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امام جمعه کرمان:

کرمانی ها 
به یاری مردم 

مناطق سیل زده بشتابند

وداع  با

 کمال الملک

 سینمای ایران

شهید از طلوع تا عروج
جهادگر شهید محمد عسکری

درس های سیل نوروز98

یادداشت روز:
نقش فانتزی رسانه ملی 

در زمان بروز حوادث غیر مترقبه!

یکشنبه 18 فروردین ماه 1398
 1 شعبان 1440
7 آوریل 2019

سال بیست و چهارم 
شماره  2975

WWW.KERMANEMROOZ.COM

کوته اندیشی در آب

هشت صفحه
هزار تومان هم  روزان

یادداشت مدیر مسئول:

کرمان شهردار 

 بهترین مدیر نوروزی
گزارش »کرمان امروز« 

از ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه های 
مناطق ییالقی شهر کرمان، سکوت مسئوالن

 و فجایعی که ممکن است رخ دهد:

مناطق ییالقی شهر کرمان و بسیاری از ییالق های استان کرمان همچون کوهپایه و روستاهای تابعه 
و دهستان سیرچ از جمله مناطقی هستند که در خطر سیالب قرار دارند. گزارش ها و مشاهدات 
حاکی از آن است که از تونل شهداد تا انتهای سیرچ تقریبا در همه دره ها و داخل روستا در مسیر 
و بستر رودخانه مردم خانه ساخته اند و یا در کوهپایه و روستاهای پشته شیران و ده شیب و... نیز 
آثاری از ساخت و ساز در بستر رودخانه دیده می شود. جالب توجه است که هر گونه واگذاری 
زمین و یا ساخت و ساز در حریم و یا بستر رودخانه ها باید با استعالم از اداره امور منابع آب انجام 
شود. حال اینکه این خانه ها چگونه ساخته شده و یا مجوز گرفته اند خود جای سئوال است و باید 

متن کامل درصفحه هشتمپرتقال فروش را پیدا کرد! 

تقریبا در حریم همه رودخانه های عریض و پرخطر استان کرمان، ساخت 
و ساز انجام شده است ، استان کرمان آبستن یک فاجعه بزرگ است

به  نسبت  دارد  نظر  در  کرمان  واحد  سیمرغ  شرکت 
عملیات نصب ورق های گالوانیزه سینوسی یا کرکره ای 
در الیه زیرین سالن های تولید و بسته بندی به ابعاد 
6 ×15× 96 )متر( را که به صورت پیچ روپالک می 
سوابق  دارای  که  شرایط  واجد  پیمانکار  به  را  باشد 

کاری مرتبط می باشد واگذار نماید.
از عالقمندان دعوت به عمل می آید ضمن بازدید از 
محل اجرای کار واقع در کیلومتر 3 منطقه بهرامجرد 
برای  شرکت  این  احداث  دست  در  سایت  نگار   -
دریافت اسناد مناقصه پس از انتشار آگهی تا تاریخ 
98/1/22 به امور اداری شرکت واقع در خیابان امام 

خمینی - نبش کوچه 27 مراجعه فرمایند. 
شرکت سیمرغ واحد کرمان 

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

نیازمندیم

در مرحله اسکلت 

سند تجاری مسکونی با 1100 متر 

زیربنا در 4 طبقه شهرستان بافت

تلفن : 88195011- 021

فروش ساختمان برای بانکها

موسسات و رستوران 

پیام تبریک مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان به سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی
مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان به سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی ،دریافت نشان عالی ذوالفقار از سوی مقام معظم رهبری را تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:
به نام خالق هستی

حضور ارجمند یار سرافراز انقالب اسالمی ایران
سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی

با سالم و درود فراوان؛ 
برگ زرین دیگری در صحیفه افتخارات و دالورمردیهای شما رهرو راه دین و دیانت و فرزند خلف انقالب اسالمی رقم خورد و با دریافت »نشان عالی 
ذوالفقار« از دستان مبارک طالیه دار پرچم جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خامنه ای مد ظله العالی،  این سربلندی و سرافرازی برای همیشه در 

تاریخ انقالب و کتاب پر بار تالش های ارزنده تان ثبت و ضبط گردید.
با کمال مسرت و شادمانی و در آمیزه ای از ارادت و صمیمیت این توفیق را به همه مردم عزیز کشور خصوصاً پاسداران و بسیجیان و نیز وجود ارزشمند 

حضرت عالی تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
محمد طاهری - رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان

تبریک
سرکار خانم عباسپور و جناب آقای محمدحسین اسکندری زاده 

مصیبت درگذشت مادر متدین، خیرخواه و عزیزتان »حاجیه خانم نیره مرتضوی« را از صمیم قلب تسلیت عرض می نماییم. خداوند متعال 
روح پاکش را با حضرت زهرا )س( محشور نماید و به بازماندگان صبر و اجر عنایت فرماید.

