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معاون عمرانی استاندار کرمان:

روزهای نگران کننده بارانی 

در انتظار استان است

استاندار کرمان:
درآمد سرانه استان کرمان 

در ۲۵ شاخص زیر متوسط کشور است
متن در صفحه دوم

آیت اهلل  جعفری، رئیس شورای حوزه علمیه استان : 

مطابق با مالیات پرداختی باید 

به مردم خدمت رسانی شود

گزارش »کرمان امروز« از موج نوع دوستی و مهربانی که برای کمک به هموطنان سیل زده به راه افتاده است؛

متن کامل در صفحه سوم

ســــــیل مهربانـــــی
      اگر چه سیل اخیر در برخی از استان های کشور سرپناه خیلی ها را ویران کرد و آوار غم و اندوه بر سر مردم سیل زده بارید اما خانه دل بسیاری را هم آباد کرد. این روزها مشاهده می کنیم که در خیابان های 
شهر کرمان مراکزی برای جمع آوری کمک های مردمی تعبیه شده است و از سوی دیگر کمک های مالی در فضای مجازی بار دیگر نشان داد که ایرانیان مثل کوه پشت سر یکدیگر ایستاده اند و ُکرد و لُر و تُرک و 

فارس معنی ای جز ایرانی بودن ندارد و بار دیگر جهانیان رافت ایرانی را درک کردند

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

   خوشگذرانی برادر زن با پول داماد در هتل !
  رئیس بانک، قربانی توطئه شوم همسرش شد

  کشف ۲۶ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در کرمان
  آبگرفتگی ۱۰ خانه در ماهان براثر سیالب

  آدم ربایی ۶۰۰ میلیونی ناکام ماند
  دوئل مرگبار راننده تاکسی ها بر سر مسافر

  اعزام تفنگداران نیروی دریایی ارتش به مناطق سیل زده

اخبار ایران، جهان و حوادث:

بازدید ۷۰ هزار نفر 

مسافر نوروزی 

از شهداد

 صفحه  دوم

یادداشتی 
به بهانه اجرای 
نمایش »برزخ« 

به کارگردانی 
فرهاد باغینی پور:

شهامت نوروزی 
در برزخ

بخش دوم
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اخبار استان

و ۲۰۰  هزار  گفت: چهار  رئیس جمهوری  فن آوری  و  علمی  معاون 
فعالیت  کشور  در  آپ  استارت  هزار  شش  و  بنیان  دانش  شرکت 

می کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری در دیدار با امام جمعه کرمان 
بیان کرد: ما به دنبال تغییر پارادایم اقتصادی از منابع زیرزمینی به 

سمت نیروی انسانی هستیم.
وی افزود: شرکت های دانش بنیان می توانند محور توسعه باشند در 

چند سال اخیر این شرکت ها افزایش داشته اند.
را  جامعه  مشکالت  باید  گفت:  رئیس جمهور  فناوری  علمی  معاون 
حل کنیم لذا نسل جدید کارآفرینانی که وارد بازار می شوند با رشدی 
که دارند در آینده ای نزدیک به بزرگترین شرکت ها در منطقه تبدیل 

خواهند شد.
وی یادآور شد: بزرگترین شرکت استارت آپ را در منطقه داریم که 
فعالیت  به  و هوافضا مشغول  بنیادین  نانو، سلول های  در بخش های 
و شش  بنیان  دانش  و ۲۰۰ شرکت  هزار  چهار  گفت:  وی  هستند. 
هزار   ۶۰ فروش  که  می کنند  فعالیت  کشور  در  آپ  استارت  هزار 

میلیارد تومانی در سال ۹۶ و ۸۰ هزار میلیارد در سال ۹۷ حاصل 
فعالیت های شرکت استارت آپی بوده است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تصریح کرد: عمده شکل گیری 
بحث  در  همچنین  بود  هوافضا  حوزه  در  بنیان  دانش  شرکت های 

کشاورزی نیز کارهای خوبی صورت گرفته است.
ستاری به بحث تحریم ها اشاره کرد و گفت: در این رابطه برنامه های 
و  کنیم  را حل  تحریم ها  عمده  بخش  بتوانیم  تا  داده شده  مفصلی 
اقتصادی  مشکالت  بحث  افتاده  راه  که  جدیدی  سیستم  امیدواریم 

را حل کند.
وی افزود: استان کرمان هم در این حوزه خوب پیش رفته دانشگاه های 
و  است  برخوردار  از ساختار خوبی  دارد که  استان وجود  در  خوبی 
کارآفرینی  زمینه  در  که  هستند  سخت کوش  کویر  بچه های  اصوالً 

پیشرفت خوبی داشته اند.
ستاری یادآور شد: مهم ترین نکته اینکه جهت گیری های خوبی انجام 
را  نوآوری خود  و  اختراع  تا  گرفته  زیر ساخت هایی صورت  و  شده 

تبدیل به نوآوری کند.

معاون رئیس جمهوری خبر داد:

فعالیت 4200 شرکت دانش بنیان در کشور

خبر
معاون عمرانی استاندار کرمان:

روزهای نگران کننده بارانی 
در انتظار استان است

معاون عمرانی استاندار کرمان درباره آمادگی استان در برابر سیل احتمالی 
اظهار کرد: ما همیشه در زمان بارندگی باید آمادگی کامل از سوی هم مردم 
و هم دستگاه های ذی ربط را داشته باشیم زیرا ممکن است سیل هر لحظه 

اتفاق بیفتد.
»سیدمصطفی آیت اللهی موسوی« در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه کویر، 
درباره بارش های در سطح استان اظهار کرد: براثر بارش باران و جاری شدن 
آب در بخشی از مناطق، در روستای قناتغستان از توابع شهرستان کرمان آب 

وارد تعدادی از منازل شده است.
اند،  ناحیه دچار آب گرفتگی شده  این  اینکه هفت منزل در  به  اشاره  با  وی 
افزود: همکاران بخشداری آب را منحرف کرده و خوشبختانه هم اکنون مشکل 

در این منطقه حل شده است.
موسوی تصریح کرد: همچنین دو منزل در امیرآباد و یک منزل در ماهان براثر 
بارندگی ها دچار آب گرفتگی شدند که با پیگیری های صورت گرفته آب این 
منازل نیز با پمپ تخلیه شده و مشکلی نیست ضمن آنکه باید عنوان کرد این 

موارد آب گرفتگی در خانه های قدیمی بوده است
احتمالی  برابر سیل  در  استان  آمادگی  درباره  کرمان  استاندار  عمرانی  معاون 
اظهار کرد: ما همیشه در زمان بارندگی باید آمادگی کامل از سوی هم مردم 
و هم دستگاه های ذی ربط را داشته باشیم زیرا ممکن است سیل هر لحظه 

اتفاق بیفتد.
موسوی تصریح کرد: در روزهای ۲۳ و ۲۴ فروردین ماه جاری بارندگی داریم 

که قدری نگران کننده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خبر داد:

اجرای 294 پروژه اقتصاد 
مقاومتی در کرمان 

 
پروژه   ۲۹۴ اجرای  از  کرمان  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 

اقتصاد مقاومتی در این استان خبر داد.
مقاومتی  اقتصاد  ستاد  جلسه  در  رودری   جعفر  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
استان کرمان بیان داشت: برنامه اقتصاد مقاومتی استان در دو بخش تعیین 
استان  اولویت  دارای  برنامه های  و  پیشران  پروژه های  است که شامل  شده 

است که مجموعاً ۲۹۴ پروژه را در بر می گیرد.
وی افزود: برنامه اول برنامه رونق تولید و حمایت از کاالی ایرانی است که 

سال گذشته در استان پیگیری شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: ۲۹۴ پروژه اقتصاد 
هزار   ۵۶ حدود  پروژه ها  این  که  است  انجام  حال  در  استان  در  مقاومتی 
میلیارد تومان به منابع مالی نیاز دارد جز پروژه های بسیار مهم برای استان 

محسوب می شود.
اطالع  آبی،  کم  با  سازگاری  بحث  روستایی،  پایدار  توسعه  داد:  ادامه  وی 
رسانی، بهره وری سبز، برنامه گفتمان سازی اقتصادی و بحث برنامه مدیریت 

کشت بر پایه بازار برخی از برنامه های سال ۹۷ بود.
رودری تصریح کرد: تا به حال ۱۹ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در این 
انجام شده است و در مجموع حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی  پروژه ها 
داشته اند که برخی از آنها تا بهمن ماه سال جاری به بهره برداری خواهند 

رسید.
وی ادامه داد: زمانبندی برای اجرای این پروژه ها پنج سال پیش بینی شده 
است در حال حاضر ۱۳۳ پروژه نیمه تمام در استان کرمان وجود دارد که 

باید امسال به پایان برسد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: در هدفگذاری در 
حوزه اشتغال قبل از مسائل مربوط به اقتصاد کشور رشد ۸ درصد پیش بینی 

شده بود و ۳۷ هزار شغل باید ایجاد شود.
رودری گفت: حدود ۵۶ میلیارد تومان برنامه در نظر گرفته شده است که 
عمده سرمایه گذاری استان در حوزه مسائل صنعتی بوده است و بیش از ۷۷ 

درصد سرمایه گذاری را به خود اختصاص می دهد.
ابراز داشت: سال ۹۸  رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان 
با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری که در بیانات خود در ابتدای سال 
در حرم مطهر رضوی در بیانیه گام دوم و راهکارهای در نظر گرفته شده 
اعالم شده بود ۶ محور را در ابتدای سال برای استانداران بیان کرده اند که 
اداری اشاره  به بهبود فضای کسب و کار و بهبود فضای  از جمله می توان 
کرد همچنین در سال گذشته شرکت های دانش بنیان به مفهوم واقعی مورد 

توجه قرار گرفتند.

آیت اهلل  جعفری 
رئیس شورای حوزه علمیه 

استان : 

مطابق با  مالیات پرداختی باید 

به مردم خدمت رسانی شود
رئیس شورای حوزه علمیه استان کرمان تصریح 
کرد: مردم باید آثار پرداخت مالیات را در زندگی 
خود احساس کنند و در ازای مالیات پرداختی باید 

به مردم خدمت رسانی شود.
مالیاتی  امور  اداره کل  به گزارش روابط عمومی 
استان کرمان ، آیت اهلل جعفری در دیدار با مدیر 
کل امور مالیاتی استان با اشاره به فرمان حضرت 
علی )ع( به مالک اشتر درخصوص خراج، گفت: 
مالیات  باید  چرا  که  شود  اعالم  مردم  به  اگر 
چه  به  شود  می  دریافت  که  مالیاتی  و  بپردازند 
مصارفی می رسد ، مردم با رغبت بیشتری مالیات 

خود را می پردازند.
تأکید  کرمان  استان  علمیه  حوزه  شورای  رئیس 
کرد: مالیات یکی از ارکان درآمدهای دولت است 
و می  بایست با پرداخت مالیات کشور را اداره کرد 
و مردم موظف اند مالیات خود را به موقع پرداخت 

نمایند.
مالیاتی  نظام  بخش شدن  اثر  برای   : افزود  وی 
باید مبانی فرهنگی و اجتماعی مالیات در جامعه 
دستگاههای  تعامل  و  همکاری  وبا  شود  تبیین 
پرداخت  در  مردم  بیشتر  مشارکت  شاهد  اجرایی 

مالیات باشیم .
افراد  شاید  کرد:  خاطرنشان  جعفری  اهلل  آیت 
زیادی اطالع نداشته باشند که بسیاری از خدمات 
انجام می  عمرانی در شهر که توسط شهرداری 
شود  می  هزینه  مالیات  پرداخت  محل  از  شود 
رسانی  اطالع  زمینه  این  در  است  الزم  بنابراین 

بیشتری شود.
در ادامه این دیدار ،سلمانی، مدیر کل امور مالیاتی 
استان کرمان با ارائه گزارشی از عملکرد این اداره 
کل در سال گذشته، تحقق شعار رونق تولید را در 
سایه تعامل و همکاری همه مسئوالن و مدیران 
استان عنوان کرد و اظهار  اجرایی  دستگاه های 
امیدواری کرد، این تعامل زمینه ساز توسعه استان 

در همه زمینه ها باشد .
ارتقای  در  علمیه  های  حوزه  مهم  نقش  به  وی 
فرهنگ اجتماعی و تأثیر بر اذهان عمومی جامعه 
از  استانی  درآمدهای  عمده   : گفت  و  کرد  اشاره 
محل پرداخت مالیات حاصل می شود که اطالع 
رسانی بیشتر از مصارف این درآمدها ، منجر به 

جذب بیشتر مودیان خواهد شد. 

استاندار کرمان:

درآمد سرانه استان کرمان در 2۵ شاخص زیر متوسط کشور است 
استاندار کرمان گفت: درآمد سرانه استان کرمان زیر 

متوسط کشوری و ۲۵ میلیون تومان است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فدایی در شورای 
با حضور معاون علمی  استان کرمان  اقتصاد مقاومتی 
به  کرمان  استان  کرد:  بیان  جمهوری  رئیس  فناوری 
لحاظ امکانات و منابع بالقوه بسیار غنی است و از نظر 

معدنی به بهشت معادن ایران معروف است.
استخراج  میزان  تن  میلیون   ۶۳ ساالنه  افزود:  وی 
ارزش  و حدود ۴۰ درصد  است  استان کرمان  معدنی 
است؛  کرمان  استان  معادن  به  مربوط  کشور  افزوده 
معدنی،  تولیدات  ارزش  و  شاغالن  لحاظ  به  کرمان 
میزان استخراج، کاتد مس، گندله و … رتبه اول را به 

خود اختصاص داده است.
استاندار کرمان افزود: در کرمان با توجه به اقلیم استان 
۱۳۸ نوع محصول کشاورزی تولید می شود ولی به  رغم 
پسته،  تولید  لحاظ  به  کرمان  استان  آبی ها  کم  همه 
در  و  اول  رتبه  گلخانه ای  و  خرما، محصوالت جالیزی 
تولید گردو و گل محمدی رتبه دوم و در تولید مرکبات 

رتبه سوم کشور را داراست.
استان  آنکه  به  رغم  صنعت  بخش  در  داد:  ادامه  وی 
داریم  خودروسازی  کارخانه  پنج  اما  نیستیم  صنعتی 
کشور  خودرو  تولیدات  درصد   ۷ گذشته  سال  در  که 

را تولید کرد.
فدایی گفت: استان کرمان قطب فوالد کشور محسوب 
کرمان  استان  تاریخی  و  فرهنگی  بخش  در  می شود 
جایگاه خوبی دارد، به طوری که از ۲۲ اثر ثبت جهانی 

کشور هفت اثر آن در این استان هستند.
اقتصادی  ظرفیت های  تشریح  ضمن  کرمان  استاندار 

استان کرمان بیان کرد: به  رغم همه شرایط که عنوان 
شد، استان کرمان به لحاظ اقتصادی از متوسط کشور 
در  استان  سرانه  درآمد  که  به گونه ای  است؛  پایین تر 
سال ۱۵.۴ میلیون تومان است این درحالی است که 
متوسط درآمد سرانه کشور ۱۶.۳ مییلون تومان است.

وی با بیان این مطلب که سرانه بیکاری استان حدود 
۱۱.۵ درصد است، افزود: متأسفانه درآمد سرانه استان 
کرمان زیر متوسط کشوری است و درآمد سرانه شهری 
حالی  در  این  است  تومان  میلیون   ۲۵ کرمان  استان 

است که متوسط درآمد سرانه شهری کشور ۳۶ میلیون 
تومان است و شاهد یک اختالف فاحش در این زمینه 

با متوسط کشوری هستیم.
فدایی تصریح کرد: استان کرمان در ۲۵ شاخص زیر 
نتوانسته  امکانات  و  منابع  این  و  است  کشور  متوسط 
نقش مؤثری در اقتصاد و درآمد استان داشته باشد، لذا 
نیاز به جهش داریم که این جهش را می توانیم از طریق 
شرکت های دانش بنیان داشته باشیم که برای تحقق 

این مهم نیاز به برنامه ریزی داریم.

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده: 
 www.evat.ir مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 97 از طریق سامانه

حداکثر تا 31 فروردین ماه سالجاری است.
35019-021 ستاد خبری دفتر مرکزی حراست       1526 مرکز ارتباط مردمی        روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور     372 م/الف

بازدید ۷0 هزار نفر مسافر نوروزی از شهداد
 ۷۰ حدود  امسال  گفت:  شهداد  بخشدار 
این  از  و  بازدید  شهداد  بخش  از  نفر  هزار 
خارجی  گردشگر  آن ها  نفر   ۳۰۰ تعداد 

بودند.
های  استان  گروه  خبرنگار   گزارش  به 
، محمد حسین  باشگاه خبرنگاران جوان  
با  رابطه  در  شهداد  بخشدار  پناه  یزدان 
گفت:  ازشهداد  نوروزی  مسافرین  بازدید 
سومین  لوت  بیابان  جهانی،  ازثبت  بعد 
مقصد گردشگری استان کرمان وهم چنین 

بیشترین جاذبه گردشگری  شهداد است.

بخش  از  نفر  هزار   ۷۰ حدود  افزود:  وی 
شهداد بازدید کردند که از این تعداد حدود 
۵۵ هزار نفر آن ها از کلوت ها بازدید داشتند.
یزدان پناه بیان کرد: حدود ۷ هزار نفر در 
پذیرایی  و  اسکان  گردی  بوم  اقامتگاه های 
شدند و از این تعداد ۳۰۰ نفر آن ها گردشگر 

خارجی و ۱۵۳ نفر اسکان پیداکردند.
نوروزی  گردشگران  داد:آمار  ادامه  وی 
درصد   ۱.۵ حدود  گذشته  سال  به  نسبت 

افزایش یافته است.
بخشدار شهداد گفت: در راستای گردشگری 

بیابانی وکویری کشور می توان گفت: کویر 
شهداد رتبه اول را دارد.

یزدان پناه بیان کرد: مسافرین نوروزی در 
)ع( زید  وامامزاده  گردی  بوم  اقامتگاه های 

شهداد ومدارس شهداد وسیرچ اسکان داده 
شدند وهم چنین تعدادی از مسافرین نیز 

درپارک های شهداد اقامت کردند.
برای  امکانات  همه ی  کرد:  تصریح  وی 
مسافرین فراهم وهیچ مشکلی در زمینه ی 
وجود  دارویی  غذایی،  مواد  سوخت،  نان، 

نداشت.

