
به یک نفر مهندس عمران با حداقل 10 سال سابقه کار در پروژه 
های انتقال آب ، در شهرستان بم نیازمندیم.

 : لطفا مدارک و رزومه کاری خود را به ایمیل زیر ارسال کنید
bam.workshop95@gmail.com

نیازمندیم

هشت صفحه    1000 تومان دوشنبه 19 فروردین ماه 2/1398 شعبان 1440/ 8 آوریل 2019/سال بیست و چهارم شماره 2976

روزان هم  یادداشت: 

اشتیاق زندگی

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم

سخنی با مدیران دلسوز آموزش و پرورش 

در سال نو بچه ها را نجات دهید

نگاهی به کتاب »آنسوتر«؛
تأثیر فکر بر رفتار چیست؟
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نقل دو خاطره ارزشمند از دکتر حسابی

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان:

کاهش 26 درصدی

 آمار فوتی های ناشی از تصادف 

کرمان در نوروز امسال   در 
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5 متن در صفحه هشتم متن در صفحه هشتم

با حضور استاندار کرمان :

کشاورزی، آبخیزداری  مسائل 

و تامین آب شهرها و روستاهای

 شرق استان بررسی شد

فاطمه رادمنش
در مسابقه عصرجدید با 
پیروزی قاطع توجه کشور 
را به خود جلب کرد؛

سرهنگ پوررضاقلی 
به عنوان چهره ماندگار 

کارآگاهی کشور 
انتخاب شد؛

رادزِن 
جیرفتی

کارآگاِه 
ماندگار

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

امسال تئاتر شهر و تاالر بزرگ کرمان 
به مرحله بهره برداری خواهد رسید

متن در صفحه دوم

رهبر انقالب در دیدار نخست وزیر عراق:

کاری کنید که نظامیان آمریکایی

 هرچه زودتر از عراق خارج شوند

گهانی قیمت مرغ در بازار کرمان کمتر از یک ماه مانده به ماه مبارک رمضان: گزارش »کرمان امروز« از صعود نا

متن کامل در صفحه سوم

ناتوانی مسئوالن در مهار قیمت مرغ
       این روزها بازار مرغ شرایط نامطلوبی دارد، اگر چه وزیر کشاورزی پیش از این به رسانه ها اعالم کرده بود که این اوضاع موقتی است و مردم نگران نباشند و تعادل قیمت در بازار ایجاد می شود، اما قیمت 
مرغ همچنان در حوالی 15 هزار تومان است. در حالی که کمتر از سی روز مانده به ماه مبارک رمضان، اگر اکنون حضور دالالن و واسطه های مفسد باعث افزایش قیمت مرغ در بازار است در ماه رمضان مرغ 

گران تر و کمیاب تر نیز خواهد بود و آنگونه که باید  به دست مردم نخواهد رسید و از همین امروز مسئوالن و متولیان امر باید چاره ای برای این مشکل بیندیشند...

به 2 نفر همکار خانم و آقا برای کار در دفتر 
روزنامه نیازمندیم.  تلفن تماس: 32725780

آگهی فراخوان تجدید مناقصهنیازمندیم

اداره کل امور عشایری استان کرمان

متن در صفحه دوم

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان

متن در صفحه دوم



دو دوشنبه 19 فروردین ماه 2/1398 شعبان 1440/ 8 آوریل 2019/سال بیست و چهارم شماره 2976 
اخبار استان

با حضور استاندار کرمان مسائل کشاورزی، آبخیزداری و تامین آب شهرها 
و روستاهای شرق استان بررسی و تصمیم های الزم اتخاذ شد.

مسائل  بررسی  منظور  به  کرمان،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
شهرستان های شرق استان در بخش های کشاورزی، آبخیزداری، تامین 
استاندار کرمان،  با حضور دکتر فدائی  آب شهرها و روستاها، جلسه ای 
نیکزادی نماینده مردم شرق استان در مجلس شورای اسالمی و جمعی از 

مدیران دستگاه های اجرایی برگزار و تصمیم های الزم اتخاذ شد.
کارگیری  به  با  ای کرمان  منطقه  ؛ شرکت آب  مقرر شد  این جلسه  در 
سدهای  احداث  با  شده  ذخیره  آب  افزایش  موضوع  ذیصالح،  مشاوری 
کوچک در باال یا پائین دست را بررسی و نتیجه را به استانداری اعالم کند 
و چنانچه قبل از این مطالعاتی صورت گرفته، ابتدا به استانداری ارسال 
شود و اگر هنوز پرسش هایی باقیمانده باشد، برای پاسخ، مشاور به کار 

گرفته شود.
همچنین درباره ده کیلومتر مانده کانال های 1 و 2 سد نرماشیر نیز مقرر 
شد شرکت آب منطقه ای کرمان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
موضوع را به طور مشترک بررسی و ظرف دو هفته، میزان اعتبار الزم و 

راهکار تامین آن را پیشنهاد کنند.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان درباره حدود 20 کیلومتر باقی 
مانده در کانال های 3 و 4 و یا زیرسد، قرار شد سازمان جهاد کشاورزی 
به  هفته  یک  ظرف  را  پیگیری  سوابق  و  نیاز  مورد  اعتبار  میزان  استان 

استانداری اعالم کند.
برپایه این گزارش درباره چگونگی توزیع آب کشاورزی شرق استان نیز 
محل  از  کشاورزی  آب  خالص  کرمان  ای  منطقه  آب  مقرر شد، شرکت 
42.5 میلیون متر مکعب تخصیص کشاورزی که پس از مرمت در مسیر 
تنظیمی  سد  محل  در  کیلومتر   17 حدود  تنظیمی  سد  و  مخزنی  سد 
قابل تحویل است، به جهاد کشاورزی شمال استان اعالم و این سازمان 
نیرو و نظر کارشناسی خود، جدول دقیق  با توجه به جدول وزارت  نیز 
چگونگی توزیع آب در طول سال را برای اجرا به شرکت آب منطقه ای 

پیشنهاد کند.
درباره چگونگی رهاسازی آب زیست محیطی قرار شد معاونت هماهنگی 
امور عمرانی استانداری جلسه ای با فرمانداری ها، شرکت آب منطقه ای، 
مشاور و سایر مراجع ذیربط برگزار و توزیع مناسب را مشخص و اعالم 
کند. چنانچه جلسه نتیجه نداشت ، باید مراتب را اعالم کند تا جلسه ای 

مشابه در سطح وزارت نیرو تشکیل و تصمیم گیری شود.
به  اینکه منطقه  به  توجه  با  استانداری کرمان  روابط عمومی  به گزارش 
حدود 2.1 میلیون هکتار آبخیزداری با اعتباری حدود 700 میلیون تومان 
شرق  نماینده  مالی،  منابع  تامین  برای  شد  قرار  دارد،  نیاز  سال   5 در 
استان در مجلس شورای اسالمی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، 
دستگاه های اجرایی و استانداری به طور مشترک پیگیری های الزم را 

انجام دهند.

با حضور استاندار کرمان :

مسائل کشاورزی، آبخیزداری و تامین آب شهرها و روستاهای شرق استان بررسی شد

خبر
جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان:

کاهش 26 درصدی آمار فوتی های ناشی 

از تصادف در کرمان در نوروز امسال  
نوروزی  تعطیالت  در  گفت:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
درصد   2۶ کرمان  استان  در  تصادفات  از  ناشی  فوتی های  آمار  امسال 

کاهش یافت.
سرهنگ ناصر فرشید در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ابراز هم دردی با 
مردم مناطق سیل زده کشور اظهار کرد: امیدوارم بتوانیم با حس نوع 

دوستی به یاری هم وطنانمان در این مناطق بشتابیم.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده توسط پلیس ادامه داد: استان کرمان 

در حوزه انتظامی تعطیالت خوبی را پشت سر گذاشت.
جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به آغاز طرح ترافیکی 
امسال شاهد  نوروزی  تعطیالت  در  اظهار کرد:  اسفندماه  از 25  پلیس 

کاهش 2۶ درصدی آمار فوتی های ناشی از تصادفات بوده ایم.
این  تصادفات طی  از  ناشی  آمار مجروحان  داد:  ادامه  فرشید  سرهنگ 

مدت در استان کرمان 3 درصد افزایش یافته است.
وی با اشاره به راه اندازی چادرها و کانکس های نوروزی پلیس، اظهار 
کرد: امسال برابر تدابیر و ابالغیه های ناجا، از تمام توان استفاده کردیم و 

پلیس حضوری فعال و 100 درصدی در سطح استان داشت.
سرهنگ فرشید همچنین با اشاره به تشکیل قرارگاه نوروزی امام علی 
)ع( با حضور تمامی دستگاه های خدمت رسان، افزود: در جلسات قرارگاه 
نکات و مسائل مطرح و اقدامات الزم انجام شد.جانشین فرمانده انتظامی 
استان کرمان گفت: 40 درصد افرادی که در اثر تصادف در جاده های 

استان کرمان جان باختند بومی و ۶0 درصد غیربومی بودند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
رفسنجان خبر داد:

از آثار گردشگری رفسنجان در نوروز امسال، 

232 هزار نفر بازدید به عمل آوردند
 

شهرستان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
رفسنجان گفت: از 27 اسفند ماه سال گذشته تا 17 فروردین ماه، 232 
هزار گردشگر داخلی و خارجی از آثار گردشگری شهرستان رفسنجان 

بازدید داشتند.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، محسن منصورآبادی در جمع خبرنگاران 
به آمار بازدید کنندگان در ایام نوروز اشاره و اظهار کرد: بیش از 500 
اثر تاریخی، باستانی و گردشگری در رفسنجان داریم که برخی از آنها 
شناسی،  مردم  موزه  دراگه،  دره  جهان،  خشتی  خانه  بزرگترین  شامل 
کاروانسرای شاه عباسی، درخت 1500 ساله پسته در اودرج، بازار و تپه 
های شنی ماسه ای، قلعه ها، دریاچه شور در منطقه نوق، جاذبه های 
و بخش های مختلف  ها  در شهر   ... و  ُدر  دره  داوران،  اودرج،  طبیعی 

رفسنجان هستند.
به  و گردشگری رفسنجان  تفریحی  تاریخی،  اثر  اینکه 70  بیان  با  وی 
تا  از 27 اسفند ماه سال گذشته  ثبت ملی رسیده است، تصریح کرد: 
17 فروردین ماه، 232 هزار گردشگر داخلی و خارجی از آثار گردشگری 

شهرستان رفسنجان بازدید داشتند.
رفسنجان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
بزرگترین  از  نفر  هزار   30 بر  افزون  امسال  نوروز  ایام  در  داد:  توضیح 
از  نفر  هزار   7 راگه،  دره  از  نفر  هزار   8 علی،   آقا  حاج  خشتی  خانه 
کاروانسرای شاه عباسی، 10 هزار نفر از مسیر گردشگری خیابان بنفشه 
شهر رفسنجان و بیش از 93 هزار نفر هم از جاذبه های طبیعی داوران، 

اودرج، خنامان و غیره دیدن کردند.
هم  خارجی  گردشگری  تور  دو  نوروز،  ایام  در  کرد:  بیان  منصورآبادی 
قالب  در  فرانسه  و  ایتالیا  سوئیس،  اروپایی،  کشورهای  از  که  داشتیم 
سفر  رفسنجان  به  شهرستان،  گردشگری  آثار  از  بازدید  برای  نفر   50
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس  بودند.  کرده 
رفسنجان خاطرنشان کرد: در این ایام، بیش از 95 هزار مسافر در  هتل 
ها، مهمانسراها، زائر سراها، پارک ها و بوستان ها، مدارس و اقامت گاه 
های بوم گردی اقامت داشتند که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 

40 درصدی را نشان می دهد.
منصورآبادی یادآور شد: نوروز امسال دو نمایشگاه در دو اثر گردشگری 
رفسنجان از جمله در خانه حاج آقاعلی و کاروانسرای شاه عباسی دائر 
بود و استقبال خوبی از این نمایشگاه که صنایع دستی و سوغات محلی 

رفسنجان در آنها عرضه شده بود، انجام شد.
اقامت  برای  شهرستان ها  امن ترین  از  رفسنجان  کرد:  خاطرنشان  وی 
مسافران بوده و نیروی انتظامی شهری امن برای مسافران ایجاد کرد و 

در ماندگاری توریست و گردشگر نقش اصلی و بسزایی داشت.
با  که  شد  تهیه  بروشور  و  نقشه  هزار  به20  نزدیک   کرد:  عنوان  وی 
همکاری میراث فرهنگی، شهرداری و مس سرچشمه رفسنجان بود و 
بین مسافران توزیع شد ضمن اینکه 150 متر بنر از آثار تاریخی توسط 

میراث فرهنگی در سطح شهر نصب شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان:

امسال تئاتر شهر 

و تاالر بزرگ کرمان 

به مرحله بهره برداری 

خواهد رسید
 

در دیدار نوروزی محمد رضا علیزاده ، مدیر کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان با حجت االسالم 
والمسلمین علیدادی سلیمانی ،نماینده ولی فقیه 
در استان و امام جمعه کرمان بر ایجاد و حرکت 
در  طالیی  و  مناسب  فرصتهای  خلق  سمت  به 

حوزه فرهنگ و هنر تاکید شد .
در این دیدار حجت االسالم علیدادی در سخنانی 
گفت: در سال نو باید به دنبال خلق فرصت های 
طالیی باشیم، زیرا مقام معظم رهبری نیز امسال 

را سال فرصت نامیده اند.
فرهنگی،  حوزه  در  داد:  ادامه  کرمان  جمعه  امام 
رویش ها در کشور بسیار جدی  و مشهود است 
تاثیر  اسالمی  انقالب  وقوع  کرد:  تصریح  ،وی 
این  و  گذاشت  هنر  و  فرهنگ  حوزه  بر  عمیقی 
اثر گذاری  با وقوع جنگ تحمیلی ابعاد گسترده 

تری پیدا کرد .
اشاره  با  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی   
حوزه  در  مناسب  ساختهای  زیر  ایجاد  لزوم  به 
حوزه  در  کرمان  استان  گفت:در  هنر  و  فرهنگ 
زیرساخت ها کارهای شایسته تقدیری انجام شده 
اما با توجه به گستردگی این استان لزوم گسترش 

فضاهای مناسب و متعدد احساس می شود.
کل  مدیر   ، علیزاده  رضا  محمد  دیدار  این  در 
گزارش  نیز  کرمان   اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
کوتاهی از فعالتیهای سال ٩٧ در حوزه فرهنگ و 
هنر ارائه کرد و گفت که به رغم کمبود اعتبارات؛  
اتفاقات و فعالیتهای قابل توجهی در این حوزه به 

انجام رسیده است .
وی همچنین به ایجاد تئاتر شهر و بهره برداری 
از تاالر بزرگ کرمان در سال جاری اشاره و اظهار 
اهالی  همراهی  و  حضور  با  که  کرد  امیدواری 
مربوطه،  مسئوالن  و  رسانه  و  هنر  و  فرهنگ 
سال جاری ،سال رخدادهای هر چه  با شکوه تر 

فرهنگی و هنری در استان کرمان باشد .

