگی  متولیان 
ماموریت جدید که نظام به عهده دستگاه های مختلف 
اتفاقات  کنند  کار  است،  رهبری  مطالبه  و  گذاشته 

مبارکی می تواند رقم بخورد.
امام جمعه کرمان بیان کرد: باید در این زمینه اراده ها 
را متناسب با آنچه که می خواهیم اتفاق بیفتد، جزم و 
جدی کار کرد و اگر می خواهیم شاهد تحول در حوزه 
فرهنگ و به عنوان جریان پویا و موثر بود، باید اراده 

جدی را در دستگاه های فرهنگی ببینیم.
خیلی  جمعی  خرد  برای  باید  اینکه  به  اشاره  با  وی 
برنامه  درایت،  ها،  مشورت  افزود:  قائل شویم،  اهمیت 
باید  استان  فرهنگی  جریان  بر  حاکم  روح  و  ریزی 
خرد جمعی باشد و خرد جمعی باید تبدیل به جریان 

فرهنگی پویا و جدی بشود.
نماینده ولی فقیه در استان کرمان بیان کرد: باید منابع 
در کنار هم قرار گرفته و نه تنها در حوزه فرهنگی بلکه 

در حوزه اقتصادی و .. باید منابع در کنار هم باشند.

علیدادی سلیمانی در پایان خاطر نشان کرد: احساس 
کردیم نیاز به قرارگاهی با همین پیش فرض ها برای 
رسیدن به اهداف حوزه فرهنگ در استان وجود دارد 
که تشکیل شده و در سال ٩٨ با این قرارگاه فرهنگی 

کار را پیش می بریم.
وی افزود: قرارگاه در ذیل شورای فرهنگ عمومی کار 

خود را انجام می دهد و نیاز به پشتیبانی هایی دارد.

دستگاه مزایده گذار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان 
موضوع مزایده: اجاره سالیانه اردوگاه های شهید رجایی و باهنر واقع در کوهپایه مربوط به 

اداره کل آموزش و پرورش کرمان )توضیحات تکمیلی در اسناد مزایده( 
مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ درج آگهی به مدت 4 روز 

نحوه دریافت اسناد مزایده: مراجعه حضوری به اداره تدارکات و پشتیبانی اداره کل 
آموزش و پرورش کرمان 

مهلت تکمیل و تحویل اسناد مزایده: حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1398/01/07
تاریخ بازگشایی پاکت های مزایده: ساعت 10 صبح مورخ 1398/01/08 دفتر معاون 

توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان  413566

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای  شماره 97-6

اهدای خون سالم، اهدای زندگی

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 ٩٨/۰1/۰٨ 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 
٩٨/۰1/٢4 تحویل شهرداری نمایند. بازگشایی پاکات مزایده یکشنبه مورخه ٩٨/۰1/٢5 میباشد.

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

                                                                       شهرداری باغینمتقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفنهای 333۷٢۰۰٢ و 333۷٢٨46-۰341 تماس حاصل نمایند.

»آگهی مزایده کتبی بهره برداری مراکز تجاری «
نوبت اول

اصالحیه

 
 

 «12/21/79اصالحیه آگهی مزایده مراکز تجاری شهرداری باغین چاپ شده در تاریخ »
 با توجه به درج اشتباه مبالغ اجاره کل و تضمین شرکت در مزایده، آگهی اصالحی به شرح ذیل میباشد.

 
 

 
 «مزایده کتبی بهره برداری مراکز تجاری آگهی »

کتثی ته پیمانکاس واجذ شرشایظ واذرزاس نمایرذذ  رزا اص کمیره متنا ریا         مضایذهاص عشیق  سا خودجود مشاکض تجاسی موشهشداسی تاغین دس نظش داسد 
تراغین   کشمرا  شرهش   ته شرهشداسی تراغین واقرر دس    88/80/98مضایذه تا پایا  وقت اداسی اسناد  و خشیذاسی دعوت ته عمل می آیذ جهت دسیافت

 شهشک قذس مشاجعه نماینذذ
دس پاکرات کک و مهرش شرذه ترا پایرا  وقرت        تضمین ششکت دس مضایذه)تششح جذول ریل(ته همشاه  سایشنهادات خود ششکت کننذذا  تایستی پ

 میثاشذذ 42/80/98 موسخهیکشنثه  مضایذهتحویل شهشداسی نماینذذ تاصذشایی پاکات  42/80/98 شنثه اداسی
 دهمبلغ تضمیه شرکت در مزای کلاجاره  مدت قرارداد مکان مورد اجاره ردیف
 000/000/4 888/888/98 ماه 9 توستا  خمیج فاسس جنة اوسطانس  – ا ففشوشگاه  0
 000/200/0 888/888/082 ماه 7 توستا  خمیج فاسس جنة تمواس خمیج فاسس -فشوشگاه ب  4
 000/000/6 888/888/032 ماه 9 توستا  خمیج فاسس سفشه خانه سنتی )سستوسا ( 3
 000/000/4 888/888/98 ماه 9 تضسذشاه آیت اذذذ هاشمی فشوشگاه مواد غزایی 2
 000/000/0 888/888/098 ماه 9 دی9تمواس  کمثه )کافی شاج( 2
 000/000/1 888/888/36 ماه 9 تمواس عممذاس جنة دانشگاه –سا ن وسصشیفشوشگاه ا ف  6
 000/000/1 888/888/36 ماه 9 استمواس عممذ جنة پاسک – سا ن وسصشیفشوشگاه ب  7

 شهشداسی دس سد یا قثول پیشنهادات مختاس توده و ته پیشنهادات ناقص، مثهم و مششوط تشتیة اثش داده نخواهذ شذذ (0
 سپشده تشنذذا  نفش اول، دوم و سوم دس صوست عذم مشاجعه یا انصشاف اص انجام معاممه ته تشتیة ته نفر شهشداسی  ثظ میگشددذ (4

 تماس حاصل نماینذذ 8320-3374826و  3374884ا  میتواننذ جهت کسة اعالعات تیشتش تا شماسه تمفنهای متنا ی
 شهرداری باغیه                                                                       

 40/04/97تاسیخ انتشاس نوتت اول : 
  48/04/97:  تاسیخ انتشاس نوتت دوم

 اصالحیه
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گزارش »کرمان امروز« از اتفاق مبارک تبدیل آثار تاریخی به استراحتگاه های موقت برای رفاه حال گردشگران نوروزی و آشنایی بیشتر با این اماکن:

خـــــــــواب تاریخــــــــــی

اشاره
برای  مناسب  مکانی  یافتن  گردشگران  دغدغه  نخستین 
اقامت است و در این راستا، کرمان به عنوان یکی از شهرهای 
تاریخی با جاذبه های گردشگری ، گزینه های متعددی را برای 

اسکان مسافران نوروزی ارایه می کند.
ایجاد استراحتگاه های موقت در محورهای اصلی و پر تردد برای 
انجام  اقدامات در دست  از  نود و هشت  نوروز  ایام  مسافران در 
ستاد خدمات سفر در استان کرمان است تا مسافران و گردشگران 

نوروزی این استان در این ایام بتوانند به استراحت بپردازند.
یکی از اتفاقات نیک که امسال در ستاد خدمات سفر بر آن 
تصمیم گرفته شد؛ تغییر کاربری اماکن تاریخی دارای جاذبه 
توریستی و نزدیک جاده ها و تبدیل این اماکن به استراحتگاه 
در  است.  نوروزی  مسافران  خستگی  رفع  برای  موقت  های 
می  نظرتان  مد  از  که  است  تهیه شده  گزارشی  زمینه  همین 

گذرد.
تنوع فضاهای اقامتی

مکان های اقامتی و کیفیت خدمات ارائه شده در آن از مهم 
ترین مولفه هایی است که  بر ارزیابی یک گردشگر از سفر اثر 
می گذارد و از این رو تنوع فضاهای اقامتی منطبق  با همه 
سلیقه ها و بهبود شرایط اقامت مسافران از مهم ترین مولفه 

های صنعت گردشگری هر منطقه ارزیابی می شود.
در این میان استان کرمان  به دلیل موقعیت خاص تاریخی، 
جغرافیایی و فرهنگی خود همیشه به عنوان یکی از مهم ترین 
ساله  و همه  بوده  مطرح  ایران  توریستی  و  گردشگری  مراکز 
میزبان تعداد فراوانی از گردشگران داخلی  و خارجی است. این 
استان از استان های مهم و تاریخی کشوربه حساب می آید 
و از تمدنی چندین هزار ساله برخوردار است. شهر کرمان  با 
بیش از 600 اثر ثبت ملی و صدها خانه تاریخی جاذبه های 
متعددی را مقابل چشم بازدید کنندگان قرار می دهد. گواه این 
مدعا بازدید یک و نیم میلیون نفر گردشگر و مسافر نوروزی 
در نیمه نخست تعطیالت نوروزی سال نود و هفت از آثاریخی 

و گردشگری است.
 امسال نیز متولیان ستاد خدمات سفر استان کرمان به روال 
سال های گذشته و با عزمی راسخ، سعی در ایجاد فضاهای 
از  وسیعی  طیف  که  دارند  مسافران  برای  مناسب   اقامتی 
مسافران نوروزی را شامل می شود و از اقامت آنها در چادرها 

جلوگیری می کند.
تبدیل آثار تاریخی به استراحتگاه نوروزی

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

نوروزی این استان ایجاد می شود.
احسان عراقی زاده افزود: با این اقدام عالوه بر معرفی جاذبه 
توانند  می  شخصی  وسایل  رانندگان  استان،  توریستی  های 
آرامش خاطر  با  استراحتگاه،  از فضای  استفاده  و  استراحت  با 

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

اجرایی برای تغییر کاربری به استراحتگاه بین راهی است.
دایر بودن 30 مجتمع خدماتی رفاهی

استان  رفاهی  خدمات  مجتمع   30 گزارش  این  اساس  بر 
راهی  بین  مسافران  به  دهی  خدمات  حال  در  اینک  کرمان 
بودن  و طوالنی  کرمان  استان  به وسعت  توجه  با  اما  هستند 
فاصله های شهرستان ها، استراحتگاه های موقت نوروزی در 
ایام نوروز 98  ایمنی راهها در  جاده های استان می تواند به 

کمک کند.
میل نادری فهرج 

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

کیلومتری شهر بم ساخته شده است.
در  و  گرفته  جای  کرمان   - زاهدان  راه  مسیر  در  بنا  این 
سال های 1160–1149 ه. ق 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 143 به عنوان 

یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

  یکی از تصمیمات نیک امسال در ستاد خدمات سفرهای نوروزی تغییر کاربری اماکن   
تاریخی به استراحتگاه های موقت برای رفع خستگی مسافران نوروزی است که این اقدام طیف 
وسیعی از مسافران نوروزی را شامل می شود و از اقامت آنها در چادرها جلوگیری می کند و 
خاطری خوش برای مسافران بر جای می گذارد و از سویی دیگر موجب آشنایی بیشتر مسافران 
با کرمان می شود. یکی از مشکالت استان کرمان در زمینه جذب گردشگر، ناشناس بودن اماکن 
تاریخی این استان است و تصمیم مذکور اگر به خوبی اجرا شود می تواند فرصتی مناسب برای 

جذب توریست باشد

گزارش: 
مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

رقص زندگی
زندگی فیلم سینمایی نیست اما 
محدودبودن  دلیل  به  متاسفانه 
دیوارهایی  ازدیاد  و  ارتباطات 

که بشر در اطراف خود کشیده است تاثیر 
در  صحبتی  و  کتاب  هر  از  بیش  تلویزیون 
تربیت  در  و  است  مشهود  افراد  زندگی 
انسان ها نقش دارد. برنامه های سینمایی و 
تلویزیونی بنا را بر اغراق و ریزبینی گذاشته 
است و جهان را به طرز عجیبی تماشا می 
رگه  فقط  نداشته  حقیقت  ها  فیلم  کند. 
هایی از محبت در آنها دیده می شود زیرا 
ترتیب  انسان  ذهن  که  هستند  هایی  قصه 
داده و اساسی ندارند. بعضی از نویسندگان 
هایی  صحنه  رویا  براساس  ها  کارگردان  و 
ذائقه  نمایش می گذارند و در مقابل  به  را 
ی مخاطب تشنه ی چنین اتفاقاتی بوده و 
جذب آن می شود. در صورتی که هیچ جای 
زندگی اش پر نمی شود زیرا این قصه ها در 
تحلیل عقالنی و اجتماعی بشر رونقی ندارند. 
گرچه برخی از این داستان ها عامل تحرک 
اما در نهایت عارضه ی اصلی را  می شوند 
زندگی  از  را  بیننده  ترس  و  توقع  و  داشته 
افزایش می دهند. باال رفتن توقع و برآورده 
نشدنش مساوی با افسردگی بوده در مقابل 
ترس نیز با وحشت و دست کشیدن از کارها 
انسان را به همین نقطه می کشاند هر چند 
که انسان امروز با خط قرمزهایی که برایش 
ایجاد شده چاره ای جز مخاطب یک طرفه 
قصه  این  پای  اما  ندارد  بودن  تلویزیون  ی 
های ساختگی نشستن آموزش اشتباهی را 
به جهان و افکار می دهد که تاسف برانگیز 
دروغین  های  برنامه  همین  اثر  در  است. 
و خیانت  و حیله  مکر  به  آلوده  بشر  دست 
می شود. تفاوتی با دروغ دغل هایی که هر 
روزه می شنویم ندارد زیرا کسانی که به این 
را  از حقیقت  ای  کار مشغولند فقط گوشه 
نشان داده و دید کامل و جهان شمولی بر 
روی کار ندارند اگر که تلویزیون تماشا می 
کنیم الزم است که تحلیل عقالنی خود را از 

برنامه ها داشته باشیم.
در چشم هایش زندگی می رقصد اما 
در خلوتش دلشوره هایش بی شمارند

گاهی به لب لبخند می سازد که باشد 
در باطنش زخم و مصیبت صدهزارند 

او دوست دارد تو فقط همراه باشی 
با آنچه مردم بی نهایت دوست دارند 

اما حقیقت جور دیگر زندگی کرد 
دنیای ما را در تخیل می گذارند

به قلم 
مهناز سعید 

به قلم محمد 
برشان

نسیم پرمهر برهرشاخ وبرگ منتظر تلنگری می زندو در 
گوششان نجوا می کند بهاردر راه است . بلبالن هم حتما 

از آمدن بهارخبر دارند که شاد ومسرور بر گوش  گل ترانه 
بهار می سرایند .درختان را تماشا کن ،همه برای جشن بهار 
دعوت شده اند.لباسهای رنگارنگ پوشیده اند و عطر بهشتی 
به خود زده اند و شادمان در باغ می رقصند .گاهی ازفرط 

خوشحالی شکوفه هایشان را به دست باد می سپارند.