آزادی ۳۶۷ مددجوی جرایم غیر عمد از زندان های استان 
مدیر عامل ستاد دیه استان کرمان گفت: طی سال گذشته ۳۶۷ مددجوی 
از  از ۱۰۰ میلیاردتومان  با مبلغ بیش  زندان های کرمان  از  جرایم غیر عمد 

زندان های استان آزادشدند.
سید حجت اهلل موسوی قوام در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان  گفت: این تعداد زندانی از محل کمک های مردمی و خیرین، 
ستاد دیه مرکز؛ اعتبارات قرض الحسنه بانک ها و صندوق تامین خسارت و ۳۰ 

نفر بدون پرداخت هیچ گونه وجهی آزاد شدند.
وی از برگزاری ۱۳۲ جلسه صلح و سازش در تمامی شهرستان ها خبرداد و 
یا گذشت شکات طی  از تخفیف  با مبلغ ۷۳۲ میلیارد ریال  نفر  افزود:۲۰۳ 

پارسال برخوردار شدند.
با اساتید دانشگاه و  موسوی قوام تصریح کرد: در بحث پیشگیری جلساتی 

کارشناسان حوزه آسیب های اجتماعی با محوریت صدا و سیمای مرکز کرمان؛ 
و  مدیران  با حضور  نو  آستانه سال  در  رانندگی  از حوادث  پیشگیری  جلسه 
محکومین  جمع  زندان ها، حضوردر  کل  اداره  محوریت  با  فرهنگی  نهاد های 
نمایندگان  با  جلسه  و  فصلی  صورت  به  استان  زندان های  عمد  غیر  جرایم 
بیمه با حضور معاون دادستان در خصوص بدهکاران دیه طی پارسال برگزار 

شده است.
وی اظهارکرد: در حال حاضر ۲۰۶ زندانی جرایم غیر عمد در زندان های استان 

به سر می برند که برای آزادی این تعداد ۷ میلیارد تومان نیاز است.
باالترین آمار زندانیان  اینکه  به  با اشاره  مدیر عامل ستاد دیه استان کرمان 
جرایم غیر عمد مربوط به زندان کرمان با ۷۳ نفر است، تصریح کرد: زندان 
رابه خود اختصاص داده  آمار  نفر ورودی کمترین  با ۶  منوجان و شهربابک 

است. موسوی قوام با بیان اینکه همچنان مهریه و نفقه با ۱۱۷ نفر باالترین 
جرم در بین این زندانیان است، بیان داشت: بعد از مهریه و نفقه بدهکاران 

مالی، تصادفات و دیه به ترتیب بدهکاران زندانیان جرایم غیر عمد هستند.
که  برگزارشده  کرمان  استان  در  گلریزان  پارسال ۲۷ جشن  وی گفت: طی 
۷ میلیارد و ۶۷ میلیون ریال و ۵۰۰ هزار تعهد خیرین بوده که تاکنون ۸۰ 

درصد آن وصول شده است.
موسوی قوام افزود: از این تعداد زندانی جرایم غیر عمد ۳۰ نفر ورودی سال 

۹۴ تا ۹۶ و مابقی ورودی سال ۹۷ هستند.
وی از برگزاری ۲۲ جلسه کمیسیون تشخیص وام خبرداد و افزود: طی پارسال 
مبلغ ۲ میلیارد و ۹۷۴ میلیون ریال در برنامه ماه عسل به استان کرمان برای 

آزادی زندانیان جرایم غیر عمد اختصاص یافت.
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یادداشت های 

گاه و بی گاه

امید 
یاد  زمان که  از آن  است  زنده  امید  به  می گویند آدمی 
با  باید  را  به من می گفت هر چیز  می آورم پدر همیشه 
درایت، پشتکار، دل و جرات با درخواست های درست 
هر  وقتی  داد  می  ادامه  و  آورد  دست  به  شده  و حساب 
چیز را اینگونه به دست آوردی دیگر مورد دست نیافتنی 
به دست  بادکنک گونه آرزو کنی و  تا آن را  نمی ماند 
باد دهد و  به  یا  بترکاند  به دلخواه  او هم  تا  بسپاری  امید 
شاید وقتش تمام شود و خود به خود محو گردد ولی با 
درخواست  گرفتن  توان  من  باز  پدر  درسهای  این  همه 
مجبور  پس  نداشته  را  خود  شده  حساب  و  درست  های 
بسپارم. معموال  امید  به دست  هستم آنها را آرزو کنم و 
همانطور که پدر می گفت هر آرزویی پایانی دارد و در 
تعداد  با  امید  سال  هر  ماه  آخرین  در  همه  برای  مجموع 
زیادی آرزو در دست خودنمایی می کند و جرقه ای در 
آرزوهایت  رسیدن  نتیجه  به  وقت  دیگر  که  زند  می  دل 
است و چون هر آرزویی االن با مادیات به دست می آید 
زیر  اقالم  سایر  و  عیدی  پاداش،  حقوق،  منتظر  هم  من 
سر  خودپرداز  یک  به  روز  هر  پس  هستم.  حقوق  گروه 
می زنم و کارت بانکیم را به او می سپارم. در پایان هم 
جمله موجودی کافی نیست را می بینم. روزها از پی هم 
می گذشت ولی هرگز ناامید نمی شدم. دیگر روز آخر 
سال و آخرین دقایق بود که همراه با امید و آرزوهایم به 
خودپرداز سر زدم و بعد از انجام آنچه می بایست صفحه 
حقوق،  واریز  نشانگر  که  داد  نشان  را  رقمی  نمایشگر 
بود مات  به حقوق من  عیدی و سایر اضافه های مربوط 
رقمهای  تعداد  چندبار  و  کردم  نگاه  را  مبلغ  مبهوت  و 
امید  با  هم  آنها  که  دیگران  اصرار  به  تا  شمردم  را  آن 
از جلوی خودپرداز کنار  بودند  منتظر  و آرزوهای خود 
رسیدم  و  بعد کارت  نفر  مدهوش چون  اما گویی  آمدم 
را از خودپرداز گرفت و به من داد دوباره به رسید نگاه 
البته  کردم مبلغ موجودیم باالترین عدد هفت رقمی بود 

به ریال!

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

گزارش »کرمان امروز« از موج نوع دوستی و مهربانی که برای کمک به هموطنان سیل زده به راه افتاده است؛

ســـیل مهربانـــی
سرویس اجتماعی کرمان امروز

اشاره:
اگر چه سیل اخیر در برخی از استان های کشور سرپناه خیلی 
ها  را ویران کرد و آوار غم و اندوه بر سر مردم سیل زده  بارید 
نخست  روزهای  همان  از  کرد.  آباد  را  بسیاری  دل  خانه  اما 
سیل، فضای مجازی پر شد از تصاویر، عکس نوشته و جمالت 
همدردی مردم ایران  با هموطن  سیل زده تا باری دیگرآزمون 

سربلندی ملت را در دردها و رنج ها  به ثبت  برساند. 
این مهربانی مردم در کمک رسانی و انجام خدمات فراتر از 
وظیفه از سوی دستگاه های اجرایی مرهم هایی بر زخم های 
میهن  مردم  میان  این  در  است.  ویرانگر  سیل  با  شده  ایجاد 
دوست و مهربان دیار کریمان نیزبا مشارکت درارسال کمک 
های نقدی و غیر نقدی به مناطق سیل زده همبستگی خود 
در تنگناها را معنایی دوباره بخشیدند. در همین زمینه گزارشی 

تهیه شده است که د رادامه  قابل مطالعه است.
آمادگی استان کرمان برای کمک به استان های 

حادثه دیده از سیل
از همان روزهای نخست وقوع سیل در برخی از استان های 
به  کرمان  استان  کمک  رسانی  نحوه  بررسی  نشست  کشور، 
استان های حادثه دیده از سیل به ریاست دکتر فدائی استاندار 
کرمان و با حضور جمعی از نمایندگان استان کرمان و مدیران 

واحدهای صنعتی بزرگ برگزار شد. 
در این نشست دکتر فدائی پس از بحث و تبادل نظر اعضا 
در خصوص اقداماتی که شرکت های بزرگ صنعتی در راستای 
مسئولیت اجتماعی خود می توانند انجام دهند، بیان کرد: هیاتی 
به مسئولیت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و نماینده 
را  استان ها  این  به  زمینه های کمک رسانی  واحدهای صنعتی 

بررسی خواهد کرد. 
استاندار کرمان همچنین بر مسئله تامین نیازهای واحدهای 
بزرگ صنعتی استان تا حد ممکن از داخل استان تاکید کرد 
نیاز  می تواند  که  کوچکی  واحدهای  راه اندازی  داد:  ادامه  و 

واحدهای بزرگ را تامین کنند نیز ضروری است. 
لیست  تا  خواست  استان  صنعتی  واحدهای  از  فدائی  دکتر 
قطعات مورد نیاز خود را که در حال حاضر از خارج استان تهیه 
در صورت  تا  دهند  ارائه  معدن  و  به سازمان صنعت  می کنند 

امکان در داخل استان نسبت به تولید آنها اقدام شود.  
ارسال چهارمین محموله امدادی توسط جمعیت 

هالل احمر استان کرمان به مناطق سیل زده
 معاون امدادونجات جمعیت هالل احمر استان کرمان نیز  از 
ارسال چهارمین محموله امدادی توسط این جمعیت به استان 

های سیل زده در شمال و غرب کشور خبر داد.
چهارمین  در  افزود:  خبر  این  اعالم  با  پور  حیدری  محمد   
چادر  دستگاه   1000 و  امدادی  چادر  دستگاه   1000 محموله 

امدادی مسافرتی به استان خوزستان ارسال شد.
حیدری پور با اشاره به اینکه ارسال اقالم امدادی از سومین 
به مناطق  استان کرمان  بهار توسط جمعیت هالل احمر  روز 
آسیب دیده از سیل آغاز شده است، افزود: تا کنون در طی سه 
دستگاه   400 پتو،   2800 یکماهه،  غذایی  بسته   150 مرحله 
به استان های گلستان،  امدادی و 2000 تخته موکت   چادر 

خوزستان و لرستان ارسال شده است.
وی با اشاره به اعزام خودروهای مورد نیاز به مناطق سیل زده 
خاطرنشان کرد: تا کنون 2 دستگاه کامیون امدادی بدفورد و 
کامیونت ایسوزو از سوی جمعیت هالل احمر کرمان به استان 

های گلستان و لرستان اعزام شده است.
 جمع آوری کمک برای سیل زدگان کشور همچنان 

ادامه دارد
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان کرمان از ارسال 
استان  نوع دوست  و  خیر  مردم  کمک های  کامیون  نخستین 
طی هفته جاری به استان های سیل زده خبر داد و بیان کرد: 

جمع آوری کمک برای سیل زدگان کشور همچنان ادامه دارد.
یحیی صادقی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان 
کرمان گفت: تا پایان روز 1۷ فروردین ماه، مردم نیکوکار استان 

کرمان 28۷ میلیون تومان کمک نقدی و 2۳۳ میلیون تومان 
کمک کاالیی برای کمک به سیل زدگان کشور به کمیته امداد 

اختصاص داده اند.
 ۳4 معدنی،  آب   و  غذایی  مواد   5۷۳ و  هزار   5 افزود:  وی 
تخته موکت، ۶۷ تخته پتو، 5۹۳ جفت کفش و البسه و 48۶ 
امداد  کمیته  پایگاه های  و  دفاتر  به  لوازم ضروری  سایر  مورد 
به سیل زدگان  برای کمک  استان  نیکوکاری سراسر  مراکز  و 

کشور تحویل داده  شد.
تأکید  کرمان  استان  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
کرد: مردم می توانند با شماره گیری کد دستوری #۹۹*88۷۷* 
کارت  شماره  به  مستقیم  واریز  همراه،  تلفن  طریق  از 
۶0۳۷۹۹۷۹00001000، مراجعه حضوری به پایگاه های ویژه 
جمع آوری کمک در میدان های اصلی شهرها و یا دفاتر کمیته 
امداد در سراسر استان کمک های نقدی و غیر نقدی خود را به 

دست هم وطنان سیل زده برسانند.
اعزام کمک های شهرستان سیرجان به 

سیل زدگان خوزستان
به دنبال تعیین استان کرمان به عنوان معین استان خوزستان 
در امدادرسانی به سیل زدگان، ستاد مدیریت بحران شهرستان 

سیرجان کمک های خود را به منظور کمک به سیل زدگان 
این استان ارسال می کند.

محسن آرش معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری در این 
خصوص گفت: در جلسه فوق که با حضور امام جمعه و اعضای 
ستاد مدیریت بحران شهرستان برگزار شد امداد رسانی به سیل 
زدگان استان خوزستان در دستور کار قرار گرفت و مقرر گردید 
موکب  است  گرفته  استان صورت  در  که  کاری  تقسیم  طبق 
استان  تعیین می کند در  سیرجان در محلی که ستاد بحران 
هزار   5 روزانه  فعال  نیروی   150 با  و  شده  مستقر  خوزستان 
نان در هر وعده تهیه کرده و در  پرس غذا و ۳ هزار قرص 
اختیار مردم آسیب دیده قرار دهد. وی افزود: همچنین در این 
جلسه مقرر شد هر کدام از شهرداری های سیرجان به تناسب 
را  مبالغی  خود  شهر  شورای  تصویب  با  و  خود  مالی  توانایی 
جهت کمک به سیل زدگان اختصاص دهند،در این راستا مقرر 
گردید شهرداری سیرجان 50 میلیون تومان، شهرداری نجف 
اقماری  شهرهای  های  شهرداری  و  تومان  میلیون   20 شهر 
دیگر هر کدام 15 میلیون تومان به حساب کمیته امداد امام 
خوزستان  زدگان  سیل  به  کمک  منظور  به  که  )ره(  خمینی 
افتتاح شده است واریز نمایند و اقالم مصرفی مورد نیاز برای 

تهیه غذاهای گرم در اختیار موکب قرار گیرد.
آالت  ماشین  سری  یک  آن  بر  عالوه  کرد:  تصریح  آرش 
استان خوزستان مورد نیاز بود که از طریق رایزنی با راهداری و 
شرکت های صنعتی و معدنی سطح شهرستان سیرجان جهت 
دانشگاه  همچنین  گرفت.  هماهنگی الزم صورت  آنها  تامین 
علوم پزشکی سیرجان یک دستگاه آمبوالنس به همراه کادر 
پزشکی به مناطق سیل زده اعزام خواهد کرد. اقدام دیگری 
که در این راستا انجام خواهد شد استقرار کمک های کمیته 
مردمی  آوری کمک های  برای جمع  )ره(  امام خمینی  امداد 
پک  پتو،  شامل  ها  کمک  این  که  است  شهرستان  در سطح 
هالل  همکاری  با  و  بوده  و…  کنسروجات  چادر،  بهداشتی، 
احمر و با هماهنگی ستاد مدیریت بحران به مناطق سیل زده 

اعزام خواهد شد.
همدلی ستودنی

همانگونه که از اخبار و گزارش ها بر می آید درسیالب اخیر  
با  نیروهای مسلح   و  رسان  امداد  دستگاه های  تمامی  مردم 
دهنده  نشان  که  اند  شتافته  زدگان  سیل  یاری  به  قوا   تمام 
اوج همدلی مردم و مسئوالن است. مردم نوع دوست ایران از 
جمله استان کرمان با کمک هایشان  به سیل زدگان کشور 
همبستگی و نوع دوستی خود را در مواقع  سخت  به خوبی 
نشان دادند. آری مردم ایران  با الگو گرفتن از پیشوایان دینی 
زده  سیل  های  استان  سرد  و  سخت  روزهای  این   در  خود 
مقتدرانه و سلحشورانه حماسه افریدند و در یاری رساندن  به 
آنها پیشقدم بودند. دعا می کنیم که هر چه  زودتر مردم  سیل 

زده  سامان  یابند و غم و اندوهشان برطرف شود.

   اگر چه سیل اخیر در برخی از استان های کشور سرپناه خیلی ها را ویران کرد و آوار غم و 
اندوه بر سر مردم سیل زده بارید اما خانه دل بسیاری را هم آباد کرد. این روزها مشاهده می 
کنیم که در خیابان های شهر کرمان مراکزی برای جمع آوری کمک های مردمی تعبیه شده 
است و از سوی دیگر کمک های مالی در فضای مجازی بار دیگر نشان داد که ایرانیان مثل کوه 
پشت سر یکدیگر ایستاده اند و ُکرد و لُر و ُترک و فارس معنی ای جز ایرانی بودن ندارد و بار 

دیگر جهانیان رافت ایرانی را درک کردند.

به قلم ویدا کمالی
روانشناس و متخصص پرورش 

مهارت های کودک

دانستن  خواستار  پرسشگر  و  نیازمند  های  ذهن  تمام 
هستند. انسان از طریق سئوال پرسیدن به شناخت جهان 
پیرامون خود می پردازد و کودکان از این قاعده مستثنی 
سئواالتی  با  یازود  دیر  والدین  عنوان  به  شما  نیستند.  
مواجه خواهید شد که جواب آنها به راحتی قابل بیان 
نیست سواالتی از قبیل خدا کجاست / چرا او همه کار 
می تونه انجام بده و ما نه ؟ / خدا چقدر بزرگ است 
و....راه های ساده ای وجود دارد که به شما کمک می 
کند پاسخ ساده و قابل فهم به او بدهید.در این مطلب 

اولین قدمها را برای پاسخ گویی مورد بررسی قرار می 
دهیم.