مدیران و کلیه همکاران موسسه خیریه کوثر مشیز
مجتمع آموزشی ریحانه 
مراکز درمانی، شبه خانواده، توانخواهان مشیز

هوالباقی

مردم کرمان   23 سال است 

که واقعیت را در 

»کرمان امروز« می خوانند

شرکت شکوفا صنعت پویا
مسئول دفتر خانم_آقا با روابط عمومی باال مسلط به زبان 

انگلیسی با حداقل دو سال سابقه کار دفتری
عالقمندان می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل 

Info@pouyan-group.com ارسال نمایند.

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

 نماینده ولی فقیه در استان کرمان از مردم کرمان خواست که 
داشته  زده  سیل  مناطق  مردم  به  کمک  برای  ای  ویژه  اهتمام 

باشند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم حسن علیدادی سلیمانی 
در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان با اشاره به سیالب های 
که  خانواده هایی  به  کرد:  اظهار  کشور  مناطق  برخی  در  اخیر 
عزیزانشان را در جریان این مساله از دست داده اند تسلیت عرض 

می کنم.
وی خواستار حل مشکالت مردم مناطق سیل زده شد و ادامه داد: 
مردم در این زمینه با دستگاه های امدادی و ارگان های مربوطه 

همکاری الزم را داشته باشند.
فناوری  ملی  روز  گرامیداشت  با  ادامه  در  کرمان  جمعه  امام 
هسته ای اظهار کرد: تکمیل چرخه سوخت هسته ای کشور یکی 

از مهم ترین دستاوردهای انقالب اسالمی ایران به شمار می رود.
حجت االسالم علیدادی سلیمانی با اشاره به اینکه دشمنی های 
آمریکا  همانند  نیز  اروپا  گفت:  ندارد،  پایان  جهانی  استکبار 

نمی تواند پیشرفت ایران را ببیند.
نماینده ولی فقیه در استان کرمان با تاکید بر اینکه مسئوالن به 
برجام دل خوش نکنند، افزود: باید در این زمینه نهایت دقت و 
هوشیاری به کار گرفته شود چرا که کوچک ترین قصوری در این 
خصوص در تاریخ ثبت می شود و باید در برابر آیندگان پاسخگو 
باشیم. وی تاکید کرد: باید بستر الزم برای فعالیت جوانان در این 
زمینه فراهم شود؛ جوانان توانایی فراوانی دارند و می توانند کشور 

را متحول کنند.
امام جمعه کرمان همچنین با گرامیداشت روز جمهوری اسالمی 
اسالمی  جمهوری  نظام  علیه  آمریکا  توطئه های  تمامی  افزود: 

ایران طی ۴۰ سال اخیر منجر به شکست شده است.
حجت االسالم علیدادی سلیمانی با اشاره به اینکه طی روزهای 
اخیر شاهد بودیم آمریکا حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جوالن 
آمریکا  گونه  حماقت  اقدام  این  افزود:  شناخت،  رسمیت  به  را 
مساله  این  برابر  در  ایران  قطعاً  و  بوده  آنها  شعارهای  برخالف 

خواهد ایستاد.

امام جمعه کرمان:

کرمانی ها به یاری مردم مناطق سیل زده بشتابند

خبر
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان :

در استان کرمان 82 هزار نفر از خدمات 

طرح ایمنی و سالمت بهره مند شدند 
 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان گفت: در ایام نوروز امسال 
82 هزار و 2۴8 مسافر نوروزی از  خدمات نوزدهمین طرح ملی ایمنی 

و سالمت در استان کرمان بهره مند شدند.  
به گزارش ایسنا منطقه کویر، »رضا فالح« اظهار کرد: نوزدهمین طرح 
ملی ایمنی و سالمت با شعار »همراهتان هستیم« در 28 اسفند 97 در 
استان کرمان با حضور استاندار و سایر مسئولین استانی در محل پست 