چند انتصاب جدید  دراستان کرمان

امروز:   معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به کرمان سفر می کند

طی احکامی جداگانه از سوی استاندار کرمان؛ 
و  عنبرآباد  جیرفت،  فرمانداری های  سرپرستان 

رودبارجنوب منصوب شدند.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار   گزارش  به 
صدور  با  کرمان  استاندار  جوان  خبرنگاران 
فرمانداری های  سرپرستان  جداگانه،  احکامی 
شهرستان های جیرفت، عنبرآباد و رودبار جنوب 

را منصوب کرد.

بر اساس اعالم روابط عمومی استانداری کرمان، 
بازنشستگی  تقاضای  و  استعفا  به  توجه  با 
فدائی  جیرفت؛  فرماندار  روش،  امینی  احمد 
استاندارکرمان، ابوذر عطاپور وزیری را به عنوان 
سرپرست فرمانداری شهرستان جیرفت منصوب 
حکمی  صدور  با  کرمان  استاندار  کرد.همچنین 
محمود رئیسی را به سمت سرپرست فرمانداری 

شهرستان عنبرآباد منصوب کرد.

منصور  استاندارکرمان،  گزارش،  این  اساس  بر 
عمرانی  امور  و  ریزی  برنامه  معاون  گیر،  خانه 
به  سمت  حفظ  با  را  جنوب  رودبار  فرمانداری 
رودبار  شهرستان  فرمانداری  سرپرست  عنوان 

جنوب منصوب کرد.
مرکزی  بخشدار  این  از  پیش  رییسی  محمود 
رودبار  فرماندار  وزیری  عطاپور  ابوذر  و  کرمان 

جنوب بود.

 مدیر روابط عمومی پارک علم و فناوری استان 
فناوری  و  علمی  معاون  روزه  یک  سفر  از  کرمان 
رییس جمهور و رییس بنیاد ملی نخبگان کشور به 

استان کرمان خبر داد.
»ربیع اهلل سالخورده« در گفت و گو با خبرنگار ایسنا 
این خبر گفت:  منطقه کویر، در تشریح جزییات 
فناوری  و  علمی  معاون  ستاری«  »سورنا  دکتر 

امروز  نخبگان  ملی  بنیاد  رییس  و  رییس جمهور 
دوشنبه 19 فروردین ماه به کرمان سفر می کند.

وی به اهداف این سفر یک روزه اشاره کرد و افزود: 
بازدید از 4 شرکت دانش بنیان استان، بازدید از 
مرکز رشد سالمت دانشگاه علوم پزشکی، افتتاح 
تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  در  ساختمان  یک 
فناوری  و  علم  پارک  از ساختمان  بازدید  کرمان، 

دانش  شرکت های  به  شده  واگذار  اراضی  و 
بنیان)شهرک علمی تحقیقاتی کرمان(، بازدید از 
نمایشگاه شرکت های دانش بنیان و رونمایی از 7 
محصول دانش بنیان پارک علم و فناوری استان 
کرمان از جمله اهداف سفر معاون علمی و فناوری 

رییس جمهور به استان کرمان است.

		

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
واگذاری امور خدماتی 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
واگذاری امور حمل و نقل

آگهی فراخوان تجدید مناقصه

سازمان	مدیریت	و	برنامه	ریزی	استان	کرمان	در	نظر	دارد	مناقصه	عمومی	واگذاری	انجام	کلیه	امور	خدمات،		تنظیف،	فضای	سبز	
و	نگهبانی	به	شماره	2098003565000001	را	از	طریق	سامانه	تدارکات	الکترونیکی	دولت	برگزار	نماید.	کلیه	مراحل	برگزاری	
مناقصه	از	دریافت	اسناد	مناقصه	تا	ارائه	پیشنهاد	مناقصه	گران	و	بازگشایی	پاکت	ها	از	طریق	درگاه	سامانه	تدارکات	الکترونیکی	
عضویت	 عدم	 صورت	 در	 گران	 مناقصه	 است	 الزم	 و	 شد	 خواهد	 انجام	  WWW.setadiran.ir آدرس	 به	 )ستاد(	 دولت	

قبلی،	مراحل	ثبت	نام	در	سایت	مذکور	و	دریافت	گواهی	امضای	الکترونیکی	را	جهت	شرکت	در	مناقصه	محقق	سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه	1398/01/18	می	باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:	از	تاریخ	98/01/18	لغایت	ساعت	19	روز	شنبه	تاریخ	1398/01/24
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:	از	تاریخ	98/01/24	لغایت	ساعت	19	روز	سه	شنبه	تاریخ	1398/02/03

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت	11	روز	چهارشنبه	مورخ	1398/02/04
جهت	دریافت	اطالعات	بیشتر	در	خصوص	اسناد	مناقصه	و	ارائه	پاکت	ها	به	آدرس	ذیل	مراجعه	فرمایید:	

بلوار	جمهوری	اسالمی	-	بلوار	فارابی	-	سازمان	مدیریت	و	برنامه	ریزی	استان	کرمان	تلفن	:	7-	32120004	واحد	پشتیبانی	
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:	مرکز	تماس	021-41934

دفتر ثبت نام :	88963737	و	85193768																																																																																																								424740																																																													

سازمان	مدیریت	و	برنامه	ریزی	استان	کرمان	در	نظر	دارد	مناقصه	عمومی	واگذاری	امور	حمل	و	نقل	برون	شهری،	ماموریتهای	
اداری	و	طرحهای	آماری	به	شماره	2098003565000002	را	از	طریق	سامانه	تدارکات	الکترونیکی	دولت	برگزار	نماید.	کلیه	
از	طریق	درگاه	سامانه	 ها	 پاکت	 بازگشایی	 و	 مناقصه	گران	 پیشنهاد	 ارائه	 تا	 مناقصه	 اسناد	 از	دریافت	 مناقصه	 برگزاری	 مراحل	
تدارکات	الکترونیکی	دولت	)ستاد(	به	آدرس	WWW.setadiran.ir انجام	خواهد	شد	و	الزم	است	مناقصه	گران	در	صورت	
عدم	عضویت	قبلی،	مراحل	ثبت	نام	در	سایت	مذکور	و	دریافت	گواهی	امضای	الکترونیکی	را	جهت	شرکت	در	مناقصه	محقق	

سازند.	تاریخ انتشار مناقصه در سامانه	1398/01/18	می	باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:	از	تاریخ	98/01/18	لغایت	ساعت	19	روز	شنبه	تاریخ	1398/01/24

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:	از	تاریخ	98/01/24	لغایت	ساعت	19	روز	سه	شنبه	تاریخ	1398/02/03
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت	11	روز	چهارشنبه	مورخ	1398/02/04

جهت	دریافت	اطالعات	بیشتر	در	خصوص	اسناد	مناقصه	و	ارائه	پاکت	ها	به	آدرس	ذیل	مراجعه	فرمایید:	
بلوار	جمهوری	اسالمی	-	بلوار	فارابی	-	سازمان	مدیریت	و	برنامه	ریزی	استان	کرمان	تلفن	:	7-	32120004	واحد	پشتیبانی	

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:	مرکز	تماس	021-41934
دفتر ثبت نام :	88963737	و	85193768																																																																																																								424568																																																													

 

 اداره کل امور عشایر استان کرمان فراخوان تجدید مناقصه

 نام اداره کل امور عشایر استان کرمان
شناسه -8518787167کدپستی-روبروی فرماندهی انتظامی-بلوار شهید  صدوقی-کرمان مناقصه گزار

 17004056747ملی
 نشانی

 مناقصه عمومی یک مرحله  ای همراه با ارزیابی کیفی تضمین شرکت در مناقصه براورد
 شماره فراخوان موضوع مدت)روز( نوع مبلغ)ریال( مبلغ)ریال( مبانی

فهرست بها 
راهداری 

 1488سال
7477645/84160 /7440004000 

صرفا از نوع 
الف)ضمانت 
 نامه بانکی(

160 
بازگشایی محور سد 
 نسا کشیت شهرستان بم

/084/0444//71 

 محل دبیرخانه اداره کل امور عشایر استان کرمان
 دریافت اسناد

 مهلت روز 6ازتاریخ نشر  آگهی به مدت 

 محل دبیرخانه اداره کل امور عشایر استان کرمان
 تحویل پیشنهادها

 مهلت روز10مدت از آخرین مهلت دریافت اسناد به 

 محل دفتر مدیر کل-اداره کل امور عشایر استان کرمان 
 گشایش پیشنهادها

 زمان 874/47صبح چهارشنبه 7ساعت

سازمان مدرییت و ربانهم رزیی استان کرمان سازمان مدرییت و ربانهم رزیی استان کرمان 

424٧43

98/2/4
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آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون ششدانگ یکباب خانه  پالک 34 فرعی از 4948 اصلی واقع در 
بخش 1 کرمان به مساحت 148 مترمربع واقع در کرمان  خیابان حکیم 
به  نیاز  و  نشده  حدود  تحدید  تاکنون  صالحی  رسول  آقای  تقاضای  مورد   32 حکیم   -
تحدید حدود اختصاصی دارد و اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمی باشد 
لذا حسب درخواست مالک به شماره 231- 98/1/17 بدین وسیله آگهی تحدید حدود 
اختصاصی منتشر و عملیات تحدیدی از ساعت 8 صبح روز  98/2/10 در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در 
موعد 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 
از  ثبت حداکثر ظرف مدت 30 روز پس  قانون   20 ماده  باشد طبق  داشته  اعتراضی  آن 
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 یاد شده و ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط 
متقاضی ثبت عملیات ثبتی به نام وی ادامه خواهد یافت و هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد 

بود. تاریخ انتشار: 98/1/19
8 م/الف

عیسی حافظی فر- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان 
اخطار ماده ی 101 اموال منقول 

بدین وسیله به آقایان حسن حصیبی گجگین فرزند محمد به شماره ملی 
 2983227634 ملی  شماره  به  گجگین  حصیبی  سپهر  و   2993266330
حصیبی  معین  مرحوم  وراث   2992568351 ملی  شماره  به  بدرآبادی  خداپناه  مریم  و 
گجگین به شماره ملی 298327634 که ابالغ واقعی به آنها میسر نبوده اخطار می گردد: 
 1398/01/17 مورخ  گزارش  موجب  به   9701717 کالسه  اجرایی  پرونده  خصوص  در 
کارشناس رسمی دادگستری یکدستگاه کفی تریلر به شماره پالک 45-287 ع19 به مبلغ 
باشید،   می  معترض  مذکور  ارزیابی  مبلغ  به  چنانچه  لذا  ارزیابی گردیده.   900/000/000
اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش 
تسلیم  اجرا  این  دفتر  به  ریال   4/350/000 مبلغ  به  تجدیدنظر  کارشناس  دستمزد  بانکی 
کارشناس  دستمزد  بانکی  فیش  فاقد  یا  موعد  از  خارج  که  اعتراضی  به  ضمنا  نمایید. 

تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
13 م/الف

کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان - زهرا سرمست

تکلیف خانه؛ خوب یا بد

سرویس اجتماعی کرمان امروز
 

تکلیف در دوران تعطیالت همواره برای دانش آموزان و 
معلمان دغدغه بوده و در مورد تاثیر آن بر یادگیری نیز 
بحث هایی وجود داشته است. تکلیف می تواند بر تثبیت 
یادگیری تاثیر زیادی بگذارد اما می بایست شرایط افراد 

و میزان تکلیف محوله مورد توجه ویژه قرار گیرد.
به گزارش گروه علم و فناوری ایسکانیوز، بیشتر دانش 
المللی در  بین  و  آموزان در مدارس عمومی، خصوصی 
دوران تعطیالت خود خاطره نوشتن تکالیف را داشته اند. 
ابتدای تعطیالت  را در  تکالیف  این  افراد  این  از  عده ای 
انجام می دهند تا از تعطیالت لذت ببرند، اما عده ای تا 

آخرین دقیقه صبر می کنند!
تکلیف همواره به عنوان یکی از عوامل مهم در تحقق 
یادگیری مطرح بوده و در هر دوره متناسب با برداشتی 
نیز  تکلیف  نوع  و  شکل  داشته،  وجود  یادگیری  از  که 
آموزی  دانش  اگر  در گذشته  است. شاید  بوده  متفاوت 
صرفاً موفق به محفوظاتی در ذهن خویش می شد، تصور 
می رفت که یادگیری در او تحقق یافته است. اما امروزه، 
با تعریفی که از یادگیری می شود توقع اهدافی فراتر از 
آن وجود دارد. یکی از متغیرهای رایج در مورد یادگیری 
به شرح زیر است: »یادگیری تغییری است که در توانایی 
انسان ایجاد می شود و برای مدتی باقی می ماند و نمی 
رشد کسب شده  فرآیندهای  به  سادگی  به  را  آن  توان 

نسبت داد.
در  باید  واقعا  تعطیالت  در طول  آموزان  دانش  آیا  اما 

خانه مشغول به کار باشد؟
 BoredTeachers یک معلم به نام سارا به تازگی در
دوران  در  تکلیف  تعیین  است  معتقد  که  کرده  اعالم 
تعطیالت کاری اشتباه است و این نتیجه گیری حاصل 

تجربیات 17 سال تدریس وی بوده است.
دوره  یک  از  قبل  وی  که  زمان هایی  کرد  اظهار  سارا 
تعطیالت به اتمام بخشی از درس نمی رسد یا احساس 
می کند که چالش های کافی برای دانش آموزان ایجاد 
نکرده است تکالیفی را برای دوره تعطیالت آنان تعیین 

می کند.
این معلم طی تحقیقات خود متوجه می شود که وی 
تنها معلمی نبوده که به دلیل تمام نشدن مبحث درسی 

دانش آموزان را مجبور به تکلیف در خانه کرده است.
آیا تکلیف منزل کاری بیهوده است؟

به  دانشگاه  در  تحصیل  برای  آموزان  دانش  واقع  در 
داشتن مهارت بیش از هرچیزی نیاز دارند. این مساله را 
معلمانی که برای ادامه تحصیل پشت میزهای آموختن 

قرار می گیرند بیشتر درک می کنند.
همه  که  است  این  از  مهمتر  مهارت  داشتن  واقع  در 
آموخته ها به صورت عملی و فشرده حتی در روزهای 

تعطیالت به مغز کودکان تزریق شود.
کودکان در ایام تعطیالت به جای استفاده از موقعیت 
و پرداختن به بازی یا یادگیری مواردی در دنیای واقعی 
وقت خود را روی تکالیف می گذارند که همین امر به 

آن ها ضربه می زند.
این معلم به دیگر همکاران خود پیشنهاد داد تا از زیاده 
لذت  اجازه  کودکان  به  و  کنند  دوری  امر  این  در  روی 