 جدی بگیرید!
یا  و  تان  مورد عالقه  دیدن سریال  مشغول  وقتی شما 
آشپزی و حتی تعمیر ماشین هستید زمان مناسبی برای 
پیدا کردن جواب این سوال ))خدا کیست ؟(( نیست. 
بهتر است  قبل از پاسخ دادن به سئوال آنها مدتی درباره 
شان فکر کنید و زمانی برای پاسخ گویی انتخاب کنید 

که تمرکز کامل برای جواب دادن داشته باشید.
 انگیزه سئوال را پیدا کنید 

رسیدن  برای  فرزندتان  جانب  از  سوال  طرح  گاهی 
توجه  جلب  منظور  به  بلکه  نیست  مشخصی  جواب  به 
عنوان  به  شما  دارد  دیگری  دالیل  یا  و  بوده  والدین 

والدین بهتر می توانید انگیزه را مشخص کنید.
 بگویید نمیدانم !

شما که فیلسوف یا عالم دهر نیستید و اصال هم قرار 

از دست دهید پس  را  اعتماد کودک خود  نیست که 
اینکه  تا  صادقانه بگویید نمیدانم  این خیلی بهتر است 

جواب اشتباهی را به او دهید.
 سطح بلوغ فکری کودک خود را دریابید

برای رسیدن به این درک اول باید بدانیم کودک  تا 
چه حد درک لغوی دارد به زبان ساده یعنی معنای چه 
کلماتی را درک می کند بیشتر اوقات والدین از کلمه 
هایی برای پاسخ استفاده می کنند که کودک را گیج 

و سردرگم می کند. 
از مفاهیم وموضوعاتی  برای قیاس کردن   
استفاده کنید که در سطح فهم کودک است. 
قویترین فردی که می شناسی کیه ؟ ..خدا از اون هم 

قوی تره
خدا خیلی بیشتر از مامان و بابا مراقب توست.

و  کنید  بررسی  را  او  های  دانسته  میزان   
تصویری که دارد را بشناسید.

اول از او بپرسید نظر خودش چیست ؟ با این سوال 
می فهمید از کجا به کجا باید برویدو همچنین به نوع 

نیاز او درباره سوال پی خواهید برد.
 برای پاسخ از باورهای مشترک بین ادیان 

الهی استفاده کنید
خداوند قادر مطلق است و تقدس و یکتا بودن آن در 
تمامی ادیان الهی مشترک است با توجه به تفاوت هایی 
که ادیان  الهی باهم دارند اما در نقاطی به اشتراک می 
رسند و این هم وجه خداپرستی است پس از باورهای 

عام و خرافه دوری کنید.
 همواره روی صفات  مهربانی و امید بخشی 

خداوند تاکید کنید.
خداوند هم جالل است هم جبروت اما آنچه که دل 
انسان را به آرامش می رساند رحمانیت و رحیم بودن 
اوست. کودکان نعمت او هستند پس آنها را با رئوفت 

الهی آشنا سازید.

یادداشت:

وقتی کودکان درباره خدا می پرسند

آخرین 
امید  باران

ای پرستو که هزاران نفر از نداشتنت به خاک 
کنارت  در  و  باشی  اینجا  همینکه  اند  افتاده 
روزگار را تحمل بیاورم زیباست حتی اگر قصد 
داشته باشی یک روز مرا رها کرده با خستگی 
هایم تنها بگذاری و از خانه ی دلم کوچ کنی 
به  و  گیرم  می  جان  داشتنت  از  روز  آن  تا 
در  و  هستی  که  حاال  زنم  می  لبخند  زندگی 
خوشبخت  ام  شده  شکوفا  نگاهت  چهارچوب 
آفریده  را  امروز  و  دیروز  که  خدایی  و  ترینم 
هوای فردایمان را نیز خواهد داشت. تو شاداب 
هستی  ام  زندگی  بهار  ترین  طوالنی  و  ترین 
که اگر حتی ترکم کنی با خاطراتی که از تو 
مانده است زندگی کرده و در شب های تاریک 
هستی  امروز  همینکه  شوم.  می  چراغانی 
است.  آسمان  هفت  خلقت  دلیل  زیباترین 
گاهی باید رویاهایی را که به دست نیاورده ایم 
رهایشان کنیم  و  نگرفته  به سختی در دست 
آمده  رو  و  رنگ  به  کردن  رها  در  زندگی  که 
بادبادکی  همچون  گاهی  کرد.  خواهد  صعود 
با رها شدن اوج می گیرد. اشتیاقی  است که 
را  هایم  لحظه  زند  می  موج  در چشمانت  که 
جال بخشیده ولی ترس نبودنت به دلم زخمی 
تمام صبوری ها و سرکشی ها  با  انداخته که 
خونم را هر روز به جوش می آورد. اما همینکه 
هر  خوشبختم  بشنوم  را  ات  خوشبختی  شعر 
بازار  و  باشد  پربار  باشی درخت دلت  کجا که 

وجودت گرم تا نهال آرزوهایت خم نگردد.
در چشم هایت نقش خورشید است تابان 

گرمای دستت آخرین امید باران 
وقتی که برف از آرزوهایم بگیرد 
آرامش و آسایش و پایان خندان 

به قلم 
مهناز سعید 

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

نمی دانم که می دانی ؟
 چه سنگین است روی شانه هایم 

سایه ی غربت 
 و از تلخای تنهائی نمی دانم 

خبر داری ؟ 
از این شبهای تلخ و تیره ی اندوه 

پشت و خنجری عریان 
و یا  از اشکهای هر شِب من 

بر مزار آرزو هایم 
چه می دانی ؟ 

نمی دانم شنیدی 
قصه ی تلخ شکستن را ؟

که مردی در میان کوچه های شهر می گردد 
و بر مرِگ غرور خویش می گرید 

و می دانم نمی دانی 
که مردی خسته می گیرد 
سراغ دامِن پر مهر مادر را

برای اشکهای بی سرانجامش ... 
 و این را نیز  می دانم

نمی بیند کسی 
اندوه را در چشم های بی قرار من ؛ 

یقین دارم که امشب  بغض من 
همراه جانم می رسد برلب 

چو هر شب 
باز  جای گریه می خندم 

و دیگر هیچکس
حتی تو هم 

اندوه را در چشِم من 
هرگز نخواهی دید ۰۰۰

به قلم مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی

به قلم یحیی 
فتح نجات 

مثل ها، حکمت کوچه و 
بازارند 

بازارها،  ها،  کوچه  کشوری،  و  شهر  هر  در 
کاروانسراها، گرمابه ها، مسجدها، مکتب ها و 
دانشگاه ها، کارخانه ها و کارگاه های صنعتی، 
کاروان های تجاری و مسافری و دیگر عناصر 
عوامل  عنوان  به  روستاها  و  شهرها  کالبدی 
و  خاستگاه  بشری،  تمدن  ی  دهنده  تشکیل 

گهواره ی مثل ها )زبانزدها( نیز بوده اند.
به عبارت واضح تر، بازارها و سازه های وابسته 
های  معامله  یا  فروش  و  خرید  برای  آنها  به 
دانشگاه  و  مدرسه  و  مکتب  نیازمند  تر،  آسان 
شدند و مدرسه ودانشگاه همانطور که امروزه 
بازار  با تولید علم و فناوری های پیشرفته به 
یاری می رساند، در گذشته های دور نیز همین 
نقش را بر عهده داشته و البته تعامل بین بازار 
می  تحقق  طرفه  دو  ای  جاده  در  دانشگاه  و 
و  دزد  نظیر: شریک  هایی  مثل  زیرا  پذیرفته. 
رفیق قافله، خانه را به همسایه بخر، بی مایه 
فال  قفای  در  نکو  حال  زیرکاه،  آب  پتیره، 
زبانزد  هزاران  و  ندیدی  دیدی  شتر  نکوست، 
از روابط اجتماعی سر برآورده و به آثار  دیگر 
بزرگانی چون: سعدی، فردوسی ،حافظ، نظامی 
گنجوی، موالنا، صائب، نیما، اخوان ثالث و ... 

راه یافته است. 
و  فیلسوف  حتی  فرهنگی،  تعامل  این  در 
خیام  عمر  حکیم  چون  بزرگی  دانشمند 
و  انتزاعی  مفاهیم  تفهیم  برای  نیشابوری 
فانوس  نظیر  هایی  سرگرمی  به  خود  فلسفی 
خیال و خیمه شب بازی که در بازارها و میدان 

می  اجرا  نوجوانان  و  کودکان  شادی  برای  ها 
شده، نظر داشته است: »این چرخ فلک که ما 
دانیم/  مثالی  ازو  فانوس خیال  او حیرانیم/  در 
چون  ما  فانوس/  عالم  و  چراغدان  خورشید 

صوریم کاندر او حیرانیم«
بنابراین، مثل ها- که در بیشتر موارد، حاوی 
قصه ای مفصل و آموزنده هستند، نظیر زبانزد 
»شتردیدی، ندیدی!« - به لحاظ برخورداری 
های  تجربه  دلنشین،  موسیقی  و  ایجاز  از: 
و  کوچه  تعامل  حاصل  و  پیشینیان  ارزشمند 
بازار و دانشگاه را به آیندگان منتقل می کنند 
تا هر نسلی مجبور به تکرار تاریخ نشود و زمان 
را به عنوان یکی از گرانبهاترین سرمایه های 
ملی در فرآیند »آزمون و خطا« از دست ندهد.
وزین  کتاب  دو  با  که  شیرازی  سعدی  جناب 
شورانگیزش،  غزلیات  و  گلستان  و  بوستان 
بسیاری  و  شده   نامیده  فارسی  سخن  استاد 
این  به  شعر  سرودن  در  او  از  بعد  شاعران  از 
شاعر بلند آوازه تأسی جسته اند و بعضی دیگر 
مجموعه هایی شبیه به گلستان آفریده اند که 
تاثیرگذاری وی را در ادبیات فارسی نشان می 

دهد.
از دیگر سو، مسافرت های این شاعر اندیشمند 
در جهان اسالم و آشنایی با آداب و رسوم اقوام 
و ملت های دیگر و تدریس در دانشگاه های 
را به عنوان حکیمی دانا و  روزگار شاعر، وی 
است  کرده  مطرح  نظر  صاحب  اندیشمندی 
و  بوستان  در  او  های  حکایت  از  یک  هر  که 
از  اندرز است.  و  پند  دارای چند الیه  گلستان 
در گلستان:  انداز  نفت  جمله، حکایت هندوی 
»هندوی، نفت اندازی همی آموخت. حکیمی 
گفت: تو را که خان نیین است، بازی نه این 
است  صواب  عین  سخن  که  ندانی  تا  است. 
جواب  نیکوش  نه  که  دانی  آنچه  و  مگوی/ 
است  ای  حرفه  اندازی  نفت  مگوی«  است، 
که با آتش سر و کار دارد و حکیم می گوید، 
اگر  و می سوزد.  نی ساخته شده  از  ات  خانه 
در قصه عمیق تر شویم. حکیم می گوید: اگر 
چون نی از علم توخالی هستی، سخن مگوی 

و تفسیرهای دگر ...

با این وصف، برخی از آرا و نظریه های تربیتی 
نفع وی  به  او، محل بحث و جدلی است که 
تمام نمی شود. اگر در بیت: »تربیت نااهل را 
چون گردکان بر گنبد است/ پرتو نیکان نگیرد، 
آن که بنیادش بد است« دقت فرمایید، در می 
یابید جناب سعدی به ژن خوب باور دارد. حال 
باورند،  این  بر  رفتارگرا  شناسان  روان  آنکه 
 ... عوامل محیطی، نقایص، موانع اجتماعی و 
زمینه ای را فراهم می آورند که بعضی ها پرتو 
نیکان نگیرند. به عبارت واضح تر، جوانی که از 
کودکی در فضایی فرهنگی و سرشار از نیکی و 
فضیلت های انسانی رشد می کند، پرتو نیکان 
را جذب می کند و همان فردی می شود که 
جناب سعدی انتظار دارد. اما آن که در فضایی 
پرتو  هرگز  است،  کرده  رشد  خشن  و  آلوده 
نیکان را ندیده که آن را بگیرد و لذا نمی توان 
درباره اش پیش داوری کرد که »بنیادش« بد 
نیکان مخلص و  از  اگر جمعی  بسا  است. چه 
فروتن در مسیرش قرار بگیرند و هوایش تازه 
شود، در خدمتگزاری به جامعه بر معلمان خود 
سبقت هم بگیرد و صد البته، مراقبت مستمر و 
پیشگیری از همنشینی با اراذل و اوباش، شرط 

توفیق در چنین مسیری است.
مرد خردمند هنرپیشه را 

عمر دو بایست در این روزگار 
تا به یکی تجربه آموختن 

بادگری تجربه بردن به کار 
تربیتی جناب  آرا و نظریه های  از  یکی دیگر 
رفته  سوال  زیر  به  ما  روزگار  در  که  سعدی 

است، دو بیت باالست.
چنین به نظر می رسد که جناب سعدی، ارزشی 
تجربه  از  برخاسته  فرهنگی  های  یافته  برای 
های فرزانگان پیشین قائل نیست. نیوتن می 
گوید: اگر ما اندکی افق را وسیع تر می بینیم 
بدان علت است که بر شانه غوالن ایستاده ایم 

یا بر کوهی از دانش نیاکان خود نشسته ایم.
را  ما  نیاکان  و  پدران  اگر  استاد سخن،  جناب 
نصیحت کرده بودی که به جای آزمون و خطا 
و کسب تجربه شخصی  در بخشی از عمر و به 
کار بردن آنها در بخش پایانی عمر -  که فاقد 
توان و کیفیت بخش نخستین هم است -  از 
تجربه ها و دانش دیگران بهره ببرند، هر یک 
از نیاکان ما، یک یا دو عمر یدکی داشتند که 
از تجربه ی دیگران سرشار شده بود و زمان 
-  به عنوان عنصری گرانبهاتر از طال- صرفه 
جویی می شد و جامعه صاحب دانشمندانی می 
شد که مثل پورسینا، زکریای رازی و ابوریحان 

بیرونی، فخر جهانیان بودند.

یک  هر  آورد  ره  کاش  ،ای  سعدی  جناب 
که  بود  کتابی  عالی،  جناب  های  مسافرت  از 
شده  نوشته  کشورها  دیگر  دانشمندان  توسط 
بود جناب عالی آن را به زبان فارسی ترجمه 
هموطنان  از  یک  هر  برای  که  فرمودید  می 

چند عمر یدکی به حساب می آمد.
چکیده ی سخن اینکه، کتابهای تاریخ، برخی 
رمان ها و مثل ها )زبانزدها( و حاصل پژوهش 
های پیشینیان، عمرهای یدکی است که ما را 
تجربه ی شخصی  و کسب  و خطا  آزمون  از 
انس  مطالعه  با  که  کسانی  کند.  می  نیاز  بی 
و الفتی جدی دارند، هرگز در نیمه راه زندگی 
با آه و افسوس نخواهند گفت: »اگر من یک 
دانستم چگونه  متولد می شدم، می  دیگر  بار 

زندگی کنم!«
کسانی که با مطالعه ی آثار پیشینیان و مثل 
های قومی و ملی بر غنای اندیشه ی خود می 
»تا  بگویند:  که  رسید  نخواهد  روزی  افزایند، 
توانستم ندانستم/ وقتی که دانستم، نتوانستم«
از  را  آنها  خداوند  که  جوانی  روزگار  در  چون 
با  است،  کرده  سرشار  جوانی  عشق  و  شور 
مطالعه ی تجربه های پرهزینه و گران سنگ 
فرزانگان پیشین و تعمق در مثل ها )زبانزدها( 
می آموزند که به جای پرسه زدن در کوره راه 
ها، از شاه راه ها بروند و از وقتی که خداوند 
از  برای لذت بردن  نهاده است  اختیارشان  در 
با  و  ببرند  را  بهره  نهایت  الهی  های  نعمت 
قدمی یا درمی یا قلمی به بشریت خدمت کنند 

و از خود نامی نیک بر جای بگذارند.
عمرهای  با  را  زندگی  نوجوانی،  از  است  امید 
عزیزمان  میهن  تا  کنید  آغاز  )مطالعه(  یدکی 
از وجود نازنین شما بهره ها ببرد. اگر خودتان 
به  اید،  استفاده نکرده  این عمرهای یدکی  از 
با  همنشینی  »مطالعه،  بیاموزید  فرزندانتان 
کتاب  هر  و  است.«  جهان  بزرگ  فرزانگان 
خوب یک عمر یدکی محسوب می شود که 
بسیاری از آفت ها را از شما دور می کند. به 
مطالعه  اندیشی  ژرف  و  تعمق  با  آنکه  شرط 

کنید.