شهید حسین نامجو افتتاح شد .
وی با اشاره به حضور و مشارکت ۴2۰ عضو جوان خانم و آقا در برگزاری 
طرح ملی خدمات نوروزی هالل احمر افزود: طرح ملی ایمنی و سالمت 
با برپایی 33 پست )ثابت و سیار(، 2۴ فضای دوستدار کودک، 7 خیمه 

نماز و 9 ایستگاه سالمت در استان کرمان برگزار شد.
فالح با اشاره به اینکه 82 هزار و 2۴8 نفر از خدمات پست های ایمنی 
و سالمت در سراسر استان بهره مند شدند، تصریح کرد: 73 هزار و ۴۰6 
نفر از خدمات پست های ثابت و 8 هزار و 8۴2 نفر از خدمات پست های 
سحاب ) سامانه حرکت های بشردوستی( در ایام نوروز بهره مند شدند.
با اشاره به همکاری پزشکان داوطلب و اعضای جوانان در پست   وی 
سالمت اظهار کرد: در راستای حساس سازی و آگاهی عموم مردم از 
ایستگاه  به  مراجعه  با  از مسافران  نفر  و 1۰6  سالمت خویش؛ 5 هزار 
سالمت از خدماتی همچون ویزیت و اندازه گیری فشارخون بهره مند 

شدند.
اجرای طرح  به  اشاره  با  کرمان  استان  احمر  مدیرعامل جمعیت هالل 
ملی پویش بهرفت در پست های ایمنی و سالمت استان کرمان گفت: 
رانندگان نخستین گروه هدف پویش بهرفت هستند که اعضای جوانان 
از طریق ارتباط چهره به چهره با مسافران و اطالع رسانی در خصوص 
از مسئوالن،  نفر  و 5۰2  ها موفق شدند، ۴۰ هزار  پرخطر جاده  نقاط 

مسافران و رانندگان را به پویش ملی بهرفت دعوت کنند.
وی تصریح کرد: از آنجایی که اقامه نماز در همه مراحل زندگی و در 
همه کار ها مقدم تر است، خیمه های نماز در جوار پست های ایمنی و 
سالمت در سطح استان کرمان برپا شده است که 3 هزار و 979 نفر به 

این خیمه ها مراجعه کردند.
و  99  هزار  افزود: 13  دوستدار کودک  فضای  برپایی  به  اشاره  با  وی 
خردسال در این مکان ها از بازی های متنوع، سرگرمی، نقاشی و قصه 

خوانی بهره مند شدند.
کرد:  تصریح  پایان  در  کرمان  استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
اعضای جوانان جمعیت هالل احمر استان کرمان، مسافران نوروز 98 را 
با موارد مهم امدادی و ایمنی با توزیع 72 هزار و ۴12 بروشور، پوستر و 

سی دی های آموزشی و انگیزشی آشنا کردند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان تشریح کرد:

آخرین وضعیت آب پشت سدهای استان کرمان
 

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان کرمان گفت: متاسفانه مشکالت 
بارندگی های  به  توجه  با  و  بوده  در وضعیت خشکسالی  استان  شمال 
به جای  همچنان  منطقه  این  در  وضعیت  اما  استان  و  کشور  در  اخیر 

خودش باقی مانده است.
»ابراهیم علیزاده« در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه کویر، در خصوص 
کرمان  استان  در  اخیر  های  بارندگی  از  پس  استان  سدهای  وضعیت 
گفت: ظرفیت سد سیرجان 38 میلیون متر مکعب بوده که اکنون 1۰ 

میلیون آب پشت آن ذخیره شده است.
وی ۴۰ میلیون مترمکعب را میزان ظرفیت سد بافت دانست و بیان کرد: 
سد بافت در حال حاضر فقط 33 میلیون مترمکعب آب ذخیره دارد، 
سد جیرفت از 33۰ میلیون مترمکعب ظرفیتش 18۰ میلیون مترمکعب 
آن پر شده و مابقی ظرفیت سد خالی استضمن آنکه سد بم نیز 17۰ 
میلیون مترمکعب ظرفیت دارد که هم اکنون 1۴۰ میلیون آب در مخزن 