میمنت  به  هم   روئیده  تازه  ی  علفزارها  و  ها  زار  گندم 
پر  تازگی و سرزندگی  رایحه  از  را  باغ  بهار فضای  رسیدن 

کرده اند.
 راستی من و تو هم به این جشن دعوت شده ایم تقویم 
را نگاه کن روز اول فروردین روز عید نوروز ،شروع جشن 

بهار است.
هارا  بهترین  توان  حد  در  هم  ما  خداوند  ثنای  و  با حمد 
ای  خنده  با  و  کنیم  ومعطر  آراسته  را  ،ظاهرمان  بپوشیم 

دلنشین به آینه بگوییم که ازآمدن عید خوشحالیم.
دوستان مهربان پیشاپیش عیدتان مبارک

 در دیدار مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر  
با اعضای کادر فنی و بازیکنان تیم فوتبال گل گهر وی از 

تفکر "صعود" این تیم حمایت کرد.
و  فنی  کادر  میزبان  خود  دفتر  در  که  زاده  تقی  مهندس 
بازیکنان گل گهر بود گفت: با تالش و غیرت برای صعود 
به لیگ برتر تالش کنید و مدیریت شرکت نیز با تمام توان 

و قدرت از تفکر صعود به لیگ برتر حمایت خواهد کرد. 
وی افزود: با تالش و بازی با آرامش و بدون استرس در 
دیدارهای باقی مانده به میدان بروید و به جای فکر کردن 

به نتیجه به بازی خوب و غیرتمندانه فکر کنید.

با  اگر  اما  نیست  مراد  وفق  بر  نتایج  همیشه  فوتبال  در 
آرامش و تمرکز به میدان بروید بدون شک موفقیت و صعود 

در انتظار شماست.
مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر اضافه کرد: 
بدون توجه به حواشی و حرف و حدیث ها به 6 بازی باقی 
کسب  از  مهمتر  تیمی  تالش  ما  برای  و  کنید  فکر  مانده 

نتیجه است.
اگر شما به لیگ برتر صعود کنید افتخاری است که اول به 
نام خودتان و سپس به نام شرکت گل گهر و شهر سیرجان 

ثبت خواهد شد

جشن بهار

مهندس تقی زاده، مدیرعامل شرکت گل گهر: 

با قدرت از تفکر صعود حمایت میکنم
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هوای خاطره
   

هوای خاطره برچهره ام هویداشد
برای عشق ،دلم غرق درتمنا شد
نشسته ام به گذرگاه عالَم ُعشاق
دراین کلبه ویرانه،عشق پیداشد
تمام عمربه دنبال بی دالن بودم

که عشق قسمت این مردپُرتمناشد
بیابیاکه ببینی بر این دل خونین

چه داستان گذشته،چه قصه پیداشد
نگاه کل خالیق چو بر منش افتاد
مثال ناوک تیری،به قلب شیداشد

چنان بال پرنده که سخت می سوزد
دراین دیار،پریشان دلم چه رسواشد 
تو)پاژی( بی دل زجور یار چه دیدی
چرا هستی وعمرت،چنین به یغماشد

به قلم ناصر 
فرهادی )پاژ(

سفر یک آغاز است یا یک پایان، آغازی بر پایان است و یا 
پایانی بر آغاز و یا آغازی دیگر؟

همراه  دلواپسی  با یک  خود  در شروع  حال  در همه  سفر 
باشد! می مانی که  انتخاب  این سفر خود  اگر  است حتی 
آیا تو همراه سفری و یا سفر همراه تو و عنان هر کدام به 

دست کدام دیگری است و به هر حال هر سفری که باشد 
می دانی و بایستی از جایی یا چیزی دل بکنی و یا دلت را 
پهلوی ماندگاری بگذاری که در سفر با تو نیست، مصیبت 
آن که اگر سوار خاطر تو باشد سفر با یاد اوست با خاطر 
اوست، حقیقت این سفر بار دلتنگی و دل گرفتگی توام با 

دلشوره ای است که بر تو همسفر است.
بی  آیا  ای؟  داشته  به خویشتن خویش  وقت سفری  هیچ 
محابا بدون ترس و به دور از رودربایستی به درون خویش 
زیاد  نخواند شاید هم  ترا  این سفر شاید  ای؟  داشته  سفر 
دیگر  سفری  متفاوت،  سفری  است؛  سفر  اما  نکشد  طول 
نه بدان جا که آخری دارد نهایتی هست، سفری است که 
پایان زندگیت  تا  با توست و وقتی که شروع شد  همیشه 

به قولی یقه ی ترا ول نمی کند و در همه جا تو مسافر 
آنی. در خواب و بیداری در روز و شب و حتی در سفرهای 
دیگر و تو نمی توانی از آن بگریزی. اگر در این سفر صادق 
باشی درون خویش را بی هیچ زنگاری، لخت و عریان و 
تو  بیرون  با  دید، مطمئنا  پوشی خواهی  بدون هیچ چشم 
انگیز  نفرت  شاید  که  ای  اندازه  به  است.  متفاوت  خیلی 
باشد. جای دوری نیست درون توست از آن گریزی نیست 
شاید با خودت عهد ببندی که وفاقی بین درون و بیرون 
خودت برقرار کنی اگر که خویشتن خوانی با تو باشد واال 
اگر فرسنگ ها بین بیرون و سفر درونت فاصله باشد امکان 
ندارد ُعجب و خودخواهی بگذارد که تو بتوانی بین حقیقت 
درونت و آئینه ی بیرونت تاخت بزنی اما با این همه احوال 

نتوانی  اگر  به درون خودت فرار نکن حتی  از سیر سفر 
تعادلی را برقرار کنی حداقل قضیه این است که در بارکشی 
جنازه ی بیرونت شرمساری. همیشه هم سفر توست خدا 
را چه دیدی شاید این شرمساری کور سوئی شد به آشتی 
درونی و بیرونت شاید دست آشتی باشد بین آن چه که می 

نمانی و آن چه که باید باشی.
لطف این سفر همین بس که برخالف سفرهای بیرونیت 
ندارد  مقرراتی  این سفر هیچ  باشی  مقرراتی  تابع  باید  که 

قانونش نداشتن رودربایستی با خودت است.
از درون خویش فرار نکن که اول جاده ی مکاشفه است و 
اگر بخواهی و به جد اصرار داشته باشی می توانی مسافر 

آن باشی والسالم.

سفری به خویشتن خویش

به قلم یحیی فتح نجات 

به قلم سید رضا 
مجدزاده 

بی پیر مرو به زندگونی، هر چند سکندر 

زمونی 

با توجه به وجود بقعه ها و ساختمان های کوچک و محقری که با 
عنوان »پیر« در بُِن دره ها و روستاهای کوهستانی استان کرمان، 
مورد تکریم مردم قرار گرفته اند؛ چنین به نظر می رسد از گذشته 
های دور تا گذشته ای نزدیک به روزگار ما، »پیر« در فرهنگ 
دیار کریمان از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و مردم هر منطقه 
ای تحت هدایت و رهبری پیری مومن، روشن دل، باسواد و سرد 
و گرم روزگار چشیده، برای نیل به رستگاری و زندگی سالم و به 
دور از آفت های ناشی از غلبه ی رذالت ها و انحرافات فکری، 

زندگی می کرده اند.
بی پیر!

بوده  ای  اندازه  به  گذشته  های  قرن  زندگی  در  »پیر«  اهمیت 
است که در گویش مردم کرمان »بی پیر!« دشنامی محسوب می 
شده که شنونده را به شدت آزار می داده است. زیرا این دشنام، 
مجموعه ای از دشنام هایی نظیر: رذل، بی قید، ولنگار، بی ادب، 

مردم آزار، دزد و خیانتکار، نانجیب و ... را به همراه داشته است.
»پیر« بر دانستنی ها و معارف مذهبی روزگار خود مسلط بود و می 
توانست به اعتبار معلوماتی که دارد مشکالت فردی، خانوادگی و 
نه  بسوزد  »نه سیخ  که  کند  ای حل  گونه  به  را  مردم  اجتماعی 
کباب« و دو طرف هر دعوایی از داوری او راضی باشند. به عالوه، 
پیرها کسانی بودند که به لحاظ مطالعه ی آثار فرزانگان گذشته و 
نیز ممارست در انجام فرایض دینی و اخالص در خدمت به خلق، 
دنیا را سه طالقه کرده و آن را به آزمندانی سپرده بودند که در 
مسابقات تهوع آور زراندوزی، دست به هر عمل زشت و ناپسندی 

می زنند و هیچ ابایی از لکه دار کردن دامن انسانیت ندارند.
وارستگی، فرهیختگی، ساده زیستی و آزادگی نسبت به هر چه که 
رنگ تعلق پذیرد، »پیر«ها را به کانون اعتماد مردم بدل کرده بود 
بزرگ  هنرمند  آن  حافظ،  که  است  فرازهای شخصیتی  و همین 
جهان را به سرودن چنین سخن نغزی واداشته است: »غالم همت 
آنم که زیر چرح کبود/ ز هر چه رنگ تعلق پذیرد، آزاد است. غزل 

شماره ی 37 بیت دوم«

مناجات  کتاب  که  انصاری  عبداهلل  خواجه  جناب  هرات:  پیر 
استفاده  لزوم  ی  است، درباره  خاص  و  عام  ی  شهره  او  ی  نامه 
از  از تجربه های پیران بیداردل و هشیار سر می گوید، بسیاری 
جوانان فهمیده و عاقل با مطالعه و استفاده از دانش و تجربه ی 
پیران، گویی با دو یا سه عمر یدکی زندگی می کنند ولی معدودی 
ندارند، عمر  توجهی  پیرها  تجربه ی  و  مطالعه  به  که  نادان  افراد 
کوتاه خود را در پس کوچه های آزمون و خطا از دست می دهند و 
به روزگار پیری می گویند: »تا توانستم، ندانستم وقتی که دانستم، 
جوانی  نیروی  و  عشق  و  شور  از  که  زمانی  تا  یعنی  نتوانستم« 
زندگی  باال  کیفیت  با  که  نداشتم  دانشی  و  بودم، تجربه  برخوردار 
کنم و از نعمت های خداوند لذت ببرم. دوره جوانی در آزمون و 
خطا و لج بازی سپری شد و هنگامی که در پی رنج ها و مرارت 
ناتوانی  و  پیری  روزگار  به  دیگر  اندوختم،  ای  بسیار، تجربه  های 
بهره  نعمت های خداوند  از  توانستم  نمی  و  بودم  رسیده  جسمی 
ای ببرم. اما جوانانی که از کتاب ها و تجربه های پیران استفاده 
می کنند، هرگز در آمیزه ای از اندوه و ندامت، نخواهند گفت: »تا 
توانستم، ندانستم. وقتی که دانستم، نتوانستم!« چون اهل مطالعه 
و معاشرت با پیران دانا و فهیم، این  عمر کوتاه را به هدر نمی 
دهند. با مطالعه ی زندگی نامه ی افراد موفق و استفاده از حاصل 
آزمون و خطای دیگران، مثل کسانی زندگی می کنند که گویی 

چندبار به دنیا آمده اند.
شور و نیروی جوانی + تجربه و دوراندیشی پیران = 

جامعه ی موفق
مثل  جوانی،  انگیز  شگفت  نیروی  و  خواهی  زندگی، آرمان  شور 
موتور ِجت، جامعه را به جلو می برد ولی اگر در مسیر پیشرفت 
از تجربه و دوراندیشی پیران استفاده نشود،  کشتی جامعه با عبور 
از مسیرهای ناشناخته و مخاطره آمیز،  زمان را به عنوان یکی از 
از دست  پیچیده ی کنونی  زندگی در جهان  گرانبهاترین عناصر 
گوناگون،   های  سونامی  و  ها  توفان  در  دارد  امکان  و  دهد  می 
دچار آسیب هایی شود که جاماندن از قافله ی پیشرفت، سرنوشت 
محتوم جامعه ای است که قادر به ادغام دقیق و به موقع این دو 
وارد  به موقع  را  نیست جامعه ای که جوان  تعیین کننده  نیروی 
بازی نمی کند و برای تجربه ها،  حزم و دوراندیشی پیران، ارزشی 
قائل نیست، استعدادها و نیروی انسانی خود را - که در کشورهایی 
مثل ژاپن و آلمان به درستی مدیریت شده اند- به باد فنا می دهد 
از منابع زیرزمینی و ثروت های بی کرانه  و به رغم برخورداری 

خدادادی، دچار فقر و بدبختی می شود.
بی پیر مرو به زندگونی/ هر چند سکندر زمونی!

نمایش های  از  قرن های گذشته  زبانزد طی  این  نظر حقیر،  به 

ی  خاطره  به  گیری  معرکه  و  نّقالی  خوانی،  پرده  مثل  خیابانی، 
سینه  و  نسل  به  نسل  ها،  خانواده  در  و  شده  وارد  جامعه  جمعی 
به سینه منتقل شده است تا جوانان بدانند که اگر از لحاظ ثروت 
و قدرت، مثل اسکندر مقام اول دنیا را داشته باشند، بدون پیری 
با استفاده  پیروزی برسند. اسکندر  به  توانند  با تجربه نمی  دانا و 
موفق  )ارسطاطالیس(  ارسطو  چون  فیلسوفی  تجربه  و  دانش  از 
آنجا  و  درآورد  ها  یونانی  زیر سلطه ی  به  را  از جهان  نیمی  شد 
که از این پیر دانا دور بود و توصیه های او را نشنیده گرفت، از 
کسوت متین و موقر شاهانه خارج شد، همچنین اراذل در شراب 
خواری راه افراط پیمود و در آغوش زنی روسپی، تخت جمشید را 
به آتش کشید و فردای آن شب پشیمان شد و بدیهی است که 

و  کرد  آماده  ها  بیماری  پذیرش  برای  را  او  پشیمانی، جسم  این 
گور  بر خاک  را  سالگی( سرش   32( جوانی  عنفوان  در  سرانجام 
افسانه  جنگی،  جنایتکار  این  نام  حفظ  برای  جانشینانش  و  نهاد 
های غریبی ساختند و پرداختند که بخشی از آنها در شاهنامه ی 
فردوسی  و بخشی در پنج گنج نظامی گنجوی به قالب مثنوی 
درآمده اند تا به عنوان عبرت تاریخ، مورد استفاده ی سیاستمداران 

جهان قرار گیرد.
تجربه ی پیر در گذر اسکندر از کوه آهن ربا 

در یکی از اسکندر نامه هایی که صدها سال پس از مرگ اسکندر 
مقدونی تالیف شده، آمده است: در بیشتر جنگ های جهان باستان، 
جنگجویان به صورت خانوادگی حرکت می کردند، یکی از سربازان 

قصد  اسکندر  بود.  آورده  همراه  را  اش  سالخورده  پدر  اسکندر، 
سفر  سرزمینی  به  جهان  های  شگفتی  ی  مشاهده  برای  داشت 
کند که ظلمات )تاریکی( نام داشت. به او گفته بودند، آب زندگانی 
که به انسان عمر جاوید می بخشد در ظلمات قرار دارد. به نوشته 
ی این کتابها، راهنمای اسکندر در راه رسیدن به چشمه ی آب 
حیات، حضرت خضر نبی اهلل بود ولی در عبور از ظلمات، هدایت 
او را از دست می دهد و لشکریان به کوهی می رسند که اسب ها 
در جای خود میخکوب می شوند. نه یک گام به جلو بر می دارند 
و نه یک گام به عقب می توانند بروند. هیچکس، راه حلی برای 
عبور از این مرحله نداشت. آن سربازی که پدرش را در خورجین 
ترک اسبش جاسازی کرده بود از پدر پرسید، روش برون رفت از 
این بن بست چیست؟ پدرش گفت: از نمدی که در زیر زین اسبها 
قرار دارد، چهار تکه ببرید و دست ها و پاهای اسب ها را با نمد 