ضرب المثل های کرمانی

کرمان  کلوت  نگر  آتیه  شرکت  تغییرات  آگهی 
و   12476 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 

شناسه ملی 10630185618
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/01/05 - محل 
شرکت در واحد ثبتی کرمان به آدرس بخش مرکزی ، شهر کرمان، هزار و 
یکشب جنوبی ، کوچه جنوبی 3 ، کوچه هزارویکشب جنوبی6 ، پالک 22 
، ساختمان امپرادور ، طبقه اول کدپستی7618614933 تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )422327(

نقل طائف  و  تغییرات شرکت خدمات حمل  آگهی 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  زرند  بار 

1214 و شناسه ملی 10861360538 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/14 منضم به نامه شماره 
استان  راهداری وحمل ونقل جاده ای  اداره کل   97/11/1  - 39597/45
با کد ملی 3090714205 به  آقای سیدحسین تهامی زرندی  کرمان: 1 - 
سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره -2 آقای سیدعبدالرسول تهامی 
خانم   3- مدیره  هیئت  رئیس  به سمت  ملی 3090440725  کد  با  زرندی 
طاهره رهنما با کد ملی 3090035154 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب 
گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
مهر  با  همراه  مدیره  هیئت  رئیس  یا  مدیرعامل  امضای  با  عادی  اوراق  و 
شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرند کرمان )422337(

نقل طائف  و  تغییرات شرکت خدمات حمل  آگهی 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  زرند  بار 

1214 و شناسه ملی 10861360538 
فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
سید  آقای  از:  عبارتند  مدیره  هیات  -اعضای   :  1397/10/14 مورخ  العاده 
حسین  سید  آقای   ،3090440725 ملی  کد  با  زرندی  تهامی  عبدالرسول 
ملی  کد  با  رهنما  طاهره  خانم   ، ملی 3090714205  کد  با  زرندی  تهامی 
3090035154 برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای عبدالرضا قراری 
با کد ملی 2991462248 به سمت بازرس اصلی و خانم ندا تهامی زرندی 
با کد ملی 3090795922به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرند کرمان )422338(

با  شرکت  بارز  گستر  صبا  شرکت  تغییرات  آگهی 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 12632 و شناسه 

ملی 10630187375 
الف-تعیین سمت  مورخ 1397/11/06  مدیره  استناد صورتجلسه هیئت  به 
مدیران : آقای مهرداد شاهمرادی اکرم دارای شماره ملی 4591105482 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل آقای شایان شاهمرادی اکرم دارای 
شماره ملی 2980180653 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ب-کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و 
عقوداسالمی با امضاء مهرداد شاهمرادی اکرم همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )422339(

دام  روستایی  کشاورزی  شرکت  تغییرات  آگهی 
گستر کویر کرمان شرکت تعاونی به شماره ثبت 

255 و شناسه ملی 10630026843 
 1397/10/18 مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
اداره   97/11/15 مورخ   9815/342/20/205 شماره  نامه  به  منضم  و 
کد  به  سعید  الدین  محمد شمس  آقای  بردسیر  شهرستان  روستایی  تعاون 
ملی  کد  به  سعید  الدین  شمس  اصغر  علی  آقای  و   3179715618 ملی 
سمت  به   2992091871 ملی  کد  به  سعید  حمید  آقای  و   3179700424
سعید  مریم  خانمها  و  سال  سه  مدت  برای  مدیره  هیات  اصلی  اعضای 
ملی  کد  به  سعید  الدین  شمس  فائزه  خانم  و   3179718536 ملی  کد  به 
2980825654 به سمت اعضا علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال 
انتخاب گردیدند. -2 آقای صادق سعید به کد ملی 3179199261 به سمت 
از  شرکت  -3سرمایه  گردیدند.  انتخاب  یکسال  مدت  برای  شرکت  بازرس 
مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 2000000 ریال افزایش یافت. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

بردسیر )422340(

گاوداران  کشاورزی  شرکت  تغییرات  آگهی 
شهرستان بردسیر شرکت تعاونی به شماره ثبت 

72 و شناسه ملی 10630009389 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/24 منضم به نامه شماره 
شهرستان  روستائی  تعاون  اداره   97/11/27 مورخ   9834/342/20/205
ملی  کد  به  آفرین  غالمحسین  آقای   : مدیران  سمت  الف-تعیین  بردسیر 
3179511907 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای بهرام خسروی مشیزی 
به کد ملی 3179438711 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای کرامت 
رضائی پور مشیزی به کد ملی 3178997601 به سمت منشی هیئت مدیره 
به سمت عضو  به کد ملی 3179786061  آقای محسن خسروی مشیزی 
به  به کد ملی 3170004492  آقای حسین خسروی مشیزی  هیئت مدیره 
به شماره ملی  زاده مشیزی  آقای محمد عبداهلل  سمت عضو هیئت مدیره 
3170045466 به عنوان مدیرعامل ب- کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضا 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره 
با نایب رئیس هیئت مدیره میباشد و کلیه اسناد و اوراق عادی  حق امضا 
و اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

بردسیر )422341(

زمین  مشرق  سپهر  زرین  شرکت  تغییرات  آگهی 
و   11030 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 

شناسه ملی 10630169608 
مهدی  آقای   -  :  1397/12/16 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
و  مدیره  هیئت  رئیس  به سمت   2559585081 ملی  شماره  به  گرمسیری 
مدیرعامل - آقای انوشیروان زینلی چترودی به شماره ملی 2991618612 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای محسن یزدان پناه شاه آبادی به 
گردیدند.  انتخاب  مدیره  هیئت  به سمت عضو  ملی 6079937425  شماره 
و سایر مکاتبات و  قراردادها  کلیه  و  بانکی  و  بهادار  اوراق  و  اسناد  کلیه   -
اوراق عادی با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره 
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل 

غیرتجاری کرمان )422470(

پایا  مهندسین  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
نیرو آرمان درتاریخ 1397/12/26 به شماره ثبت 

15986 به شناسه ملی 14008232569
به شرح زیر جهت  امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن   ثبت و 
اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :مشاوره ، طراحی و نظارت و 
اجرای کلیه پروژه های برقی و الکترونیکی خطوط انتقال و توزیع پست های 
انتقال توزیع و فوق توزیع ، طراحی و احداث پروژه های ابنیه و ساختمانی 
خطوط و پست های انتقال و فوق توزیع ، شبکه های کامپیوتری و دوربین 
مداربسته ، شبکه های مخابراتی و پست های موبایل ، درب ها و کرکره 
های برقی و کلیه امور تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان از جمله نصب 
راه اندازی و سرویس دهی انواع باالبر و آسانبر نصب و راه اندازی و سرویس 
انواع ژنراتور ، طراحی مشاوره سرویس نگهداری برق کارخانه و سوله های 
صنعتی و تنظیم و تعدیل برق مصرفی آنها ، مشاوره طراحی ساخت نصب و 
راه اندازی و مونتاژ تابلوهای برق صنعتی ساختمانی و فیلترینگ ، تحصیل 
اعتبارات بانکی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و نمایشگاهها، عقد 
و  صادرات  و  فروش  و  خرید   ، حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  کلیه  با  قرارداد 
واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ، اخذ وام و تسهیالت ارزی و ریالی از 
بانکها و موسسات خصوصی و دولتی ، خرید ساخت و فروش ساختمانهای 
مراجع  از  الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس  لزوم  درصورت  مسکونی  و  تجاری 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، خورشید ، خیابان 
کدپستی 7614678950  طبقه همکف   ،  0 پالک   ،  24 نماز  کوچه   ، نماز 
نقدی  ریال   1000000 مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت  سرمایه 
منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 
1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 16/742 مورخ 
با  ایران شعبه شعبه شهید بهشتی  بانک صادرات  بانک  نزد   1397/12/13
کد 742 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای محمد امیری نژاد به 
شماره ملی 2992725072و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم سمانه گلستانی به شماره ملی 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم  3091254135و به سمت 
سلیمه گلستانی به شماره ملی 3091490181و به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 

شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین 
کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 
محمدرضا  آقای  بازرسان  اساسنامه  طبق   : عامل  مدیر  اختیارات  باشد  می 
مدت  به  اصلی  بازرس  به سمت  ملی 2993755447  به شماره  نژاد  احمد 
یک سال مالی خانم فرشته عرب پور امرودی به شماره ملی 3091085910 
به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار 
موضوع  ثبت  گردید.  تعیین  شرکت  های  آگهی  درج  جهت  امروز  کرمان 
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )422471(

زمین  مشرق  سپهر  زرین  شرکت  تغییرات  آگهی 
و   11030 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 

شناسه ملی 10630169608 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
بسمت   3179916427 ملی  کد  با  سعید  محبوبه  خانم   -  :  1397/12/16
بازرس اصلی و خانم ندا سلیمی پور با کد ملی 3131604565 بسمت بازرس 
اعضای هیئت مدیره بشرح  انتخاب گردیدند. -  بمدت یکسال  البدل  علی 
به  گرمسیری  مهدی  آقای   - گردیدند:  انتخاب  سال  دو  مدت  برای  ذیل 
شماره  به  چترودی  زینلی  انوشیروان  آقای  و   2559585081 ملی  شماره 
ملی  به شماره  آبادی  شاه  پناه  یزدان  آقای محسن  و  ملی 2991618612 
6079937425 - روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت نشر آگهی های 
شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )422473(

زمین  مشرق  سپهر  زرین  شرکت  تغییرات  آگهی 
و   11030 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 

شناسه ملی 10630169608
 - : العاده مورخ 1397/12/16   به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
محل شرکت به آدرس استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، 
شهر کرمان، آزادی ، کوچه شمالی 2 ، کوچه استقالل 2 ، پالک 23 ، طبقه 
همکف با کد پستی 7617798971 تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به 
شرح فوق اصالح می گردد. - هر یک از مدیران باید در مدت مدیریت خود 
مالک حداقل 1 سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان 
وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفردا و یا 
مشترکا بر شرکت وارد شود و به صندوق شرکت بسپارد. وثیقه بودن و ورقه 
سهام مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رای و دریافت 
سود نمی باشد، ولی مادامی که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خود را از 
شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی 
خواهد ماند و ماده 33 اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )422474(

راه  کیان  کرمان  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
ثبت  شماره  به   1397/12/12 درتاریخ  پایدار 

15958 به شناسه ملی 14008192876 
جهت  زیر  شرح  به  آن  که خالصه  گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت 
پیمانکاری  امور  :دربرگیرنده  فعالیت  موضوع  میگردد.  آگهی  عموم  اطالع 
مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی 
دربرگیرنده   . نظایرآن. محوطه سازی  و  ساختمان های صنعتی گلخانه ها 
امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه 
ها ،آزاد راه ها ،راه های ریلی ،باند فرودگاه ها ،سیستم های انتقال هوایی 
پایه دار،تونل ها ،پل ها ،راه های زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل )تهیه 
،نصب ، نگهداری و تعمیر تجهیزات (و راهداری و عملیات آسفالتی و نظایر 
آن. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
، شهرستان  استان کرمان   : اصلی  نامحدود مرکز  به مدت  ثبت  تاریخ  از   :
خیابان   ، آذر   24 خیابان   ، بهمنیار  کرمان،  ، شهر  مرکزی  بخش   ، کرمان 
فرعی 24اذر ]پنچ راه 24اذر [ ، پالک 0 ، طبقه دوم کدپستی 7619718346 
نقدی  ریال   1000000 مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت  سرمایه 
منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 
1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 45161/89 مورخ 
1397/11/25 نزد بانک بانک ملت شعبه شعبه خواجو کرمان با کد 45161 
پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای محمدعلی ابراهیمی زاده به 
شماره ملی 0650172639و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم ام البنین ساالری به شماره ملی 
3621086511و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای 
امید خدایاری نائینی به شماره ملی 5659371991و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین 
مدیره  هیئت  رئیس  و  مدیرعامل  باامضاء  اداری  و  عادی  های  نامه  کلیه 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان خانم نسرین یعقوبی کهنوج معزآبادی به شماره ملی 2993381075 
به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای پوریا رحیمی صادق 
به شماره ملی 2993854089 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی 
تعیین  شرکت  های  آگهی  درج  جهت  امروز  کرمان  االنتشار  کثیر  روزنامه 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی 
اداره ثبت شرکت ها و  استان کرمان  اسناد و امالک  اداره کل ثبت  باشد. 

موسسات غیرتجاری کرمان )422542(

آگهی تغییرات شرکت مکران پخش کویر شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 5657 و شناسه ملی 

 10860249540
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/30 : - آقای محمدرضا 
نقل  از شرکت حمل و  بنمایندگی  به کد ملی 3050479698  نژاد  صادقی 
مکران بار به شناسه ملی 10630104245 به سمت رئیس هیئت مدیره - 
آقای نصرت اله رجبی زاده دارزینی به کد ملی 3111375536 بنمایندگی از 
شرکت تجارتی خدماتی و مصالح ساختمانی مرصوص کرمان به شناسه ملی 
10630110339 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای محمود وفائی به 
کد ملی 2992435198 بنمایندگی از شرکت حمل و نقل بین المللی طالیه 
ترابر به شناسه ملی 10101354784 به سمت عضو هیئت مدیره - آقای 
علی کامیاب مقدسی به کد ملی 2991526939 بسمت مدیرعامل انتخاب 
گردیدند. - کلیه اسناد ومدارک و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضا ثابت 
رئیس هیات مدیره و متغیر مدیرعامل یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل 
ثبت  کل  اداره  باشد.  می  معتبر  مهر شرکت  با  همراه  مدیرعامل  معاون  یا 
اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )424445(

آگهی تغییرات شرکت مکران پخش کویر شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 5657 و شناسه ملی 

 10860249540
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/11/30 
: - آقای مهدی سلیمان زاده گودری با کد ملی 2992203289 بسمت بازرس 
اصلی و آقای افراسیاب پارسا به کد ملی 3070894488 بسمت بازرس علی 
البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند . - اعضای هیات مدیره برای مدت دو 
سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند : - شرکت حمل و نقل مکران بار ) سهامی 
المللی  بین  نقل  و  حمل  شرکت   -  10630104245 ملی  شناسه  به  خاص( 
طالیه ترابر )با مسئولیت محدود( به شناسه ملی 10101354784 - شرکت 
به  خاص(  )سهامی  کرمان  مرصوص  ساختمانی  مصالح  و  خدماتی  تجارتی 
شناسه ملی 10630110339 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )424446(

فرهنگیان  مصرف  شرکت  تغییرات  آگهی 
شهرستان بم شرکت تعاونی به شماره ثبت 160 

و شناسه ملی 10630018494
نامه  به  منضم   1397/03/01 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
شهرستان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  اداره   97/3/13 مورخ   834 شماره 
اتخاذ شد : 1 - سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت  بم تصمیمات ذیل 
باقی مانده به قرار ذیل تعیین گردیدند: - آقای محسن مجاهدی به شماره 
حقیری  حسن  آقای   - مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به   3209762023 ملی 
 - مدیره  هیئت  رئیس  نایب  سمت  به   3110396841 ملی  شماره  به  نژاد 
منشی  سمت  به   3111210936 ملی  شماره  به  موسوی  سیدابراهیم  آقای 
هیئت مدیره - آقای حسن غالمحسین نژاد به شماره ملی 3111388026 
به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی - آقای احمد اسدابادی نژادی 
به شماره ملی 3209682348 به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی 
سمت  به   3110862204 ملی  شماره  به  پور  مقدمی  غالمحسین  آقای   -
مدیرعامل 2 - کلیه قراردادها , اوراق مالی و اسناد تعهدآور بانکی و غیره 
)اعم از برات, سفته, چک( و سایراوراق بهادار تعاونی پس از تصویب هیئت 
مدیره با امضای ثابت غالمحسین مقدمی کد ملی 3111210936 مدیرعامل 
تعاونی و به انضمام یک از دونفر از اعضای هیئت مدیره محسن مجاهدی 
فرزند محمد کد ملی 3209762023 و یا حسن حقیری نژاد فرزند عیسی 
کد ملی 3110396841 )اعضای هیئت مدیره( و مهر تعاونی اعتبار دارد و 
کلیه مدارک عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره 
و مهرتعاونی قابل قبول و معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بم )424447(

رادیس  سازان  پردیس  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 1709 

و شناسه ملی 10860541459 

 1397/12/05 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
افزایش  نفر  به3  تعداد اعضاء هیأت مدیره   1- : اتخاذ شد  تصمیمات ذیل 
یافت و ماده 14 اساسنامه اصالح گردید. -2 آقای امیر کیوانی به کد ملی 
انتخاب  مدیره  هیت  عضو  عنوان  به   1366/12/09 متولد   3052183737
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری رفسنجان )424448(

مهرآب  فاضالب  و  آب  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کرمان 

3737 و شناسه ملی 10860558386
سمت  الف-تعیین   1397/11/30 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
مدیران : آقای مرتضی سعید با کد ملی 3179753013 به سمت رئیس هیات 
ابراهیمی شاه قلی با کد ملی 3179100834 به سمت نائب  مدیره خانم زهرا 
رئیس هیات مدیره خانم حمیده ابوالحسن نژاد با کد ملی 291723629 به سمت 
عضو هیات مدیره و مدیر عامل ب-کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای 
حمیده  خانم  عامل  مدیر  و  سعید  مرتضی  آقای  مدیره  هیات  رئیس  مشترک 
امضای  با  اوراق عادی  نژاد و مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و  ابوالحسن 
نایب رییس هیات مدیره خانم زهرا ابراهیمی شاه قلی و مدیرعامل خانم حمیده 
ابوالحسن نژاد و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )424449(

پوشش  بارز  آتیه  تدارک  شرکت  تغییرات  آگهی 
و   15371 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 

شناسه ملی 14007450510
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/19 تصمیمات 
اتخاذ شد : - موضوع شرکت به نحو ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در  ذیل 
العمل کاری و نمایندگی تجاری خرید و  اساسنامه اصالح گردید: داللی ، حق 
فروش کاالها و احتیاجات مصرفی بسته بندی و چاپ کلیه صنایع و اصناف اخذ 
نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی سازنده ماشین آالت و تجهیزات چاپ 
و  داخلی  تولیدی  از شرکتهای  فروش محصوالت  نمایندگی  اخذ  بندی  بسته  و 
خارجی در زمینه کاالهای مورد نیاز بسته بندی و چاپ ارائه خدمات همکاری و 
بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای و فروش به شرکتهای متقاضی شرکت در 
کنسرسیومها و مناقصات و مزایده های ملی و بین المللی سرمایه گذاری در سهام 
شرکتها اعم از شرکتهای پذیرفته شده در بورس و یاسایر شرکتها سرمایه گذاری 
در امالک و مستغالت انعقاد عقود و ایقاعات در سطح داخلی و بین المللی انجام 
هر نوع معامله معوض و یا غیر معوض و اعطاء نمایندگی صادرات و واردات انواع 
کاالهای مجاز خرید و فروش انواع کاغذ ، ورق ، مقوا ، کارتن خرید و فروش 
انواع چسب در کلیه رسته ها و اصناف خرید و فروش انواع کاالهای مجاز افتتاح 
حساب بانکی در بانکها و موسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری 
 ، ارزی  و  ریالی  از  اعم  مالی  تسهیالت  و  وام  گونه  هر  دریافت  ایران  اسالمی 
 ، خارجی  و  داخلی  اسنادی  اعتبارات  گشایش   ، بانکی  های  نامه  انواع ضمانت 
خرید دین و هر گونه مراودات بانکی مورد نیاز از بانکها و موسسات مالی دارای 
مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در صورت ضرورت قانونی انجام 
موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های الزم ) ثبت موضوع فعالیت مذکور به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.( اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )425494(

مدوار  معدنی  تولیدی  شرکت  تغییرات  آگهی 
و   2869 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 