آن ذخیره شده است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان کرمان از رصد لحظه ای مخازن 
سدهای استان برای تنظیم ورودی و خروجی آب سدها خبر داد و بیان 
کرد: متوسط  بلندمدت بارندگی استان 129 میلیمتر است که در سال 
آبی گذشته )مهرسال 96 تا مهرسال  97(  استان کرمان 53 میلیمتر 
 12۰ تاکنون(   97 )مهر  جاری  آبی  سال  در  اما  است  داشته  بارندگی 

میلیمتر متوسط بارندگی ایستگاه های آب منطقه ای را نشان می دهد.
کل  اداره  با  منطقه ای  آب  بارندگی  میانگین  اختالف  علت  به  وی 
قرارگیری  محل  ایستگاه ها،  تعداد  کرد:  عنوان  و  پرداخت  هواشناسی 
دالیل  مهمترین  از  بارندگی ها  متوسط  اندازه گیری  روش  و  ایستگاه ها 

اختالف آمار بارندگی های بین این دو نهاد است.
ایران  مرکزی  فالت  به  فارس  خلیج  از  آب  انتقال  از  ادامه  در  علیزاده 
سخن به میان آورد و به ایسنا گفت: این پروژه توسط بخش خصوصی 
در حال اجرا می باشد و آنها پیش بینی کردند که در نیمه دوم سال 98 

آب از خلیج فارس به صنایع سیرجان می رسد.
سخن  جاری،  سال  در  استان  خشکسالی  بحران  میزان  زمینه  در  وی 
گفت و ادامه داد: تابستان امسال بهتر از سال گذشته است اما متاسفانه 
تغییر اقلیم باعث بهم خوردن توازن بارندگی ها شده به طوری که اختالف 
 1۴ تا  میلیمتر   ۴6۰ از  کرمان  استان  مختلف  مناطق  در  بارندگی ها 
میلیمتر است، لذا این بارندگی ها دلیل بر بهبودی وضعیت همه نقاط 
نیست. مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کرمان در پایان خاطرنشان کرد: 
به جای  هنوز  در خصوص خشکسالی  استان  متاسفانه مشکالت شمال 

خودش باقی است.

برآورد بیش از

 ۸۳ میلیارد خسارت 

سیالب در کرمان
گفت:  کرمان  استانداری  بحران  دفتر  کل  مدیر 
و  میلیارد   ۸۳ فروردین   ۱۵ تا  فروردین  ابتدای  از 
۷۲۹ میلیون تومان خسارت سیالب به بخش های 

مختلف استان کرمان وارد شده است.
استانداری  بحران  دفتر  کل  مدیر  سعیدی،  مجید 
های  استان  گروه  خبرنگار  با  گفتگو  در  کرمان 
اعالم  با  کرمان گفت:  از  باشگاه خبرنگاران جوان 
۱۱ شهرستان استان تا کنون خسارت برآورد شده 
ناشی از بارندگی ها و سیالب در استان، ۸۳ میلیارد 

و ۷۲۹ میلیون تومان برآورد شده است.
وی افزود: این خسارت ها درسه بخش زیربنایی و 
راه های اصلی، مسکن و کشاورزی وارد شده است.

وی بیان کرد: بیشترین خسارت ها در شهرستان های 
،شهربابک،  گنج  قلعه  نظیر  استان  وغربی  جنوبی 
که  ای  گونه  به  است  داده  رخ  بم  و  رودبارجنوب 
راه،   بخش  به   خسارت  بیشترین  گنج  قلعه  در 
شهربابک دربخش مسکن،  بم و رودبار جنوب در 

بخش کشاورزی اتفاق افتاده است.
و  هکتار   ۵۰۰ بم  درشهرستان  گفت:  سعیدی 
درشهرستان رودبار جنوب ۹۰ هکتار از مزارع دچار 

آسیب جدی شدند.
گفت:  کرمان  استانداری  بحران  دفتر  مدیرکل 
طوفان درشهر های بم و انار هم خساراتی به بخش 
راه ها و کشاورزی سبب شده است که باید به شکل 

ریزتر این خسارت ها بررسی و گزارش ارائه شود.
سعیدی افزود: برآورد خسارات مربوط به ۱۱ شهر 
برای  خسارت  بررسی  و  است  شده  اعالم  استان 

سایرشهر ها نیز در دست بررسی است.