بردن از تعطیالت را بدهند.
به جای داشتن تکالیف زیاد می توان به کودکان خود 
مراقبتی را آموخت تا پس از یک دوره استراحت با دانش 
مواجه  یادگیری  برای  باز  ذهنی  و  قلب  دارای  آموزانی 

شویم.
تکلیف منزل می تواند خوب باشد، اما نه زیاد

با این حال، در یک تحقیق انجام شده توسط دانشگاه 
تاثیر  واقعا  تکالیف  انجام  که  دریافتند  محققان  دوک، 
مثبتی بر موفقیت دانش آموزان، مخصوصا برای کودکان 

جوانتر دارد.
»هریس کوپر« استاد روانشناسی و مدیر برنامه آموزش 
این دانشگاه، گفت:»بین میزان تکلیف انجام شده توسط 
دانش آموزان و نتایج حاصله از آنها ارتباط مثبت وجود 

دارد.«
و  تجزیه  یافته ها،  رغم  به  که  است  ذکر  به  الزم  اما 
می  از حد  بیش  تکالیف  که  نشان می دهد  ها  تحلیل 

تواند منفی باشد.
آموزان  دانش  برای  حتی  که  داشت  اظهار  کوپر 
دبیرستانی، انجام تکالیف لزوما با نمرات باالتری همراه 

نیست.
نتیجه گیری

بنابر این به نظر می رسد که همه بچه ها باید مشغول 
انجام تکالیف باشند، اما میزان و نوع آن باید متناسب با 

سطح رشد و شرایط آنها باشد.
تکلیف برای دانش آموزان کم سن و سال تر باید کوتاه 
باشد تا بدون هیچ تنشی به موفقیت آن ها بیانجامد و 
بشود. در صورت  نیز شامل  را  والدین  گهگاهی دخالت 
امکان از فعالیت های خارج از مدرسه که بچه ها از آن 
یا مطالعه در  و  تیم های ورزشی  مانند  برند،  لذت می 

زمینه های مورد عالقه نیز استفاده کرد.
بنابراین، تکالیف در طول تعطیالت، لزوما بد نیستند. 
اما معلمان باید ارزیابی کنند که آیا دانش آموزان در این 
بازه از طریق تکلیف یاد گیری بهتری دارند یا با انجام 

پروژه های سرگرم کننده به نتایج بهتری می رسند.
در واقع بخش عمده یادگیری باید در کالس انجام گیرد 
باید مکمل یادگیری و  و فعالیت های خارج از مدرسه 
باشد. در شرایطی، توضیحاتی که  فعالیت های مدرسه 
در کالس داده می شود برای یادگیری بعضی از دانش 
آموزان کفایت می کند، اما برای بعضی دیگر ممکن است 
چنین نباشد و لذا به تمرین ومرور بیشتری نیاز داشته 
باشند، در این صورت می توان با تعیین تکالیفی مناسب 

با نیاز هر دانش آموز او را در این امر یاری کرد.

اشتیاق زندگی
رنگ  و  داری  شکسته  ای  چهره 
است  افتاده  چشمانت  از  اشتیاق 
اما برای من هنوز ستاره ی جوانی 

می  نگاهت  زیرچشمی  ها  وقت  بعضی  که  هستی 
کنم و از شوقت لبریز می شوم. پیرشدن را در چین 
در  هنوز  ما  زیرا  بینم  نمی  ات  پیشانی  بر  افتاده 
همان نقطه ی اول بوده و دنیایمان شیب برنداشته 
است تا رویاهایمان را زخمی کند. شیرین زبانی ات 
برای من یک دلخوشی بی نظیر است. دلت هنوز 
دل  و  زیباترین  تو  است.  زالل  و  آیینه صاف  مثل 
انگیزترین منطقه ی جهان هستی و می خواهم که 
تا ابد در تو زندانی شوم اما تو که زندان نیستی تو 
گوشه ای از بهشت هستی که نه تزلزل می پذیری 
و نه خم به ابرو می آوری، عجب جاذبه ی شگفت 
انگیزی داری که یک شهر را به دنبال خود کشیده 
ای تا در این شلوغی و ازدحام گم شوم. در چشم 
در  اما  برای شنیدن هست  عابران حرفی  همه ی 
تا  نهفته است  راز زندگی  برای من  تو  چشم های 
پژواک زندگی ام در تو به بار بنشیند از تو ناامید 
نمی شوم و چوب خط انتظارت را پر می کنم  چون 
نشست  خواهم  ات  شکوفایی  انتظار  در  همیشه 
بچرخان.  هایت  با دست  را  زندگی  همچنان چرخ 
به گل ننشسته است  هر چند شاخه های زندگی 
نگاهت  در  بینم  می  تو  های  در چشم  را  بهار  اما 
غصه هایم را فراموش می کنم. دست های برفک 
آب می شود  روزگارم  یخ  و  گرم می شود  ام  زده 
راستی تمام انسانهایی که تو را می بینند یک جای 

وجودشان به تو تعلق خواهد داشت.
با چشم هایت عشق خوش آوازه می شد

یک کهکشان را شور و شوق اندازه می شد 
برگشته ای تا با تو دنیا ساز باشد 

در اشتیاقت زندگی ام تازه می شد

به قلم 
مهناز سعید 

یادداشت های 

گاه و بی گاه

سیالب 
جز  قدیمی  های  المثل  ضرب  مرور  گفت  می  پدر 
را  المثل  ضرب  هر  تکرار  و  بود  پدربزرگ  دستورات 
ما شود و توصیه  ملکه ذهن  تا  به عهده می گرفت  خود 
هر  سرمشق  زندگی  در  را  آنها  از  یک  هر  تا  کرد  می 
از  او  و  بود  سیل  مورد  در  آنها  از  یکی  دهیم.  قرار  کار 
شیر  به  آب  فروش  وقت  به  که  گفت  می  شیرفروشی 
برد  را  اش  خانه  و  آمد  سیل  ادامه  در  و  کرد  می  اضافه 
و در پایان مثل را به این نتیجه می رساند؛ آبهایی به شیر 
مرور  برد.  را  اش  خانه  و  شد  سیالب  بود  کرده  اضافه 
تالش  فرزندان  ما  و  بود  پدرها  همه  کار  المثل  ضرب 
می کردیم تا پای در راه نادرست نگذاریم اما زمانه که 
گذشت دیگر نوه ها هر کدام برداشتی داشتند و دنبال راه 
چاره ای بودند تا آخر بزرگان چاره را پیدا کردند و خانه 
هایشان را در جایی بلند و امن ساختند تا وقتی نتیجه هر 

کارشان سیالب شد شیران را ببرد!

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

گزارش »کرمان امروز« از صعود ناگهانی قیمت مرغ در بازار کرمان کمتر از یک ماه مانده به ماه مبارک رمضان:

ناتوانی مسئوالن درمهارقیمت مرغ

حواشی بازار اقالم مصرفی
گوجه فرنگی، رب، سیب زمینی  و پیاز و مرغ و گوشت قرمز 
از جمله اقالم مصرفی مردم است که طی روزهای پایانی سال 
گذشته دارای حواشی فراوانی شده اند و تبعات باال رفتن قیمت 
شان دامن سال جدید را نیز گرفته است. گویی هر روز مردم با 
یک دغدغه و مشکل برای تامین کاالهای اساسی و مورد نیاز 
روزانه خود باید دست و پنجه نرم کنند و این در شرایطی است 
که نسبت درآمد و هزینه های یک خانوار فاصله ای بسیار از 

یکدیگر دارند.
مرغ همچنان در کانال 15 هزار تومانی

وزیر  چه  اگر  ندارد  مطلوبی  شرایط  مرغ  بازار  روزها  این 
کشاورزی پیش از این  به رسانه ها اعالم کرده بود که این 
تعادل قیمت در  و  نباشند  نگران  اوضاع موقتی است و مردم 
بازار ایجاد می شود اما قیمت مرغ همچنان در کانال 15 هزار 

تومانی است.
با  آورده است   ایسنا در گزارش خود  آنگونه که خبرگزاری 
سال  فروردین    13 تا  گذشته  سال  اسفند   2 از  اینکه   وجود 
استان  در  منجمد  مرغ  گوشت  کیلوگرم   91500 مقدار  جاری 

کرمان  به جز منطقه جنوب  با قیمت مصوب توزیع گردید 
اما همچنان شاهد هستیم که قیمت مرغ در کرمان 14 هزار و 
400 تومان است. این در حالی است که معاون وزیر صمت و 
مدیر عامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان 
از تالش برای کاهش قیمت مرغ خبر داده و گفته است: حدود 
5 ماه پیش قیمت مرغ را قیمت گذاری کردیم و در آن جلسه 
مقرر شد مرغ در بازار  با قیمت  9 هزار و 500 تومان توزیع 
شود و تنها اتفاقی که نیفتاد اجرای این مصوبه بود. سپس در 
یک جلسه دیگر قیمت مرغ  را  به شرط اجرای آن 11 هزار و 

500 تومان مصوب کردیم.
ماه رمضان و گرانی مرغ 

شود.  می  آغاز  رمضان  مبارک  ماه  دیگر  ماه  یک  از  کمتر 
قیمت  افزایش  باعث  ها  واسطه  و  دالالن  وجود  اکنون  اگر 
تر  بازار است در ماه رمضان مرغ گران تر و کمیاب  مرغ در 
خواهد بود و آنگونه که باید  به دست مردم نخواهد رسید که 
از هم اکنون مسئوالن و متولیان امر باید چاره ای برای این 

مشکل بیندیشند.
عملکرد ضعیف جهاد کشاورزی

دور از اغراق نیست که بگوییم وزارت جهاد کشاورزی  در 
زمینه تنظیم  بازار گوشت و مرغ عملکرد ضعیفی داشته اند. 
اما چرا تا کنون حتی یک مسئول در این زمینه ابراز شرمندگی 
نکرده و حتی استعفا نداده است خود جای سئوال است!؟ چرا 
که این موضوع که ارز دولتی برای کاالهای اساسی اختصاص 
یافته اما همچنان مردم مجبور باشند گوشت و مرغ را با قیمت 

نجومی خریداری کنند محلی از اعراب ندارد!

    این روزها بازار مرغ شرایط نامطلوبی دارد، اگر چه وزیر کشاورزی پیش از این به رسانه 
ها اعالم کرده بود که این اوضاع موقتی است و مردم نگران نباشند و تعادل قیمت در بازار 
ایجاد می شود، اما قیمت مرغ همچنان در حوالی 15 هزار تومان است. در حالی که کمتر از سی 
روز مانده به ماه مبارک رمضان، اگر اکنون حضور دالالن و واسطه های مفسد باعث افزایش 
قیمت مرغ در بازار است در ماه رمضان مرغ گران تر و کمیاب تر نیز خواهد بود و آنگونه که 
باید  به دست مردم نخواهد رسید و از همین امروز مسئوالن و متولیان امر باید چاره ای برای 

این مشکل بیندیشند...

گزارش: 
مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

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

اهدای 
خون سالم 

اهدای زندگی
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جوان، سکوت را 

نکنم باور ...
و  کشف  راستای  در  ما  جوانان  استعدادهای 
نهادهای  و  گیرد  می  آنها صورت  سازی  بارور 

جهان،  در  ما  کشور  تا  داشتند  گرایش  سو،  این  به  مختلف 
سرافراز شود و نام ایران دنیا را تکان دهد.

فراموش  جوان  مورد  در  را  تعقل  و  دانایی  نباید  هیچوقت 
ساخت. ثانیه شمار زندگی بشر به ویژه در محافل ورزشی دانا 
یک  سو  هر  به  و  دهد  نمی  قرار  میزان  را  بشر  عقل  و  بودن 
موجود زمینی حرکت می کند و فکر بهبودی جوان ایرانی در 

برابر هر خواسته ای سر تسلیم فرود نمی آورد .
ها، غرق شوند که  آنچنان در کلیشه  نباید  ما  مربیان جامعه 
به  باشند و سر  و قصه گویی های قدیمی  به داستان  مجبور 
افسانه ها بسایند. مثال روال یک بازی فوتبال در زمین حریف، 
به  اعتماد  و  خویش  به  اتکا  اگر  داشت  نخواهد  باخت  و  برد 
نفس برانگیخته گردد و یک بازی واقعی تبلور یابد. داناترین 
بچه های کشور ما در زمینه های علمی و هنری و فرهنگی 
فعالیت دارند و نمی شود راهی به سوی ناکجا آباد را برایشان 
ترسیم کرد و مشکالت کنونی را بدون راه حل گذاشت و صبر و 
تحمل خویشتن را بر باد فنا انگیخت. امکانات و موانع در کشور 
ما برای حرکت در مسیرتوانایی و رشد بیش از پیش مردم و 
بخصوص گل های سر سبد کشورما یعنی جوانان، نیاز بیشتر 
به تکاپو و جنبش علمی – فرهنگی دارد و اکثریت لبریز شدن 
های صبوری ها بستگی به شرایط اجتماعی است که بر محور 
دگرگون شدن ها می چرخد. یک جوان ایرانی حتما در کشور 
به آمال و آرزوهای خود پشت نمی کند و حداقل در ذهن و 
و  کند  می  دنبال  را  مطلوبی  زندگی  و  ها  عالقه  خود،  خیال 
کم و بیش، فعالیتش توسط خانواده کنترل می شود و البته 
در جامعه کنونی آفات زیادی دور و بر زندگی و خانواده وی، 
می پیچد و جامعه و مددکاران به عنوان التیام بخش روحی 
و روانی جوانان باید تحرک داشته باشند و سرانجام خوبی را 

پیش بینی کنند.
وقتی درهای خوشبختی به روی جوانان باز می شود که روی 
حساب و کتاب جامعه را پرورش دهیم و نسل آینده را با مدارا 
نگذاریم  و تمرین خویشتن داری و سعه صدر آشنا سازیم و 

حتی یک نفر به باطل روی آورد.
آمار طالق  بگیریم، منفعت است و  از هر کجا  را  جلوی ضرر 
و اعتیاد وقتی به حداقل می رسد که پایه های فکری جوانان 
ما با اندیشه های ترقی خواه و مثبت، عجین شده باشد و این 
از دوران کودکی شروع می شود و روش های اجتماعی، آن را 
تقویت خواهد کرد که سالمت و مطمئن شدن بر روی کودک 
و نوجوانی از همین جا آغاز می شود و جوانی را محتوا و ظرف 
می بخشد و کلیشه ها را در هم می شکند که در طول تاریخ 
ثابت شده که جواب قانع کننده ای نداده اند. ما جوان ایرانی 
را فرهنگی و اروپایی نمی خواهیم و یک جوان مسلمان ایرانی 
می تواند الگوی تمام کشورهای دنیا بشود و پیام آور معنویت 

و اخالق و ابتکار در دنیای امروز گردد.
اسالم در زندگی جوانان اگر با الزامات جامعه مدرن امروزی، 
عجین و پرمحتوا گردد، خواهش های نفسانی به حداقل خواهد 
رسید و افق زندگی، معنادار خواهد شد و مراحل پیشرفت یکی 

یکی، طی خواهد شد. 
و  فرهنگی  های  فعالیت  و  کتابخوانی  از  باید  مادرها  و  پدر 
ورزشی جوانان خود در این روزگار استقبال کنند و کتابهای 
خوب و معنادار را در اختیارشان بگذارند و خوشحال باشند از 
جامعه  کتابخوان  و  کوش  سخت  اقلیت  جزء  جوانشان  اینکه 
است و به فعالیت های فکری عالقمنداست و آنها را پیگیری 

می کند.
باید چراغ راه مردم به  هزاران صفحه کتاب موجود است که 
و خصومت  آشنا  با دوستی  و  گیرد  قرار  امروز  نسل  خصوص 
با نادانی را دوبرابر گرداند. بزرگترین هدف خانواده ها مجاب 
است  جدید  و  امروزی  فعالیتهای  برابر  در  خود  فرزند  کردن 
با دنیای امروزی  ناآشنا  تازه کار و  و سکوت در مورد جوانان 
توسط رسانه ها یک اشتباه غیرقابل گذشت است که به آسانی 

جبران نخواهد شد. 