شناسه ملی 10630110402
الف-تعیین   1397/10/25 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
ملی  کد  به  میرپاریزی  احسان  آقای   : باقیمانده  مدت  برای  مدیران  سمت 
3071200587 بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به شناسه 
ملی10860513778 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای افشین ابراهیمی نژاد 
شهدادی به کد ملی 2296119581 بنمایندگی از شرکت صنایع مس افق 
رئیس هیئت مدیره  نایب  به سمت  به شناسه ملی10630061317  کرمان 
آقای محمدکاظم ابوالقاسمی کشکوئیه به کد ملی 0381466541 بنمایندگی 
از شرکت مفتول مس چشمه به شناسه ملی10630127441 به سمت عضو 
 3149539668 ملی  کد  به  شهربابک  ارجمندی  حسن  آقای  مدیره  هیئت 
بنمایندگی از شرکت ارفع سازان کرمان به شناسه ملی10860231529 به 
ایران نژادپاریزی به  سمت عضو موظف هیئت مدیره آقای سیدمحمدجواد 
خدماتی  و  مهندسی  و  فنی  شرکت  از  بنمایندگی   3060005648 ملی  کد 
همگامان مس به شناسه ملی10860546109 به سمت عضو هیئت مدیره 
سمت  به   2296119581 ملی  کد  به  نژادشهدادی  ابراهیمی  افشین  آقای 
و  مدیرعامل  امضای  با  بانکی  و  بهادار  واوراق  اسناد  کلیه  مدیرعامل ب- 
اوراق  و  مکاتبات  سایر  و  معتبر  شرکت  مهر  و  مدیره  هیات  اعضا  از  یکی 
ثبت  اداره کل  باشد.  معتبر می  مهر شرکت  و  مدیرعامل  امضای  با  عادی 
اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )425504(
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سفرنامه یک نویسنده همیشه در سفر، این بار درباره سفر به مشهد مقدس:

نفری  را دو  مانده  باقی  روز  این سه  ساعت 4 صبح 
دنبال  به  من  رفتیم.  می  حرم  به  و  می شدیم  بیدار 
زیارت و تحقیق می رفتم و ایشان از ساعت 6 صبح 
تا 6 بعد از ظهر با ویلچر در خدمت زائران حرم مطهر 

بودند.
این مساله باعث شد که سعی کنم اطالعاتی از ایشان 
و بقیه کسانی که افتخاری در حرم مطهر به زائران 
خدمت می کنند را به دست بیاورم که خالصه آن به 

این صورت است : 
عاشقان حضرت علی ابن موسی الرضا )ع( در مشهد 
و تمام شهرهای ایران که قصد خدمت افتخاری به 
زائران را دارند در سایت آستان قدس رضوی وارد می 
شوند و پس از ثبت نام و گزینش و آموزش در صورت 
قبولی اگر چنانچه در شهر مقدس مشهد اقامت داشته 
باشند هر 8 روز یکبار که در طول سال 48 روز می 
باشند هر  اقامت داشته  اگر در شهرهای دور  شود و 
ماه یک روز که در سال 12 روز می شود می توانند 
به  باشند.  رضوی  قدس  آستان  زائران  خدمت  در 
تحقیق  که  افتخاری  خادمین  سایر  از  من  طوریکه 
کردم متوجه شدم که باالی 90 درصد خادمین حرم 

مطهر افتخاری خدمت می کنند.
در ایام خدمت می توانند از صبحانه و نهار و شام حرم 
استفده کنند و زائر سرایی هم هست که می توانند 
در آنجا فقط بیتوته کنند. آقای گله داری هم اتاقی 
من در اسفند ماه سه روز را انتخاب کرده بود که در 
خدمت زائران باشد. دو روز اّول را از ساعت 6 صبح 
تا6 عصر انتخاب کرده بود و روز سوم را از ساعت 6 
صبح تا 12 ظهر انتخاب کرده بود چون از 12 ظهر به 

بعد می بایست آماده رفتن به کرمان باشیم.
روز  از  بودیم.  هم  با  داری  گله  آقای  با  را  اّول  روز 
دّوم ما را به هتل آپارتمان دیگری که در جوار همان 
هتل بود منتقل کردند و این بار اتاق سه نفره ای به 
ما دادند که نفر سوم آقای بهمن سر موری یکی از 
ارژن  دشت  مور  سر  روستای  اهل  و  روزگار  نیکان 
شیراز و متولد 1335 شمسی و دارای دیپلم ریاضی 
هم  ایشان  با  که  بود  سنگین  های  ماشین  راننده  و 
اتاق شدیم و دو روز را با این نادره مرد روزگار بسر 
همین  را  زندگیم  دوران  بهترین  از  یکی  که  بردیم 
با دیگری  و  روز  با یکی دو  دانم که  سه روزی می 
مهمان  برکات  از  را  این  و  بودیم  اتاق  هم  روز  سه 
دانم  می  )ع(  الرضا  موسی  ابن  علی  حضرت  نوازی 
و  فقیر  و  بزرگ  و  کوچک  از  را  زائرانش  هوای  که 
غنی دارد. به همین خاطر از خداوند خیلی شاکرم که 
زیارت این مرتبه من باگروهی که مخلصانه به زیارت 
آستان مقدس امام رضا )ع( آمده بودند تداخل کرد. 
واقعًا تمام خصوصیات حج بزرگ واقعی را این زیارت 
برای هر 93 نفر ما داشت. به خود می بالم که چنین 
شانسی را این مرتبه نصیب من کرد که معنی زیارت 
را با تمام وجود درک کنم در این سفر فرصت این را 
پیدا کردم که روزی سه مرتبه بتوانم به حرم مطهر 
مشرف شوم و ضمن زیارت به تحقیق خود در اطراف 

و جوانب حرم مطهر بپردازم.
برنامه کاری من در این سه روز به این ترتیب بود : 

1- از ساعت 4 صبح تا 9 صبح در حرم بودم. ساعت 
9 صبح تا 11 را به هتل بر می گشتم برای استراحت 
و صرف صبحانه و.... ساعت 11 صبح دوباره به حرم 
می رفتم و تا ساعت 2 بعد از ظهر در حرم می ماندم. 
مرتبه  و  گشتم  برمی  هتل  به   4 تا   2 ساعت  سپس 
ماندم  تا 8 شب در حرم می  از ساعت 4 عصر  آخر 
بهترین  با  بر می گشتم و  به هتل  و ساعت 8 شب 
انسانهای دنیا روبه رو میشدم. ساعت 10 شب همگی 
من  برای  برنامه  همین  صبح  فردا  و  خوابیدیم  می 
تکرار می شد. حاصل گشت و گذار من در این سه 

روز کامل در حرم رضوی به شرح زیر است : 
چهار ورودی برای رسیدن به حرم مطهر وجود دارد 

که عبارتند از : 
در  ما  آپارتمان  هتل  که  طبرسی  شیخ  ورودی   -1
تا  خیابان 27 شیخ طبرسی قرار داشت و فاصله آن 

حرم حداکثر ده دقیقه پیاده روی بود.

این  به  2- ورودی شیخ طوسی که خیابان شیرازی 
ورودی منتهی می شد.

3- ورودی نواب صفوی که خیابان نواب صفوی به 
این ورودی می رسید.

4- ورودی باب الجواد و باب الرضا )ع( که خیابانهای 
این  به  )ع(  رضا  امام  خیابان  و  اندرزگو  علی  شهید 

ورودی منتهی می شدند.
بیشتر هتل آپارتمان های مشهد در کوچه پس کوچه 
این  در  مرتب  و  داشتند  قرار  ها  خیابان  این  های 
خانه های  تمام  و  ساز می شد  و  ها ساخت  قسمت 
قدیمی تخریب و به هتل آپارتمان تبدیل می شدند. 

از  بعد  چه  و  انقالب  از  قبل  چه  زیادی  های  صحن 
انقالب در اطراف حرم مطهر ساخته شده اند که به 
طور کلی این منطقه را از سایر مناطق مشهد جدا می 
وارد  این صحن  زائر در  به عنوان  کند و مردمی که 
که  کنند  می  رعایت  را  رسومی  و  آداب  شوند،  می 
همه زیبایی است و اخیراً هم زوار زیادی از کشورهای 
پاکستان و افغانستان و هندوستان مخصوصًا عراق و 
لبنان به قصد زیارت به مشهد مقدس سفر می کنند 
که چهره شهر مشهد را در اطراف حرم به یک شهر 

بین المللی تغییر داده اند.
هم  پردازها  خود  حتی  و  مشهد  شهر  تابلوهای  تمام 
فارسی  زبان  سه  به  خارجی  زائران  آسایش  برای 
کند.  می  راهنمایی  را  زائران  انگلیسی    - عربی    -
خیلی از دکان دارها و کاسب های مشهد را که من 
با آنها صحبت کردم می گفتند که چند ساعتی را به 
کالس عربی رفته اند تا بتوانند نیازهای خود و زائران 

را برطرف کنند. 
در صحن ها و رواق های مختلف امام علی ابن موسی 
انقالب  از  بعد  چه  و  انقالب  از  قبل  چه  )ع(  الرضا 
انسانهای بزرگواری دفن شده اند که تا آنجا که زمان 
به من اجازه داد توانستم تعدادی از آن بزرگواران را 

یادداشت کنم که در زیر می آورم :
رواق شماره 12 صحن داراالسالم

1-آرامگاه شهید دانشمند حجت االسالم و المسلمین 
تاریخ  ثراه  طاب  نژاد  هاشمی  عبدالکریم  سید  حاج 

شهادت 7 مهر ماه 1360 شمسی
اصفهانی رحلت  آقا حسین خادمی  اله حاج  آیت   -2

1363 شمسی
شیخ  حاج  المسلمین  و  االسالم  حجت  مرحوم   -3

مرتضی واعظ عیدگاهی وفات 1392 هجری قمری
شیخ  حاج  المسلمین  و  االسالم  حجت  مرحوم   -4

حبیب اله گلپایگانی
نجف  هشام  سید  حاج  اله  آیت  مرحوم  مرقد   -5
وفات  ای  خامنه  اله  آیت  حضرت  مادری  جد  آبادی 

 1339/09/22
» دارالسرور رواق شماره 14«

1- مرقد اسوه تقوی فقیه اهل بیت آیت ا... میرزا علی 
فلسفی وفات 1384/11/19 

حسنعلی  میرزا  ا...  آیت  ربانی  عالم  مطهر  مرقد   -2
مروارید وفات 19 شعبان 1425 ه -  ق برابر با 14 

مهر ماه 1383 شمسی
3- حاج شیخ ابوالحسن حافظیان 

» دارالزهد رواق شماره 16«
1- مرحوم آیت ا... حاج سید محسن حسینی جاللی 

همدانی وفات 1363 شمسی
 1377 رحلت  شریعتی  تقی  محمد  عالمه  استاد   -2

شمسی
3- مرحوم عالمه آیت ا... سید حسن حسینی لواسانی 

وفات 1358 شمسی 
4- مرحوم آیت ا... حاج سید محّمد علم الهدی وفات 

1367 شمسی
وفات  مهدوی  عبدالرسول  سید  ا...  آیت  مرحوم   -5

1380/10/03 شمسی
وفات  سبط  علی  محمد  سید  ا...  آیت  مرحوم   -6

1366/10/10 شمسی
وفات  حسینی  جلیل  سید  ا...  آیت  مرحوم   -7

1384/06/20 شمسی
وفات  مرعشی  کاظم  سید  ا...  آیت  مرحوم   -8

1381/04/17 شمسی
9- مرقد امام جمعه فقیه مشهد حضرت آیت ا... شیخ 

ابوالحسن شیرازی رحلت مرداد ماه 1379 شمسی
10- مرحوم آیت ا... سید احمد قهری وفات تیر ماه 

1385 شمسی
ا... سید محمود -  عزالدین  11- مرقد مرحوم آیت 

حسینی زنجانی وفات 1392/12/24 

علی  محمد  شیخ  حاج  ا...  آیت  مرحوم  وفات   -12
شرعی وفات 1395/10/14 شمسی

وفات  خزعلی  ابوالقاسم  شیخ  حاج  ا...  آیت   -13
1394/06/27 شمسی

14- مرقد شهید حجت االسالم و المسلمین سید رضا 
کامیاب شهادت 1360 شمسی

وفات  نوغانی  مهدی  میرزا  حاج  مرحوم  وفات   -15
1371 شمسی

16- مرحوم حجت االسالم و المسلمین شیخ محمد 
کاظم شاهرودی وفات 1353 شمسی

17- مرحوم آیت ا... محمد رشتی نجفی
سید  حاج  المسلمین  و  االسالم  حجت  مرقد   -18

حسن نجف آیادی رحلت 1367 شمسی
» رواق مبارکه دارالوالبه «

وفات  شاهرودی  موسوی  حسین  ا...  آیت   -1
1368/08/08 شمسی

2- مرحوم آیت ا... حاج سید احمد مقدس یزدی وفات 
1350/02/24 شمسی

وفات  الهدی  علم  علی  سید  ا...  آیت  مرحوم   -3
1352/12/02 شمسی

وفات  کوهستانی  محمد  شیخ  ا...  آیت  مرحوم   -4
1351 شمسی

وفات  سمنانی  حائری  عالمه  ا...  آیت  مرحوم   -5
1350 شمسی

شیرازی  تقوی  اهلل  هدایت  سید  ا...  آیت  مرحوم   -6
وفات 1348/06/24 شمسی

7- مقبره شیخ محمد عارف مشهور به پیر پاالن دوز 
ورودی نواب

8- مقبره شیخ محّمد بهایی، فقیه، عارف، فیلسوف و 
دانشمند بنام جهان اسالم و معمار بزرگ حرم مطهر 
رودخانه  آب  کننده  تقسیم  و  علیه  اهلل  رضوی سالم 
در  اصفهان  و  بختیاری  محال  چهار  بین  رود  زاینده 

رواق شماره 17 شیخ بهایی
» دار الحفاظ«

1- حاج حسین آقا ملک بزرگترین واقف آستان قدس 
رضوی زاده در تهران تولد 10 خرداد 1250 شمسی، 

وفات 4 مرداد 1351 شمسی
 1320 وفات  سبزواری  خان  فرامرز  حاج  مرحوم   -2

ه -  ق
3- مرحوم آیت ا... حاج شیخ مرتضی بجنوردی وفات 

1350 ه -  ق
ا... حاج شیخ محّمد تقی بجنوردی  آیت  4- مرحوم 

وفات 1314 ه -  ق 
5- عباس میرزا نایب السلطنه فتح علیشاه سنگ قبر 
عباس میرزا در موزه آستان قدس رضوی نگهداری 

می شود.
» دارالحجه رواق شماره 24«

است  بوده  بزرگی  زمین  زیر  قباًل  مقدس  مکان  این 
و در زیر صحن مطهر رضوی قرار داشته و قبرستان 

قدیم مشهد بوده است.
و  اند  کرده  بازسازی  را  آن  شمسی   1380 سال  در 
آئینه  ماهر  کاران  استاد  به دست  را  الحجه  دار  تمام 
صحن  زیباترین  از  یکی  امروز  که  اند  کرده  کاری 
قبری  آن همه  از  است.  آستان مقدس رضوی  های 
اند  داشته  نگه  را  قبر  دو  فقط  بوده  دارالحجه  در  که 

که عبارتند از : 
درب  راهرو  در  نخودکی  حسنعلی  شیخ  ا...  آیت   -1
شماره 129 در سال 1241 شمسی در اصفهان متولد 
شده و در صبح دوشنبه 7 شهریور ماه 1321 شمسی 

در سن 80 سالگی در گذشته است.
و  ظاهر  جامع  کامل،  زاهد  عالم،  برجسته  فقیه   -2
باطن، آیت ا... شیخ مجتبی قزوینی خراسانی در سال 
1318 ه -  ق متولد و در سال 1386 ه -  ق وفات 

کرده و 68 سال عمر کرده است.
اسالمی  جمهوری  صحن  زمین  زیر  در  اکنون  هم 
قبرها  است   مانده  باقی  خود  حالت  به  قبرستان 
موجودند و بهشت صحن جمهوری اسالمی نام دارد 
که صاحبان اموات با آسانسور به این قسمت وارد می 
شوند و اموات خود را زیارت می کنند. در آینده هم 

این قسمت بازسازی و آینه کاری خواهد شد.
» صحن انقالب «

المحدثین،  شیخ  عاملی،  ُحر  شیخ  فقیه  دانشمند   -1
فقیه کامل محّمد ابن حسن بن علی معروف به شیخ 
ُحر عاملی متولد 1033 ه -  ق در قریه حیل عامل 
لبنان است. کتاب معروف ایشان وسایل الشیعه در 20 
جلد به طبع رسیده است و در 71 سالگی در گذشته 

است.
2- شیخ عبدالکریم حامد، جلوی پنجره فوالد و ایوان 

طال دفن شده است
3- دکتر -  مرتضی شیخ جلو پنجره فوالد

اتاق  تهرانی جلوی  4- عالمه محمد حسن حسینی 
106

» رواق دارالعباد«
1- آیت ا... موسوی نژاد
2- آیت ا... صدر حسینی

» رواق دارالشکر«
1- آیت ا... سید محمد هادی میالنی

2- آیت ا.... سید حسن قمی
3- آیت ا... حاج سید جواد خامنه ای پدر مقام معظم 

رهبری
فقیه آستان  تولیت  ا... عباس واعظ طبسی  آیت   -4

قدس رضوی
» باغ رضوان« 

قباًل قبرستان بزرگ مشهد بوده و در روی زمین است 
طبرسی  صحن  در  زیبایی  پارک  صورت  به  اکنون 
ساخته شده است فقط دو قبر از آن باقی مانده است.