پذیرش و اسکان ۱۹۵ هزار 

و ۷۸۶ مسافر نوروزی

در ستاد های اسکان 

فرهنگیان استان کرمان
به  پاسخگویی  و  عملکرد  ارزیابی  اداره  رئیس 
از  کرمان،  استان  پرورش  و  آموزش  شکایات 
پذیرش ۱۹۵ هزارو ۷۸۶ مسافر نوروزی در استان 
استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به  خبرداد.  کرمان 
های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، حمیدرضا 
میرموسی رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی 
گفت:  کرمان  پرورشاستان  و  آموزش  شکایات  به 
۱۹۵هزارو ۷۸۶ نفر در قالب ۵۰هزارو ۲۸۰ خانوار و 
۴۵۰هزارو ۳۰۸ نفرروز مسافر نوروزی در ستاد های 
اسکان نوروزی فرهنگیان استان کرمان پذیرش و 

اسکان داده شده اند.
نفر  پانصد  هزارو  از  بیش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
امر  استان  در  اسکان  ستاد های  اجرایی  عوامل  از 
روزی  شبانه  به صورت  را  مهمانان  رسانی  خدمت 
مشابه  مدت  با  مقایسه  در  افزود:  دهند،  انجام می 
خانوار  رشد  درصد   ۳۸/۵۲ تاکنون  گذشته  سال 
را در اسکان مسافران  نفرات  و۶۱/۵۱ درصد رشد 
استان  فرهنگیان  اسکان  پایگاه های  در  نوروزی 
عوامل  اینکه  بیان  با  میرموسی  ایم.  داشته  کرمان 
برای  را  نوازی  مهمان  و  خلق  حس  باید  اجرایی 
دهند،  قرار  خود  کار  دستور  در  استان  مهمانان 
تصریح کرد: استان های خراسان رضوی، اصفهان، 
بیشترین  ترتیب  به  تهران  و  شرقی  آذربایجان 
اداره  رئیس  اند.  داشته  کرمان  استان  از  را  بازدید 
ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و 
پرورش استان کرمان  بیان داشت: شهرستان های، 
سیرجان، ناحیه دو، ناحیه یک، راور، بم، شهربابک 
اسکان  و  پذیرش  آمار  بیشترین  ترتیب  به  انار  و 
اختصاص  خود  به  استان  در  را  نوروزی  مهمانان 

داده اند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اعالم کرد:
مشکل استان کرمان در زمینه ریزگردها با باران های اخیر حل نخواهد شد

استاندار کرمان خبر داد:

آمادگی استان کرمان  برای ارسال اقالم و تجهیزات  به استان های سیل زده

استان  زیست  محیط  حفاظت  کل  مدیر 
به  مربوط  فقط  را  کرمان  استان  ریزگردهای 
منطقه هامون جازموریان ندانست و گفت: استان 
روزه سیستان،  بادهای 12۰  تاثیر  کرمان تحت 
لوکال کویر لوت و کویر یزد است و مشکل استان 
کرمان در زمینه ریزگرد حل نخواهد شد؛ حتی 
اگر سطح تاالب جازموریان آبگیری هم شود این 
آب در فصول گرم تبخیر می شود بنابراین برای 
رفع مشکل ریزگرد استان کرمان به اتخاذ تدابیر 

و اختصاص اعتباراتی نیاز است.
»مرجان شاکری« در گفت و گو با خبرنگار ایسنا 
منطقه کویر، به تشریح وضعیت تاالب جازموریان 
اخیر  بارندگی های  به  توجه  با  و گفت:  پرداخت 
آب گیری  جازموریان  تاالب  درصد   15 حدودا 

شده است.
کیلومترمربع  هزار   3 را  جازموریان  وسعت  وی 
میدانی  بازدیدهای  براساس  افزود:  و  کرد  اعالم 
داشتیم،  جازموریان  تاالب  از  اخیر  روز  دو  که 
با  امیدواریم  و  بودند  سرسبز  تاالب  این  مراتع 
تداوم بارندگی ها وضعیت تاالب جازموریان بهتر 

از این شود.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان در 
پاسخ به این سوال که آیا امسال دیگر با مشکل 
اظهار  نیستیم؟  روبرو  جازموریان  ریزگردهای 

است  فصلی  تاالب  یک  جازموریان  تاالب  کرد: 
نیمه دوم فصل  از  زیاد دما  به درجه  توجه  با  و 
بهار در این منطقه، با تبخیر آب سطح آن روبرو 
به سطح وسیع جازموریان  با توجه  لذا  هستیم، 
جازموریان  ریزگردهای  مشکل  با  نیز  امسال  در 