به قلم امین اهلل 
حقیقی

پروفسور حسابی؛ ملقب به پدر فیزیک ایران بعد از مالقاتی كه 
انیشتین به ایشان نوید می  از آنكه  انیشتین داشتند و پس  با 
دهند كه نظریه شما در آینده ای نه چندان دور، علم فیزیک را 
در جهان متحول خواهد كرد، به پروفسور پیشنهاد می دهد كه 
برای تكمیل نظریه خود در آزمایشگاه مجهز دانشگاه شیكاگو 
به كار خود ادامه دهد. در ادامه این مقاله ، خاطره ای بسیار 
آموزنده از ایشان در دانشگاه شیكاگو نقل شده كه هر ایرانی را 
به فكر وا می دارد. امیدوارم شما دوستان هم فرصت خواندنش 

رو از دست ندهید 
چیزی  هر  از  تر  مهم  بود.  پیشرفته  بسیار  شیكاگو  دانشگاه 

آزمایشگاه های متعدد و معتبر آن بود.
من در البراتوار بسیار پیشرفته اپتیک، مشغول به كار شدم. در 
داده  من  به  اقامت،  برای  مجهزی  اتاق  هم  دانشگاه  خوابگاه 

بودند.
از نظر وسایل رفاهی، مثل اتاق یک هتل بسیار خوب بود. آدم 
باورش نمی شد، این اتاق در دانشگاه باشد. معلوم بود كه همه 

چیز را، برای دلگرمی محققین و اساتید، فراهم كرده بودند.
چگونگی  و  ها  آزمایشگاه  اهمیت،  حائز  و  مهم  خیلی  نكته 
تجهیزات آن بود. یک نمونه از آن مربوط به میزی می شد كه 
در آن آزمایشگاه به من داده بودند. این میز كشوی كوچكی 
داشت.از روی كنجكاوی آن را بیرون كشیدم و با كمال تعجب، 
چشمم به یک دسته چک افتاد. دسته چک را برداشتم و متوجه 

شدم تمام برگه های آن امضا شده است!
استاد  و  ها  آزمایشگاه  رئیس  كه  پروفسوری  نزد  را  آن  فوراً 
راهنمای خودم بود بردم. چک را به او دادم و گفتم: ببخشید 
اتفاق  مهمی  بسیار  موضوع  شدم.  مزاحم  خبر  بی  كه  استاد، 
این دسته چک مربوط به پژوهشگر قبلی  افتاده است. ظاهراً 
بوده و در كشوی میز من جا مانده است. و اضافه كردم، مواظب 
وقت  یک  است،  امضا شده  آن  های  برگ  تمام  باشید، چون 

گم نشود.
پروفسور با لبخند تعجب آوری، به من گفت: این دسته چک 

دانشگاه،  پژوهشگران دیگر  تمام  مانند  برای شما،  دانشگاه  را 
تجهیزاتی  به  ها  آزمایش  هنگام  در  اگر  تا  است،  كرده  آماده 
نیاز داشتید، بدون معطلی به كمپانی سازنده تجهیزات اطالع 
بدهید. آن تجهیزات را، برای شما می آورند و راه می اندازند 
فاكتور شده  مبلغ  به شما می دهند. شما هم  فاكتوری  بعد  و 
را روی چک می نویسید و تحویل كمپانی می دهید. به این 

ترتیب آزمایش های شما با سرعت بیشتری پیش می روند.
توضیح پروفسور مرا شگفت زده كرد و از ایشان پرسیدم: بسیار 
خوب، ولی این جا اشكالی وجود دارد، و آن امضای چک های 
سفید است؛ اگر كسی از این چک سوء استفاده كرد، شما چه 
خواهید كرد؟با لبخند بسیار آموزنده ای چنین پاسخ داد: “بله، 
حق با شماست. ولی باید قبول كنید، كه درصد پیشرفتی كه ما 
در سال بر اساس این اعتماد به دست می آوریم، قابل مقایسه 

با خطایی كه ممكن است اتفاق بیفتد نیست.”
نكته ای  بود.  آموزنده  بزرگ و  واقعیت  نكته، تذكر یک  “این 
توجه  بی  آن  به  نسبت  كشورمان  در  ما  متاسفانه  كه  ساده 

هستیم.”
همین  دیدم  بودم،  كار  به  مشغول  آزمایشگاه  در  كه  روز  یک 
پروفسور از دور مرا به شكلی غیر معمول، نگاه می كند. وقتی 
متوجه شد كه من از طرز دقت او نسبت به خودم متعجب شده 
ام، با لبخند بسیار جذابی كنارم آمد و گفت: آقای دكتر حسابی، 
شما تازگی ها چقدر صورتتان شبیه افراد آرزومند شده است؟ آیا 

به دنبال چیزی می گردید، یا گم گشته خاصی دارید؟
من كه از توجه پروفسور تعجب كرده بودم با حالت قدرشناسی 
مورد  در  خودم  ی  نظریه  ی  تجربه  مشغول  من  بله،  گفتم: 
فلز  یک  اگر  همین،  برای  هستم.  ماده  مجاورت  از  نور  عبور 
با چگالی زیاد، مثل شمش طال با عیار باال داشتم، از آزمایش 
نتایج  و  فلزهای معمولی خالص می شدم  متعدد، روی  های 

بهتری را در فرصت كمتری به دست می آوردم.
نمی  به من  ام، گفت: پس چرا  به محض شنیدن خواسته  او 

گویید؟
شمش  با  من  نیست.  عملی  چیز  من،  خواسته  آخر  گفتم 
آلومینیوم، میله برنز و میله آهنی تجربیاتی داشته ام. ولی نتایج 
غیر  ام  خواسته  به  دستیابی  كه  دانم  می  و  ام  نگرفته  كافی 

ممكن است.
پروفسور وقتی حرف های مرا شنید از ته دل خنده ای كرد و 

اشاره كرد كه همراه او بروم.
با پروفسور به اتاق تلفنخانه دانشگاه آمدیم. پروفسور با لبخند و 
شوق، به خانمی كه تلفنچی و كارمند جوان آنجا بود، سفارش 

شمش طال داد و خداحافظی كرد و رفت.
قصد  پروفسور  كردم  می  فكر  شد،  نمی  باورم  هنوز  كه  من 
تعطیالت  به  نومیدی  با  دارد و سربه سرم می گذارد.  شوخی 

آخر هفته رفتم.
آزمایشگاه  به  كه  دوشنبه  روز  یعنی  بعد،  ساعت   72 واقع  در 

آمدم، دیدم جعبه ای روی میز آزمایشگاه است. یادداشتی هم 
از طرف همان خانم تلفنچی، روی جعبه قرار داشت كه نوشته 
بود امیدوارم این شمش طال، به طول 25 سانتی متر و با قطر 
5 سانتی متر با عیار بسیار باالیی به میزان 24، كه تقاضا كرده 

اید، نتایج بسیار خوبی برای كار تحقیقی شما بدست دهد.
با ناباوری ولی اشتیاق و امید به آینده ای روشن كارم را شروع 
كردم. شب و روز مطالعه و آزمایش می كردم تا بهترین نتایج 

را بدست آورم.
تحقیقات  بر  مبتنی  و  بود  گرفته  شكل  ام  نظریه  دیگر  حاال 

علمی عمیق و گسترده ای شده بود.
بعد از یكسال كه آزمایش های بسیار جالبی را با نتایج بسیار 
نزد آن خانم آمدم و شمش  بودم،  آورده  ارزشمندی به دست 
طالی خرده شده و تكه تكه را كه هزار جور آزمایش روی آن 
تلفنچی  خانم  میز  روی  جعبه  یک  داخل  را  بودم  داده  انجام 

گذاشتم.
به محض اینكه چشمش به من افتاد مرا شناخت و با لبخند 
پر مهر و امیدی، از من پرسید: آیا از تحقیقات خود، نتایج الزم 

را بدست آوردید؟
فوراً پاسخ دادم: بلی، نتایج بسیار عالی و شایان توجهی، بدست 
آوردم. به همین دلیل نزد شما آمده ام كه شمش را پس بدهم، 
ولی بسیار نگران هستم. زیرا این شمش، دیگر آن شمش اولی 
نیست، و در جعبه را باز كردم و شمش تكه تكه شده را به او 
نشان دادم و پرسیدم حاال باید چه كار كنم؟ چون قسمتی از 
از  مقداری  طبیعتًا  و  ام  زده  سوهان  ام،  بریده  را  شمش  این 

طالها دور ریخته شده است.
خانم تلفنچی با همان روی خوش لبخند بیشتری زد و به من 
گفت: اصاًل مهم نیست، نتایج آزمایش شما برای ما مهم است. 

مسئولیت پس دادن این شمش با من است.
از آنچه گذشته است،  آرام و تفكری ژرف  با قدم های  وقتی 
ترقی  علت  كه  رسیدم،  مهم  این  به  آمدم،  می  خوابگاه  به 
كشورهای توسعه یافته، همین اطمینان خاطر و احترام كاركنان 
مراكز تحقیقاتی می باشد و بس، یعنی كافیست شما در یک 
مركز آموزشی، دانشگاهی و یا تحقیقاتی كار كنید، دیگر فرقی 

نمی كند كه شما تلفنچی باشید یا استاد.
دارای  پیشرفته  كشورهای  در  مراكز  آن  مجموعه  تمام  چون 
یک  دست  وقتی  كه  است  طبیعی  بسیار  و  هستند  احترام 
و  باشد  باز  تجهیزات  تمام  یا  و  تحقیقات  امر  در  پژوهشگری 
دارای احترامی شایسته باشد، حاصلی به جز توسعه علمی در 

پی نخواهد داشت.
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یادداشتی  در  قرآن  حوزه  استاد  و  نویسنده  موسوی،  فاطمه 
به نقد و بررسی كتاب »آنسوتر«، اثر ابراهیم والی دراچیان 
و  ادبی  حكیمانه،  قصار  سخن   500 و  دوهزار  شامل  كه 

فلسفی ست، پرداخته است.
كتاب های  نگارش  از  پس  )ایبنا(  ایران  كتاب  خبرگزاری    
ارزشمند سرچشمه های حكمت، رسم آدمیت و گنج سخن، 
ابراهیم والی دراچیان با قلم روان و شیوا جهت تكمیل افكار 
و اندیشه های خدمت به جامعه ادبی و انسانی این بار سبک 
نوشته هایش را به فلسفه و به چالش بردن اندیشه های این 
»انسان ناشناخته« می برد. البته سبک ابداعی و خالقانه این 
قلم مجموعه ای هدفمند و پربار به ادبیات و فلسفه می افزاید 
كه در همین سال به دلیل عوام فهم بودن اثر در كنار خاص 
بودنش در باب فلسفه پیش فروش شده و با استقبال شایان 
این  گفت  می توان  جرأت  به  كه  است  شده  روبه رو  ذكری 
سبک نوین پرده از ركود »فلسفه« و تنها تشریح و توضیح 
پیرامون دیگر فلسفه ها برداشته و نشان می دهد می توان در 
هر عصری یكی به دنیای فلسفه اضافه كرد و دامنه افكار 
از  بسیاری  به  داد  گسترش  را  خواننده  اصل  در  و  نویسنده 
مقوله هایی كه در فلسفه به آن پرداخته نشده اشاره كند و با 

ژرف نگری از دیدگاه نوین به دانش فلسفه بیفزاید.
به  پرداختن  از  پرهیز  باورمنشی،  روحیه  خالق«  »هنِر   
نو،  بیهوده گرایی و پردازش مفاهیم در سیِر تركیب واژگاِن 
به چالش بردن ذهن در وادی اندیشه عمیق به امور جهان 
پیرامون و فراتر و واگذاری نتیجه نهایی به خواننده پس از 
رساندن حق مطلب از نكات بسیار ظریف و البته هدف غایی 

كتاب است.
 قابل ذكر است كه این اثر فلسفی ژرف نه به زبان پیچیده 
فلسفه گفته شده بلكه با وجود مضامین هدفمند و مفاهیم 

نوع  این  خود  كه  نثرگونه  و  فاخر  ادبیات  زباِن  به  عمیق 
نگارش هم ابداعی است نوشته شده است.