1- آیت ا... محّمد تقی آملی
2- آیت ا... سبزواری

» صحن آزادی« 
1- حاج شیخ عباس تربتی جلوی اتاق 148

2- آیت ا... حسن مولوی نجفی داخل کفش داری 6
3- شیخ هاشم مدرس قزوینی داخل کفش داری 6
4- آیت ا... حسن قبولی ُدر افشان داخل ایوان طال
5- مرحوم سید محِمد تقی مقدم جلوی اتاق 162

6- مرحوم سید جواد فقیه سبزواری جلوی اتاق 163 
7- آیت ا... محمد باقر حکمت نیا جلوی اتاق 166

8- آیت ا... محمد واله جلوی اتاق 169 
مرحوم  و  مجتهدی  جعفر  شیخ  حاج    -  10 و   -9

ابوترابی داخل اتاق 169
11-  استاد محمد تقی شریعتی مزینانی پدر مرحوم 

دکتر علی -  شریعتی داخل اتاق 171
داخل  آشتیانی  الدین  جالل  سید  استاد  عالمه   -12
اتاق صندوق ُخدام وفات سوم فروردین 1384 شمسی

13- شیخ ذبیح ا... قوچانی بهشت صحن آزادی بلوک 
144

صحن  بهشت  زاده  محدث  محسن  شیخ  حاج   -14
آزادی بلوک 175

15- حاج احمد اقوام شکوهی نقاره چی حرم بهشت 
صحن آزادی بلوک 198

بهشت  خاصه(  صلوات   ( انصاریان  رضا  حاج   -16
صحن آزادی بلوک 188

» داالن صحن انقالب اسالمی«
1- شادروان احمد علی رجایی بخارایی وفات 1357 

شمسی
2- شادروان سید محّمد قرشی وفات 1354 شمسی

» بازدید از مدرسه پریزاد« 
1-مدرسه پریزاد از بناهای قرن نهم ه -  ق و از آثار 
در  تاریخی  بنای  این  است.  تیموریان  عهد  باستانی 
جنوب غربی حرم مطهر و شمال غربی مسجد گوهر 
شاد واقع شده و هم زمان با اتمام مسجد گوهر شاد 

در سال 823 ه -  ق ساخته شده است. 
بانی مدرسه پریزاد ندیمه گوهرشاد بوده و آن چنان 
که از وقف نامه مدرسه بر می آید از نوادگان خواجه 
و  ه -  ق  اّول  عرفای سده  و  زِهاد  از   ( حیثم  ربیع 

مدفون در شمال مشهد( می باشد.
تیموری  دوره  مدارس  دیگر  همانند  پریزاد  مدرسه 
با 300 متر مربع در دو  ایوانی است که  بنایی چهار 
طبقه احداث شده و 22 حجره دارد. مدرسه پریزاد تا 
کنون چند بار مرمت و تعمیر اساسی شده ولی هیچ 
جمله  آن  از  است.  نکرده  تغییر  آن  اصلی  سازه  گاه 
در  زمان شاه سلیمان صفوی  در  که  است  تعمیراتی 
بیگلر  سال 1091 ه -  ق و توسط نجف قلی خان 
بگی صورت گرفته و کتیبه سر در ورودی مدرسه بر 

این موضوع گواهی می دهد.
پس از پیروزی انقالب اسالمی به همت آستان قدس 
رضوی در سال 1368 شمسی مدرسه با همان الگو 
و طرح سنتی بازسازی شده هم اکنون از این مدرسه 
به عنوان مرکز پاسخگویی به سئواالت دینی استفاده 

می شود.

ادامه دارد...

حج فـقرا به قلم 
بخش دوممحمدتقی راهپیما



دوئل مرگبار راننده 
تاکسی ها بر سر مسافر

 
 دعوای دو راننده بر سر سوار کردن مسافر 

با قتل پایان یافت.
ازظهر  بعد  به گزارش »ایران«، ساعت 4 
راننده  یک  قتل  فروردین   18 یکشنبه 
تاکسی در پایانه مسافربری سه راه آذری 
اعالم  پایتخت  قتل  کشیک  بازپرس  به 
بازپرس  خبر،  این  اعالم  به دنبال  شد. 
رضوانی و تیم بررسی صحنه جرم راهی 

محل شدند.
مرد  جسد  با  آنها  محل  در  حضور  با 
ضربات  با  که  شدند  مواجه  ساله ای   50
چاقو به قتل رسیده بود. در بررسی های 
عامل  که  شد  مشخص  گرفته  صورت 
عبوری  راننده یک خودروی  جنایت  این 
با  مسافر  کردن  سوار  سر  بر  که  بوده 
مقتول درگیر شده و او را به قتل رسانده 

است.
امور  دادسرای  هشتم  شعبه  بازپرس 
هویت  شناسایی  دستور  تهران  جنایی 

متهم و بازداشت او را صادر کرد.
بود  درگیری  شاهد  که  راننده ها  از  یکی 
فرد  مقتول،  گفت:  »ایران«  خبرنگار  به 
آرامی بود و 15 سالی می شد که در خط 
سه راه آذری به شهر قدس کار می کرد. 
او  کردن  سوار  مسافر  نوبت  حادثه  روز 
پایانه  بیرون  در  دیگری  راننده  اما  بود 
مسافر  کردن  سوار  به  مسافربری شروع 
در خط سه راه آذری به شهر قدس کرد.

بین  موضوع  همین  سر  داد:  ادامه  او 
مقتول و راننده درگیری پیش آمد. راننده 
با  و  آمد  مقتول  به سمت  هم  ناشناس 
چاقویی که در جیب داشت ضربه ای به 
به طرف خودرواش  با عجله  بعد  زد.  او 
اما دوستم که مجروح  تا فرار کند  رفت 
آن  کمی  و  کرد  تعقیبش  بود  شده 
طرف تر دوباره با هم درگیر شدند و این 
به  دیگر  مهاجم دو ضربه چاقو  مرد  بار 

مقتول زد.
فرار  و  شد  ماشین  سوار  هم  آن  از  بعد 
با یک خودروی  البته کمی جلوتر  کرد. 
دیگر تصادف کرد اما بدون توجه به این 
تصادف از محل متواری شد. ما رانندگان 
مسافربرهای  از  او  اما  هستیم  خطی 

عبوری بود به نظر می آمد معتاد باشد.

آدم ربایی 600 میلیونی 

ناکام ماند
 

 ربایندگان مرد طالفروش وقتی متوجه شدند پلیس در تعقیب آنهاست وی را 
بعد از 12 ساعت رها کرده و خودروی مدل باالی او را دزدیدند.

 به گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، چندی قبل مرد جوانی با پلیس تماس 
گرفت و از ربوده شدن برادرش خبر داد. وی در تحقیقات گفت: برادرم در یکی 
از خیابان های مرکزی تهران مغازه طالفروشی دارد. او همیشه ساعت 9 شب 
اما امشب هر چه منتظر ماندیم  مغازه را تعطیل می کرد و به خانه می آمد. 
نیامد و نگران شدیم. تا اینکه لحظاتی قبل مرد ناشناسی از تلفن همراه برادرم 
تماس گرفت و گفت او را گروگان گرفته اند. مرد ناشناس برای آزادی برادرم 

600 میلیون تومان پول نقد و طال خواست.
رهایی گروگان

وارد عمل  پلیس  یازدهم  اداره  کارآگاهان  بالفاصله  این خبر  اعالم  دنبال  به 
شدند. درحالی که بررسی ها برای شناسایی و دستگیری آدم ربایان ادامه داشت 
12 ساعت بعد برادر مرد طالفروش در تماس با پلیس از آزادی برادرش توسط 
مردان ناشناس خبر داد.بدین ترتیب تحقیقات از مرد طالفروش آغاز شد که 
را بستم سوار خودروی  وی گفت: شب حادثه زمانی که مغازه طالفروشی ام 
شاسی بلندم شدم تا به خانه ام در شمال تهران بروم. به محض اینکه پشت 
فرمان نشستم، ناگهان سه مرد ناشناس سوار خودروام شده و پس از بستن 
دست و پایم مرا روی صندلی عقب انداختند. در تمام مدت سرم زیر صندلی 
بود و مردان خشن با تهدید از من درخواست 600 میلیون تومان پول کردند.

او ادامه داد: وقتی دیدند پولی به همراه ندارم با برادرم تماس گرفتند. در تمام 
این مدت من داخل ماشین خودم حبس بودم و آنها هم بی هدف در خیابان ها 
پلیس  به  ربایی  آدم  این  پرسه می زدند. زمانی هم که متوجه شدند موضوع 
اعالم شده است، مرا دست و پا بسته کنار جاده ای خلوت در خارج از شهر رها 

کردند. اما آنها خودروی شاسی بلند مرا به سرقت بردند.
دستگیری یک متهم

این درحالی بود که شماره پالک خودروی مرد طالفروش به تمامی واحدهای 
باال  مدل  خودروی  از  سرنخی  و  رد  هیچ  اما  بود  شده  اعالم  پلیس  گشت 
مأموران  اطالعاتی،  کارهای  به  توجه  با  و  بررسی ها  ادامه  در  نیامد.  به دست 
موفق شدند یکی از متهمان را شناسایی و او را در مخفیگاهش دستگیر کنند. 
تا به حال  اما متهم در تحقیقات منکر آدم ربایی و سرقت شد و گفت که 
مرد طالفروش را ندیده است. این درحالی بود که مرد طالفروش او را به عنوان 
متهمان  سایر  برای دستگیری  تحقیقات  کرد.  ربایندگانش شناسایی  از  یکی 

این پرونده ادامه دارد.

پسر تهرانی پدر و مادرش را تیر باران کرد
در پرونده های جنایی سال گذشته، وقوع چند فقره قتل خانوادگی نیز خبرساز 
شد البته در میان این پرونده های جنایی خبرساز چندین قاتل نیز با رضایت 

اولیای دم مقتوالن از قصاص رهایی پیدا کردند.
در سال 9۷ شاهد حوادث و پرونده های جنایی مختلف در پایتخت بودیم، از 
قتلهایی که صرفًا به دلیل درگیری لفظی به وقوع پیوست تا قتلهای خانوادگی 

که قاتل چندین نفر را به کام مرگ فرستاد. 
 در اکثر پرونده های قتل پایتخت در سال 9۷ مقتوالن با سالح تیز و برنده به 
قتل رسیدند، در برخی از این جنایتها نیز قاتالن با استفاده از سالح گرم مقتول 
را از پای درآورند.  در ادامه به سراغ مهمترین پرونده های جنایی در سال گذشته 

رفتیم و به بازخوانی این پرونده ها می پردازیم. 
 ظهر ۳0 خرداد 9۷ مرد ۳2 ساله ای به نام امیر پس از قتل مادر و زخمی کردن 
پدر و برادرش با پلیس 110 تماس گرفت که دقایقی بعد از اعالم این خبر 
تیمی از مأموران کالنتری 128 تهران نو به محل حادثه واقع در خیابان دماوند، 

خیابان جهرمی اعزام شدند. 
 مأموران با حضور در محل با جسد بی جان زنی 48 ساله و پیکر نیمه جان 
مردی 56 ساله )پدر و مادر امیر( و همچنین برادر زخمی وی، مواجه شدند که 

پدر و برادر امیر به بیمارستان امام حسین  )ع( انتقال یافتند. 
 بررسی های اولیه حاکی از آن بود امیر ابتدا پدرش را با یک گلوله هدف قرار 
داده، سپس به مادرش تیراندازی کرده و در نهایت با برادرش درگیر شده است. 
 امیر با دستور بازپرس امور جنایی تهران بازداشت شد که خبر رسید پدر وی 

نیز به علت شدت جراحات وارده در بیمارستان به کام مرگ فرورفته است. 
از بازداشت در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: ۳2 سال سن دارم،   امیر پس 
متأهل هستم و یک دختر هفت ساله دارم، همراه با پدرم در کار کابینت سازی 

مشغول بودم و از حدود چهار سال پیش به تریاک اعتیاد پیدا کردم. 
 وی افزود: حدود ساعت 11 صبح روز حادثه از خواب بیدار شدم و پس از صرف 
صبحانه به پارکینگ خانه رفتم، در پارکینگ، پاتوقی برای خودم درست کرده 
البته  نیز شیره کشیدم  نیز می کشیدم که آن روز  تریاک  آنجا شیره  بودم و 
یکی از دوستانم قرص قرمز رنگی به من داده و گفته بود که اگر قرص را 
پیش از کشیدن تریاک بخورم، می توانم مصرف شیره را کم کنم من نیز قبل 
از کشیدن مواد، این قرص را خوردم اما حالم بد شد که همان زمان پدرم از راه 

رسید و موتوسیکلتش را داخل پارکینگ پارک کرد. 
به  شروع  من  دیدن  با  پدرم  گفت:  کارآگاهان  به  اظهاراتش  ادامه  در  امیر   
سروصدا کرد و وسایلم را به بیرون از خانه ریخت، همان زمان از من خواست 
باطری خودروی مزدایش را باز کنم و گفت می خواهد باطری را تعویض کند 
که من نیز این کار را انجام دادم اما مجدداً حالم بد شد که برای عوض کردن 
لباس به خانه رفتم، داخل خانه برای تعویض به اتاق رفتم که پدرم مجدداً 
به من فحاشی و توهین کرد؛ پدرم صبح روز حادثه نیز در اینستاگرام به من 

پیغام داده و گفته بود باید خانه را ترک کنم. 
حادثه  از  قبل  ماه  دو  داد:  شرح  اینگونه  را  مادرش  و  پدر  قتل  نحوه  وی   
به  دوستم  که  بودم  داده  انجام  تریاک  شیره  معامله  دوستانم  از  یکی  برای 
من اسلحه ای )کلت کمری( هدیه داد و گفت اسلحه برای من باشد، من نیز 
اسلحه را به پدرم دادم و گفتم از آن نگهداری کند، در زمان حادثه و درگیری 
با پدرم، اسلحه را از البه الی پتو خارج کردم و روی سرم گذاشتم؛ تهدید کردم 
خودم را می کشم که پدرم گفت جرأت نداری، همان زمان چشمانم قرمز شده 
بود که پدرم با مشت به صورتم زد و از بینی ام خون آمد؛ با پدرم درگیر شدم 
و زمانیکه قصد داشت از اتاق بیرون رود با اسلحه به سمتش تیراندازی کردم 
البته نمی دانستم داخل کلت گلوله قرار داد، همان زمان مادرم ماجرا را فهمید 
و دادوبیداد کرد که به سمت وی نیز تیراندازی کردم و از پله ها پایین آمدم تا از 
خانه خارج شوم که در آن حین برادرم با خودرو وارد پارکینگ شد و خودرویش 
را داخل پارکینگ پارک کرد.  وی ادامه داد: زمانیکه برادرم از خودرو خارج شد 
و قصد داشت از پله ها باال رود به سمت وی نیز یک تیر هوایی زدم که برادرم 
داد و بیداد کرد، به داخل خانه رفت و در را قفل کرد، برادرم با دیدن جسد پدر 
و مادرم شوکه شد و فریاد زد که من نیز از پنجره باالی در وارد خانه شدم و 
با برادرم درگیر شدم، در زمان درگیری برادرم به من گفت چه کار می کنی و 
به خودت بیا که آن لحظه چاقو را برداشت و من با وی گالویز شدم تا اینکه 
به خودم آمدم، در نهایت برادرم با اورژانس تماس گرفت و من نیز به پلیس 
زنگ زدم، برادرم گفت از خانه خارج شوم که من قصد داشتم از خانه بیرون 
بروم و اسلحه را داخل یک گونی که در حیاط بود، انداختم اما در نهایت پلیس 
با  مادرش  و  پدر  قتل  به  اعتراف  از  امیر پس  بازداشت شدم.    و  رسید  سر 
دستور بازپرس امور جنایی تهران بازداشت شد و برای ادامه تحقیقات دراختیار 

مأموران اداره آگاهی قرار گرفت. 

خبر

امیر دریادار دوم درخوران از اعزام هشتاد نفر از زبده 
ترین نفرات تیپ یکم تفنگداران دریایی امام حسین 
فوکر  هواپیما  فروند  دو  با  بندرعباس  در  مستقر  )ع( 

f27 به مناطق سیل زده خوزستان خبر داد.
عمومی  روابط  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
ارتش، امیر دریادار دوم درخوران از اعزام هشتاد نفر 
از زبده ترین نفرات تیپ یکم تفنگداران دریایی امام 
حسین )ع( مستقر در بندرعباس با دو فروند هواپیما 

فوکر f27 به مناطق سیل زده خوزستان خبر داد.

نیروی  تکاوران  فرمانده  درخوران  دوم  دریادار  امیر 
به مردم  برای کمک  نیروها  این  ارتش گفت:  دریایی 
و  نیروها  جابجایی  سوسنگرد،  در  زده  سیل  مناطق 

ادوات و تخلیه شهرها از سیالب فعالیت می کنند.
مناطق سیل  به  اعزامی  این سومین گروه  افزود:  وی 
زده از بندرعباس است و تا کنون بیش از ۲۰۰ نفر به 

مناطق سیل زده اعزام شده اند.
 ۳۰ داد:  ادامه  ارتش  دریایی  نیروی  تکاوران  فرمانده 
قایق سبک نیز به این مناطق اعزام شده تا به مردم 

سیل زده کمک کنند.
نیروها  این  داشت:  اظهار  درخوران  دوم  امیردریادار 
زده  سیل  مناطق  در  باشد  نیاز  که  زمانی  هر  تا 
محمد  یکم  ناخدا  گزارش،  این  بنابر  می مانند.  باقی 
امامت  یکم  منطقه  هوادریای  فرمانده  مستوری  رضا 
نیروی دریایی ارتش نیز گفت: این نیروها با دو فروند 
هواپیمای فوکر f27 به خوزستان اعزام شدند. پیش از 
این نیز چهار سورتی پرواز برای انتقال نیرو و تجهیزات 

از بندرعباس به مناطق سیل زده اعزام شده است.

مرد افیونی با سرقت میلیونی از خانه دامادشان، یک 
هفته زندگی اعیانی داشت.

پلیس  یکم  پایگاه  رییس  دستخال  قاسم  سرهنگ 
امسال  ماه  فروردین   14 روز  گفت:  تهران  آگاهی 
مردی در تماس با ماموران کالنتری 16۳ ولنجک از 
سرقت یک صد و 4۰ میلیون تومانی خانه اش از سوی 

دزدان خبر داد.
با توجه به حساس بودن پرونده تیمی از ماموران اداره 
مبارزه با سرقت پلیس آگاهی تهران در محل حاضر 
شدند و در تحقیقات پلیسی مشخص شد و با توجه 
به شگرد ورود به خانه سارق فرضیه آشنا بودن دزد 

در دستور کار ماموران قرار گرفت.