بپوشانید، اسب ها به حرکت در می آیند.
از تاریکی خارج شدند، اسکندر از آن سرباز پرسید:  از آنکه  پس 
تو این روش را از که آموختی؟ سرباز گفت: امان بدهید تا بگویم! 
را در سفر  دادید، سربازان خانواده ی خود  وقتی که شما دستور 
ظلمات همراه خود نیاورند، من نمی توانستم پدر پیر و ناتوانم را در 
صحرا رها کنم. چون او به پرستاری و مراقبت ویژه نیاز داشت و 
لذا پدرم را در خورجین نهاده و ضمن مراقبت از او به راهمان ادامه 
می دادم تا اینکه به کوه آهن ربا رسیدیم و من مثل شما و دیگر 
سربازان هیچگونه تجربه ای برای خارج شدن از آن وضعیت نداشتم 
اما پدرم که می دانست نعل آهنی اسب ها جذب آهن ربای موجود 
در آن کوه شده است، روش حل مسأله را به من آموخت و من هم 
به فرمانده ی باال دستم گفتم. امیدوارم به علت نافرمانی از دستور 
نظامی تنبیه نشوم. هر چند که به سبب عالقه ای که به پدرم دارم، 

خودم را برای هرگونه تنبیهی آماده کرده بودم.
فراموش  نبایستی  ما  جوان.  نمی شوی  تنبیه  گوید:  می  اسکندر 
کنیم که نیروی جوانی در کنار تدبیر پیران به کار می آید و از آن 
روز بر حرمت پیران افزود و پرستاری از آنها را وجه  همت خود 
این  تا زودتر و سالم تر به اهداف مورد نظر برسد. )نقل  ساخت 

قصه با تلخیص و تغییر از حافظه صورت گرفت(
همانطور که مالحظه فرمودید، انسان اگر از لحاظ ثروت و قدرت، 
اسکندر زمانه هم باشد، بدون پیر، راه به جایی نمی برد و اجداد ما، 
این مثل را برای اقتدار، انسجام و پیشرفت جامعه، وارد فرهنگ 
عامیانه کرده اند تا جوانان مغرور و نپخته از گنج های تجربه ای 
با مراقبت و حفظ  که در خانه های خود دارند، محروم نشوند و 
حرمت آنها، از این درختان کهنسال، میوه های بیشتری بچینند و 

همواره با احساس خوشبختی زندگی کنند.

ضرب المثل های کرمانی

شركت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد جهت نيروي 
انساني مورد نياز  خود و شركت هاي تابعه، در مقطع ليسانس 
از طريق برگزاري آزمون كتبي، مصاحبه تخصصي و تست 
های روانشناختی به صورت قراردادي نيرو جذب نمايد. افراد 
عالقه مند می توانند برای ثبت نام از تاريخ 97/12/15 تا 

تاريخ 97/12/27 به آدرس اينترنتي:
)www.hrdms.ir( مراجعه نمايند.

 HSE آگهي جذب نيروي«
در شركت معدني و صنعتي گل گهر و شركت هاي تابعه «
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قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !

روزانه خوانی

به کوشش
 محمود جعفری کوهبنانی

اطالعات مختصر و مفید درباره فئودور میخاییلوویچ 
داستایفسکی؛ با این که سال ها از زمان مرگ او می 
آثارش  و  زندگی  حواشی  از  دانستن  هنوز  اما  گذرد 

برای مخاطبان ادبیات جذاب است.
فئودور میخاییلوویچ داستایفسکی؛ چه نام درخشانی. 
اگر کسی می تواند ادبیات دنیا را بدون نام او به خاطر 
تنها  نه  او  یا بسیار دیوانه.  یا بسیار شجاع است  بسپارد 
بلکه  است  روسیه  ادبیات  تاریخ  های  غول  از  یکی 
ریزه کاری  و  فرد  به  منحصر  آثار  با  کاری کرده که 
کتاب  و  مقاله  صفحه  هزاران  اش،  روانشناسانه  های 
درباره رمان هایش نوشته شود. پیرمرد پشمالوی روس 
از  است که گاهی  آفریده  دنیایی  فاقه  و  فقر  عین  در 

دنیای واقعی هم واقعی تر به نظر می رسد. 
همه این ها باعث شده که منتقدان ادبی داستایفسکی 
همین  به  و  بدانند  روسیه  مهم  نویسنده  سه  از  یکی  را 
و  اعتقاداتش  و  ها  عادت  او،  شخصی  زندگی  خاطر 
ذره  زیر  داشته  کار  برای  که  را  هایی  روش  همچنین 
بینشان داشته باشند؛ البد می دانید که درباره همه این 
موارد نیز بحث های زیادی در عالم ادبیات راه افتاده 
است. علی ای حال؛ در ادامه این مطلب اطالعاتی آمده 
است که ممکن است در راه خواندن آثار داستایفسکی 

به کار خوانندگان بیاید.
* شخصیت آلیوشا در رمان تحسین برانگیز برادران 
را  او  رمان  ابتدای  در  داستایفسکی  که  کارامازوف 
قهرمان داستان خود معرفی می کند، از شخصیت پسر 
خود وی الهام گرفته شده است. این پسر در کودکی و 

به دلیل بیماری صرع از دنیا رفته بود.
ایسایوا  دیمیتریفنا  ماریا  داستایفسکی،  اول  همسر   *
دو  داستایفسکی  رفت.  دنیا  از  سال 1864  در  که  بود 
طی  و  کرد  قمارباز  رمان  نوشتن  به  شروع  بعد  سال 
بیست و شش روز توانست کار روی این کتاب را با 
کمک و تندنویسی آنا گریگوریونا تمام کند. او چند 
ما بعد با آنا ازدواج کرد و پس از آن سفر چهارساله 
خود به اروپا را آغاز کرد و در این سفر بارها و بارها 
همه پولی را که همراه داشت، در بازی قمار از دست 

داد.
صورت  به  بود  قرار  ابتدا  در  مکافات  و  جنایت   *
دو کتاب مجزا نوشته شود )جلد اول، جنایت و جلد 
شد  باعث  ناشر  اصرار  حال  این  با  مکافات(  دوم، 
منتشر کند.  به صورت یک رمان  داستایفسکی آن را 
التبه نویسنده قلبا از این کار راضی نبود و احساس می 
کرد نمی تواند بین دو فرزندش یکی را انتخاب کند. 
می گویند او جلد پشتی جنایت و جلد رویی مکافات 
را پاره کرد و آن ها را به هم چسباند. به همین خاطر 
هم هست که خواندن این کتاب برای اغلب مخاطبان 
نیمه رها  بوده و خیلی ها آن را نصفه و  کمی سخت 

می کنند.
سه  را  مکافات  و  جنایت  کتاب  داستایفسکی   *
روزانه  های  یادداشت  شکل  به  اول  نوشت؛  بار 
راسکولنیکف )دانشجویی که مرتکب قتل می شود(، 
دادگاه  محضر  در  او  اعترافات  متن  قالب  در  سپس 
داستان  قهرمان  خاطرات  شکل  به  را  آن  سرانجام  و 
درآورد که پس از آزادی از زندان روایت می شود، 
اما در نهایت هیچ کدام از این سه شیوه را نپسندید و 
مفرد که  به صورت روایت ساده سوم شخص  را  آن 

قالب نهایی رمان بود، نوشت.
بزرگ  شخصیت  سه  از  یکی  که  داستایفسکی   *
مهم  رمان  شود،  می  محسوب  روسیه  کشور  ادبیات 
که  هایی  قرض  پرداخت  برای  را  مکافات  و  جنایت 
روانشناسانه  مایه  درون  حال  این  با  نوشت!  داشت، 
این اثر چنان قوی بود که به سرعت مورد توجه قرار 
این  نگارش  زمان  از  که  سال  ها  ده  از  پس  و  گرفت 
کتاب می گذرد، همچنان خواندنی و منبع الهام است. 

تاکنون بیش از دوازده فیلم از روی این کتاب ساخته 
شده است.

کنندگان  تحسین  ترین  بزرگ  از  یکی  نیچه   *
من  گفت  می  که  جایی  تا  بود  داستایفسکی  آثار 
ترین  بزرگ  را  او  زیرا  خوانم  می  را  داستایفسکی 

روانشناس جهان می دانم.
شخصیت  برای  داستایفسکی  که  اسامی  اغلب   *
است،  کرده  انتخاب  مکافات  و  جنایت  کتاب  های 
به  ای  کلمه  را  راسکولنیکف  نام  هستند.  سمبولیک 
معنای شکستن مشتق شده است و Razum به معنای 

منطق است.
که  زیرزمینی  های  یادداشت  کوتاه  رمان   *
داستایفسکی آن را در سال 1864 نوشت، جزو اولین 
نمونه های ادبیات اگزیستانسیالیست در جهان محسوب 

می شود.
* خوانندگان پر و پاقرص داستایفسکی قطعا متوجه 
نویسنده محبوبشان  اند که شخصیت کتاب های  شده 
چه بحث های جدی و بزرگی راه می اندازند و چقدر 
درعوض  اما  کنند،  می  نگاه  مختلف  مسائل  به  عمیق 
توجه چندانی به غذاخوردن ندارند! این در حالی است 
غذا  گویند  می  داستایفسکی  خانواده  و  دوستان  که 
جایگاه ویژه ای در زندگی این نویسنده داشته و عادت 
و  عجیب  های  آیین  با یک سری  غذاخوردنش  های 
غریب همراه بوده است که شخصیت واقعی او را نشان 

می دهد. 
این  دوم  همسر  داستایفسکی،  گریگوریونا  آنا 
نویسنده، می گوید او عالقه ویژه ای به غذاهای روسی 
غذاهای  کرده  می  درخواست  اغلب  است.  داشته 
شود  آماده  برایش  زمان  آن  پترزبورِگ  سن  محبوب 
سولیانکا  مسکو  نام  به  دلچسب  سوپ  نوعی  جمله  از 
که شامل سوسیس ریز خردشده، عصار گوشت و کلم 
پودرهای  انواع  در  که  گوساله  بریان  گوشت  است. 
پای  و  روسی  پای  نوعی  بود،  شده  غلتانده  سوخاری 
ترشی  شلغم،  نخودفرنگی،  با  که  گوشت  بدون  های 
عالقه  مورد  غذاهای  دیگر  از  شده،  پر  و...  قارچ 

داستایفسکی بوده است.
غذاخوردن  برای  ای  ویژه  های  عادت  همچنین  او 
که  آمده  آنا  دومش  همسر  خاطرات  در  است.  داشته 
گرم  شیر  با  را  شده  پز  آب  جوجه  داشته  دوست  او 
مخلوط کند یا قبل از دسر نوشیدنی بخورد. هر وقت 
افکار مالیخولیایی به سرش می زده، دستور یک فنجان 
می  نوشیدنی  و  بریان، چای  عصاره گوشت، گوشت 
کرده و هر وقت شاد و سرحال بوده، دلش می خواسته 
خردل  و  خاویار  قارچ،  لیمو،  پرتقال،  آجیل،  پنیر، 

فرانسوی نوش جان کند.
غریب  و  عجیب  های  مندی  عالقه  لیست   *
نامتعارفش  صبحانه  به  غذاخوردن  در  داستایفسکی 
غذایی  وعده  داشته  دوست  او  کند؛  می  پیدا  ادامه 
صبحگاهی اش را با نوشیدنی خانگی شروع کند و در 
قرن نوزدهم میالدی در روسیه مشهور و محبوب بوده 
معاصر  نویسندگان  از  الکساندروف،  میخاییل  است. 

خوردن  صبحانه  آیین  خاطراتش  در  داستایفسکی 
بار  این طور توصیف می کند: »یک  داستایفسکی را 
دیدم  کردم،  مالقات  موقع خوردن صبحانه  را  او  که 
نوشیدنی سر می کشد. درواقع یک تکه نان قهوه ای بر 
می دارد و در دهانش می گذارد و روی آن یک قلپ 

نوشیدنی می خورد و همه این ها را با هم می جود.«
داستایفسکی می گفت این سالم ترین شیوه نوشیدن 
است. او همچنین عاشق شیرینی جات بود و جعبه های 
مخصوص شیرینی را در کمدی مخصوص داخل اتاق 
کارش نگه می داشت. براساس خاطرات به جا مانده 
»بابا آن  داستایفسکی:  فیئودوریانا  لیبوف  از دخترش، 
شیرینی ها را با شادی در طول روز می خورد و گاهی 

هم چندتایی در طول شب.« 
انواع میوه ها هم در کنار شیرینی جزو عالقه مندی 
های ویژه داستایفسکی بوده و او در کشوهای کتابخانه 
و  کشمش  توت،  انواع  خرما،  از  پر  هایی  جعبه  اش 
پاستیل میوه )در قرن نوزدهم در روسیه با پوره سیب، 
شکر و سایر میوه ها درست می شد(، مارماالد زردآلو 

و گاهی حتی انگور تازه داشته است.
دیگری،  نوروتیک  اما  باهوش،  نخبه  هر  مانند   *
که  داشت  خاصی  های  عادت  هم  داستایفسکی 
ها  عادت  این  از  یکی  بود.  پایبند  ها  آن  به  شدت  به 
دوست  را  سیاه  سنگین  چای  او  بود.  چای  نوشیدن 
داشت و هر وقت که پشت میزش می نشست، مقدار 
او حساسیت شدیدی  نوشید.  می  این چای  از  زیادی 
در مورد چایی که می نوشید، داشت و به همین خاطر 

همیشه آن را خودش درست می کرد.
دخترش در مورد این عادت داستایفسکی می گوید: 
»او اول قوری را با آب داغ می شست، سپس سه قاشق 
چای داخلش می ریخت و فقط یک سوم قوری را پر 
می کرد. سپس دستمالی روی در قوری می گذاشت. 
بیشتری داخل قوری می ریخت و  سه دقیقه بعد آب 
دوباره درش را می پوشاند. موقع ریختن چای همیشه 

عادت داشت به رنگ چای دقت کند.
را  اضافه می کرد، آن  بیشتری  ها چای  خیلی وقت 
توی فنجان می ریخت و آب جوش اضافی هم رویش 
می ریخت. او همیشه فنجان چایش را با خود به اتاق 
کار می برد و بعد بر می گشت تا چای بیشتری برای 
گفت:  می  و  کند  کمرنگ  را  آب  یا  بریزد  خودش 
رسد،  می  نظر  به  خوب  رنگش  و  ریزی  می  چای 
بینی  می  بری،  می  کار  اتاق  به  را  آن  وقتی  بعد  ولی 
که رنگ خوب نیست.« داستایفسکی قاشق چایخوری 
مخصوص خود را داشت و چایش را با دو قاشق شکر 