تا  روان  و  جدید  تركیبات  از  بازی  كلمات  با  آنچنان  گاه   
عملكرد  حتی  و  نادرست  تفكرات  نفی  با  كلمات  پردازش 
انسانی كه خود باعث گمراهی خویش شده و سرگردان كرده 
است را خوِد »انسان« معرفی می كند. اینگونه كه عزم راسخ 
و وجدان بیدارش را چون آینه ای روبه روی خویش و هستی 
قرار داده و بسیار روح انگیز دریچه های دوردست و نایافتنی 

را می گشاید.
 نویسنده نه تنها ذهن را از یكنواختی واژه ها در می آورد بلكه 
گاه موضوِع كوتاهی را با انتخاب یک تیتر جذاب به قضاوت 
خود  مخاطب  به  را  موضوعات  جذابیت  و  می برد  مخاطب 
یادآوری می كند؛ ضمن اینكه با خشوع و خضوع درونی سعی 
لطیف  حس  ایجاد  دارد.  دورتر  آموزه های  كردن  اضافه  بر 
در  انسانی  و حتی وجداِن  روح  و  بر جان  آمیز  تلنگر  گاه  و 
بر داشته كه می توان فی المثال به جمله كتاب اشاره كرد: 
است هنری كه می تواند  هنر  انسان خود  آفرینش:  »شكوه 
هنرمند هم باشد« را به وضوح در جای جای كتاب به نمایش 

می گذارد.
 آنچه در تصور و تفكر خواننده می آید لذت خواندن اینگونه 
هدف  و  می گذارد  اندیشه ها  عرصه  به  پا  كه  كتاب هاست 

روشن و مبین را به تفكر شخص وامی گذارد.
 نویسنده در دفاع یا نگاه منتقدانه به كتاب خود دارد و در 
به پای میز كشاندن مخاطِب نقدكننده در كتاب خود نوشته: 
تباهی  به  را  نویسنده اش  حتی  نباشد  افزا  عقل  كه  »كتابی 
می كشاند اینگونه بیان نشان می دهد كه روح و جان نویسنده 
همسوی خواننده در حال جستجوی بهترین راه تعالی است و 
این اثر فقط یک قدم از این كرانه های جویندگی و تشنگی 
اثرهای  در  نویسنده  كه  آنجاست  بیان  این  پاسخ  است.« 
و  آدمیت  رسم  حكمت،  سرچشمه های  نام  به  خود  گذشته  

چندین  حقیقی  شكل  به  و  اغراق  بدون  سخن  گنج  حتی 
هزار نكته ریز و حكیمانه به ادبیات و حكمت های آن تقدیم 
كرده است كه نه تنها سرشار از تنوع موضوعی، نكته سنجی 
و  مترادف  سجع گونه  روان،  و  فصیح  ادبیات  بلكه  تفكر،  و 
در  شعرگونه  حتی  و  اجتماعی  تلخ  طنز  و  ایهام  درتضاد، 
بر استحكام  ادعای خود مبنی  به  آثار خود  ابتدا و محتوای 

مجموعه ها جواب می دهد.
 اگر چه نمی توان در مورد این اثر حق مطلب را آنگونه كه 
هست بجا آورد اما حقانیت چنین آثار ماندگاری را نمی توان 
انكار كرد. كتابی كه مخاطبش را وادار به ورق زدن می كند 
امتیاز  از  می كند  نقد  را  خود  كه  كتابی  و  خاص  اصالت  از 
پانصد  و  هزار  دو  كتاب  این  است.  برخوردار  خاص تری 
موضوع غیر تكراری را شامل می شود. آینه وجودی »انسان 
كامل« را مقابلش قرار می دهد كه از قوت اثر است. از حقیر 
و  می گوید  پروردگار  الیتناهی  قدرت  برابر  در  انسان  بودن 
هستی را در كنار او به زیباترین شكل ممكن قرار می دهد 
از  و  آرام  را  خود  سرگردان  روح  حقیقت  تشنه  بشر  این  تا 
مقدمه  را  شناخت  البته  و  كند  سرشار  آموزه ها  و  حكمت ها 
حضور این آرامش می داند.  خواندن این اثِر متفكرانه نه تنها 
ذهن را درگیر بلكه آزادمنشی، آزاداندیشی و آزاد زیستن را در 

قالب پرورش روحیه انسان پروری می كند؛ مسیر روشن و 
سریع تری در درک حقیقت به او القاء می كند؛ چراكه نویسنده 
ظرافت  و  خلقت  مختلف  زوایای  پس  از  ماهرانه  به صورت 
بشری با دیدگاه وسیع برآمده و از بشری كه علیه خود به هر 
شكل ممكن به روح و و روان خود چنگ زده آن را ناآگاهانه 
یا حتی آگاهانه به وادی نابودی و یا رذالت می كشاند، به طرز 
زیبایی دلجویی می كند تا قدر و منزلت انسانی و طینت پاک 
آدمی را دانسته و آنرا به فراسوی اندیشه ها و تعالی دعوت 
واژگان  خودبرترجویی اش  و  تكبر  بر  آنچنان  هم  وگاه  كند 
را به صف می كشاند و در این نبرد نابرابر »انساِن ناتوان و 
ضعیف« را به رخش كشانده تا از ورطه سرگردانی و نهایتًا 

هالكت برهاند و به آستان بلند و شرِف انسانی برساند.
 در این كتاب كه جان مایه مفاهیم عرفانی، انسانی و بشری 
این  درگیری های  گشایش  كلید  فلسفی،  شاكله  چنین  هم 
انساِن پیچیده را كه اغلب از درون است و كمتر پیرامون خود 
را دچار اسارت است به دست مخاطب آزادانه می سپارد؛ چرا 
كه از درونیات است كه اجتماع انسانی معنا و شكل می گیرد.
 برای نه تنها قشر خاص بلكه عام هم می تواند این كتاب 
نقِد شخصیتی، جذابیت روحی و شناخت داشته باشد تا آخر 
انداز  زیستن چشم  بهتر  ، شیوه  قاطعیت  االمر خودشناسی، 
زیبا به عالم و هستی امید بخشی و لذت از حیات انسانی در 
كنار »هنر انسانیت و سرشت آدمیت« با اعتقادی راسخ در 
جست وجوی حقیقت به كام جویندگان علم و معرفت شیرین 
سازد. از اهداف نویسنده پاسخ به این سؤال است كه تأثیر 
فكر بر رفتار چیست؟ چقدر است؟ و چقدر اهمیت دارد؟ آیا 
افكاری هستند كه مخرب باشند و نیاز به ترمیم داشته باشند 
و یا چگونه از ورود آنها به ذهن پاک و آرام خودداری كرد 

و هر انسانی می تواند یک اندیشمند حقیقی و واقعی باشد.

نقل دو خاطره ارزشمند از دکتر حسابی

نگاهی به کتاب »آنسوتر«؛
تأثیر فکر بر رفتار چیست؟

به کوشش: محمود 
جعفری کوهبنانی
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سرویس فرهنگی کرمان امروز 

نیروی انسانی کارآمد و آشنا به فضای مجازی، مهمترین 
مدیران  است.  دانایی  عصر  عمومی  روابط  سرمایه  
باید به این موضوع توجه جدی داشته و توانمندترین 
نیروهای انسانی سازمان خود را در این بخش به کار 
گیرند. یک کارگزار روابط عمومی نیز باید عالوه بر 
داشتن  صداقت،  مانند:  عمومی  فردی  مشخصه های 
برنامه ها، نوآور،  روحیه همکاری، حرکت در جهت 
پر  و  خوش برخورد  یادگیری،  به  عالقه مند  خالق، 
برخوردار  نیز  ذیل  حرفه ای  توانمندی های  از  انرژی، 

باشد:
روابط  کارگزار  یک  نظارتی:  خود  و  وابستگی 
عمومی باید به محیط کار، مانند خانه خود عالقمند و 
وابستگی داشته باشد. باید به گونه ای کار کند که نیاز 
به سرپرست و نظارت نداشته باشد. خودنظارتی یکی 
از ابعاد توسعه منابع انسانی است و هر فردی که بدان 
مجهز شود، دائماً به بالندگی و کامل ساختن خود فکر 
می کند. خودنظارتی، نوعی رهبری بر خود است که 
از آن طریق می توان بر مجموعه دانش و اطالعات و 
استعدادها مدیریت کرد. خودنظارتی زمانی کاربردی 
می شود که فرد به اطالعات مناسب و مفیدی دسترسی 
این حالت می تواند وضعیت خود را  باشد، در  داشته 
با اطالعات تولید شده، مقایسه و خود را به  روز نگه 
دارد. بنابراین وابستگی و خود نظارتی از مشخصه های 
می تواند  دو  عمومی های  روابط  کارگزاران  خوب 

باشد.
روابط  کارگزار  یک  روحیات  و  اخالق  صداقت: 
وجود  در  صداقت  که  باشد  بگونه ای  باید  عمومی 
جمله  از  صداقت  شود.  آشکار  مخاطب  برای  او 
نشان  را  خود  زمان  طول  در  که  است  پارامترهایی 
آموزش های  و  ظاهرسازی  با  نمی تواند  و  می دهد 

کوتاه مدت در یک فرد به وجود آید.
جو  تاثیر  تحت  و  باشد  مستقل  و  آزاد  باید  مستقل: 
روانی و یا فشار دیگران قرار نگیرد، تا وظایف خود را 
طبق ضوابط و مقررات، دستور مافوق و آموزشی که 

دیده است انجام دهد.
کار گروهی: روحیه کار گروهی را در خود تقویت 
کند و در چارچوب وظایف محوله با افرادی که قرار 
هم  باشد.  داشته  صمیمانه  همکاری  کند  کار  است 

را وظیفه سازمانی خود  تجربه  انتقال  و  دانایی  افزایی 
بداند و به دیگران تا حد ممکن کمک نماید. باید در 
نهایی هرچند  و تصمیم  دیگران  ایده  به  کار گروهی 
هم قابل قبول نباشد احترام بگذارد و آنرا انجام دهد و 

در مجموع، کار گروهی را یک حرفه بداند.
باید  عمومی  روابط  کارگزار  یک  شنیدن:  حرفه 
بسیاری  چیزهای  می توان  شنیدن  با  فقط  که  بداند 
شنیدن  سخنرانی،  شنیدن  توانمندی  آموخت. 
حرف های مخاطب، شنیدن گفتگو و مناظره دیگران 
و فهمیدن آنها را داشته باشد و بطور کلی حرفه شنیدن 

را قبول داشته باشد.
کارگزار  مانند  مهمی  شغل  برای  ریاضی:  حرفه 
و  اهل حساب  به معنی  روابط عمومی، حرفه ریاضی 
کتاب بودن، دقیق بودن و تشخیص دادن نتیجه کاری 
که هنوز انجام نشده است مهم می باشد. بنابراین یک 
کارگزار روابط عمومی با فکر و اندیشه کار می کند 
و با حساب و کتاب و بررسی همه جوانب تصمیم را 

می سنجد و بعد تصمیم می گیرد.
و  مخاطب  حرف  فهمیدن  ارتباطات:  حرفه 
در  حرفه  یک  خودش  زبان  به  او  با  ارتباط  برقراری 
علوم ارتباطات است که یک کارگزار روابط عمومی 
انسانی  ارتباط  شیوة های  باید  کند.  توجه  آن  به  باید 
نوشتن  و درست  توانمندی خواندن  باشد.  را آموخته 

گزارشات و ارائه درست مطالب بگونه ای که دیگران 
خوب بفهمند بخش دیگری از حرفه ارتباطات است.

توانمندی حل مساله: توانمندی حل مسئله موجود 
تالش  و  آینده  مسائل  تشخیص  و  عمومی  روابط  در 
به  مسئله  شدن  اجرایی  از  قبل  آنها  حل  یافتن  برای 
صورت شبیه  سازی، باید جزء توانمندی های حرفه ای 

کارگزاران روابط عمومی باشد.
سواد رایانه ای: آشنا بودن با کامپیوتر و توانمندی 
کار با آن و همین طور دانستن بعضی از مشخصه های 
موجود،  حافظه  مقدار  سرعت،  مانند  رایانه  عمومی 
و  اینترنت  با  ارتباط  نحوه  اصلی،  محاسبه گر  نوع 
جزء  باید  ضروری  نرم افزارهای  از  بعضی  با  آشنایی 

توانمندی های کارگزاران روابط عمومی باشد.
روابط  کارگزار  یک  عمر:  طول  در  آموزش 
عمومی باید سازمان خود را سازمانی در حال آموزش 
دائمی بداند و خودش نیز باید هر روز در حال آموزش 
باشد.  یا غیر مستقیم  به صورت مستقیم و  و آموختن 
را در  دائمی  ارزان و  باید روش های آموزشی ساده، 
چارچوب وظیفه شغلی پیدا کند و آن را دنبال نماید.

هدف دار بودن: یک کارگزار روابط عمومی باید 
از  خود  هدف  به  رسیدن  برای  و  کند  کار  هدفمند 

دیگران نیز کمک بگیرد.
روابط  یک  در  صورتی  در  انسانی  منابع  توسعه 

عمومی  روابط  کارکنان  که  می افتد  اتفاق  عمومی 
کیفیت های الزم را به دست آورده باشند و هیچگونه 
مشکلی با سازمان نداشته باشند و با دلسوزی و تعهد 
و بینشی علمی، تمام توانمندی ها، انرژی،  تخصص و 
فکر خود را در راستای تحقق ماموریت های سازمانی 
و  فکری  ارزش های  سازمان  برای  دائماً  و  دهند  قرار 

کیفی جدیدی تولید کنند.
مانند:  زیادی  مولفه های  دارای  انسانی  منابع  توسعه   
استفاده  دانایی،  ارتقای  دانش، آگاهی علمی،  کسب 
از دانش، خالقیت و نوآوری علمی در ایجاد ارزش 
موجود،  قابلیت های  ارتقاء  مهارت ها،  توسعه  افزوده، 
توانایی  و  اطالعات  نگهداشتن  روز  به  بودن،  روز  به 

تولید، توزیع و استفاده از اطالعات است.
 نقش فناوری اطالعات و ارتباطات و کاربردهای آن 
در کنار رسانه های اجتماعی در توسعه منابع انسانی نیز 
باید همواره مورد  نقشی محوری و کلیدی است که 
توجه مدیران روابط عمومی ها باشد. فناوری اطالعات 
روابط  مانند  آن  کاربردهای  از  بعضی  و  ارتباطات  و 
انسانی  منابع  توسعه  به  زیادی  ابعاد  در  دو  عمومی 

کمک می کند.
ارتباط  برقراری  مهارت  ارتقاء  حرفه ای،  توسعه   
مهارت  نمایشی،  ارتباط  کتبی،  ارتباط  کالمی، 
می توان  را  اطالعات  از  استفاده  مهارت  و  قانع سازی 
جزء نیازهای ضروری کارکنان روابط عمومی دو که 
در رسانه های اجتماعی می باید پاسخگو باشند دانست. 
توسعه یافتگی  نشانه های  از  نوآوری  و  تغییر  پذیرش 
نیروی انسانی در روابط عمومی دو می باشد که باید به 
عنوان یک ارزش سازمانی مورد توجه مدیران ارشد 

قرار گیرد.
 مسلماً انسانی که دائماً افکار جدید را تولید و به کار 
اطالعات  و  باشد  نوآور  و  خالق  تعبیری  به   گیرد 
را  دائمی  تغییر  راحتی  به  می تواند  باشد  داشته  کافی 
به  بستگی  نوآوری  و  تغییر  نهادینه شدن  بپذیرد.  نیز 
دارد،  دریافتی  و  تولیدی  اطالعات  با  انسان  برخورد 
با  ارتباط  فرصت  اجتماعی  رسانه های  در  که  انسانی 
قرار  تعاملی  فرآیند  یک  در  می کند  پیدا  را  دیگران 
گرفته و قابلیت تاثیرپذیری و تاثیرگذاری را که جزء 

عوامل تغییر می باشد در خود نهادینه کرده  است.
 کارگزاری که مشخصه های مطرح شده فوق را داشته 
باشد، جزء نیروی انسانی توسعه یافته تلقی می شود و 
در یک روابط عمومی دو که با رسانه های اجتماعی 

پیوند خورده می تواند موثر باشد.