که  داشته  اظهار  مالباخته   ، مقدماتی  تحقیقات  در 
بابک برادر همسرش مدتی است که با آنها زندگی می 
اعتیاد به مواد مخدر داشته و به وی مظنون  کند و 

هستند.
همین کافی بود تا ماموران برای دستگیری بابک وارد 
عمل شوند و در این مرحله مشخص شد که متهم از 

زمان سرقت ناپدید شده و دیگر بازنگشته است.
ماموران پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران در گام بعدی 
تحقیقات با توجه به خودروی ساینا بابک و شناسایی 
مخفیگاه وی در یکی از هتل های خیابان ملت تهران، 
 11 شعبه  قاضی  هماهنگی  با  را  دستگیری  عملیات 

دادسرای ناحیه ۲ تهران به اجرا گذاشتند.

ماموران در این عملیات پس از دستگیری بابک در 
هتل توانستند مبلغ 1۰7 میلیون تومان پول سرقتی 

را به دست آورند.
به ماموران گفت  نداشت  اعتراف  بابک که راهی جز 
را خرج زندگی شخصی خود  تومان  که ۳۰ میلیون 

کرده است.
این اقدام خواهر بابک را نزد شوهر و خانواده او تحقیر 

کرد.
بنا به این گزارش، سرهنگ کارآگاه قاسم دستخال، 
این  اعالم  با  تهران،  آگاهی  پلیس  یکم  پایگاه  رئیس 
خبر گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی در اختیار 

مقام قضایی قرار گرفته است.

دو مرد تبهکار که برای کشتن رئیس یکی از بانک های 
تهران از سوی همسر وی اجیر شده بودند،  در حالی 
پای میز محاکمه ایستادند که با جلب رضایت خانواده 

مقتول توانستند از مجازات قصاص رهایی یابند.
به  گزارش »ایران«، رسیدگی به این پرونده از 14مهر 
سال 89 به دنبال ناپدید شدن مرد جوانی به نام مهران 

که رئیس یکی از بانک های پایتخت بود شروع شد.
همسر مهران به کارآگاهان جنایی گفت: مهران به دنبال 
تماس تلفنی فردی ناشناس به بانک رفت تا خرابی یکی 
از دستگاه های عابر بانک را رفع کند اما دیگر خبری از او 
نشد.به دنبال اظهارات زن جوان در نخستین تحقیقات، 
کارآگاهان دریافتند که مهران بعد از خروج از خانه به 
سمت بانک نرفته است. این در حالی بود که مأموران 
در کنترل تماس های تلفنی همسر مهران دریافتند وی 

با مرد جوانی به نام سعید در ارتباط است.

تحت  مهران-  همسر   - شیدا  دیگر  بار  دلیل  به همین 
بازجویی های فنی پلیس قرار گرفت تااینکه وی لب به 
اعتراف گشود و پرده از راز جنایتی شوم برداشت.شیدا 
به  کارآگاهان گفت: مدتی بود به دور از چشم شوهرم با 
سعید رابطه داشتم. ما به هم عالقه مند بودیم و تصمیم 
گرفتیم ازدواج کنیم اما چون من شوهر داشتم و او نیز 
حاضر به طالق دادن من نبود به ناچار باید او را از سر 
را  مهران  قتل  نقشه  خاطر  به همین  می داشتیم  بر  راه 

کشیدیم.
شیدا اعتراف کرد که با کمک سعید دو نفر به نام های 
فرید و احمد را اجیر کردند تا شوهرش را بکشند. وی 
گفت: شب حادثه فرید به مهران تلفن کرد و از خرابی 
را  مهران  نقشه  این  با  و  داد  اطالع  عابربانک  دستگاه 
سوار  را  او  احمد  همدستی  با  و  کشید  بیرون  خانه  از 
خودروی خود کرده و به بیابان های شرق تهران بردند 

و پس از قتل او را در همان محل دفن کردند.به دنبال 
احمد  و  فرید  تکان دهنده زن جوان، سعید،  اظهارات 
اقرارهای متهمانی که مرتکب  بازداشت شدند.با وجود 
این جنایت شده بودند سعید منکر اتهامش شد و گفت: 
من با شیدا دوست بودم اما وقتی متوجه شدم او شوهر 
دارد ارتباطم را با او قطع کردم و حتی به تلفن هایش 
هم پاسخ نمی دادم.با این حال هر چهار متهم در شعبه 
چهارم دادگاه کیفری محاکمه و فرید و احمد به اتهام 
اجرای  از  قبل  آنها  اما  شدند  محکوم  قصاص  به  قتل 
از چوبه  و  اولیای دم رضایت گرفته  از  توانستند  حکم 
قتل  در  معاونت  اتهام  به  سعید  کنند.  پیدا  نجات  دار 
رئیس بانک به 15سال حبس وهمچنین به اتهام رابطه 
نامشروع به 99 ضربه تازیانه محکوم شد. شیدا نیز به 
به 99ضربه  نامشروع  رابطه  اتهام  به  و  ۲5سال حبس 

شالق محکوم شد.

اعزام تفنگداران نیروی دریایی ارتش به مناطق سیل زده

خوشگذرانی برادر زن با پول داماد در هتل !

رئیس بانک، قربانی توطئه شوم همسرش شد

در واکنش به تروریست خواندن سپاه؛
کرد ایران نظامیان آمریکایی در غرب آسیا را تروریست اعالم 

متقابل  اقدام  در  کشورمان  ملی  امنیت  شورایعالی 
در برابر اقدام نابخردانه امریکا، رژیم ایاالت متحده را 
آمریکا  مرکزی  »فرماندهی  و  تروریزم«  »دولت حامی 

موسوم به سنتکام« را »گروه تروریستی« اعالم کرد.
ملی  امنیت  شورایعالی  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
جمهوری اسالمی ایران ضمن محکومیت شدید اقدام 
در  امریکا  متحده  ایاالت  رژیم  خطرناک  و  غیرقانونی 
فهرست  در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  قراردادن 
»سازمان های تروریستی خارجی« در اقدام متقابل در 
برابر اقدام غیرقانونی و نابخردانه   امریکا اعالم می نماید، 
رژیم ایاالت متحده آمریکا را »دولت حامی تروریزم« و 
»فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام« و تمامی 

نیروهای وابسته به آن را »گروه تروریستی« می داند.
متن کامل بیانیه شورای عالی امنیت ملی به شرح ذیل 

است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ایران ضمن  اسالمی  ملی جمهوری  امنیت  شورایعالی 
رژیم  خطرناک  و  غیرقانونی  اقدام  شدید  محکومیت 
ایاالت متحده امریکا در قراردادن سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در فهرست »سازمان های تروریستی خارجی«، 
این اقدام بی اساس را خطر عمده ای برای صلح و امنیت 
منطقه ای و بین المللی و نقض آشکار قواعد آمره حقوق 

بین الملل و منشورملل متحد می داند.
و  آمریکا  برخالف  اسالمی،  انقالب  پاسداران  سپاه 

گروه های  حامی  همواره  که  آن  منطقه ای  متحدان 
بوده اند،  آسیا  غرب  منطقه  در  تروریست ها  و  افراطی 
پیوسته در خط مقدم مقابله با تروریزم و افراطی گری 
انقالبی  و  فداکار  نیروی  این  نقش  و  بوده  منطقه  در 
گروه های  و سایر  النصره  داعش،  القاعده،  با  مقابله  در 
دولت های  و  مردم  توسط  منطقه  در  تروریستی 

آسیب دیده همواره مورد تقدیر است.
برابر  در  متقابل  اقدام  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
می نماید،  امریکااعالم  نابخردانه    و  غیرقانونی  اقدام 
ایاالت متحده آمریکا را »دولت حامی تروریزم«  رژیم 
و  سنتکام«  به  موسوم  آمریکا  مرکزی  »فرماندهی  و 
تروریستی«  »گروه  را  آن  به  وابسته  نیروهای  تمامی 
اجرای سیاست های  فرماندهی مسئولیت  این  می داند. 
به  را  آسیا  منطقه غرب  علیه  امریکا  دولت  تروریستی 
ایران  اسالمی  جمهوری  ملی  امنیت  که  داشته  عهده 
و جان افراد بی گناه ایرانی و غیرایرانی را برای تحمیل 
انداخته  بخطر  متحده  ایاالت  خصمانه  سیاست های 
به  عامدانه  و  وحشیانه  حمله  جمله  آن  از  که  است 
مشارکت   ،1۳67 سال  در  ایران  مسافربری  هواپیمای 
در کشتار مردم یمن و دیگر شهروندان غیر نظامی در 

غرب آسیا را می توان نام برد.
تمامی  امریکا  متحده  ایاالت  رژیم  است  بدیهی 
مسئولیت های عواقب خطرناک این اقدام ماجراجویانه 

را برعهده خواهد داشت.
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رزمی کاران کرمانی 

راهی بیروت می شوند
منصور صادقی به عنوان مربی و فرزاد یغمایی، ابوالفضل نظری، 
محمد خالقی، پویا فرامرزپور و مصطفی افشارپور به عنوان بازیکن 
کیک بوکسینگ wkaجمهوری اسالمی ایران به  در قالب تیم ملی 

منظور حضور در مسابقات قهرمانی آسیا راهی بیروت می شوند.
جمهوری   wka بوکسینگ  کیک  ملی  تیم  مربی  صادقی،  منصور 
گو با  گفت و  اسالمی ایران اعزامی به رقابت های قهرمانی آسیا در 
گفت:  رقابت  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  خبرنگار 
کیک بوکسینگ wka قهرمانی آسیا٢٠ تا ٢٦ فروردین جاری  های 
کشور لبنان در  کنندگانی از سراسر دنیا به میزبانی  با حضور شرکت 

بیروت برگزار می شود.
وی افزود: تیم ملی جمهوری اسالمی ایران در قالب ١٧ ورزشکار، 
دو مربی)یک خانم و یک آقا(، یک داور، یک سرپرست و نماینده 

کشورمان در این رقابت ها حضور می یابد. وزارت به نمایندگی از 
یغمایی،  فرزاد  و  مربی  عنوان  به  صادقی  منصور  افزود:  صادقی 
ابوالفضل نظری، محمد خالقی، پویا فرامرزپور و مصطفی افشارپور 
ایران،  اسالمی  جمهوری  ملی  تیم  قالب  در  بازیکن  عنوان  به 

کرمان در این مسابقات هستند. نمایندگان استان 
کیک  مختلف  های  استایل  در  مسابقات  کرد:  تصریح  وی 
کت،K -1  و  کنتا کت، الیت  کنا بوکسینگ از جمله: لوکیک، سمی 

... برگزار می شود.

کشف ۲۶ هزار لیتر

 گازوئیل قاچاق 

در کرمان
از کشف  انتظامی استان کرمان  رئیس پلیس آگاهی فرماندهی 
یک  از  متهم  یک  دستگیری  و  قاچاق  لیترگازوئیل  هزار   ۲۶

دستگاه تریلر خبر داد.
باشگاه خبرنگاران جوان   استان های  به گزارش خبرنگار  گروه 
کرمان  استان  آگاهی  پلیس  رییس  حسن پور،  اهلل  ید  سرهنگ 
گفت: در تداوم اقدامات فنی و اطالعاتی در امر مبارزه با قاچاق 
با سوخت قاچاق در  اداره مبارزه  استان، کارآگاهان  سوخت در 
سه راهی راین به دستگاه تریلر مشکوک و آن را متوقف کردند.

لیتری  هزار  از خودرو مذکور ۲۶ مخزن  بازرسی  در  افزود:  وی 
گازوئیل قاچاق کشف و یک متهم دستگیر شد.

وی تصریح کرد: متهم سوخت قاچاق را تحت عنوان اسید چرب 
حمل  جنوبی  استان های  مقصد  به  و  بارگیری  تهران  استان  از 
می کرد که با هوشیاری ماموران مبارزه با قاچاق کاال و ارز این 

پلیس شناسایی شد.
این مقام انتظامی گفت: اعمال سودجویانه قاچاقچیان عالوه بر 
ضربه به اشتغال و تولید داخلی باعث خروج سرمایه های ملی از 

کشور می شود که تبعات جبران ناپذیر اجتماعی به همراه دارد.

آبگرفتگی ۱۰ خانه 

در ماهان براثر سیالب
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان و جانشین ستاد 
مدیریت بحران استانداری کرمان با بیان اینکه آب داخل ۷ خانه 
در قناتغستان، یک خانه در ماهان و ۲ خانه در امیر آباد رفته 

است، از وضعیت عادی در این منطقه خبر داد.
سید مصطفی آیت اللهی موسوی معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری  بحران  مدیریت  ستاد  جانشین  و  کرمان  استانداری 
کرمان در گفتگو با خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
باغ  از جاده هفت  آب  بارندگی ها  پی  در  ازکرمان، گفت:  جوان 
حرکت و به داخل ۷ خانه در قناتغستان، ۱ خانه در ماهان و ۲ 
خانه در امیرآباد رفته است که با پیگیری های صورت گرفته آب 
این منازل تخلیه و هم اکنون وضعیت در این مناطق عادی است.
معبر  سطح  از  ها  خانه  بودن  پایین  اتفاق  این  علت  گفت:  وی 

بوده است.
از  شده  کسب  اطالعات  طبق  گفت:  نیز  سیرچ  درباره  موسوی 

بخشدار، هیچ موردی در این منطقه وجود نداشته است.
مجید سعیدی مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری کرمان 
دست  باال  در  بند  سیل  یک  تخریب  باعث  سیالب  این  گفت: 
وارد  آب  نتیجه  در  که  شد  ماهان  توابع  از  قناغستان  روستای 

برخی معابر این روستا شد.
در شهرستانهای رفسنجان ، انار ، سیرجان و رابر هم در ساعتهای 

گذشته بارش شدید باران و تگرگ گزارش شد . 

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان با اشاره به اینکه 
قرار  کشور   ۱۳ جایگاه  در   ۹۶ سال  در  کل  اداره  این 
رتبه در سال ۹۷ خبر  این  از تک رقمی شدن  داشت، 
استان  داریم، جزو ۵  و گفت: در سال ۹۸ تصمیم  داد 

برتر کشور باشیم.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان  محمدتقی امیری خراسانی در دیدار نوروزی خود 
ایرانگردی  هتل  در  که  استان  جوانان  و  ورزش  جامعه 
آرزوی  و  جدید  سال  تبریک  ضمن  شد،  برگزار  کرمان 
این سال، درگذشت فوالدی،  برای حاضران در  موفقیت 
مدیرکل سابق ورزش و جوانان استان کرمان را تسلیت 
وزارت  سابقه ی  با  کارمندان  از  وی  کرد:  بیان  و  گفت 
ورزش و جوانان بود که سابقه ی مدیرکلی در چند استان 

کشور را در پرونده داشت.
 وی گفت:  چهارشنبه ، مراسم ختمی از ساعت  ۱۶ تا 
۱۸ در محل تکیه میدان قلعه برای این بزرگمرد ورزش 
برگزار می شود که  از همین جا از جامعه ی بزرگ ورزش 
و جوانان برای حضور در مراسم دعوت به عمل می آید.
استان های  در  اخیر سیل  به حوادث  امیری خراسانی 
شمالی کشور اشاره کرد و ضمن تسلیت به کسانی که 
عزیزانشان را در  این اتفاق از دست دادند آرزو کرد: بزودی 

زود همه ی این عزیزان به زندگی عادی خود برگردند.
وی افزود: با دستور مقام عالی وزارت و استاندار کرمان، 
باش  آماده  حال  در  ما  ورزشی  سالن های  اکنون  هم 
هستند تا در صورت بروز حوادث مشابه ی احتمالی در 

خدمت مردم باشیم.
ی  خودجوشانه  حرکت  از  تقدیر  با  خراسانی  امیری   
مردمی  های  آوری کمک  در جمع  جوانان  های  سمن 
کرد:  تصریح  کشور  شمال  زدگان  سیل  به  ارسال  برای 
هم اکنون این کمک ها در سه پایگاه توسط این سمن 
ها جمع آوری و به استان های شمال کشور ارسال می 

شود.
وی یادآور شد: هیات های کوهنوردی و موتور سواری و 
ریزی  برنامه  مانند  خاصی  برنامه های  نیز  اتومبیلرانی 

برای اعزام گروه های امدادی و خودرو هایی برای مناطق 
سیل زده ارائه کرده اند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان از راه اندازی یک 
موکب حسینی برای ارائه ی غذای گرم بین سیل زدگان 
بیان کرد:  و  استان خبر داد  توسط سمن های جوانان 
اولیه  مواد  توانند در بحث  جامعه ورزش و جوانان می 
کمک های خود را به پایگاه های جمع آوری کمک های 
مردمی سمن های جوانان ارائه دهند تا بتوانیم در بحث 

رساندن غذای گرم به سیل زدگان سهیم شویم.
 امیری خراسانی به رشد حوزه ی ورزش و جوانان استان 
در سال ۹۷ اشاره کرد و  خطاب به حاضران گفت: سال 
۹۷ با تمام سختی ها به پایان رسید، سالی که با تالش 
حوزه ی  و  ورزش  حوزه ی  در  عزیزان  شما  شائبه ی  بی 

جوانان اتفاقات خوبی رقم خورد.
افتخارات  کسب  شاهد  جوانان  حوزه ی  در  افزود:  وی 
برگزاری  و  بودیم  وزارت  سیاست های  بحث  در  خوبی 
نشان  کرمان،  میزبانی  به  جوانان  ملی  مجمع  دومین 
در  و  ورزش  وزارت  در  کرمان  استان  جایگاه  دهنده ی 

حوزه ی جوانان بود.
امیری خراسانی تصریح کرد: در بخش ورزشی هم شاهد 
حضور و مدال آوری نمایندگان استان کرمان در رقابت 
های آسیایی و پاراآسیایی جاکارتای اندونزی بودیم که 
هم از نظر کمیت و هم کیفیت در تاریخ ورزش استان 

کرمان بی سابقه بود.
برنامه  با  آتی  مسابقات  در  کرد:  امیدواری  ابراز  وی   
ریزی های بهتر شاهد کسب موفقیت های درخشان تری 