دست و پنجه نرم خواهیم کرد.
به  را فقط منوط  استان کرمان  ریزگردهای  وی 
استان  داد:  ادامه  و  ندانست  جازموریان  هامون 
روزه سیستان،  بادهای 12۰  تاثیر  تحت  کرمان 
لوکال کویر لوت و کویر یزد است و مشکل استان 
کرمان در زمینه ریزگرد حل نخواهد شد؛ حتی 
اگر سطح تاالب جازموریان آبگیری هم شود این 
آب در فصول گرم تبخیر می شود بنابراین برای 
رفع مشکل ریزگرد استان کرمان به اتخاذ تدابیر 

و اختصاص اعتباراتی نیاز است.
شاکری تاکید کرد: تاالب جازموریان نیاز به نگاه 
که  هرچند  کرد،  احیا  را  آن  بتوان  تا  دارد  ملی 
جازموریان  تاالب  آن  در  که  گردوغبار  مستند 
نیز قرار دارد، تدوین و به تصویب شورای برنامه 
اینکه  به  توجه  با  اما  است  رسیده  استان  ریزی 
و  کرمان  استان  حوزه  دو  در  جازموریان  تاالب 
نگاه  به  نیاز  است،  بلوچستان  و  استان سیستان 

ملی دارد.
و  مسیل   91 آب  که  مطلب  این  بیان  با  وی 

اظهار  می ریزد،  جازموریان  تاالب  به  رودخانه 
رودخانه  دو  بمپور  و  هلیل  رودخانه های  کرد: 
اصلی این هامون هستند که باید این دو رودخانه 
حقابه زیست محیطیشان را به تاالب جازموریان 

بدهند تا بتوانیم هامون جازموریان احیا شود.
کرمان  استان  زیست  محیط  حفاظت  کل  مدیر 
بیشتر آبگیری تاالب جازموریان را عمقی و کمتر 
سطحی دانست و بیان کرد: چرای بی رویه شتر 
اثرات  مجاز  و  غیرمجاز  چاه های  و  منطقه  در 

منفی روی تاالب جازموریان گذاشته است.
در  آب  ایستابی  سطح  کاهش  به  اشاره  با  وی 
ما،  مطالعات  به  توجه  با  کرد:  اعالم  جازموریان، 
فرونشست خاک در منطقه جازموریان را مشاهده 
کردیم لذا باید منتظر تبعات بسیار گسترده تر از 
ریزگرد باشیم و قطعا در آینده شاهد فرونشست 

زمین در این محدوده خواهیم بود.
بهار  اوایل  از  بارندگی های  به  اشاره  با  شاکری 
تاکنون در سطح استان، عنوان کرد: خوشبختانه 
کمک  استان  زیست  محیط  به  بارندگی ها  این 
کرده است، به طوری که انتظار می رود در فصل 
مختلف  مناطق  به  رسانی  علوفه  به  نیازی  بهار 
براساس  همچنین  باشیم؛  نداشته  را  استان 
رودخانه های  بیشتر  دادم  انجام  که  بازدیدهایی 

که در گذشته خشک بودند، جاری هستند.

استاندار کرمان گفت: تا کنون ۴۰۰ دستگاه چادر 
مقصد  به  کرمان  از  پتو  تخته   2۴۰۰ و  امدادی 
مناطق سیل زده خوزستان بارگیری و ارسال شده 

است.
 به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، دکتر 
استان  افزود:  خبر  این  اعالم  با  فدائی  محمدجواد 

کرمان آمادگی دارد بر اساس اعالم نیاز استانهای 
سیل زده نسبت به ارسال تجهیزات و امکانات اقدام 
کند و از این حیث آمادگی کامل استان را به رئیس 

جمهور اعالم کرده ایم.
 استاندار و رییس شورای هماهنگی مدیریت بحران 
حسب  یادشده  های  کمک  گفت:  کرمان  استان 

احمر  نیاز هالل  اعالم  و  رئیس جمهوری  دستور 
کشور توسط سه دستگاه تریلر کانتینر دار و یک 

دستگاه کامیون به مقصد خوزستان ارسال شد . 
بحران  مدیریت  مجموعه  کرد:  تصریح  دکترفدائی 
نیاز به  اقالم مورد  ارسال تجهیزات و  برای  استان 

استانهای سیل زده آمادگی کامل دارد.