سخنی با مدیران دلسوز جایگاه نیروی انسانی در روابط عمومی

آموزش و پرورش 

در سال نو بچه ها را 
نجات دهید 

نجات،  فتح  یحیی  هشتاد  و  هفتاد  دهه  در  آید  می  یادم 
موسس روزنامه کرمان امروز چون تجربه ای از آموزش و 
و  کره  به  که  آنجا  تا  و  زد  می  قلم  مرتب  داشت  پرورش 
بره ای برنخورد اشاره می کرد. آنقدر نوشت و نخواندند که 
المثل ها. در آن سال ها  خسته شد و رفت دنبال ضرب 
نوآمدگان افراد باتجربه را قبول نداشتند و در میان به به 
و آفرین و ماشااهلل گروه دیگر به جای پرداختن به مقوله 
و  مشهد  در  هتل  و  فروشگاه  و  تعاون  تشکیل  به  آموزش 
ساختمان می پرداختند و معدود کسانی که حرفی می زدند 
همه فریاد می زدند مگر کوری دارند خدمت می کنند! اما 
خدمت در آموزش و پرورش با خدمت در شهرداری فرق می 
کند. خدمات شهردار باید عینی باشد تا مردم پارک و بلوارو 
آسفالت را ببینند ولی خدمات آموزش و پرورش در درون 
جامعه مستتر است. این دو که جابجا شود فاجعه است و 
فاجعه هم شد. ضمیمه اطالعات 97/12/13 را بخوانید؛ خانم 
سمیه میرزایی نوشته است سانسور آسیب های اجتماعی در 
مدارس فاجعه است. وزیر سابق آموزش و پرورش گفته است 
آمار سی هزار معتاد محصل وجود ندارد چون هر کس معتاد 
باشد اخراج می شود. آسیب ها عبارتند از حمله دانش آموز 
به معلم، قتل در کالس، درگیری والدین با معلمان، تنبیه 
بدنی ،آزارهای جنسی در محیط مدرسه، فرار از مدرسه و ... 

و عالج همه اینها سانسور است تا کسی نفهمد.
خانواده های محترم و مسئوالن آینده آموزش و پرورش، 
از تحصیل  بازمانده  آمار کودکان  است  ما  سانسور دشمن 
قربانی سانسور است. پژوهش های مجلس در سال نود اعالم 
کرده است که سه میلیون کودک بازمانده از تحصیل است 

و آموزش و پرورش زیر بار نرفت.
مهدی بهلولی کارشناس می گوید: بسیاری از معلمان تحت 
فشار هستند که نمره بدهند تا آمار قبولی مدرسه باال باشد. 
اما سانسور در بخش های دیگر هم قربانی می گیرد. بهلولی 
نوشته است از معلمان تاریخ بپرسید چند درصد آنها به آنچه 
که درس می دهند باور دارند. این کارشناس تاکید می کند 
که با سانسور اعتبار و اصالت آموزش و پرورش زیر سوال 
رود. موضوع خشونت های جنسی در مدرسه ها هم  می 
سانسور می شود. آغاز سال است. روز معلم در پیش است 
از مدیران انتظاری نیست نسلی که در راه مدیرشدن است 
باید این آموزش و پرورش را نجات دهد. با چند مدال طال و 
المپیاد اجازه ندهید ضعف مدیران پنهان بماند. خود دانید.

به قلم چماه 
کوهبنانی 



یک االغ 4 نفر را در 
نیشابور کشت!

رکنا: تصادف یک خودرو با یک راس االغ در 
نیشابور 4 کشته برجای گذاشت

راس  یک  با  خودرو  دستگاه  یک  برخورد 
از  نفر  سه  و  راننده  فوت  به  منجر  االغ 
انتظامی  فرمانده  شد.  خودرو  سرنشینان 
شهرستان نیشابور عنوان کرد: در پی اعالم 
مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر یک 
فقره تصادف فوتی در محدوده شهر قدمگاه 
بخش زبرخان شهرستان نیشابور، بالفاصله 
گشت تصادفات به همراه نیروهای امدادی 

در محل حاضر شدند. 
با  داد:  ادامه  دهقان پور  حسین  سرهنگ 
شد  مشخص  محل  در  ماموران  حضور 
یک دستگاه خودروی پژو 405 با یک راس 
به  منجر  حادثه  این  که  کرده  برخورد  االغ 
از سرنشینان خودرو  نفر  راننده و سه  فوت 

می شود.
گفت:  نیشابور  شهرستان  انتظامی  فرمانده 

علت این حادثه در دست بررسی است.

آمار جان باختگان سیل 

نوروزی به ۷۰ نفر رسید
 

رئیس سازمان پزشکی قانونی با اعالم آخرین آمار تلفات حوادث سیل پایان 
سال ۹۷ و نوروز ۹۸، گفت: جمعا در 1۳ استان کشور، ۷0 نفر بر اثر سیل و 

حوادث مرتبط با آن، جان خود را از دست دادند.
قانونی  پزشکی  روابط عمومی سازمان  از  نقل  به  مهر  گزارش خبرگزاری  به 
کشور، احمد شجاعی با اشاره به استان های دارای بیشترین تلفات گفت: استان 
با  استان های  کشته،   ۸ با  همدان  و  گلستان  و   15 با  لرستان   ،۲1 با  فارس 

بیشترین تلفات ناشی از سیل و حوادث مرتبط با آن هستند.
 ،۲ با  قزوین   ،۳ با  شمالی  خراسان   ،۶ با  مازندران  استان های  وی،  گفته  به 
کهگیلویه و بویراحمد با ۲ و خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، قم و کرمانشاه 
با یک کشته، به ترتیب در رتبه های بعدی استان های دارای تلفات سیل و 

حوادث مرتبط با آن قرار می گیرند.
سازمان  شده  اعالم  تلفات  آمار  کرد:  تصریح  قانونی  پزشکی  سازمان  رئیس 

پزشکی قانونی، مربوط به فوت های محرز شده هستند.

رئیس بنیاد مسکن خبر داد؛

اعطای زمین رایگان برای 

جابه جایی خانه های در مسیر سیل
 

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی گفت: به صاحبان خانه هایی که از سیل 
اخیر آسیب دیده اند برای جابه جایی به محل دیگر، زمین رایگان داده می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علیرضا تابش اظهار کرد: 
خانه های تخریب شده در سیل اخیر مقاوم بود، اما به دلیل اینکه در مسیر 

سیل قرار داشت تخریب شد.
وی افزود: برای بازسازی و نوسازی خانه ها از شهرداری استعالم می گیریم و بعد 
مجوز ساخت می دهیم؛ این خانه های تخریب شده از ما مجوز ساخت نداشت، 

اما این خانه ها ارزیابی و خسارت به آن ها پرداخت می شود.
تابش گفت: بر اساس فرمان رهبری در هر منطقه ای که در مسیر سیل است 
باید تجدید نظر شود و به محل دیگر نقل مکان شود به همین دلیل دستور 

تجدید نظر در طرح های هادی دادیم.
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی افزود: در طرح هادی روستایی، به اماکنی 
که در مسیر سیالب نباشد مجوز ساخت داده خواهد شد و خانه هایی که در 
مسیر سیل باشد در صورت امکان به آن ها زمین داده می شود و در صورت 
اینکه زمین نداشته باشیم روستائیانی که منازل آن ها در مسیر سیل قرار دارد 

زمینی انتخاب می کنند و در آن محل اقدام به ساخت می کنند.
وی گفت: در سیل اخیر تخریب خانه های نوساز بسیار کم بود و خانه هایی که 

در معرض سیالب بود، تخریب شدند.

جسد یک زن از سردخانه 

بیمارستان سلماس ربوده شد ! 
جسد یک زن که به خاطر بیماری دربیمارستان سلماس در گذشته بود، توسط 

همراه بیمار قبل از تسویه حساب نیمه شب دزدیده شد.
مسن  خانم  یک   ۲۳:۳0 ساعت  حوالی  فروردین   14 گذشته  هفته  چهارشنبه 
در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان خاتم االنبیاء )ص( سلماس فوت کرده 
که پس از اطالع به خانواده وی، یک نفر برای تحویل جسد به بیمارستان 
مراجعه کرده است و پس از توضیحات پرسنل بیمارستان در خصوص لزوم 
طی مراحل ترخیص، تسویه حساب و صدور گواهی فوت برای انتقال جسد، 

این فرد از بیمارستان خارج شده است.
نهایتا فرد مذکور حوالی ساعت 1:۳0 بامداد همان شب با مراجعه به سردخانه 
بیمارستان و شکستن قفل ورودی سردخانه، جسد مورد نظر را از بیمارستان 

خارج کرده است.
مراتب به اطالع مراجع انتظامی و قضایی رسیده و تحقیقات توسط پلیس و 

مرجع قضایی تا مشخص شدن انگیزه و علت این کار در جریان است.
این جسد روز بعد یعنی پنجشنبه با دستور مقام قضایی به بیمارستان بازگشت 
داده شده و پس از طی مراحل ترخیص، مجددا تحویل خانواده متوفی شده 

است.

خبر

تاکنون  گفت:  خوزستان  بحران  مدیریت  مدیرکل 
حاشیه  در  خوزستان  استان  در  روستا   ۱۷۴ حدود 
و  جزئی  به صورت  کارون  و  کرخه  دز،  رودخانه های 
کلی تخلیه شدند و حدود ۳۰ هزار نفر در ۴۳ اردوگاه 

اسکان اضطراری یافتند.
در  خوزستان  بحران  مدیریت  مدیرکل  حاجی زاده 
جمع خبرنگاران با اشاره به جابه جایی برخی روستاها 
تاکنون  کرد:  اظهار  خطر،  معرض  در  مناطق  و 
حاشیه  در  خوزستان  استان  در  روستا   ۱۷۴ حدود 
رودخانه های دز، کرخه و کارون به صورت جزئی و یا 

کلی تخلیه شدند.
هزار   ۳۰ حدود  اضطراری  اسکان  به  اشاره  با  وی 
اهالی  افزود:   ، اضطراری  اسکان  اردوگاه   ۴۳ در  نفر 

اسکان  اردوگاه های  در  شده  تخلیه  روستاهای 
حمیدیه،  باوی،  اهواز،  شهرستان های  در  اضطراری 
شوش،  شادگان،  آزادگان،  دشت  اندیمشک،  دزفول، 
و  مدارس  مصلی ها،  حسینیه ها،  در  هویزه  و  شوشتر 
ارتش  و  سپاه  هالل احمر،  توسط  فرهنگیان  دانشگاه 
اسکان داده شدند. مدیرکل مدیریت بحران خوزستان 
با  استان  بحران  مدیریت  شورای  تشکیل  به  اشاره  با 
کرد:  عنوان  مسلح،  نیروهای  کل  ستاد  رئیس  حضور 
شهرهای  در  آسیب پذیر  اقشار  تخلیه  خصوص  در 
الزم  هشدارهای  رفیع  و  بستان  سوسنگرد،  حمیدیه، 
آب گرفتگی  خطر  در  روستاهای  همچنین  شد؛  داده 
به  ساکنین  تخلیه  یا  و  الزم  تمهیدات  انجام  برای 
کلیه  این که  بیان  با  اعالم شد. حاجی زاده  فرمانداران 

راه های اصلی استان خوزستان باز است، اظهار کرد: 
مشکل ترافیکی در کیلومتر ۵۰ جاده اهواز به شوش 
به دلیل ورود آب رودخانه کرخه به جاده ایجاد شده 

که با تالش تمام نیروها در حال مرتفع شدن است.
این که  بیان  با  خوزستان  بحران  مدیریت  مدیرکل 
آب سراسر شهرهای استان خوزستان مشکلی ندارد، 
آب گرفتگی،  دلیل  به  گوریه  شهر  در  کرد:  عنوان 
شهر  حاضر  حال  در  که  است  قطع  آب  تأسیسات 
گوریه توسط آب بسته بندی و ۵ تانکر سیار در حال 
آب رسانی است. وی افزود: برق تعداد ۳۰ مجتمع آب 
روستایی خوزستان که دچار آب گرفتگی شده بودند و 
۱۷۲ روستا را تحت پوشش خود دارند به دلیل حفظ 

ایمنی قطع شد.

  دوستی اینستاگرامی دختر ثروتمند با کارگر رستوران 
به سرقت گاوصندوق خانه پدری منتهی شد. به گزارش 
میانسالی  مرد  قبل  چندی  »ایران«،  جنایی  خبرنگار 
داد.  خبر  خانه اش  سرقت  از  و  کرد  مراجعه  پلیس  به 
او گفت: شب گذشته به میهمانی رفته بودیم و زمانی 
که به خانه برگشتیم متوجه شدم بیش از ۵۰۰ میلیون 
به سرقت  بود  گاوصندوق  داخل  که  و طال  پول  تومان 

رفته است.
 به دنبال این شکایت تحقیقات آغاز شد و در بررسی های 
اولیه با توجه به سالم بودن در ورودی خانه و باز شدن 
در گاوصندوق با کلید، این احتمال مطرح شد که سرقت 
ادامه  تحقیقات  سرنخ،  این  است.با  بوده  آشنا  یک  کار 
دریافتند شبی  بررسی های خود  در  کارآگاهان  و  یافت 
که سرقت رخ داده است، دختر جوان خانواده به بهانه 
رفتن به خانه دوستش با خانواده اش به میهمانی نرفته 
است.بدین ترتیب کارآگاهان به سراغ دختر جوان رفته 
و با ارائه مدارکی که حکایت از دست داشتن وی در این 
سرقت داشت تحقیقات از او را آغاز کردند و چند ساعت 
اعتراف گشود.دختر جوان که  به  بعد وی سرانجام لب 
بشدت ناراحت و پشیمان بود در تحقیقات گفت: مدتی 
قبل در اینستاگرام با پسر جوانی آشنا شدم. او مدعی 
بود که پدر و مادرش در خارج از کشور زندگی می کنند 

و وضع مالی خوبی دارد. دوستی ما ادامه داشت تا اینکه 
بعد هم  ابراز عالقه کرد.  به من  به نام آرش  پسر جوان 
به خواستگاری ام آمد، اما پدرم با این بهانه که من باید 
باید  از طرفی خانواده آرش هم  و  بدهم  ادامه تحصیل 
برای خواستگاری به ایران بیایند با این ازدواج مخالفت 
کرد.دختر جوان ادامه داد: با اینکه پدرم با این ازدواج 
مخالفت کرده بود اما آرش همچنان اصرار داشت با من 
ازدواج کند. درنهایت به من پیشنهاد داد تا با او فرار کنم 
اما گفت برای فرار به پول نیاز داریم. آرش گفت می تواند 
از  خواست  من  از  اما  بگیرد  پول  پدرش  از  بهانه ای  به 
با پول ها  از آن  بعد  گاوصندوق خانه پدرم سرقت کنم 
فرار کنیم و زندگی جدیدی آغاز کنیم. اول مخالف بودم 
اما آنقدر وسوسه ام کرد و از زندگی رؤیایی و مشترک 
از چشم  دور  به  یک شب  کردم.  قبول  که  گفت  برایم 
پدرم کلید های گاوصندوق را برداشتم و از رویش کلید 
یدک ساختم. منتظر فرصتی مناسب برای سرقت بودم 
تا اینکه یک شب خانواده ام به میهمانی دعوت شدند اما 
من به این بهانه که خانه دوستم میهمان هستم با آنها 
نرفتم. در خانه ماندم و لحظاتی بعد آرش به خانه مان 
سرقت  را  گاوصندوق  داخل  پول های  او  کمک  با  آمد. 
به  روز  آن  از  اما  برد.  با خودش  آرش  را  همه  و  کردم 
بعد هیچ خبری از آرش ندارم. تلفنش خاموش است و 

آدرسی هم از او ندارم که بتوانم به سراغش بروم.
دستگیری خواستگار قالبی

با اطالعاتی که دختر جوان در اختیار تیم تحقیق قرار 
را دستگیر  آرش  زود  موفق شدند خیلی  مأموران  داد، 
کنند. آرش که ابتدا منکر سرقت بود زمانی که با دختر 
من  گفت:  او  کرد.  اعتراف  به سرقت  مواجه شد  جوان 
فکر  به  تا  شد  باعث  بیکاری  بودم،  شهرستان  ساکن 
تهران  راهی  دلیل  به همین  بیفتم.  تهران  به  مهاجرت 
شدم و در رستورانی به عنوان کارگر مشغول به کار شدم.