می نوشید.
* داستایفسکی در دورانی که به دانشکده مهندسی 
نظامی در سن پترزبورگ می رفت، عادت داشت شب 

ها بنویسد.
کلیسای  ویژه  به  مذهب  روانشناسی،  کنار  در   *
های  دغدغه  ترین  مهم  از  یکی  روسیه،  ارتودوکس 
شدت  به  ای  خانواده  در  او  بود.  داستایفسکی  ذهنی 
مذهبی بزرگ شد، اما بعد و در زمانی که دوران زندان 

را در سیبری می گذارند با بعضی عناصر کلیسا که 
به آن ها عالقه نداشت، ارتباط برقرار کرد و عقایدش 

شروع به تغییر کرد.
شخصیت  یک  عنوان  به  مسیح  به  همچنان  او  البته 
کلی  طور  به  عقایدش  ولی  داشت،  اعتقاد  برجسته 
عوض شد. عالوه بر این او با وجود این که در مورد 
این موضوع بارها و بارها در کتاب هایش بحث کرده، 
امروز  تا  گذاشته  باقی  ناگفته  را  بنیادینش  عقاید  اما 
یکدیگر  با  موضوع  این  سر  بر  همچنان  ادبی  منتقدان 

بحث و جدل داشته باشند.
دوباره  همسرش،  مرگ  از  پس  داستایفسکی   *
نشد  باعث  اش  رسمی  های  ازدواج  اما  کرد،  ازدواج 
رابطه  اولین  بردارد.  دست  متعدد  عاشقانه  روابط  از 
با زنی شکل  و  ازدواج  از  پیش  داستایفسکی  عاشقانه 
گرفت که داستایفسکی به او مطمئن نبود و بعدها هم 
درخواست ازدواجش را رد کرد. دومین رابطه عاشقانه 
این نویسنده در حالی اتفاق افتاد که او با همسر اولش 

ازدواج کرده بود. 
موضوع بر سر هنرپیشه جوانی بود و پس از آن عاشق 
زنی شد که او را یک خودپرست بزرگ می دانست. 
روابط عاشقانه داستایفسکی با مالقات همسر دومش به 
پایان رسید. آنا به او کمک کرد رمان قمارباز را تمام 
کند و پس از آن در حالی که بیست و یک ساله بود، 
داستایفسکی  وقتی  درآمد.  داستایفسکی  همسری  به 
مرد، آنا سی و پنج ساله بود و پس آن هرگز با کس 

دیگری ازدواج نکرد.
* در سال های پایانی عمر داستایفسکی، شهرتش به 
باالترین درجه رسیده بود و آثارش در روسیه و سراسر 
اروپای  به  اغلب  او  شد.  می  تحسین  و  خوانده  اروپا 
غربی و به خصوص به آلمان سفر می کرد تا به دلیل 
بیماری اش مورد معالجه قرار گیرد. وقتی از یکی از 
این سفرها به روسیه بازگشت، تزار الکساندر دوم از او 
بخواند.  را  کار جدیدش  از  هایی  بخش  کرد  دعوت 
پسرش  دو  به  کرد  درخواست  داستایفسکی  از  سپس 
درس بدهد. این مسئله شهرت و اعتبار نویسنده را به 
شدت باال برد و باعث شد با افراد مشهور و مهمی آشنا 

شود که آن ها را دوست خطاب می کرد.
بود که  * داستایفسکی در دوران حیات خود گفته 
در آثارش از آنچه در کودکی در قالب داستان شنیده، 
بزرگانی  بخش  الهام  وی  خود  سپس  و  گرفته  الهام 
را  داستایوفسکی  کافکا  بود.  کافکا  فرانتس  همچون 
خویشاوند خونی خطاب می کرد. نویسندگان بزرگی 
الگوی  را  او  نیز  همینگوی  و  جویس  جیمز  همچون 

بزرگ خود می دانستند.
نظامی  دانشکده  از   1843 سال  در  داستایفسکی   *
محافل  وارد   1844 سال  در  و  شده  التحصیل  فارغ 
سن  در  بزرگ  ساختارشکن  و  رادیکال  نویسندگان 
پترزبورگ شد و در همین زمان بود که داستان هایی 
مانند همزاد، آقای پروخارچین و خانم صاحبخانه شده 
بود، گزارش فعالیت های داستایفسکی و دوستانش را 
به مقامات امنیتی روسیه داد و پلیس مخفی در روز 22 
آوریل 1849 او را به جرم براندازی حکومت دستگیر 
کرد. دادگاه نظامی او را به اعدام محکوم کرد و هر 
چند مشمول تخفیف شد و برای گذراندن دوره زندان 
به سیبری رفت و به خدمت در لباس سرباز ساده ادامه 
داد، اما به صورت نمایشی مقابل جوخه اعدام نیز قرار 

گرفت. 
این اتفاق در بامداد روز 22 دسامبر سال 1849 افتاد 
میدان رژه یک  به  را  زندانیان  و سایر  داستایفسکی  و 
پادگان بردند. در آن جا چوبه های اعدام و داربست 
سیاه  های  پارچه  با  را  آن  و روی  بود  برپا شده  هایی 
قرائت  ها  آن  مجازات  و  جرایم  بودند.  پوشانده 
خاطر  به  خواست  ها  آن  از  ارتدکس  کشیشی  و  شد 
گناهانشان طلب بخشش کنند. سه نفر از این زندانیان 

را به چوبه ها بستند تا برای اعدام حاضر شوند.
در آخرین لحظات این مراسم اعدام ساختگی، طبل 
های نظامی با صدای بلند به نواختن درآمدند و جوخه 
آتش تفنگ های خود را که به سوی آن ها نشانه رفته 
بود، بر زمین گذاشتند. او درباره این تجربه گفته است: 
»به خاطر ندارم در هیچ لحظه دیگری از عمر به اندازه 
آن روز خوشحال بوده باشم.« زندان و تبعید باعث شد 

داستایفسکی تا پایان عمر دچار حمالت صرع باشد.

یادداشت: داستایفسکی، دیوانه ای که نابغه  شد 

ای دریغ از پارسال!

کودکی انگار مربوط به چند روز گذشته است . اما نه همین 
دیروز بود سخن های بسیار داریم چی بود و چگونه گذشت .
سال ۳۸ و ۳۹ خورشیدی در محله خواجه خضر زندگی 
داشتیم در گوشه و کنار این محله دو تا بازارچه قرار داشت؛ 
ما  به خانه  یکی موازی درب ورودی دبستان جیحون که 
نزدیک تر بود و دومین بازارچه در مسیر راه اصلی مسجد 
خواجه خضر که تقریبا جنب مسجد قرار داشت واز طرف 
غرب بازار مشرف به تکیه در این بازارچه قصابی، نانوائی، 
کفاشی و دو بقالی و خواربار فروشی مشغول کسب حالل 
بودند و این کلمه حالل را از اعماق دل در خاطر داشتم که 

می توانستیم به کسبه آن بازار اطالق کنیم.
پدرم در هفته دو یا سه نوبت پس از فراغت از مدرسه من 
را می فرستاد قصابی تا در حد سی سنگ گوشت به اندازه 
از خواربارفروشی دوبسته  مایحتاج خانه خریداری کرده و 
سیگار تهیه کنم و هر صبح زود پس از فریضه نماز به نانوائی 
می رفتیم تا نان مصرفی آن روز را خریده و به خانه آوریم  

و خود در پایان ماه برای پرداخت بدهی به بازار می رفت .
از روی شیطنت یکی از آن روزها در عوض تهیه یک بسته 
دیگر  ای  مغازه  به  را  دوم  وبسته  گرفته  بسته  دو  سیگار 
فروختم تا سرمایه جیبم بیشتر شود که بتوانم بدهی مغازه 
از  بتوانم  باز هم  و  داده  بود  مدرسه  روی  به  رو  که  را  ای 
شیرینی های خوش مزه دکان بی بی، قرضی خرید کنم 
که لو رفتم و جای شما خالی نباشد کتک جانانه ای از پدر 

نوش کردم .
محله خواجه خضر محله ای قدیمی و پر آوازه بود. متداول 
این بود تا فردی با نفوذ و خیر خواه که اعمالی پسندیده و 
و  انتخاب  ان محل  باشد تحت عنوان معتمد  نیک داشته 
مشکالت را با او در میان می گذاشتند  و نام محله بایست 
برگرفته از داستانهای پیدایش حضرت خضر نبی یا همان 
الیاس نبی که در زمانهای مختلف به رویت افرادی خاص 

آمده و راه گشایی نموده است.  
از اصل موضوع خارج نشویم این محله یکی از پر طمطراق 

ترین محله های کرمان بود . 
خاطره دیگری که در ذهنم خطور کرد درباره  پیر مردی با 
ایمان است که نزدیک مسجد بقالی داشت. از اطراف هفته 
ای دو یا سه بار برایش چند بار میوه و چند مشک شیر می 
آوردند که مردم محله طبق عادت مراجعه و از شیر تازه و 

میوه نوبرانه پیرمرد خریداری می کردند .
یکی از آن روزها که پدرم مقداری ازآن  شیررا تهیه کرده 
بود به دلیل کمی وقت شیر را بدون جوشاندن میل کرد و  
به سر کار خود رفت. طولی نکشید پدرم را به خانه آوردند و 
دو یا سه روز تحت درمان پزشک بود. از جانب دیگر معلوم 
نبود چه کسی این رخ داد را به شهربانی گزارش کرده و آن 
پیر مرد را به دلیل اینکه شیر آغشته به سم مار داده است 

بازداشت کردند .
پدرم همین که متوجه گردید خود را به شهربانی رسانید  و 
اعالم کرد من شکایتی نداشته و این مرد از درون شیر بی 
اطالع بوده و دیگر مقصر منم شیر را نجوشانیده و خورده ام 

و خوشبختانه این قضیه مرتفع گردید .
می  را  خود  مشتریهای  امروز  قول  به  محله  های  کاسب 
شناختند و مشکالت را بین خود رفع می کردند . اما این 
زمان چه تغییری در روابط افراد پیش آمده که هرچه به 
جلوتر گام بر می داریم بایست بگوئیم ای دریغ از پارسال !

مقصر جامعه  . شاید  ندارد  معنا  که  مگو  احترام سخن  از 
 ، انسانی  کماالت  تا  نداشتند  وقت  ما  بزرگترهای  نیست 

معرفت ، محسنات را به برخی از جوانان بیاموزند .
بعضی از این کودکان و جوانان و نوجوانان انگاری با آداب 

غلط کوچه خیابان رشد کرده اند و از احترام افتاده اند .
در بسیاری از خانه ها دیو اعتیاد امان مردم را بریده است و با 
جامعه ای آلوده و بیمار از فقر مواجه شده ایم. اما دل خوش 
به آن داریم زمانی نه چندان دور سی سنگ گوشت تازه و 
مرغی سالم و میوه ای نوبرانه تهیه می کردیم و با آرامشی 
کامل در کنار خانواده تناول کرده و از کار و فعالیت غافل 
نبودیم و امید داریم که جوانان این مملکت بتوانند اوضاع 
اقتصادی را سامان دهند تا از این وضعیت خارج شویم. به 

امید فردایی بهتر از امروز!

به قلم مسعود 
فوقانی

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

: آقای  به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/26 الف-تعیین سمت مدیران 
رزا  خانم  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به   2992451371 ملی  شماره  به  الری  اسدی  حمید 
محمدی نژاد به شماره ملی 0070611106 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم نازنین اسدی الری 
به شماره ملی 2980434876 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره ب-کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک، سفته، بروآت، قراردادها، و عقود اسالمی و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با 
امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )412386(

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

الری  اسدی  حمید  آقای   –1  :  1397/11/20 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
شماره  به  نژاد  محمدی  رزا  خانم   –2 مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به   2992451371 ملی  شماره  به 
ملی0070611106 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 3- خانم نازنین اسدی الری به شماره 
ملی 2980434876 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادهاو عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
مجتمعا« با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )412388(

بوتیا  سبک  پوالد  ساخته  پیش  صنایع  فناوری  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   15283 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کویر 

14007334158

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/09 : -کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهد آور 
با امضاء مدیر عامل با یکی از اعضا هیات مدیره و مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر 
عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )412635(

بوتیا  سبک  پوالد  ساخته  پیش  صنایع  فناوری  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   15283 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کویر 

 14007334158

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/10/09 : - آقای امید ابراهیمی 
ملی  کد  با  کرمانی  ارجمند  مهدی  آقای  و  اصلی  بازرس  بسمت   2980279110 ملی  کد  با  کرچی 
2980118885 بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )412636(

مناقصه گزار: شرکت معادن زغال سنگ کرمان    موضوع مناقصه: خرید ماسک ضد گرد و غبار به تعداد 2343 عدد
مهلت دریافت اسناد از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخه 97/12/28

محل دریافت اسناد: بلوار شهید آیت ا... صدوقی- شرکت معادن زغالسنگ کرمان - امور قراردادها سرکار خانم خراسانی 
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 162/000/000 ریال  تاریخ تحویل پاکتها: مورخه 98/01/17   میزان پیش پرداخت: به میزان 10 درصد مبلغ پیشنهادی 

تاریخ گشایش پاکتها : مرحله اول مورخه 98/01/18 و مرحله دوم مورخه 98/01/20   مبلغ خرید اسناد: 200/000 ریال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهید صدوقی 
شرکت معادن زغال سنگ کرمان ضمنا این آگهی در سایت  www.coal.kr.ir    در دسترس می باشد.    تلفن تماس: 32117726 - 034 

نوبت اولآگهی تجدید مناقصه عمومی 



در پرونده پتروشیمی 
هشت مدیر دولت 

احمدی نژاد 
حضور دارند

جهت  ستون  در  اسالمی  جمهوری  روزنامه 
اطالع شماره خود نوشت:

از جلسه دادگاه متهمان فساد  تصاويري که 
پتروشيمي منتشر شده اند، نشان مي دهند در 
چهره هاي آنها ذره اي ترس و پشيماني وجود 
ندارد. اين افراد با اينکه بيش از هفت ميليارد 

يورو فساد مالي دارند، ترسي ندارند.
اين وضعيت، وظيفه رئيس جديد قوه قضائيه 
بدون  بايد  قضائيه  قوه  مي کند.  سنگين  را 
با  افراد  جايگاه  و  نسبت ها  عناوين،  به  اعتنا 
برخورد  مي شود  جرم  مرتکب  که  کس  هر 

قاطع کند تا فساد ريشه کن شود.
با اينکه در جلسات رسيدگي به پرونده فساد 
مطالب  پتروشيمي،  يوروئي  ميليارد  هفت 
تکان دهنده اي توسط نماينده دادستان مطرح 
مي شود و بخشي از آن در روزنامه جمهوري 
پرونده  اين  جزئيات  اما  شده،  چاپ  اسالمي 

بسيار حيرت انگيز است.
يکي از نکات اين است که سردمداران فساد 
پتروشيمي پشت دو نفر که فراري هستند و 
در خارج مشغول خوشگذراني می باشند )خانم 
شيخ االسالمي و آقاي علمي( پنهان شده اند 
درحالي که در اين پرونده، 8 مدير دولت دهم 
آنها  و فرزندانشان دخالت مستقيم داشتند و 

نيز بايد محاکمه شوند.