اداره کل ثبت احوال اســتان کرمان در نظر دارد تعداد 3 دســتگاه خودروی ســواری پراید با جزییات مندرج در اسناد مزایده را با 
بهره گیری از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( و با شماره مزایده 1۰98۰۰۰238۰۰۰۰۰2 به صورت 

الکترونیکی به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت: ساعت 8 صبح مورخ 1398/۰1/18، مهلت دریافت اسناد مزایده تا: ساعت 1۴ ظهر مورخ 1398/۰1/28، تاریخ 
بازدید تا: ســاعت 1۴ ظهر مورخ 1398/۰1/28، آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 1۴ بعد از ظهر مورخ 1398/۰1/28، 

زمان بازگشایی پاکات: ساعت 9 صبح مورخ 1398/۰1/29 زمان اعالم به برنده: 12 ظهر 1398/۰1/29
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد: 

1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت 
اســناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شــرکت در مزایده )ودیعه(، ارســال پیشنهاد قیمت، بازگشایی 

پاکات، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل خودرو در بستر سامانه امکان پذیر می باشد.
2- محل بازدید از خودروها،  بلوار 22 بهمن جنب فروشگاه سپه، اداره کل ثبت احوال استان کرمان می باشد.

3- عالقه مندان به شــرکت در مزایده می بایســت جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شــماره ۰21۴193۴ و 
یا برای دریافت اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر استانها،  در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش» ثبت نام/ پروفایل 

مزایده گر« مراجعه نمایند. 371 م/الف

آگهی مزایده عمومی خودرو شماره ۱۳۹۸0۱۱۷0۱
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یادداشت روز:

نقش فانتزی رسانه ملی در زمان بروز حوادث غیر مترقبه!

بزرگترین  عنوان  به  ملی  رسانه  از  دنیا  کشورهای  همه  در 
پایگاه یا مرکز آموزشی یاد می شود و گردانندگان این رسانه 
ها از نقش پر رنگ آن در مقوله آموزش به سادگی نمی گذرند.
این رویکرد در شرایط بحرانی و غیر مترقبه چند برابر می 
شود و مهمترین مطالب آموزشی یا پیشگیرانه به ویژه در زمان 
بروز حوادث غیر مترقبه نظیر سیل، زلزله، آتش سوزی، رانش 
این  از  موارد مشابه  و  ای  زنجیره  قتل های   ، زمین، طوفان 

رسانه ها منتشر می شوند. 
از  استفاده  دلیل عدم  به  ما  متاسفانه در صدا و سیمای  اما 
صحیح،  مدیریت  نبود  و  متخصص  و  کارآمد  انسانی  منابع 
رویکرد صدا و سیما در شرایط بحرانی تفاوت چندانی با سایر 
روزها ندارد و گاهی اوقات مصداق ضرب المثل معروف همه 
جا را آب برد و رسانه ملی را خواب برد، در این رسانه تعبیر 
می شود و ظاهراً تعریف بحران در این رسانه با همه جای دنیا 

تفاوت ماهوی دارد! 
خاصی  وظایف  هرسطحی،  در  بحران  یک  مدیریت  برای 

سطح  واز  محلی  تا  ملی  سطح  از  وظایف  این   . دارد  وجود 
سازمانی تا فردی قابل بررسی است . سازمان های رسانه ای 
نیز در کنار سایر سازمان ها و مسئوالن دارای نقش خاصی 
هستند و در این بین توقعات و انتظارات مردم از رسانه ملی، 
و  شرایط  ویا  رسانه  آن  ذاتی  های  ظرفیت  از  بیشتر  گاهی 
امکانات موجود در محیط است . به هر صورت، مجموع رسانه 
های مکتوب و صوتی و تصویری هر کدام به فراخور امکانات 
ایفا  موفقی  و  مهم  نقش  توانند  می  خود  های  محدودیت  و 
کنند، اما رسانه ملی در هر مرحله از مدیریت بحران باید نقش 
این  به  اساسی  توجه   . باشد  داشته  مؤثرتری  و  ویژه  آفرینی 
موضوع موجب خواهد شد، بحران با سرعت بیشتری مهارشده 
و تلفات نیروی انسانی به حداقل برسد و سرمایه و منابع مادی 
مراجعه کمتر دچار آسیب شود . نقش رسانه ها در مدیریت و 
کنترل هر بحران، خصوصًا بالیای طبیعی شامل سه مرحله 
 ) آموزش  مرحله   ( بحران  وقوع  از  قبل  الف:   : است  اساسی 
 ( بحران  از  پس   : ج  مواجهه(  )مرحله  بحران  طول  در   : ب 
مرحله پشتییبانی و اصالح( که دردمندانه رسانه ملی در هیچ 
کدام از مراحل قادر به ایفای نقش تاثیرگذار نیست. در حادثه 
سیل اخیر گلستان و شیراز و سایر نقاط کشور ، کل ماموریت 
صدا وسیما پخش اخبار هواشناسی و هشدار درباره بروز سیل 
بروز  از  بعد  بود.  ها  رودخانه  کنار  در  اطراق مسافران  و عدم 
سیل هم صدا و سیما به انتشار تصاویر و فیلم هایی پرداخت 
که قباًل همه مان در تلگرام و کانال های مشابه دیده بودیم 