او ادامه داد: در همین روزها خیلی اتفاقی در اینستاگرام 
با فرنوش آشنا شدم. او دختر یک تاجر بود. همان زمان 
به فکرم رسید که خودم را پسری ثروتمند جا بزنم تا 
من  و  گذشت  ماجرا  از  مدتی  کنم.  جلب  را  او  اعتماد 
پدر  که  بودم  را مطرح کردم. مطمئن  ازدواج  پیشنهاد 
فرنوش به خواستگاری من پاسخ منفی می دهد و بعد از 
آن می توانستم مابقی نقشه ام را اجرا کنم. بعد از سرقت 
گاوصندوق پدر فرنوش، بالفاصله راهی شهرستان محل 
سکونتم شدم تا با پول ها و طالهای سرقتی برای خودم 
از خودم  ردی  بیندازم. چون هیچ  راه  زندگی جدیدی 
به جا نگذاشته بودم تصورش را نمی کردم که بازداشت 
با  رابطه  در  او  از  تحقیقات  جوان  پسر  اعتراف  شوم.با 
سرقت های احتمالی به همین شیوه و شگرد ادامه دارد.

174روستا در خوزستان تخلیه شد

نقشه کارگر رستوران برای دختر پولدار

رهبر انقالب در دیدار نخست وزیر عراق:

که نظامیان آمریکایی هرچه زودتر از عراق خارج شوند کنید  کاری 
وزیر  نخست  دیدار  در  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
عراق، فرمودند: دولت عراق باید کاری کند که نظامیان 

آمریکایی هر چه زودتر از عراق خارج شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
خامنه ای  اهلل  آیت  رهبری، حضرت  معظم  مقام  دفتر 
عادل  آقای  دیدار  در  اسالمی   انقالب  معظم  رهبر 
عبدالمهدی نخست وزیر عراق و هیأت همراه، با اشاره 
به آمیختگی اعتقادی، فرهنگی و تاریخی دو ملت ایران 
و عراق تأکید کردند: روابط جمهوری اسالمی ایران و 
عراق فراتر از روابط دو کشور همسایه است و دولت و 
خود  نفع  به  را  عراق  سعادت  و  پیشرفت  ایران،  ملت 
می دانند، اما آمریکایی ها بر خالف اظهارات لفظی خود 
دموکراسی و مجموعه فعاالن سیاسی کنونِی عراق را 
به ضرر خود می دانند، و بر همین اساس دولت عراق 
باید کاری کند که نظامیان آمریکایی هر چه زودتر از 

عراق خارج شوند.
رهبر انقالب اسالمی با قدردانی از مواضع هوشمندانه 
مسائل  به  نسبت  عبدالمهدی  عادل  آقای  حکیمانه  و 
عراق و منطقه، به ظرفیت های انسانی این کشور اشاره 
عراق،  انسانی  ظرفیت های  جمله  از  گفتند:  و  کردند 
جوانان این کشور هستند که در قضیه مقابله با فتنه 
داعش، امتحان خوب و تحسین برانگیزی دادند و آنچه 

اتفاق افتاد حادثه ای تاریخی بود.
فرزانگان  و  دانشمندان  از  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
عراقی به عنوان یکی دیگر از ظرفیت های انسانی این 
کشور نام بردند و افزودند: امریکایی ها در همان اوایل 
حضور در عراق، تعداد زیادی از دانشمندان این کشور 
را به قتل رساندند زیرا آنها اهمیت این ثروت مهم را 

می دانستند.
منابع  و  انسانی  ظرفیت های  اینکه  بر  تأکید  با  ایشان 
تأثیرگذارترین  به  را  این کشور  عراق،  زیرزمینی  غنی 
گفتند:  کرد،  خواهد  تبدیل  عرب  جهان  در  کشور 

امریکایی ها و دنباله های آنها در منطقه، با تبدیل شدن 
و  شخصیت ها  و  فعلی  دموکراسی  چارچوب  با  عراق 
جریان کنونِی در رأس کار، مخالفند و آن را به ضرر 

منافع خود می دانند.
اینکه اگر دولت و مسئوالن عراقی  بر  با تأکید  ایشان 
داشت،  نخواهند  مشکلی  آنها  باشند  امریکا  رو  دنباله 
فعاالن  مجموعه  و  عراق  مجلس  و  دولت  افزودند: 
سیاسی کنونی در این کشور برای امریکایی ها نامطلوب 
هستند و بر همین اساس آنها برای خارج کردن این 

مجموعه از صحنه سیاست عراق طراحی می کنند.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه اظهارات لفظی 
امریکایی ها و سعودی ها درباره عراق با نیات درونی آنها 
آنها در مقطعی که  است، خاطرنشان کردند:  متفاوت 
داعش، موصل را اشغال کرد، برای آنها پول و سالح و 
تجهیزات ارسال می کردند و اکنون که عراق بر داعش 

غلبه پیدا کرده است، اظهار دوستی می کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به سخنان نخست 
عراق  در  داعش  بقایای  حضور  بر  مبنی  عراق  وزیر 
اگر در دولت  آنها  زیرا  بود  باید کاماًل هوشیار  گفتند: 
و ملت عراق، لحظه ای احساس ضعف کنند، بار دیگر 

جنایات خود را آغاز خواهند کرد.
در  امریکایی  نظامیان  حضور  اسالمی  انقالب  رهبر 
کشورهای منطقه را به ضرر کشورها و ملتهای منطقه 
دانستند و خطاب به نخست وزیر عراق تأکید کردند: 
باید کاری کنید که امریکایی ها هرچه زودتر نظامیان 
خود را از عراق خارج کنند زیرا آنها در هر کشوری که 
برای مدت طوالنی حضور نظامی داشته اند، روند بیرون 

راندن آنها دچار مشکل شده است.
ایشان هدف آمریکا از حضور در عراق را فراتر از حضور 
دنبال حضور  به  آنها  گفتند:  و  خواندند  نظامِی صرف 
بلندمدت و تشکیل دولتی همچون دولتهای  و منافع 

نظامی در اوائل اشغال عراق هستند.

پیشرفت  تأثیر  موضوع  به  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
و  کردند  اشاره  نیز  کشور  عمران  و  آبادانی  بر  علمی 
افزودند: به عنوان یک تجربه پیشرفت علمی در عراق 
مختلف  عرصه های  در  مستمر  مصونیت  زمینه ساز  را 

می دانیم.
با  عراق  دولت  پیش  از  بیش  ارتباط  همچنین  ایشان 

مرجعیت را بسیار مفید و سودمند خواندند.
در این دیدار که آقای روحانی رئیس جمهور نیز حضور 
عراق  وزیر  نخست  عبدالمهدی  عادل  آقای  داشت، 
انقالب  رهبر  با  دیدار  از  فراوان  ابراز خرسندی  ضمن 
ایران  ملت  و  اسالمی  جمهوری  نظام  گفت:  اسالمی 
همواره در شرایط سخت در کنار دولت و ملت عراق 
بوده است که آخرین مورد آن، غلبه عراق بر داعش، با 

حمایت های جمهوری اسالمی ایران بوده است.

تشکیالت  رفتن  بین  از  برغم  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
داعش اما هنوز عناصر آن در عراق حضور دارند، افزود: 
با وجود همه این مسائل امروز مردم عراق در شرایط 

امنیتی و ثبات خوبی بسر می برند.
نخست وزیر عراق با اشاره به سفر چندی پیش آقای 
روحانی به بغداد و دیدارهای در تهران خاطرنشان کرد: 
در نتیجه مذاکرات انجام گرفته، توافق های خوبی در 
زمینه های احداث راه آهن، تأسیس شهرکهای صنعتی، 
گسترش روابط تجاری، حمل و نقل و الیروبی اروند به 

دست آمده است.
روابط  کرد:  تأکید  پایان  در  عبدالمهدی  عادل  آقای 
عراق با جمهوری اسالمی ایران روابط ویژه ای است و 
ما اعالم کرده ایم که هیچگاه به تحریم های امریکا بر 

ضد ایران نخواهیم پیوست.
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شطرنج باز خراسانی فاتح 
رقابت های شطرنج ُاپن کرمان

نخستین  قهرمان  خراسان،  از  پور  مصدق  مسعود  بزرگ  استاد 
فرد"  موسوی  "سیدسجاد  یادواره ی  شطرنج  مسابقات  دوره ی 

کرمان شد.
علیرضا موسی علی رییس هیات شطرنج استان کرمان در گفت و 
گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، گفت: 
"سیدسجاد  یاد  زنده  یادواره ی  کرمان،  آزاد  شطرنج  مسابقات 
موسوی فرد" با حضور ۱۱۶ شرکت کننده از ۱۵ استان کشور به 

مدت ۶ روز در کرمان برگزار شد.
با  پور  مصدق  مسعود  سنگین،  رقابت  این  پایان  در  افزود:  وی 
کسب ۸ امتیاز از ۹ بازی از خراسان قهرمان شد و نیما حسین 
زاده از آذربایجان شرقی و پویا ماری اریاد از فارس به مقام های 

دوم و سوم دست یافتند.
موسی علی تصریح کرد: میالد خدابنده از البرز، حامد بهروزی 
مقدم از کرمان، وحید خالصی از زنجان، محمد امین اسماعیل 
نژاد از تهران، مهرداد صداقتی از البرز، میثم خطیبی از زنجان 
و مرتضی عسکری از آذربایجان شرقی به ترتیب در جایگاه های 

چهارم تا دهم قرار گرفتند.
رسول  رقابت ها،  این  ویژه ی  جوایز  بخش  در  شد:  یادآور  وی 
وزیری از بوشهر بهترین بازیکن کمتر از ریتینگ هزار و ۸۰۰، 
محمد مهدی زارع زاده بهترین بازیکن کمتر از ریتینگ هزار و 
۶۰۰،  امیرحسین هوشمند بهترین بازیکن کمتر از ریتینگ هزار 
ریتینگ  از  کمتر  بازیکن  بهترین  نژاد  عظیم  کیارش  و   ۴۰۰ و 

هزار و ۲۰۰ شد.
رییس هیات شطرنج استان کرمان بیان داشت:  انوشا مهدیان از 
اصفهان بهترین بانوی شرکت کننده و سحر معصومی از گیالن 

نفر دوم بانوان شد.
موسی علی گفت: سیاوش خواجه ای از کرمان به عنوان بهترین 
پیشکسوت باالی ۶۰ سال و شاهین مهندسی از تهران به عنوان 

بهترین بازیکن باالتر از ۵۰ سال انتخاب شد.
وی افزود: در بخش رده های سنی پسران نیز، مرتضی حسینی از 
کرمان بهترین بازیکن کمتر از ۱۴ سال، حسین محمدی بهترین 
بهترین  کرمان  از  زاده  کاظم  برسام  سال،   ۱۲ از  کمتر  بازیکن 
بهترین  از کرمان  روانبخش  از ۱۰ سال، کوروش  بازیکن کمتر 
بازیکن کمتر از ۸  و در بخش دختران هم، ساحل معصومی از 
گیالن بهترین بازیکن کمتر از ۱۴ سال، زینب مختاری از کرمان 
بهترین بازیکن کمتر از ۱۲ سال و آدرینا ایمانی از گیالن بهترین 

بازیکن کمتر از ۱۰ سال شدند.

توقف شقایق در شهربابک و زحمتکشان 
در جیرفت

شقایق  تیم  کرمان،  استان  برتر  لیگ  نهایی  نیمه  مرحله  در 
برابر شهرداری منوجان و زحمتکشان جیرفت مقابل  شهربابک 

شهرداری ریگان به تساوی رسیدند.
به گزارش خبرنگارگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، در 
یکی از دیدارهای رفت مرحله نیمه نهایی لیگ برتر استان کرمان 
ورزشگاه  در  شقایق  تیم  امنیت،  و  نظم  عرصه  شهدای  یادمان 
شهدای مس شهربابک میزبان تیم شهرداری منوجان بود که این 

دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.
در دیدار دیگر این مرحله، تیم زحمتکشان جیرفت نیز در برابر 

مهمانش شهرداری ریگان به تساوی یک بر یک رضایت داد.
بازی های این مرحله به صورت رفت و برگشت برگزار خواهند شد 

تا تکلیف تیم های صعود کننده به مرحله پایانی مشخص شود.

نجات گروگان ۵۲ ساله در جیرفت
انتظامی جیرفت گفت: فردی ۵۲ ساله که در جیرفت  فرمانده 
توسط افرادی ربوده و به نقاط کوهستانی انتقال داده شده بود با 

تالش مأموران انتظامی این شهرستان نجات پیدا کرد.
به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، 
سرهنگ رضا محمد رضایی فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت 
گفت: ۲۷ اسفند ۹۷ پس از دریافت گزارشی در خصوص ربودن 
اهمیت  به  توجه  با  لذا  شهرستان،  محله های  از  یکی  در  فردی 
از کارآگاهان پلیس آگاهی پس  موضوع بالفاصله تیمی مجرب 
از اخذ اطالعات اولیه فرد ربوده شده، رسیدگی به موضوع را به 

صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.
به  گروگانگیر  شد  مشخص  پلیس  تحقیقات  در  افزود:  وی 
از  پس  کشاورزی  محصول  فروش  بابت  حساب  اختالف  علت 
گروگانگیری فردی ۵۲ ساله اهل استان های غرب کشور و انتقال 
وی به نقاط کوهستانی اطراف شهرستان طی چندین بارتماس 
تلفنی با خانواده گروگان، ضمن تهدید به کشتن وی در خواست 

مبلغ زیادی پول را کرده است.
پلیس  مأموران  سرانجام  کرد:  تصریح  رضایی  محمد  سرهنگ 
انجام  و  میدانی  گسترده  تحقیقات  روز  چند  از  پس  آگاهی 
اقدامات اطالعاتی و پلیسی، مخفیگاه فرد گروگانگیر را در یکی 
از نقاط کوهستانی روستا های اطراف شهرستان شناسایی و پس 
با مقام قضائی به همراهی تیم کمکی از کالنتری  از هماهنگی 
۱۴ محمد آباد در یک عملیات غافلگیرانه گروگانگیر را دستگیر 
و فرد گروگان گرفته شده نیز به صورت صحیح و سالم آزاد و به 

آغوش خانواده بازگردانده شد.
فرمانده انتظامی جیرفت با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل 
پرونده تحویل مقام قضایی شد، گفت: نیروی انتظامی با مخالن 
نظم و امنیت شهروندان برخورد قاطع و قانونی می کند و اجازه 

جوالن به آنان را نخواهد داد.