حال بهنام صفوی 
خوب نیست برای او 

دعا کنید

آخرين  درباره  بهنام صفوی  برنامه های  مدير 
را  توضيحاتی  جوان  خواننده  اين  وضعيت 

ارائه داد.
به گزارش رکنا، بهنام صفوی خواننده جوان 
از  پس   ۹۶ سال  تابستان  پاپ  موسيقی 
توسط  جراحی  برای  بيماری  شرايط  تشديد 
عملی  و  شد  آلمان  راهی  سميعی  پروفسور 
از  پس  و  گذاشت  سر  پشت  موفقيت  با  را 
بهبودی شرايط جسمی به ايران بازگشت، اما 
بستری  بيمارستان  در  ديگر  بار   ۹۷ ماه  دی 

شد.
صفوی  بهنام  برنامه های  مدير  فواديان  رضا 
درباره آخرين وضعيت وی گفت: بهنام پس از 
۴۵ روز بستری در بيمارستان با همان شرايط 
منتقل  خانه  به  الزم  امکانات  و  يو  آی سی 

شده است.
شرايط  در  بهنام صفوی  وضعيت  افزود:  وی 
است  هشيار  اوقات  گاهی  دارد،  قرار  ثابتی 
و صحبت می کند و گاهی وقت ها به دليل 
خواب  مصرفی  دارو های  و  بيماری  شرايط 

است.
از  پايان درباره حمايت هنرمندان  فواديان در 
بهنام صفوی گفت: سيروان و زانيار خسروی 
و شهاب رمضان هنرمندانی بودند که در اين 
شرايط با رضايت خانواده بهنام صفوی از او 
ايرانيان  سالن  در  شب  دو  و  کردند  حمايت 
سيروان  صفوی،  بهنام  از  آهنگ هايی 
رمضان  شهاب  و  خسروی  زانيار  خسروی، 

اجرا شد.

خوش شانس ترین
 مرد جهان 

  او سوار هواپيمای مرگ نشد
اتيوپی  هواپيمای  سقوط  بازمانده  تنها 
مردی يونانی است که به خاطر دير رسيدن 

نتوانست سوار هواپيما شود.
هوايی  سانحه  از  پس  ماويولوز  انتونيوس 
نوشت:  اتيـــوپـــــی  هواپيمـــــای 

»روز خوش شانسی من بود.«
تا  بود  نشده  موفق  تأخير  دقيقه  دو  با  او   
تا  کرد  تالش  حتی  برساند  پرواز  به  را  خود 
با متقاعد کردن پليس فرودگاه خودش را به 
هواپيما برساند که اين امر محقق نشد و او 

از پرواز جا ماند.
پايتخت  از  که   »۳۰۲ تی  »ای  شماره  پرواز 
اتيوپی عازم نايروبی در کنيا بود ۶ دقيقه پس 
از پرواز سقوط کرد و همه ۱۵۷ سرنشين آن 

کشته شدند.

ارسال پیام های زننده به 
نوعروس مشهدی فاجعه آفرید

می خواهم به آن هايی که بيماری ديگر آزاری دارند و سعی می کنند با ايجاد 
مزاحمت های تلفنی يا پيامکی به نيت های شوم خودشان برسند به صراحت 
بگويم که لحظه ای بينديشند اگر فرد ديگری با خواهر يا مادرخودشان چنين 
رفتاری بکند چه حالی خواهند داشت و چگونه می توانند در برابر موضوعی که 
زندگی شان را در آستانه متالشی شدن قرار می دهد سکوت کنند اگرچه تاکيد 
می کنم باز هم متوسل شدن به قانون بهترين و مناسب ترين راه حل مشکل 

است تا مانند من دستشان به خون آلوده نشود و ...
جوان ۲۶ ساله ای که به اتهام جنايت مسلحانه در يک فروشگاه مواد غذايی 
و بعد از ۳۴ ماه فرار با صدور دستورات ويژه ای از سوی قاضی کاظم ميرزايی 
دستگير شده است پس از آن که به سواالت سرهنگ مهدی سلطانيان )رئيس 
دايره قتل عمد پليس آگاهی خراسان رضوی( درباره چگونگی وقوع جنايت پاسخ 
داد در تشريح سرگذشت خود نيز گفت: در يک خانواده ۹ نفره و در روستای 
هندل آباد مشهد زندگی می کردم. پدرم مانند خيلی ديگر از اهالی روستا به 

شغل دامداری و کشاورزی مشغول بود.
آن زمان بعد از آن که مقطع راهنمايی را به پايان رساندم ديگر ادامه تحصيل 
ندادم چرا که برای ورود به دبيرستان بايد به روستای سد کارده می رفتم که 
فاصله زيادی با ما داشت و از سوی ديگر نيز پدرم در امور دامداری دست تنها 
بود و من با وجود عالقه زيادی که به ادامه تحصيل داشتم درس و مدرسه را 
رها کردم و گله گوسفندان را به کوه و بيابان بردم در آن سن و سال با گله 
گوسفندان مشغول بودم و کمتر با دوستانم دور هم می نشستيم اوايل وقتی در 
دورهم نشينی ها، دوستانم مشروبات الکلی مصرف می کردند من خودم را کنار 
می کشيدم به طوری که حتی به مشروبات الکلی نگاه هم نمی کردم اما وقتی 
خدمت سربازی ام در جنوب کشور به پايان رسيد و دوباره به روستا برگشتم، 
روزی در جمع پنج نفره دوستانم قرار گرفتم که مقداری مشروبات الکلی دست 

ساز به همراه داشتند.
آن روز آن ها مرا در تنگنای اخالقی قرار دادند و اصرار می کردند که بدون 
من آن ها هم لب به مشروب نمی زنند خالصه ديگر در برابر اصرارهايشان تاب 
نياوردم و در کنار آنان مقداری مشروب نوشيدم اما اين سرآغاز سقوط من شد 
تا جايی که ديگر آن ها مشروبات الکلی دست ساز را می خريدند و هر بار که 
با وجود  انداختند  از کوه به روستا بازمی گشتم بساط شب نشينی به راه می 
اين بيشتر عمرم را در کوه و دره و دشت و بيابان به همراه گله گوسفندان می 
گذراندم حتی زمستان ها نيز داخل نمد چوپانی می خوابيدم و ماهی دو روز 
برادرم  بود که دو خواهر و دو  اين درحالی  آمدم  به روستا می  برای استحمام 
ازدواج کرده بودند و برادرانم در امور کشاورزی به پدرم کمک می کردند من هم 
قصد ازدواج داشتم ولی با آن که به خواستگاری دو دختر هم رفتيم به توافق 
نرسيديم تا اين که پنج ماه قبل از وقوع اين حادثه تلخ )۱۳۹۵.۲.۲۹( پيامک 

زشت و توهين آميزی از سوی فرد ناشناسی برای برادرم ارسال شد.
آن پيامک حاوی جمالت زننده مربوط به زن برادرم می شد که به تازگی ازدواج 
روز  هر  بود  ناموسی  فحاشی  با  همراه  که  زجرآور  های  پيام  اين  بودند؛  کرده 
بيشتر می شد به طوری که همه اعضای خانواده درگير اين ماجرا شده بودند و 
زندگی برادرم در آستانه نابودی قرار گرفته بود به حدی که ديگر به طالق فکر 
می کردند در همين زمان من با ارسال پيامک های جداگانه آن فرد ناشناس را 
شناختم که يکی از اهالی روستا بود اگرچه آن جوان که »ح- ر« نام دارد به من 
هم فحاشی می کرد ولی تصميم گرفتم او را با اسلحه بترسانم چرا که ماجرای 
پيامک های او آبروی خانوادگی ما را برده بود اما وقتی به فروشگاه مواد غذايی 
او رفتم با افراد ديگری هم درگير شدم که داخل فروشگاه بودند در اين ميان با 

شليک گلوله مرد ۴۱ ساله بی گناهی کشته شد .

مرد کرجی برادرش را به خاطر قهر 
کردن همسرش با گلوله کشت

مرد ميانسال که همسرش از خانه قهر کرده بود به سراغ برادرش رفت تا او 
با شليک  را  او  کند  نمی  دخالتی  برادرش  ديد  وقتی  اما  کند  آشتی  واسطه  را 

گلوله کشت.
ساعت ۱۲ شب جمعه ۱۷ اسفند کارآگاهان جنايی پليس آگاهی استان البرز در 

جريان قتل مرد ۴۰ ساله ای قرار گرفتند.
از آنجايی که مرد جوان به نام فريد با شليک گلوله به قتل رسيده بود، بالفاصله 
در  شد.  آغاز  بود  کرده  منتقل  بيمارستان  به  را  فريد  که  فردی  از  تحقيقات 
بوده که پس  فريد  برادر  احمد،  اين جنايت  عامل  بررسی ها مشخص شد که 
از قتل متواری شده است.با به دست آمدن هويت متهم، کارآگاهان جنايی وارد 
عمل شده و در کمتر از 8 ساعت پس از قتل، احمد را درحالی که در خيابان های 

اطراف خانه اش در حال پرسه زدن بود دستگير کردند.
مرد ۵۲ ساله در همان تحقيقات اوليه به قتل برادرش اعتراف کرد و گفت: حدود 
۲۵ سال است که ازدواج کرده ام، اما خانواده همسرم دست از دخالت هايشان 
برنمی دارند. دخالت های آنها به قدری ادامه داشت که يک سال قبل تصميم 
گرفتم از آنها زهر چشم بگيرم. برای همين اسلحه ای خريدم و حتی تصميم 
داشتم مادرزنم را هم به قتل برسانم. تا اينکه چند روز قبل دوباره با دخالت های 

مادرزنم، همسرم قهر کرد و به خانه آنها رفت.
او ادامه داد: ساعت ۹ شب حادثه به همراه يکی از دوستانم به خانه برادر کوچکم 
از او بخواهد که به خانه  رفتم و از او خواستم که با همسرم صحبت کند و 
برگردد. من برای برادرم کارهای زيادی انجام داده بودم و فکر می کردم به خاطر 
او قبول نکرد و گفت  اما  جبران خوبی هايم که شده به من کمک می کند. 
دخالتی نمی کند. من هم او را تهديد کردم که تا فردا صبح به او وقت می دهم 
که همسرم را به خانه برگرداند در غير اين صورت او و خانواده اش را می کشم. اما 
برادرم گفت نمی توانم اين کار را انجام دهم. من هم اسلحه ای را که به همراه 
داشتم از جيبم درآوردم و خواستم به سمت برادرم شليک کنم. اما دوستم که 
همراه من بود و شاهد ماجرا، از پشت سر دستم را گرفت تا مانع شليک شود اما 
من دستم را چرخاندم و تير از اسلحه شليک شد و به قفسه سينه برادرم اصابت 

کرد. بعد از آن هم فرار کردم اما ساعاتی بعد دستگير شدم.
سرهنگ نادر بيگی، رئيس پليس آگاهی استان البرز با اعالم اين خبر گفت: 
متهم با قرار بازداشت موقت روانه بازداشتگاه شد و تحقيقات در اين خصوص 

ادامه دارد. 

خبر

کاالهای  تأمین  به  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
استراتژیک مردم اشاره کرد و افزود: موظف شدیم که 
انبارهای کشور را از کاالهای استراتژیک پر کنیم، این 

کاالها را مرتب تعویض می کنیم که فاسد نشوند.
فعاالن  در نشست  نوبخت  ایسنا، محمدباقر  گزارش  به 
با بیان اینکه سازمان  اقتصادی استان خراسان جنوبی 
رصد  و  راهبری  مسئول  قانون  طبق  بودجه  و  برنامه 
در  گندم  تضمینی  قیمت  گفت:  است،  کشور  توسعه 
سطح کشور در شورای اقتصاد از رقم ۱۴۷۰ به ۱,۷۰۰ 

تومان افزایش یافته است.
توسعه  صندوق  افزود:  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
اداره  ابالغ شده  از سوی رهبر  اساسنامه ای که  با  ملی 
این  و  دارد  منابع  پرداخت  برای  ضوابطی  و  می شود 
 ۲۰۰( سقف  همین  تا  حتی  می کنم  اعالم  را  آمادگی 
مختلف  حوزه های  در  را  استان(  مطالبه  دالر  میلیون 

طلب کنیم.
اگر طرح ها  داریم  را  آمادگی  این  کرد:  تصریح  نوبخت 
توجیه دار باشد این تسهیالت را پرداخت کنیم چرا که 

اعتقاد ما این است استان از ظرفیت های الزم برخوردار 
است.

وی خطاب به نمایندگان مجلس در استان، ادامه داد: 
هرچند فشارهای مردمی و مطالبه گری ها بر روی شما 
است اما باید نحوه بیان بهتری داشت چرا که در آیات 
جای  به  و  شده  تاکید  احسن  زدن  حرف  بر  نیز  قرآن 
تحقیر، همدیگر را تشویق کنیم؛ حتی در زمان مجادله 

نیز باید با احسن با یکدیگر صحبت کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: می توان 
این که طرف مقابل را  بیان کرد بدون  را  تمام مسائل 
تحریک کنیم و به نحوه متناسب حرف هایمان را بزنیم.

با بیان اینکه مبلغ ۱۴ میلیارد دالر برای سال  نوبخت 
آینده و همچنین امسال نیز مبلغ ۱۳ میلیارد دالر قرار 
دولت  میلیارد دالر  هزار  از محل ۶۰  مردم  برای  است 
برداشت شود، اظهار کرد: قرار نیست دولت از ۶۰ هزار 
میلیارد تومان خود صرف نظر کند، دالری که هر یک 
دارد  ارزش  بسیار  گذشته  به  نسبت  ما  برای  آن  ریال 
مردم  سفره  به  آنچه  اما  داده  قرار  مردم  اختیار  در  را 

نکته  این  یا  بیاید  ترجیحی  ارز  با قیمت غیر  می رسد 
تلخ و سختی که شنیدن آن دشوار است و دام مولد از 

کشور خارج شود.
تمام  با  اینکه  بیان  با  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
دشمنی ها باید از نظر امنیت غذایی کشور ضریب باالیی 
درآوردن  زانو  به  برای  دشمنان  گفت:  باشیم،  داشته 

جمهوری اسالمی ایران از هر راهی استفاده می کنند.
وی گفت: طی یک سال آینده ۱۰ هزار واحد مسکونی 
و  شد  خواهد  احداث  جنوبی  خراسان  استان  در 
استان  مسکن  بخش  در  تومان  میلیارد   ۵۰۰ حداقل 

سرمایه گذاری می شود.
نوبخت خاطرنشان کرد: مبلغ ۹۴۰ میلیارد تومان برای 
زیرساخت ها و توسعه استان طی برنامه کوتاه مدت دو 
ساله در نظر گرفتیم که حداقل ۵۴۰ تا ۵۶۰ میلیارد 

تومان آن برای راه و راه آهن است.
وی با اشاره به اختصاص تسهیالت به حوزه های صنایع، 
کشاورزی، خدمات و گردشگری، یادآور شد: برای این 

حوزه ها نیز ۷۰۶ میلیارد تومان اختصاص یافته است.