باشیم.
اعالم  با  از سخنانش  امیری خراسانی در بخش دیگری 
اینکه بر اساس گزارش کمیته هیئت پزشکی ورزشی، در 
سال ۹۵ حدود ۶۵ هزار ورزشکار سازمان یافته داشتیم، 
یادآور شد: این رقم در سال ۹۶ به حدود ۷۵ هزار و به 
لطف خدا و همت همه ی دست اندرکاران در سال ۹۷ به 

۱۰۹ هزار نفر رسید.
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان بیان داشت: این 

اتفاق خوبی است که نشان می دهد، ورزش استان کرمان، 
مخصوصاً توسط هیئت ها و شهرستان ها رو به رشد است 
و تحرک دارد و امیدواریم در سال ۹۸ نیز شاهد افزایش 

بیشتر این آمار باشیم.
انجمن خیرین ورزشی  اینکه  اعالم  با  امیری خراسانی   
اندازی  راه   ۹۶ سال  از  کرمان  استان  ساز  ورزشی  و  یار 
شده است، گفت: در این سال رتبه ی سوم کشور را نظر 
خیرین ورزشی یار داشتیم و در سال ۹۷ موفق به کسب 
اتفاق  این  امیدواریم  که  شدیم  کشور  نخست  ی  رتبه 

تداوم داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه این اداره کل در سال ۹۶ در جایگاه 
که  بود  هایمان  برنامه  در  افزود:  داشت،  قرار  ۱۳ کشور 
اساس  بر  و  برسیم  رقمی  تک  رتبه ی  به   ۹۷ سال  در 
آخرین گزارشی که تا انتهای بهمن ماه ۹۷ از سوی دفتر 
اعالم  وزارت ورزش و جوانان  استان های  امور  هماهنگی 
ارائه ی  با  زودی  به  که  رقمی شده  مان تک  رتبه  شده، 

گزارشات نهایی، به صورت رسمی اعالم می شود.
امیری خراسانی تأکید کرد: در سال ۹۸ تمام تالشمان 

این است، جزو ۵ استان برتر کشور باشیم.
 وی با اعالم اینکه از سال گذشته، سامانه ی مخصوص 
کرد:  تصریح  است،  شده  اندازی  راه  ورزشی  هیئت های 
که  داشت  ای  اولیه  اشکاالت  سامانه  این  کار،  بدو  در 

خوشبختانه روز به روز در حال رفع شدن هستند.
امیری خراسانی یادآور شد: از هیئت ها درخواست می 
دیگر  تا  کنند،  سامانه  وارد  روز  به  را  اطالعاتشان  کنم، 
عزیزان  مزاحم  مکتوب  یا  نگاری  نامه  تلفنی،  به صورت 

نباشیم.
این  کرد:  بیان  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
کل،  اداره  هیات،  بین  ارتباط  می کند،  کمک  سامانه 
وزارت ورزش و حتی فدراسیون ها دوسویه باشد و همین 
در ارتقاء وضعیت ورزش و جوانان استان تأثیرگذار است.

 امیری خراسانی در بخش دیگری از سخنانش به استقرار 
بازرسی کل کشور در اداره کل استان به مدت حدود یک 
ماه و نیم طی مرداد ماه سال ۹۷، اشاره کرد و گفت: بعد 

از بررسی های انجام شده، یکی از ایرادات موجود، بحث 
اشکاالت در مستند سازی هیئت ها عنوان شد.

به  اسنادشان  هیئت ها،  از  برخی  متأسفانه  افزود:  وی 
لذا  نیست،  شده  حسابرسی  درست  و  منظم  صورت 
رسمی  کارشناسی  یک  با  که  خواسته  ما  از  بازرسی 
انجام  کار  این  که  شود  تنظیم  قراردادی  حسابداری 
شده و وی هم اکنون، در اداره کل مستقر است و تمام 
مالی  اسناد  موظفند،  و شهرستانی  استانی  هیئت های 
سال های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ خود را ارائه دهند تا حسابرسی 
البته به هیچ عنوان  شود. امیری خراسانی تأکید کرد: 
است،  این  هدف  بلکه  نیست،  مطرح  گیری  مچ  بحث 

تنظیم اسناد به درستی انجام شود.
 وی با اعالم اینکه بازی های اُلمپیک و پارااُلمپیک ۲۰۲۰ 
پیش  در  را  فرانسه  و ۲۰۲۴  ژاپن، ۲۰۲۲ چین  توکیوی 
داریم، تصریح کرد: هر هیئت ورزشی که فکر می کند، 
ورزشکاران مستعدی برای این رقابت ها دارند، نام ورزشکار 
و رشته ی تخصصیش را طی امروز و فردا به منظور انجام 
برنامه ریزی های بهتر به اداره کل ارسال کنند.  امیری 
خراسانی یادآور شد: به دنبال این هستیم، به ویژه برای 
از  ژاپن  توکیوی   ۲۰۲۰ پارااُلمپیک  و  اُلمپیک  بازی های 

معین های اقتصادی به نحو احسنت بهره ببریم.
در ادامه از سوی هیئت والیبال استان با اهدای لوحی از 
زحمات و حمایت های امیری خراسانی مدیرکل ورزش و 
جوانان استان کرمان برای پیشرفت ورزش والیبال استان 

تجلیل شد.
ادارات  از خدمات سال گذشته ی رؤسای  همچنین 
شهرستان ها و هیات های ورزشی استان که در حال 
حاضر دیگر عهده دار این سمت نیستند، تقدیر شد.

بر این اساس، از روسای ادارات شهرستان های کرمان، 
رابر  و  زرند  انار،  گنج،  قلعه  فهرج،  کهنوج،  عنبرآباد، 
تکواندو،  بسکتبال،  ورزشی  های  هیئت  رؤسای  و 
پهلوانی و زورخانه ای،  شطرنج، وزنه برداری، هاکی، 
لوحی  اهدای  با  کبدی  و  بیلیارد  اسکواش،  هندبال، 

تجلیل شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان :

رتبه ی ورزش و جوانان کرمان تک رقمی شد

خبر

افقی: 
1- از استانهای هم جوار با استان کرمان 

2- عقیده و نظر - بچه گوسفند - همراه عروس 
به خانه بخت می رود.

3- ساختمانهای بسیار بلند - حدیث مشهور 
4- همیشه و جاوید - ناگهان - برده و غالم 

5- از البسه بومی مردمان استان کرمان 
سید  حضرت  باوفای  یاران  از   - احصائیه   -6

الشهدا- کوزه آب و ظرف شراب 
و  ضعیف   - دریایی  چراغ   - بیمار  هذیان   -7

رنجور - شهری در مراکش 
قیراندود شده - سود و بهره - باعث و  8- خم 

بانی 
به  پساوند مصدری  از   - سریانی  ماههای  از   -9
معنای خاموشی - نامی دخترانه - نوعی گیاه و 

ساج 
10- از حواس پنجگانه - خواب آور 

11- شبه جزیره ای در شمال اروپا - از ماکیان 
نوعی   - عربی  زبان  در  استفهام  آدات  از   -12
اشعه و از عالمات مجهول در ریاضی - دشمن 

و خصم - عناد کننده 
13- وارونه بخوانید بدکاره و فجور است - رمز و 

رازها - موقتی و زودگذر 
14- جنبش حفیف - توریست و سیاح - دارایی 

و سرمایه 
15- از انواع البسه زنانه استان کرمان - اثری از 

علی بن عیسی اربلی 

عمودی: 
1- نامی برای جهان آخرت - نزدیک بین 

2- گل حرمان - برد معروف - از انواع پاپوش 
های مردانه مردمان استان کرمان 

محصوالت  الکتریکی  لوازم  بر  مارکی   -3

کشورمان - مایه حیات و روشنی 
4- چاه ها - نامی پسرانه به معنی فریفته - در لغت 

زند به معنای روسپی است.
5- دیکتاتور خودکامه و مستبد شیلی - با شرم و 

حیا - آتش افروخته 
6- قیمت و ارزش - اثری از امیرخسرو دهلوی 

7- از روسای جمهوری اسبق آمریکا 
8- ادله - حرف شرط و انتخاب - گنج وارو 

ناچیز -  انواع شکالت - رطوبت  بر  9- مارکی 
پنبه پاک نکرده 

10- شخص دارای جاه و مقام - از القاب پیامبر 

گرامی اسالم )ص( - حکیم ربّانی و خداشناس 
 - سنت  اهل  اصطالح  در  راشدین  خلفای   -11

خرس چینی 
12- از اعداد مضرب ده - میوه آبدار تابستانی - 

مادر - مظهر الغری 
ای  پارچه   - اند  دانسته  اکبر  جهاد  را  آن   -13
 - کنند  درست  کرک  یا  پشم  از  که  ضخیم 

پیشوای زرتشتی 
 - اتومبیل  برقی  وسائل  از   - شونده  ناامید   -14

گردی و کجی 
15- آهنگر - سفیه و کم عقل - زیرپا مانده 
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شهر سخت افزار 
تعمیرات تخصصی لپ تاپ

و محصوالت اپل 

09133985950
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رتبه کسب شده در طرح رتبه بندی: 37/6روزانهم  چاپ : مهدوی 32134838
تلفن :  33124737ـ 33127794 ـ 33129371 دورنگار : 33127795   

با خبر شدم  که  بود  اسفندماه سال گذشته  اواسط  از 
امسال برخالف ایام نوروز سالهای گذشته شاهد اجرای 
تئاتر در کرمان خواهیم بود. تئاتر »برزخ« به کارگردانی 
ابتدای فروردین ماه همانطور  از  فرهاد باغینی پور که 
که وعده داده بود روی صحنه رفت و مهمانان نوروزی 
اثرش  آخرین  که  پور  باغینی  فرهاد  کرد.  میزبانی  را 
بهرام  استاد  قلم  به  آرش  نمایشنامه  اجرای  به  مربوط 
بیضایی بود این بار به اجرای نمایش »برزخ« پرداخته 
نوروز  ایام  در  شهامت  نهایت  در  که  نمایشی  است. 
اجرا شد و هنوز هم درحال اجرا است و قرار است تا 
نگه  روشن  را  کرمان  تئاتر  چراغ  ماه  فروردین  انتهای 
آزاده  محمدعلی ضیاسیستانی،  اثر  این  بازیگران  دارد. 
خاندانی، راحله یوشعی و فرهاد باغینی پور هستند که 
به راستی بازیگری فرهاد باغینی پور در این بین بسیار 
جالب توجه و دلنشین بود. بنده با توجه به نکات فنی 
این نظر را مطرح نمی کنم، تنها به عنوان یک تماشاگر 
دائمی تئاتر اعالم می دارم که نقش آقای باغینی پور 
بسیار باورپذیر و چشم نواز اجرا می شود. البته امیدوارم 
که متخصصان علمی و فنی تئاتر نیز از این بازیگری به 

نیکی یاد کنند.
از  پس  دنیای  از  موهوم  و  نامعلوم  تعلق  یک  »برزخ« 
مرگ است که در یک اختالط با چاشنی طنز افکار و 
ایده های گوناگون در این باره را مطرح می سازد. در 
این نمایش تقریبا برای اولین بار بود که بنده مشاهده 
به  یکدیگر  به  موافق  جنس  های  عالقه  درباره  کردم 
راحتی سخن گفته می شود و به صورت نیمه مستتر 
مبارک  اتفاق  یک  این  شود.  می  بحث  آن  شر  درباره 
بازی  فضای  چنین  کرمان  در  تئاتر  بازبینی  که  است 
است  درست  است.  گرفته  نظر  در  هنرمندان  برای  را 

که نکته مذکور در پیام نمایش نقش اصلی را ایفا نمی 
کند، اما اینکه بتوان درباره چنین نکات مگویی -فارغ از 
خوب و بد بودن آن- صحبت کرد، بسیار ارزشمند است. 
پرده  ها  انسان  ما  از  بسیاری  روح  کشمکش  از  برزخ 
نما  نخ  قرنهاست  شاید  که  ای  پرده  کند،  می  برداری 
شده، اما هنوز اصرار داریم که آن را دور خود بپیچیم. 
حرف های گفتنی در این نمایش بسیار بود و بنده از 
اختصاص دادن یک ساعت و نیم از وقتم برای تماشای 
این نمایش پشیمان نیستم. اگرچه در انتقال پیام نهایی 
و اصلی این نمایش ضعیف عمل کرده است و حتی در 

پرده ی آخر این نمایش شاهد القای لفظی و مستقیم 
از سوی بازیگران برای انتقال پیام هستیم، اما بازهم می 
توان ضعف های این اثر را به شهامت اجرا در ایام نوروز 

بخشید و از تماشای آن لذت برد.
ایام  در  تقریبا  که  دانیم  می  تئاتر  دائمی  مخاطبان  ما 
اجرایی  هم  اگر  و  شود  نمی  اجرا  تئاتری  هیچ  نوروز 
شود کمتر کسی به تماشا می رود، با وجود آگاهی از 
این  تقبل  به  نو حاضر  نمایش  گروه  اینکه  اوضاع،  این 
است  کرده  انتخاب  را  نوروزی  اجرای  و  شده  ریسک 
قابل تقدیر است. زمانی که یک هنرمند با وجود ریسک 

احتمال دیده نشدن اثرش اقدام به اجرا می کند باید از 
اعتماد به نفس و قدرت قابل قبولی برخوردار باشد. از 
سویی دیگر این از خود گذشتگی که برای روشن نگه 
داشتن چراغ تئاتر کرمان انجام می شود بسیار میمون 
و مبارک است. بنده تقدیر و تشکر ویژه خود را از این 
گروه با شهامت شفاها خدمتشان عرض کردم و اکنون 
کتبا نیز از این عزیزان سپاسگزارم که امسال مخاطبان 
تئاتر را سیراب کردند. تماشای این نمایش را به مردم 
هنردوست و هنرفهم کرمان توصیه می کنم و امیدوارم 
که روال نامیمون کساد بودن تئاتر در ماه فروردین به 

واسطه چنین آثاری نابود شود و شعار »همواره تئاتر« 
سرانجام در این شهر که داعیه دار هنر است به واقعیت 

نزدیک تر شود.
»برزخ« هر روز راس ساعت هفت و نیم شب در پالتو 
پایان  تا  است  قرار  و  شود  می  اجرا  صنعتی  همایون 
ضعیفی  امکان  و  باشد  داشته  اجرا  ادامه  ماه  فروردین 
هم وجود دارد که ناگهان پایان همین هفته به کار خود 
پایان دهد. بنابراین به دوستداران توصیه می کنم که 
هرچه سریع تر برای تماشای این اثر هنری اقدام کنند.

شهامت نوروزی در برزخ
یادداشتی به بهانه اجرای نمایش »برزخ« به کارگردانی فرهاد باغینی پور:

به قلم 
محمد فتح نجات

به راستی ما امروز حافظ را چقدر می شناسیم و از حافظ چه می دانیم؟ 
جز اینکه دیوان غزلیات او را همچون یک کالم لوکس و تجملی در آغوش 
فال گیری  که همچون  می خواهیم  او  از  مواقع  بعضی  و  گذاشتیم  اتاقمان 
کوچه گرد برایمان غیب گویی کند. ما حافظ را آنگونه که خود دوست داریم 
و می پسندیم می شناسیم، این که امروز جامعه ما گرفتار بد اخالقی های 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، آلودگی اقتصادی و فساد است مبین این است 
درست  فهم  و  حافظ  برای شناخت  که  چرا  نمی شناسیم  را  حافظ  ما  که 
قرآنی  و  حیاتی  و  فرهنگی  سیاسی،  اجتماعی،  انسانی،  ظرایف  و  دقایق 
و  آزاداندیشی، حقیقت جویی، سالوس ستیزی  نماد  به عنوان  او  غزل های 
انسانی باید طرحی نو در اندازیم و به جای فال حافظ به دنبال حال حافظ 

باشیم. 

ایرانی  هویت  سند  و  هستی  و  چیستی  پاسخ  خودشناسی،  آیینه  حافظ 
وانسان دوست  اراده ملتی فرهنگ مدار  ماست. شعر حافظ تجسم هنری 
است که در مقابل تهاجم وحشیانه مغول به مدد ارزش های واالی فرهنگی و 
انسانی نه تنها قد خم نمی کند، بلکه روح وحشی ایلخانان مغول را در نسیم 
نوازش فرهنگ خویش رام می کند و به تسلیم وا می دارد. حافظ کیمیاگری 
است که با قدرت عشق و به مدد صفای باطن، نفس سلیم، اندیشه بلند و 
آرمان های انسانی خویش در جان و جهان طرحی نو در می اندازد و دشمنان 

را به دوستانی همدل و همراه تبدیل می کند. 
منـــم که شــهره شهرم به عشق ورزیدن   

مــــــــــ نم که دیده نیالوده ام به بد دیدن 
وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم  

که در طریقت ما کافری است رنجیدن 
حافظ چکاد آمال و آرزوها و پژواک فریاد در گلو شکسته ملتی است که 
در فتنه خیز حوادث، استوار و راست قامت ایستاده است. حافظ نمونه کامل 
انسانی است که همه قابلیت ها و ظرفیت های انسانی اش به مدد فطرت پاک 
و الهی به فعلیت درآمده است. انسانی که تجسم  کامل کرامت، مناعت طبع 
آرمانی  آیینه غزل های روشن حافظ، سیمای  در  ما  و  است  نفس  و عزت 

خودمان را تماشا می کنیم، سیمای آرمانی انسانی که باید باشیم و اکنون 
همچنان  آوازه  و  شهرت  رغم  به  حافظ  که  است  تأسف بار  چه  و  نیستیم 
نام و آوازه  شاعری گمنام و ناشناخته است و ما چه سوگوارانه دل بسته 
حافظ شده ایم و به دیوانش به عنوان یک فالنامه می نگریم افسوس و دریغ 

و درد .....
ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم 

عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است
خوش برانیم جهان در نظر راهروان 
آسمان کشتی ارباب هنر می شکند

گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید
حافظ از خصم خطا گفت نگیریم بر او

جامه کس سیه و دلق خود ارزق نکنیم
کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم

فکر اسب سیه و زین مغرق نکنیم
تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم

گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم
ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم

به قلم محمد برشان 

حال و فال حافظ 