برای  زرند  باشگاه وطن  ژیمناستیک  آکروباتیک  تیم 
حضور در مرحله دوم  برنامه تلویزیونی "عصر جدید" 

شبکه سوم سیما آماده می شود.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
باشگاه  ژیمناستیک  آکروباتیک  تیم  کرمان،  از  جوان 

وطن زرند برای حضور در مرحله دوم  برنامه تلویزیونی 
"عصر جدید" شبکه سوم سیما آماده می شود.

هم اکنون مرحله ی راستی آزمایی انجام شده و تیم 
برای  باید  زرند  وطن  باشگاه  ژیمناستیک  آکروباتیک 
های  انجام  فینال  از  بعد  که  برنامه  این  سری جدید 

سری اولست، برای کار ضبط آماده شود.
پارمیدا نداف پور، علی مومنی، مهران خالقی و مهدی 
مالجعفری اعضای این تیم در برنامه تلویزیونی عصر 

جدید هستند.
اعضای این تیم برای این برنامه و با توجه به کار ظریف 

در  ساعت   ۳ از  بیش  روزانه  آکروباتیک  مهندسی  و 
کنار هم تمرین می کنند.

مجموعه برنامه "عصر جدید" با موضوع استعدادیابی 
اجرای  با  هنری  و  سرگرمی  ورزشی،  حوزه های  در 
احسان علیخانی از شبکه سوم سیما پخش می شود.

به  کرمان  مس  تیم  سوار  دوچرخه  علمایی  مهدی 
سال  در  کشورمان  ملی  تیم  اردوی  از  مرحله  اولین 

۱۳۹۸ دعوت شد.
  به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ علمایی که در 
بخش استقامت برای تیم مس رکاب می زند در کنار 

سایر دعوت شدگان به اردوی تیم ملی، تمرینات خود 
را در تهران پشت سر گذاشتند.

و  داشت  ادامه  ماه  فروردین   ۱۷ روز  تا  تمرینات  این 
آسیا  قهرمانی  های  رقابت  برای  اردو  این  در  علمایی 

در سال ۲۰۱۹ در کشور ازبکستان خود را آماده کرد.

کمیته  رییس  کرمانی  کار  رزمی  ساالری،  بهروز 
MMA WFK جمهوری اسالمی ایران شد.

باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان از کرمان، بهروز ساالری، رزمی کار 

  MMA ریاست کمیته مسابقات حرفه ای  کرمانی 
WFK  جمهوری اسالمی ایران را برعهده گرفت.

وی نخستین کرمانیست که توانسته ریاست این 
کمیته در کشور را عهده دار شود.

رقابت  در  کشورمان  نماینده  ساالری،  پس،  این  از 
های جهانی این رشته ی ورزشیست.

کمیته MMA ایران مسابقات  حرفه ای رنکینگ 
دار را پوشش می دهد.ساالری از ورزشکاران صاحب 

نام کرمانیست که تاکنون در رقابت های ملی و 
بین المللی خوش درخشیده است.

وی نمایندگی و ریاست انجمن او ـ اسپرت استان 
کرمان را نیز در کارنامه دارد.

در  کرمان  مس  فوتبال  تیم  استراحت  قرعه  وجود  با 
فوتبال کشور،  اول  دسته  لیگ  آینده  هفته  های  بازی 
روزهای  در  تعطیلی  و  وقفه  بدون  تیم  این  تمرینات 

پیش رو ادامه خواهد داشت.

بازیکنان مس  باشگاه مس؛  عمومی  روابط  گزارش  به 
پس از بازی با ملوان بالفاصله در روز بعد به ریکاوری 
پرداختند و در روزهای پیش رو نیز تمرینات خود را زیر 

نظر کادر فنی ادامه خواهند داد.

تیم مس که در بازی های هفته آینده لیگ یک با قرعه 
استراحت روبه روست، یک بازی تدارکاتی در دستور کار 
قرار خواهد داد و به احتمال فراوان به مصاف یکی از 
تیم های لیگ دسته دوم خواهد رفت که برنامه دقیق 

آن متعاقبا اعالم خواهد شد. تیم فوتبال مس کرمان 
بازی بعد خود در رقابت های لیگ دسته یک فوتبال 
کشور را روز سه شنبه 27 فروردین ماه در کرمان برابر 

شهرداری تبریز برگزار خواهد کرد.

تالش ژیمناست های زرندی برای درخشش در عصر جدید

دعوت دوچرخه سوار باشگاه مس به اردوی تیم ملی

رزمی کار کرمانی رییس کمیته MMA ایران شد

تمرینات مس کرمان بدون وقفه ادامه می یابد

خبر

افقی: 
1- از فیلم های کالسیک سینمای آلمان ساخته 

»کارل اوتسیکی«
2- کار علمی سوایگر مخترع آلمانی و اختراع 

او- نامی پسرانه 
3- بخل و حسد - بستنی چوبی- جسر

ماشین  از شهرهای حاشیه کویر-  اهل یکی   -4
نویسی

بازیگری  با  فیلمی  مایه زندگی و طراوت -   -5
اکبر عبدی و آزیتا حاجیان  داریوش ارجمند و 

- هزارها 
6- پالونه - اولی: کرم شب تاب و دومی کالنتر

7- ضایع شدن - خفه کردن - کدخدا و صاحب 
ده 

8- کلک و خامه - آب شرعی - یک دوم چیزی 
- از شهرهای زیارتی

9- پایتخت کشور چشم بادامیها - شهرستانی در 
استان گیالن - محکم کردن و استوار ساختن 

حیدر  القاب  از   - زهر  قوی  و  بزرگ  مار   -10
کّرار- کشوری آفریقایی با مرکزیت طرابلس
11- هنوز روبه راه نشده- عبادت  و پرستش 

به سرپیچ  برق که  از چراغ  12- مادر - قسمتی 
وصل می شود - دانه خوشبو - امر به رفتن 

13- عامل و پدیده آورنده عسل - ضربه فنی در 
فوتبال و ... کجاوه 

14- اثری از استاد مطهری - اشاره به دور 
15- ادامه رمز 

عمودی: 
1- رمز جدول 

از   - رهیق   - اندازه  بی  عالقه  و  دوستی   -2
شهرهای شمالی 

3- از وسایل مخابراتی از رونق افتاده - جهت - 
رنج و سختی - مرجان 

4- سیما و چهره - آغوز - بیابان - زه کمان و 
سیم  ساز 

5- یاقوت - وسیله ای در ژیمناستیک - خوبان 
و نیکان 

6- از برادران حضرت یوسف )ع( - دریا - فن 
وارو

خواب   - دودکش  و  پادری  سریال  بازیگر   -7
کوتاه 

8- رطوبت اندک - چین و چروک پوست - از 
تیم های سابق لیگ برتری خطه ی خراسان 

می  گذشته  بر  داللت   - اروپایی  پایتخت   -9

کند - ابن 
و  پیوسته   - سرگردانی  و  گمراهی   - تلخ   -10

جاوید - عدد و شمار 
و  گیاه  نوعی   - رمزینه   - فضا  در  واحدی   -11

کرکو - نام ترکی 
12- کاشف سیاره اورانوس- گوارا و نوشین 

13- هر فصل از یسنا - آلودگی و ناپاکی - اسب 
غیراصیل 

یک   - آرایش  و  زینت   - چیز  هر  معرفه   -14
طرف کره زمین - مرد سنگ انداز 

15- مذکر - ادامه و قسمت پایانی رمز 
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اوایل دهه هفتاد برای بنده حقیر آغاز آموختن روزنامه 
نگاری در کنار پدرم بود، اگرچه کودکی 10 ساله بودم، 
اما به همراه پدرم در بسیاری از جلسات خبری حضور 
داشتم. جذاب ترین جلسات خبری مربوط به اتفاقات 
پلیسی بود. فاش شدن راز یک قتل و یا دزدی مسلحانه 
قرار می  انتشار خبری  بیشتر مورد  که در دهه هفتاد 
گرفت. در آن زمان سرهنگ پوررضاقلی مرد ناطق در 
این جلسات بود؛ مردی که نه تنها سخنور خوبی بود 
به گفته همکارانش  نیز  پلیسی  بلکه در عملیات های 
هفتاد  دهه  با سپری شدن  بود.  و چاالک  موثر  بسیار 
و ورود مستقیم خودم به عرصه روزنامه نگاری باز هم 
در جلسات پلیسی شاهد انتشار خبرهای هیجان انگیز 
بی  همواره  ایشان  بودم.  پوررضاقلی  سرهنگ  سوی  از 
خبری  جلسات  ناموفق،  و  موفق  عملیات  درباره  پروا 
برگزار می کرد و اهل مصلحت اندیشی و سکوت نبود. 
مورد  خالفکار  و  شرور  افراد  سوی  از  بار  چندین  وی 
حمله قرار گرفت، اما به سالمت از این وقایع گذر کرد. 

پلیسی، سرهنگ  رفتار خشن  و  قاطعیت  این  با وجود 
پوررضاقلی که چند سال از بازنشستگی اش می گذرد 
بنده  لطیف.  و  و طبعی هنری  دارد  رئوف  بسیار  قلبی 
افتخاردارم که بارها درباره افتخارات ایشان قلم زده ام. 
پیش از تحویل سال 98 خبری خوش درباره این مرد 
عزیز به دستم رسید که به دلیل پایان انتشار روزنامه در 

سال 97، انعکاس آن به امروز انجامید.
با خبر شدیم که سرهنگ هوشنگ پوررضاقلی، رییس 
چهره  عنوان  به  کرمان  استان  آگاهی  سابق  پلیس 
ماندگار  چهره  پنج  بین  در  کشور  کارآگاهی  ماندگار 
که  بنده  برای  خبر  این  است.  شده  انتخاب  کشوری 
بودم  شریف  مرد  این  های  فعالیت  جریان  در  همواره 
افرادی  از درایت  بسیار خوشحال کننده است و نشان 

دارد که این انتخاب را رقم زدند.
الزم به ذکر است که وی این روزها در حال خدمت در 
یکی از هولدینگ های قوی و ارزشمند فعال در استان 
کرمان است و به دلیل علم و تجربه ی واالیی که در 
موارد امنیتی و حراستی دارد به مدیران این مجموعه 
مشاوره می دهد. برای این مرد خستگی ناپذیر که حتی 
آرزوی  است  ننشسته  آرام  هم  بازنشستگی  دوران  در 
بیش  بودن خود  کرمانی  به  و  داریم  افزون  روز  توفیق 
از پیش می بالیم که چنین شخصیت های ارزشمندی 

برای این استان کسب افتخار می کنند.

پرطرفدار  ی  برنامه  گذشت  که  شبی  شنبه 
»عصرجدید« که به نوعی منجی صدا و سیمای ایران 
شده است، با روحی متفاوت اجرا شد. روحی که در آن 
ذوق کرمانی موج می زد. سرکار خانم فاطمه رادمنش 
هنرمند هم استانی عزیزمان که اهل جیرفت است و 
الملل مشمول جوایز  بین  و  در عرصه کشوری  بارها 
برنامه  در  اینبار  است،  شده  گردانی  صحنه  و  تئاتر 
عصر جدید با قاطعیت تمامی انرژی مثبت این برنامه 
خانواده  زاده ی  رادمنش  فاطمه  کرد.  آن خود  از  را 
اعضای  هنرنمایی  شاهد  همواره  که  است  هنری  ای 
خانواده ایشان در کرمان و کشور بوده و هستیم. وی 
با بازیگری بسیار زیبا و تاثیرگذار خود توجه چند ده 
میلیون مخاطب این برنامه را به خود جلب کرد و با 
رای قاطع داوران و مردم، به فینال این مجموعه راه 
این  داوران  از  یکی  نونهالی،  پیدا کرد. سخنان خانم 
برنامه نوید ظهور یک ستاره ی سینمایی را به ما داد. 

رادمنش  خانم  نقص  بی  و  زیبا  بازیگری  درباره  وی 
چنان توضیح داد که گویی او یک نابغه است و یقینا 

که همینطور است.
شیرزن جیرفتی صحنه عصرجدید را چنان به لرزه در 
آورد که به جرات می توانم بگویم او اولین امید مطلق 
برنده نهایی شدن در این برنامه است. فاطمه رادمنش 
متن اجرای خود را با تاثیر از کتاب آن بیست و سه 
نفر تهیه کرده بود که اثر هنرمند و نویسنده ارزشمند 
و  بیست  است. کتاب »آن  زاده  احمدیوسف  کرمانی، 
سه نفر« که مورد تمجید مقام معظم رهبری نیز قرار 
گرفت داستان 24 نوجوان را نقل می کند که بدون 
اجازه والدین و فرماندهان، به جنگ تحمیلی ورود می 
کنند و اسیر نیروهای بعثی می شوند. در ایام اسارت 
افتد که سوژه کتاب  این نوجوانان می  اتفاقاتی برای 
آقای یوسف زاده شده است. این 24 نفر متاسفانه در 
نهایت با تعداد23 نفر به وطن باز می گردند و آن یک 
برنامه عصرجدید سوژه  نفری که شهید می شود در 
ی اجرای خانم رادمنش شده بود که نقش مادر این 

شهید را بازی می کرد.
برای این بانوی جوان کرمانی همچون گذشته آرزوی 
جیرفتی  رادزِن  این  که  امیدواریم  و  داریم  موفقیت 
موفق به کسب عنوان بهترین هنرمند حاضر در عصر 

جدید شود.

کارآگاِه  ماندگار

رادزِن جیرفتی

سرهنگ پوررضاقلی به عنوان چهره ماندگار کارآگاهی کشور انتخاب شد؛

فاطمه رادمنش در مسابقه عصرجدید با پیروزی قاطع توجه کشور را به خود جلب کرد؛

به قلم 
محمد فتح نجات

به قلم 
محمد فتح نجات