سازمان  توانمندسازی  و  مردمی  مشارکت های  معاون 
مددجویان  برای  مسکن  تهیه  جزئیات  کشور  بهزیستی 

این سازمان را تشریح کرد.
محمدعلی کوزه گر در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تفاهم 
برای  سازندگی  بسیج  با  بهزیستی  سازمان  اخیر  نامه 
ساخت ۵۰۰۰ واحد مسکونی مددجویان گفت: این تفاهم 
نامه یک ساله است و امیدواریم تا ظرف این یکسال کار 

این تعداد واحد مسکونی تمام شود.
وی افزود: شکل کار در تفاهم نامه اخیر این طور است 
تأمین می کند  را  نیاز  مورد  منابع  بهزیستی  که سازمان 
واحدهای  ساخت  و  اجرایی  عملیات  سازندگی  بسیج  و 
نفر  هزار   ۲۵ زیر  شهرهای  و  روستاها  در  را  مسکونی 

جمعیت به عهده می گیرد.
سازمان  توانمندسازی  و  مردمی  مشارکت های  معاون 
بهزیستی در ادامه از وجود ۱۱۳ هزار نفر مددجو پشت 
هزار   ۵۳ گفت:  و  داد  خبر  مسکن  دریافت  برای  نوبتی 
واحد مسکونی نیز در حال ساخت است و حدوداً ۱۰۴ 
هزار واحد هم عمدتاً از سال ۸۵ تا االن تحویل و واگذار 

شده است.
کوزه گر با بیان اینکه هدف گذاری ما این است که ۱۱۳ 
تکلیف  تعیین  سریع تر  هرچه  را  مانده  باقی  واحد  هزار 
کنیم، تصریح کرد: به طور میانگین هم اکنون سالی ۱۰ 
ریاست  عزم  با  اما  می کنیم،  آماده  را  واحد  هزار   ۱۲ تا 
 ۳ تا  دو  شتاب  این  که  داریم  تمایل  بهزیستی  سازمان 

برابر شود.
به گفته وی، این مسکن ها عمدتاً در اختیار زنان سرپرست 
خانوار، افراد معلول، معتادان بهبود یافته و سایر افرادی 

که تحت سرپرستی بهزیستی هستند، قرار می گیرد.

تصریح  بهزیستی  سازمان  مردمی  مشارکت های  معاون 
کرد: گاهی این تصور پیش می آید که بهزیستی مسکن 
می سازد و به مددجوها می دهد، اما اصاًل به این صورت 
به  است.  کار  این  تسهیل گر  بهزیستی  سازمان  و  نیست 
این شکل که دولت و بهزیستی با هم همکاری می کنند 

تا مددجو صاحب خانه شود.
اولین  که  دارد  مؤلفه  چند  کار  این  داد:  ادامه  گر  کوزه 
کند  مشارکت  باید خودش  مددجو  که  است  این  مؤلفه 
که  است  دولت  بعدی  گام  باشد.  داشته  آورده  سهم  و 
می کند  تأمین  را  وام ها  اوالً  دولت  عنوان  به  بهزیستی 
هر  برای  کند.  پیدا  تخصیص  درصد   ۴ سود حدود  با  و 

واحد حدود ۱۰ میلیون تومان نیز کمک بالعوض وجود 
دیگری  بخش  در  و خیرین هم  اجتماعی  دارد. شرکای 
مشارکت می کنند که در طرح اخیر این شریک اجتماعی 
و  امکان ساخت  نهادها  این  است.  بوده  بسیج سازندگی 
اجتماعی  شریک  یک  عنوان  به  دارند  را  کشور  در  ساز 

عمل کرده و هزینه ساخت را کاهش می دهند.
افراد  مثل مسکن  موارد  برخی  در  این شرکا  افزود:  وی 
کمک  هم  آورده  سهم  در  بیشتر،  و  معلول  دو  دارای 
وام  مددجو،  خود  کمک  با  بهزیستی  بنابراین  می کنند، 
و  می کند  آماده  را  مسکن ها  اجتماعی  شرکای  کمک  و 

تحویل می دهد.

نوبخت:
موظف به تامین کاالهای استراتژیک مردم شدیم

شرایط واگذاری »مسکن« به مددجویان بهزیستی

کارگر در ایام نوروز خالی بودن سفره 93 هزار 
به  کارگران  ماه،  اسفند  و  بهمن  رسیدن  فرا  با  ساله  هر   
دنبال زنده کردن مطالبات خود هستند. طبق آمار حدود ۹۳ 
دارند.  معوقات  مطالبات  تولیدی  واحد  در ۹۰۰  کارگر  هزار 
که  است  کارگرمعتقد  خانه  دبیرکل  معاون  صادقی،  حسن 
حداقل ۴۰۰ واحد تولیدی در شرایط کنونی از دوماه تا یک 
سال معوقات مزدی به کارگرانشان بدهکار هستند. بسیاری 
اقتصادی توان پرداخت معوقات مزدی و  بنگاه  این ۴۰۰  از 

مطالبات عیدی پرسنل خویش را ندارند.
این بخش از کارگران بدون دریافت عیدی و سنوات وارد سال 
جدید می شوند  و همواره مطالبات روی هم تلنبار می ماند.

کارگری  جامعه  پیشکسوتان  اتحادیه  رئیس  صادقی،  حسن 

واحدها  این  پوشش  تحت  کارگران  کرد:مجموع  بیان 
با  عید  شب  که  می رسد  نفر   ۳۰۰ و  هزار   ۹۷ دست کم  به 

مشکالت معوقات مزدی و عیدی مواجه هستند.
به مقامات  را  تاکید کرد: ما وظیفه داشتیم موضوع  صادقی 
رئیس  و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  جمله  از  عالی 
سازمان برنامه و بودجه منتقل کنیم. پیشنهاد ما این است 
تا  کنیم  کمک  اقتصادی  بنگاه های  این  به  وام  قالب  در  که 
حداقل شب عیدی به هر یک از این کارگران دو ماه دستمزد 
اقشار  سایر  مثل  نیز  آنان  و  شود  پرداخت  یکجا  صورت  به 

بتوانند حداقل ها را برای ایام نوروز تهیه کنند.
میلیاردتومان  تا۴۵۰   ۴۰۰ کارگران  مطالبات  پرداخت  کل 

است. علی خدایی، نائب رئیس کانون عالی شورای اسالمی 
کار با اشاره به حدود یک سال معوقات مزدی ۹۳ هزار کارگر 
محل  از  بالدرنگ  باید  دولت  گفت:  تولیدی،  واحد  در۹۰۰ 
بودجه عمومی دست کم دو ماه معوقات مزدی این کارگران 
 ۹۳ معیشتی  اسفناک  شرایط  از  چراکه صحبت  بپردازد؛  را 

هزار خانوار است.
نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور با بیان 
اینکه اگر هریک از این خانوارها به طور متوسط ۴ نفر عضو 
داشته باشند، در مجموع زندگی ۳۷۲ هزار نفر در این آشفته 
بازار شب عید تحت تاثیر انواع مشکالت اقتصادی و متعاقب 
آن اجتماعی قرار گرفته است، گفت: این کارگران به خاطر 

خود خجل  همسر  و  فرزندان  نزد  تولید،  عدیده  مشکالت 
هستند.

خدایی با بیان اینکه باید به این نکته توجه داشت که این۹۰۰ 
و  نیستند  خصوصی  بخش  مالکیت  در  تنها  تولیدی  واحد 
مهم  افزود:  هستند،  آنها  مالک  هم  دولتی ها  شبه  و  دولت 
این است که ظرف روزهای آینده حداقل دو ماه از معوقات 
کارگران به حساب آنها واریز شود تا آنها بتوانند خریدهای 

شب عید خود را انجام دهند.
وی افزود: خالی بودن سفره های این ۹۳ هزار خانوار کارگری 
در ایام نوروز وجه بسیار بدی دارد و بهتر است که دولت با 

این اقدام تنها کمی از آالم آنها بکاهد.
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کشف ۱۵ هزار لیتر سوخت 
قاچاق در سیرجان

فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان از توقیف دو دستگاه خودرو حامل سوخت 
و کشف ۱۵ هزار لیتر گازوییل قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  سرهنگ محمدرضا 
ایران نژاد در تشریح جزئیات این خبر گفت:ماموران انتظامی این شهرستان در 
دومین روز از طرح مبارزه با قاچاق فراورد های نفتی از یک دستگاه اتوبوس در 
محور اصلی شهربابک به سیرجان، ۱۲ هزار لیتر گازوییل قاچاق کشف کردند.
این تخلف حادثه ساز به مراجع  این خودرو   به سبب  راننده  افزود:   وی 

قضایی معرفی شد.
ایران نژاد تصریح کرد: در عملیاتی دیگر نیز ماموران پلیس آگاهی از یک 

دستگاه وانت نیسان ۲ هزار و ۴۰۰ لیتر گازوییل قاچاق کشف کردند.
وی گفت:همچنین  ازیک دستگاه موتوسیکلت سنگین سوزکی۱۳۰۰ سی 
سی سوخت غیر مجاز کشف واین موتورسیکلت یک میلیارد ریالی تحویل 

اداره گمرک و اموال تملیکی شد.

پلمب ۵ واحد صنفی 
در شهرستان منوجان

۵ واحد صنفی متخلف در شهرستان منوجان با دستور قضایی پلمب شدند.
به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، در بازرسی 
گشت مشترک کمیسیون نظارت و تنظیم بازار شهرستان منوجان به مناسبت 
فرا رسیدن عید نوروز با حضور رضایی دادستان منوجان ۳۵ واحد صنفی، 
پوشاک، لوازم یدکی اتومبیل، خواربار، کیف و کفش، میوه و تره بار  مورد 

بازید قرار گرفت.
به دستور قضایی ۵ واحد صنفی متخلف پلمب گردید، ۴ واحد صنفی جریمه 
شد ۱ واحد صنفی کیف و کفش مورد تشویق قرار گرفت و به ۱۵ واحد صنفی 

اخطار کتبی داده شد.
در حاشیه بازرسی تنظیم بازار رضایی دادستان منوجان گفت:بازرسی گشت 
مشترک کمیسیون نظارت و بازار شهرستان منوجان تا پایان سال جاری همه 

روزه فعالیت خود را ادامه خواهد داد و با متخلفین برخورد قانونی می شود.

 کشف۱۵0 کیلوگرم تریاک در بم
فرمانده انتظامي بم گفت: با هوشیاری تیم گشت کالنتری۱۲ این شهرستان 

یک قاچاقچی دستگیر و ۱۵۰ کیلوگرم تریاک کشف شد. 
پایگاه خبري پلیس گفت:  با خبرنگار  سرهنگ"اکبر نجفی"در گفت و گو 
حوزه  سطح  در  زنی  گشت  هنگام  فرماندهی  این  کالنتری۱۲  گشت  تیم 
استحفاظی به یک دستگاه خودرو پراید مشکوک شده و به آن دستور ایست 
دادند. وی افزود: در بازرسی از این خودرو۱۵۰ کیلوگرم تریاک که به شکل 
ماهرانه ای در قسمت های مختلف آن جاساز شده بود کشف و راننده دستگیر 
شد. فرمانده انتظامي بم با اشاره به معرفی این قاچاقچی به مرجع قضایی 
تصریح کرد: تیم های گشت انتظامی در ایام پایانی سال به صورت محسوس 
ونامحسوس و به شکل مضاعف اجرای ماموریت می کنند که این تدابیر نتایج 

خوبی را نیز در بر داشته است.

 کشف ۵ هزار قلم مواد محترقه
 از 3 باب مغازه در سیرجان 

فرمانده انتظامي سیرجان از کشف بیش از۵ هزار قلم انواع مواد محترقه 
غیرمجاز و قاچاق در این شهرستان خبر داد. 

ایران  سرهنگ"محمدرضا  پلیس،  خبري  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 
توجه  با  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  عملیاتي  راستاي طرح  در  نژاد"گفت: 
به نزدیکي پایان سال و احتمال توزیع مواد محترقه غیرمجاز، موضوع 

بصورت ویژه در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.
انجام  با  شهرستان  آگاهی  پلیس  ماموران  راستا  این  در  افزود:  وي 
کارهاي اطالعاتي موفق شدند ۳ باب مغازه که در امر توزیع و فروش 

مواد محترقه غیر مجاز فعالیت می کردند را شناسایي کنند.
این مقام انتظامي ادامه داد: ماموران دایره مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسي از این مغازه ها ۵ هزار و 
۳۵۰ قلم انواع مواد محترقه غیر مجاز و فاقد هرگونه مجوز را کشف 
کردند. فرمانده انتظامی سیرجان در خاتمه با اشاره به دستگیري۳نفر و 
معرفي آنان به مرجع قضائي خاطرنشان کرد: پلیس با حامالن کاالي 
قاچاق و تخریب کنندگان اقتصاد ملي و کسانی که بخواهند امنیت و 

آسایش مردم را برهم بزنند،برابر قانون رفتار خواهد کرد.

تعامل و همکاری مردم با پلیس نقش 
مهمی در کاهش جرائم دارد 

سرایداران  جمع  در  زرند  انتظامی  فرماندهی  پیشگیری  پلیش  رئیس 
نقش  پلیس  با  مردم  و همکاری  تعامل  گفت:  این شهرستان  مدارس 

مهمی در کاهش جرائم دارد. 
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، همزمان با در پیش بودن ایام 
به  ویژه سرقت  به  از جرائم  پیشگیری  به منظور  و  نوروزی  تعطیالت 
زرند  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاونت  و  پیشگیری  پلیس  همت 
جلسه آموزشی برای جمع زیادی از سرایداران مدارس در اداره آموزش 
این  پورسلطانی"در  برگزار شد. سرگرد"مجید  این شهرستان  وپرورش 
نشست گفت: شما سرایداران مدارس می توانید چشم بیدار پلیس در 
محله خود باشید و با همکاری و تعامل با پلیس نقش خود را به عنوان 
یک شهروند درباال بردن سطح  امنیت در جامعه ای که در آن زندگی 
می کنید ایفاء کنید. وی با یادآوری برخی نکات ایمنی افزود: اگر هر 
شهروند در تعامل با پلیس نقش خود را در امنیت ایفاء کند شاهد جامعه 

ای ایمن وشکوفا و به دور  از دغدغه های امروز خواهیم بود.
های  راه  برخی  تشریح  در  زرند  شهرستان  پیشگیری  پلیش  رئیس 
پیشگیری از سرقت تصریح کرد: بررسی سالم بودن قفل ها، نرده ها، 
حفاظ ها و سرکشی مداوم از سایر نقاط مدارس در طول تعطیالت، عدم 
سپردن کلید مدارس به افراد غیر مرتبط و گزارش موارد مشکوک به 
پلیس از جمله موارد مورد تاکید برای کاهش زمینه های سرقت هستند.
سرگرد پورسلطانی در پایان با اشاره به افزایش گشت های محسوس 
و نامحسوس در ایام نوروز گفت: شهروندان می توانند با رعایت نکاتی 
ساده از جمله ثبت شماره اموال و شماره سریال لوازم و عدم برهم زدن 
صحنه سرقت و گزارش موارد مشکوک به پلیس از زمینه های وقوع 

سرقت بکاهند.    

معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان 
میزبانی  برای  استان  این  آمادگی  از  کرمان  استان 
المللی رشته های ورزشی  رقابت های ملی و بین 
اعضا،  پیوند  و  بیماران خاص  هیئت  مجموعه  زیر 

طی سال آینده خبر داد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
امور  توسعه  معاون  مرادی،  علی  جوان،  خبرنگاران 
کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  ورزش 
خاص  بیماران  هیات  رییس  انتخاباتی  درمجمع 
تاالر  محل  در  که  کرمان  استان  اعضای  پیوند  و 

اینکه  به  اشاره  با  شد،  برگزار  کرمان  ایرانگردی 
رویداد  سه  میزبان  گذشته  ی  هفته  کرمان  استان 
المللی دوچرخه سواری،  بین  تور  بود، گفت:  بزرگ 
مسابقات بین المللی کاراته در دو بخش دختران و 
پسران و ربات های جنگجو ، سه رویدادی بودند که 
خوشبختانه به بهترین نحو برگزار شدند و در آنها 

اتفاقات خوبی هم رقم خورد.
کشوری  مسابقات  میزبانی  همچنین  افزود:  وی 
مسابقات  میزبانی  همچنین  و  داشتیم  را  کشتی 

قهرمانی کشور در رشته ی هندبال را داریم.

مرادی تصریح کرد: پایان هفته ی جاری نیز شاهد 
در  بوکسینگ  کیک  کشور  قهرمانی  مسابقات  

بخش واکو هستیم.
وی یادآور شد: این برنامه ریزی روسای هیئت های 
ورزشی در کنار تالش های دوستان اداره کل ورزش 
امیری  دکتر  نشست،  ثمر  به  که  بود  جوانان  و 
خراسانی، مدیرکل ورزش و جوانان نیز حمایت مالی 

و معنوی خود را از این مسابقات داشتند.
معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان 
این کار نشان دادیم هیئت  با  استان کرمان گفت: 

های ورزشی ما این پتانسیل و ظرفیت را عالوه بر 
ملی در رقابت های بین المللی هم دارند.

رقابت  میزبانی  برای  استان  این  آمادگی  از  مرادی 
زیر  ورزشی  های  رشته  المللی  بین  و  ملی  های 
مجموعه هیئت بیماران خاص و پیوند اعضا، طی 

سال آینده خبر داد.
استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  در  ما  افزود:  وی 
ملی  تیم  اردوهای  مربیگری،  در بحث کالس های 
نیز در خدمت شما عزیزان  و کارگاه های آموزشی 

هستیم.

مسابقات قهرمانی نوجوانان استان کرمان به منظور انتخاب 
با   ٩٨ سال  کشوری  مسابقات  به  اعزام  برای  استان  تیم 
حضور ٦٨ تکواندو کار به میزبانی خانه تکواندو برگزار شد.

حامد گنجعلی خانی، رییس هیات تکواندو استان کرمان 
در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان  ، گفت: مسابقات تکواندو قهرمانی نوجوانان استان 
با   ٩٨ سال  کشوری  مسابقات  به  اعزام  منظور  به  کرمان 
میزبانی خانه  به  از ١١ شهرستان  کار  تکواندو  حضور ٦٨ 

تکواندو برگزار شد.
وی افزود: در پایان این رقابت ها که در ده وزن انجام شد، 

نتایج ذیل حاصل شد:
 وزن اول ٤٥-

امیر اسفندیار پور از سیرجان مقام اول
امیر محمد آستا از کرمان مقام دوم
مهدی همت آبادی از بم مقام سوم

علی اکبر عباسی از کرمان سوم مشترک

وزن دوم ٤٨-
علی انجم شعاع از کرمان مقام اول

عبدالحسین بدافشان از عنبر آباد مقام دوم
سعید قاسمی از سیرجان مقام سوم

محمد رسول ارمز از عنبر آباد سوم مشترک
وزن سوم ٥١-

امیر حسین ریاحی از شهربابک مقام اول
سینا یعقوبی از کرمان مقام دوم

امیر مهدی محسنی از کرمان مقام سوم
وزن چهارم٥٥-

آرمین شهریاری از کرمان مقام اول
عرفان حسین خانی از کرمان مقام دوم

ابوالفضل شکوری نیا از بم مقام سوم
محمد حسین اسماعیلی از کرمان سوم مشترک

وزن پنجم ٥٩-
مهدی خواجه پور از کرمان مقام اول

محمد رسول افشاری از کرمان مقام دوم
محمد مهدی فریدون پور از سیرجان مقام سوم

محمد هادی خضری از بم سوم مشترک
وزن ششم ٦٣-

محمد مصطفی دولت آبادی از کرمان مقام اول

حسین جهان شاهی از سیرجان مقام دوم
محمد رضا مکی آبادی از سیرجان مقام سوم

علیرضا تاج آبادی از بم سوم مشترک
وزن هفتم ٦٨-

پارسا مومنی از کرمان مقام اول
امیر رضا افسون از سیرجان مقام دوم

عادل حسینی نسب از کرمان مقام سوم
وزن هشتم ٧٣-

علی رضا نقوی از سیرجان مقام اول
محمد امین حوالی زاده از کرمان مقام دوم

محمد هادی هاشمی از کرمان مقام سوم
امیر حسین سالجقه از کرمان سوم مشترک

وزن نهم ٧٨-
سینا قاسمیان از شهربابک مقام اول
مصطفی احمدی از کرمان مقام دوم

وزن دهم ٧٨+
مبین توکلی از سیرجان مقام اول

امیر مهدی نصرت آبادی از سیرجان مقام دوم
امیر حسین مهدوی از کرمان مقام سوم

با  مسابقات  این  پایان  در  کرد:  تصریح  خانی  گنجعلی 
هدایای نقدی از مدال آوران تجلیل شد.

تیم سه نفره استان کرمان در مسابقات قهرمانی کشور فول 
کیک بوکسینگ با کسب ۳ مدال رنگارنگ خوش درخشید.

رزمی  های  ورزش  هیات  بانوان  رییس  نایب  توسلی،  زهره 
های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان  استان 
کشور  قهرمانی  گفت:مسابقات   ، جوان   خبرنگاران  باشگاه 
استان  تمامی  از  فایترهایی  حضور  با  بوکسینگ  کیک  فول 
ها در دو بخش تاتمی و رینگی در چهار رده سنی نونهاالن، 

نوجوانان، جوانان و بزرگساالن برگزار شد.
ترکیب  با  کرمان  استان  بوکسینگ  کیک  تیم  افزود:  وی   
به  خوزستانی  فائزه  و  زاده  شفیعی  مهال  بهزادنیا،  معصومه 

ها  رقابت  این  در  خوزستانی  فاطمه  سرپرستی  و  مربیگری 
حضور یافت.

توسلی تصریح کرد: در پایان، تیم سه نفره ی استان کرمان سه 
مدال ارزشمند و رنگین کسب کرد. 

وی یادآور شد: بر این اساس معصومه بهزادنیا، مهال شفیعی 
زاده و فائزه خوزستانی به ترتیب موفق به کسب مدال های 

طال، نقره، برنز شدند.
یادآور می شود: مراسم تجلیل از مدال آوران فول کنتاک کیک 
بوکسینک با حضور توسلی، نایب رییس بانوان هیئت ورزش 

های رزمی استان کرمان در باشگاه سالمت برگزار شد.

خصوص  در  استان  آگاهی  پلیس  رئیس 
کالهبرداری های پیامکی و کالهبردارانی که شهروندان 
را برای پرداخت های نامتعارف به پای دستگاه خودپرداز 

می کشند، هشدار داد.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، 
سرهنگ حسن پور، رئیس پلیس آگاهی استان در این 
از امکانات  با بهره گیری  خصوص گفت: کالهبرداران 
مخابراتی، تجهیزات رایانه ای و سوء استفاده از فضای 
پیامک  ارسال  با  و  شناسایی  را  خود  قربانیان  مجازی 

یا برقراری تماس های تلفنی تحت عناوین برنده شدن 
فروش  و  خرید  مختلف،  جشنواره های  کشی  قرعه  در 
اجناس، کاالو ارائه خدمات از آنان می خواهند برای یک 

پرداخت جزئی به پای دستگاه عابربانک بروند.
آن ها  انداختن  طمع  به  با  کالهبرداران  این  افزود:  وی 
به بهانه پرداخت و یا واریز وجه، اطالعات مهم حساب 
عبارت  دوم،  رمز  حساب،  شماره  کارت،  شماره  شامل 
CCV۲ و اطالعات شخصی شهروندان را دریافت کرده 
بانک  عابر  به  مختلف  ترفند های  با  را  قربانی  فرد  و 

هدایت و با انجام یکسری عملیات های بانکی مبالغی 
را از حساب ها برداشت می کنند.

وی تصریح کرد: حرص و طمع، ساده انگاری و رسیدن 
به سود بدون زحمت، اعتماد به تماس گیرندگان غریبه، 
سقم  و  بررسی صحت  عدم  بستگان،  با  مشورت  عدم 
به  حساب  شخصی  اطالعات  ارسال  تلفنی،  تماس 
صورت پیامکی به افراد ناشناس، توافق با افراد ناشناس 
تماس  فرد  هویت  از  واطمینان  کاال  مشاهده  بدون 
گیرنده، فریب عرضه و تبلیغ کاال های لوکس در فضای 

جمله  از  بازار  عرف  از  پایین تر  قیمت های  با  مجازی 
موارد دخیل در وقوع اینگونه کالهبردرای ها هستند که 

هر شهروند باید نسبت به آن ها هوشیار و آگاه باشد.
رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به ایام پایانی سال 
و تعطیالت نوروز بر توجه بیشتر شهروندان نسبت به 
مراقبت از اموال شخصی، دقت در مبادالت کاال و پول 
از  پرداخت ها  در  مضاعف  دقت  نوروزی،  خرید های  در 
طریق دستگاه های پوز و حفظ رمز کارت ها و مواردی از 

این دست تاکید کرد.

آمادگی کرمان برای میزبانی رقابت های ملی و بین المللی بیماران خاص

پایان مسابقات تکواندو قهرمانی نوجوانان استان 

درخشش کیک بوکسینگ کاران جوان کرمانی در رقابت های قهرمانی کشور

هشدار پلیس آگاهی در خصوص کالهبرداری پیامکی

خبر

افقی: 
1- نویسنده انگلیسی : مردیکه عاشق جزیره ها بود 
2- حمید لوالیی ایفاگر نقش او در سریال زیر 

آسمان شهر بود - ضمیر جمع 
3- عید مردمان چین و ویتنام- اولین کشور با 

حمل و نقل رایگان در دنیا 
4- فام - برنج - به رنگ سرب

5- از حروف التین و از آدات افسوس - چاه 
ها 

6- سرآغاز سوره های قرآن کریم
 - برنج  برکت   - در کشورمان  7- شهرستانی 

آشکار و مبرهن 
8- ناشایست - خون و نفس - برکت سفره - 

رمق واپسین 
از  و  دخترها  برای  نامی   - دور  به  اشاره   -9

سیارات منظومه شمسی - نام آذری
10- دفتر شعری از امیل ورهان سراینده بلژیکی 

فرانسوی زبان 
11- جیب و گریبان - از بازیگران سریال دیوار 

به دیوار 
12- رها - قفس و جای تنگ 

13- بذر گیاه - مکتبی که ویکتورهوگو شاعر 
و نویسنده فرانسوی با اثر معروف خود شرقی ها 

پایه گذاری کرد.
14- شهرستانی در کشورمان - چاپلوسی 

و  لیبی  همسایه  آفریقایی  کشورهای  از   -15
چاد- از حیوانات درنده و الشه خوار - غالف 

و پوست شکوفه خرما 

عمودی: 
آلمان  سینمای  کالسیک  های  فیلم  از    -1

ساخته کارل اوتسیکی 
2- عبادت کردن - مدال - بدلی و غیراصلی 

3- گشوده - غمباد و چخش- عددی در پاسخ 
- حیران و سرگشته 

پیشرفته - طرف و  4- سال آذری - مدرن و 
جهت 

5- اولی قضاوت و دومی از بستگان سببی 
6- از قیود نفی به معنی هیچوقت - وحشی - 

کف و سطح - کبریت مدرن 
مناسبت   - رختخواب  و  بستر   - نهفته  راز   -7
هر سال پس  ماه  بهمن  دوم  و  تابیست  دوازده 

از انقالب اسالمی 
از سرداران   - آماس   - هر چیز گستردنی   -8

هخامنشی 
9- متر وارو- چیده و چیده شده - دارای هیچ 

سلیقه و ذوق شخصی نیست 
10- پشیمانی و بازگشت از گناه - دومین دو 

رقمی - دستور و فرمان 

اولی   - ریز(  )درهم  ورزشی  خطای   -11
صاحب و مالک و دومی سختی ها و تنگناها 

از  بعدی  و  پوست  ریز  جوشهای  اولی   -12
صفات و نامهای باریتعالی - تعجب خانمها - 

رشته مروارید 
در  تاریخی  روستایی   - زبان  دستور   -13

کشورمان 
14- رطوبت اندک - زیبندگی و شایستگی - 

سختی و مشقت 
تکواندو  آور  مدال  قهرمانان  از  و  کوشا   -15
کارگاه   - شهرباران   - المپیک  در  کشورمان 

جوالهی 
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ماهنامه ی فرهنگی - اجتماعی »سرمشق« ویژه ی نوروز 
1398 در یکصد و شصت صفحه، حاوی مطالب خواندنی 
سینما،  داستان(  و  )شعر  ادبیات  ی  درباره  دلنشین  و 
مجسمه  و  )نقاشی  تجسمی  هنرهای  تئاتر،  موسیقی، 
سازی و ..(، تاریخ، جامعه، طنز )شعر و مقاله و داستان( و 
حسن ختام نشریه با عنوان »مبل راحتی« که مقاله های 
قصه گونه ای از قلم ارباب قلم و اندیشه برای بهتر زندگی 

کردن را در بر دارد، منتشر شد.
این ماهنامه ی وزین که نیازهای فرهنگی فرهیختگان و 
اهالی مطالعه را از نوجوانی تا کهنسالی تامین می کند، 3 
سال است که همه ماهه با مدیرمسئولی و سردبیری خانم 
و  شاعران  نویسندگان،  همکاری  و  راوری  ایزدپناه  بتول 
هنرمندان اهل درد دیار کریمان، روی پیشخوان روزنامه 
قرار  کرمان  استان  معتبر  های  کتابفروشی  و  ها  فروشی 

می گیرد. 
در ویژه نامه ی نوروز 1398 این نشریه - که بخش تاریخ 
کرمان  تاریخ  پژوهشگر  نیکپور،  مجید  سردبیری  به  آن 
زندگی  درباره  ای  نشده  منتشر  آثار   - شود  می  اداره 
خصوصی، کتابها و شیوه ی تاریخ نگاری زنده یاد دکتر 
گذشته،  سال   80 طی  پاریزی،  باستانی  ابراهیم  محمد 
مورخ  این  کتابهای  خوانندگان  برای  که  شده  چاپ 
برجسته ی تاریخ ایران، تازگی و جاذبه ی خاصی دارد. 
حمید  نیکپور،  مجید  از:  آثاری  سرمشق،  بخش  این  در 
باستانی پاریزی )فرزند استاد( همراه با عکس های زیادی 
هاشمی،  علیرضا  دور،  سالهای  در  خانوادگی  زندگی  از 
ی  شبکه  در  ایران  ی  نماینده  راد  باستانی  دکتر حسن 
کشورهای جاده ابریشم، محمود دقاقی، ابوالفضل کارآمد، 
مجتبی احمدی، سید جواد میرهاشمی، سید عباس روح 
تاریخ  گروه  استادیار  ابطحی  سیدعلیرضا  دکتر  االمینی، 
مهرورز،  زارعی  اصفهان، دکتر عباس  آباد  نجف  دانشگاه 
نژاد،  صابری  ابراهیم  همدان،  بوعلی  دانشگاه  استادیار 
محمدمهدی امینی، پژوهشگر و محقق تاریخ، رضا مازنی، 
مسئول  کارشناس  پور،  ایرج  مینا  توحیدی،  فواد  سید 
از  آنها  بیشتر  که  شرق  جنوب  در  ملی  سازمان  اسناد 
ایران هستند،  بزرگ  نگار  روزنامه  و  این مورخ  شاگردان 
در  شده  چاپ  های  مقاله  از  یک  هر  است.  شده  چاپ 
این بخش ،جنبه های مختلف، نویسندگی، تاریخ نگاری، 
مردم  و  اخالق  نگاری،  روزنامه  شاعری و سخن سنجی، 
داری این پدیده ی کم نظیر فرهنگ ایران زمین را مورد 
واکاوی قرار داده است و بی شک هر یک از این نوشته ها 
انگیزه ای قوی برای پاسخگویی به ادعاهایی که در این 
ویژه نامه مطرح شده است به حساب می آید که خود در 

انفعال و در نهایت، رشد  انتقادی و به دور از  مطالعه ی 
و توسعه ی فرهنگی استان کرمان نقش بسزایی دارد و 
لذا جا دارد از تمامی دست اندرکاران این بخش ماهنامه 

سرمشق قدردانی و تشکر شود.
سرمقاله ی مدیرمسئول، حاوی گالیه های خانم ایزدپناه 
و  ابزار  دیگر  و  کاغذ  شکن  قلم  و  آور  سرسام  گرانی  به 
و  »سالطین  قدرتمند  کف  در  که  است  چاپ  خدمات 
مافیای کاغذ«، فرهنگ و فضیلت های انسانی سراشیبی 

سقوط قرار گرفته است.
از بخش ادبیات که بگذریم، طرح زیبا و دلنشین کوروش 
خور  در  ماهنامه(  سینمایی  سرویس  )سردبیر  زاده  نقی 

تامل و تحسین ویژه است. 
این جوان خوش فکر و خستگی ناپذیر و مودب، نخستین 
برخورد هنرمندان و نام آوران کرمان را با پدیده ی سینما 
- در آن سالهای دور - مورد ژرف کاوی قرار داده است. 
در این تعامل و گفتگوی یک طرفه ی رسانه ای هر یک 
از افرادی که اغلب آنها دهه های 70 یا 80 عمر خود را 
سپری می کنند، از ظن خود یار هنر هفتم شده اند و به 
همین لحاظ مقاله ها خواندنی و دلنشین از آب درآمده 
روزهای  در  آنها  از  یکی  ی  مطالعه  با  که  نحوی  به  اند. 
سرشار از نشاط و شادابی بهار و جشن باستانی نوروز - به 
قول معروف - از خنده، روده بُر می شوی و به گفته ی ما 
کرمانی ها روی زمین ولو می شوی و »َغلماش« می روی 
و خدا به دادت برسد که روده هایت تاب بخورد که در این 
وانفسای درمانی و برخورد سرد پزشکانی که بیشتر آنها 
از سوگندنامه ی بقراط و اخالق طبیب و حکیم بزرگواری 
چون »پورسینا- ابوعلی سینا« فاصله گرفته اند، خنده ها 

از پشت پایت درخواهد آمد!
بگذریم، طرحی که دبیر سرویس سینمایی سرمشق در 
شناختی،  روان  آزمون  ای  گونه  بر  عالوه  است،  انداخته 
یک  هر  که  کالسیک  عصر  های  فیلم  با  را  مخاطبان 
و  کند  می  آشنا  آیند،  می  به حساب  جاودانه  شاهکاری 
نوعی آموزش غیرمستقیم و جذاب را نیز تداعی می کند 
در  برای  الزم  های  اندیشه  ابزار  عنوان  به  آینده  در  که 
انداختن طرح های دیگر، آقای کوروش تقی زاده را یاری 

خواهد کرد.
در بخش سینما، عالوه بر پیش درآمد کوروش تقی زاده 
از احمدرضا احمدی،  با عنوان »عشق سینما« خاطراتی 
علی  ایرانمنش،  ملوک  ثانی،  مهدی  آقاعباسی،  یداهلل 
،سید حسین مرعشی،  اکبر عبدالرشیدی  خسروی، علی 
نیک  حمید  میرافضلی،  علی  سید  مظهری،  اصغر  علی 
خوارزمی،  دخت  شهین  نسب،  وزیری  ی  فرشته  نفس، 
محمدعلی فردوسی، پیروز ارجمند، علیرضا هاشمی نژاد، 
مجید نیکپور، کاووس سالجقه، سید عباس روح االمینی 
و عباس تقی زاده آمده است که بسیاری از آنها ساده و 
و معدودی،  است  و شادابی  نشاط  از  و سرشار  صمیمانه 
که  است  هنرمندانه  فروتنی  از  دور  به  و  فروشانه  فضل 

مخاطبان سرمشق با مطالعه ی آنها قضاوت خواهند کرد 
ولی مجموعه ی بخش سینما، ستودنی و درخور تحسین 
و تقدیر است. توفیق روز افزون جناب آقای نقی زاده را از 

درگاه ایزد منان مسالت می نماییم.
در بخش موسیقی عالوه بر مقدمه ی سید فؤاد توحیدی، 
موسیقی(،  مدرس  و  )نوازنده  طبع  نیک  نیما  با  گفتگو 
قلی  رضا  ی  فهیمه  گفتگوهای  توحیدی،  فواد  سید  از 
کرمان،  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  علیزاده  با 
شهردار کرمان )مهندس عالم زاده(، سورج یاسایی )دبیر 
دان  )موسیقی  سالجقه  قاسم  کرمان(،  موسیقی  انجمن 
حمید  فرنوش  نگار(،  )روزنامه  اوضع  آرمان  الکترونیک( 
پور )دانشجوی دکترای جامعه شناسی(، شهاب جعفری 
و  برانگیز  تامل  هنر(  پژوهشگر  و  موسیقی  )مدرس 

خواندنی هستند.
سکینه عرب نژاد، بخش تئاتر ماهنامه را به نمایش نامه 
اکبر  میالد  باقری،  فارس  نسب،  وزیری  فرشته  از:  هایی 
نژاد، آزاده گنجه، محمدباقر نباتی مقدم، احسان بدخشان، 
آرش عباسی، پدرام شیخ مظفری، ابراهیم عرب نژاد، پوریا 
موسوی، رفیق نصرتی، محمود خسروپرست، سید حمید 
سجادی، مصطفی لعلیان، اختصاص داده است که کمک 
ادبیات نمایشی استان کرمان  بالندگی  بزرگی به رشد و 

خواهد بود.
مطالبی  زاده،  موذن  مژده  تجسمی،  هنرهای  بخش  در 
درباره ی بازتاب نگارگری در تصویرگری معاصر، معماری 
برج آجری مسجد امام خمینی )ملک(، قالی کرمان، بهار 
گذشته، خزان امروز به قلم کاوه نوید نژاد، نقاشی رو به 
روی اتاق نشیمن از میرشاه آبادی به چاپ رسانده است.

در بخش جامعه ،مقاله ای از وحید قرایی )وکیل پایه یک 
شناس(،  )روان  شعاع  انجم  هادی  با  گفتگو  دادگستری( 
سروش  شهرساز(،  و  )معمار  کمالی  جالل  اصغر  علی 
)متخصص  غفاری  بتول  اجتماعی(،  )فعال  صلواتیان 
بیهوشی(، کاظم کاظمی )جامعه شناس(، مینا مجدزاده 
)وکیل دادگستری(، محمد اطمینان )قاضی(، علی آرسته 
می  شمار  به  بخش  این  خواندنی  مطالب  نگار(  )روزنامه 

روند.
در ُجنگ ماهنامه عالوه بر یادداشت و تبریک حمید نیک 
دارد،  پیمانی  و  پر  ی  کارنامه  که  طنزپرداز  شاعر  نفس 
مهدی  اثر  و خواندنی »گوشت خوک«  مقاله ی شیرین 
با  اختصاصی  گفتگوی  در  خوک  پورکرمانی،  ایرانمنش 
سعید  از  خوک  ی  مقاله  نژاد،  سیستانی  یاسر  از  ُجنگ 
رضا میرحسینی شهربابک، »میدان خوک« به قلم چماه 
کوهبنانی، قصه واره از مرضیه محمدی با عنوان »خوک 
هستم! 14 سال دارم....« و شعرهایی با حال و هوای خوک 
از حمید نیک نفس، مسلم حسن شاهی ،مرتضی کردی، 
سعید زینلی، و گرازالملک کرمانی که نشاط و شادابی را 

بر دل و جان خوانندگان جاری می سازد.
با رنج ها و  از 40 سال  از آنجا که روی هم رفته، بیش 

مرارت های چاپ نشریه در کرمان آشنا هستم، از هفته 
ای  صفحه   16 و  ای  صفحه   8 و  ای  صفحه   4 ی  نامه 
گرفته تا فصلنامه فرهنگ و ادب، روزنامه ای که هر روز 
منتشر می شود، کتاب 350 صفحه ای و روزنامه دیواری 
به روزگار نوجوانی و مجله ای که با کاغذ مومی و دستگاه 
که  رنجی  از  وجودم  همه  با  شد  می  منتشر  کپی  پلی 
چند  هر  دارم.  خبر  برند  می  »سرمشق«  پدیدآورندگان 
امروزی  های  فناوری  وجود  عدم  از  ناشی  تنگناهای  که 
را سرمشقیان حس نکرده اند ولی اضطراب تامین هزینه 

های چاپ و نشر، به مثابه سوهان روح، جانکاه است و از 
نگاری ،ظرفیت تحمل عاشق  به روزنامه  سویی »عشق« 
را توسعه می بخشد. بنابراین رسیدن به 3 سالگی را به 
و  کرده  عرض  تبریک  وزین  ماهنامه  این  مدیرمسئول 
ضمن عرض خسته نباشید به تمامی دست اندرکاران این 
نشریه فرهنگ ساز ،سالمتی و طول عمر همکاران عزیز 
را از درگاه خداوند متعال مسالت داریم و امیدواریم نوروز 
1398 به عنوان سرآغاز فصلی پربار و روز به پیش بر شما 

و تمامی هموطنان مبارک باشد.

ویژه نامه نوروزی ماهنامه سرمشق

همراه با ویژه نامه ی زنده یاد دکتر باستانی پاریزی، منتشر شد:

به قلم یحیی
فتح نجات

خبرگزاری  اکثر  در  پیش  چندی 
که  کردیم  مطالعه  را  مطلب  این  کرمانی  نشریات  و  ها 
مردم برای تهیه احتیاجات شب عید خود نگران نباشند. 
مسئوالن همه یک صدا گفتند که انبارها پر است و فکر 
های  خیابان  در  واقعیت  امروز  اما  کردیم.  را  چیز  همه 
کرمان چیز دیگری می گوید. در یکی از فروشگاه های 
خیابان استقالل کرمان این برگه که می بینید بد چشمی 
فروشگاه  این  به  عید  خرید  برای  که  بنده  و  کرد  می 
مراجعه کرده بودم از آن عکس گرفتم. برای تایید کمبود 
شکر به مغازه ها و سوپرمارکت های دیگر نیز مراجعه و 
سوال کردم، اما متاسفانه ایشان نیز این فقدان را تایید 
کردند. بسیار متاسف شدم و قلم بر کاغذ نهادم تا درباره 
این وضعیت که بسیار راحت قابل کنترل است، مطلبی 
نوشته باشم. مطلبی بنویسم که فردا آیندگان نگویند که 
مردم شهر کرمان شب عید شکر نداشتند و روزنامه این 

شهر در این باره ننوشت و سکوت کرد.
در  عید  مگر شب  که  پرسید  کرمانی  مسئوالن  از  باید 
کرمان چند تن شکر مصرف داریم که شما نمی توانید 

را  فقدان  این  و  کنید  عمل  درستی  به  خود  وظیفه  به 
روزها  این  تلخی های  برطرف سازید؟ درست است که 
اما شما  کرد،  توان شیرین  نمی  تن شکر هم  با صد  را 
خود  نان  و  کنید  عمل  خود  وظیفه  به  توانید  می  که 
اسالمی  مملکتی  در  است  تاسف  مایه  سازید.  حالل  را 
این  است،  شده  آبیاری  شهدا  خون  با  آن  درختان  که 
دچار  خود  ابتدایی  مایحتاج  تهیه  برای  مردم  چنین 
مشکل شوند. حال اینکه یک ماده خوراکی مهم در این 
ایام مهم دچار کمبود می شود باید مورد بررسی بیشتر 
آن  دیگر  سویی  از  شود.  شناسایی  مقصر  و  گیرد  قرار 
به مردم  برای رسانه ها خبر فرستادند و  مسئوالنی که 
گفتند هیچ مشکلی نیست و خیالتان راحت باشد، باید 
امروز پاسخگو باشند که چرا واقعیت را نگفته اند و اگر 
واقعیت همانی است که ایشان گفته اند، پس چرا روی 
درب این فروشگاه معتبر و بزرگ چنین کاغذی چسبانده 
شده است. اگر شکر وجود دارد و فروشگاه ها دروغ می 
باز هم قصور در  که  احتکار هستند  در حال  و  نویسند 
کنترل  را  بازار  توانند  نمی  که  است  مسئوالن  فعالیت 

کنند و نظارت نادرستی دارند.
از مسئوالن متعهد و معتقد کرمانی می خواهیم که این 
وضعیت را سامان دهند و نگذارند که کام مردم کرمان 

در این ایام عید تلخ تر از این که هست بشود.

اگر جای نگرانی نیست، پس این نوشته چه می گوید؟

گزارش »کرمان امروز« از نایاب شدن شکر در کرمان و معضلی افزوده بر معضالت شب عید امسال در کرمان:

به قلم 
محمد فتح نجات