و جالب تر اینکه در زمان انتشار این تصاویر هم دقت الزم 
صورت می گیرد که خدای نانکرده تابلوی بانک یا مغازه ای 

نا خواسته تبلیغ نشود!  
البته پا روی حق نگذاریم هشدار در خصوص عدم واریز وجه 
توسط  از سیالب  فیلمبرداری  و عدم  ها  سلبریتی  به حساب 
تاکید  آنها  روی  ملی  رسانه  که  است  مواردی  از  شهروندان 
موکد دارد. غافل از اینکه اگر این فیلم ها نباشند این رسانه 

باید تصاویر آرشیوی پخش کند!
بی هیچ تردید باید اذعان کرد که مردم در این شرایط نیاز 
به آگاهی های پیشگیرانه ) قبل ، حین و پس از بروز حادثه( 
به صورت فنی و تخصصی دارند  که عالوه بر کاهش تلفات و 
خسارات، نحوه کمک رسانی ها و امداد رسانی ها نیز هدفمند 
که  نکاتی  تعارف  بدون  پذیرد.   صورت  تر  یافته  سازمان  و 
و  مشابه  و شبکه های  تلگرام  آموزشی  کلیپ های  از  مردم 
سایت ها در زمان بروز حوادث می آموزند صد ها برابر پر بار 
تر و آموزنده تر از هشدارهای خشک و خالی آقای اصغری و 

همکاران شان در هوا شناسی است!
شناسایی سیل و خطرات آن، آموزش نشانه های بروز سیل 
) گل آلود شدن آب رودخانه ها و سر و صدای غیر طبیعی(، 
بستن  بدون  رانندگی  بلند،  های  مکان  به  رفتن  ضرروت 
منزل،  ترک  زمان  خودرو،  های  قفل  نکردن  قفل  کمربند، 
را شناور  بیشتر خودرو ها  زمان ترک خودرو) 30 سانت آب 
می سازد و 60 سانت آب همه خودرو ها را شناور می کند(، 

باالیی منزل  قرار دادن مدارک و برخی وسایل در طبقات 
یا کمد، بستن درزهای منزل، قطع گاز و برق، عدم عبور از 
مناطق سیل زده چه پیاده و چه سواره، دوری از ستون ها و 
سیم های برق، عدم عبور از مسیر های مشکوک و ... مواردی 
محسوب  قرمز  خط  ملی  رسانه  در  آنها  آموزش  که  هستند 
می شوند و گویی اگر به این نکات اشاره شود، ذنب الیغفر 
اگر باعث  رخ می دهد! در صورتی که آموزش همین نکات 
را  حوادث  این  باختگان  جان  تعداد  نشود،  افراد  جان  نجات 
ضروری  نکته  این  ذکر  پایان  دهد.در  می  کاهش  شدت  به 
نیست  حوادث  اخبار  انتشار  تنها  ملی  رسانه  وظیفه  که  است 
و وظیفه بزرگتر جلوگیری یا کاهش تبعات و خطرات حوادث 
نگاه  نوع  تغییر  خواستار  مردم  حقیقت  در  است.  مترقبه  غیر 
مدیران رسانه ملی به موضوعات اجتماعی به ویژه در شرایط 
بحرانی و خطر هستند و  اگر آموزش های صحیح و جامعی 
به مردم داده شود، در هنگامی که هیچ نظمی در محل وجود 
ندارد و تقریبًا همه چیز از کنترل خارج شده، مردم می توانند 
در سازماندهی و برقراری نظم برای رهایی از مصیبت های 
بیشتر بعد از وقوع حادثه مشارکت کنند . یادمان باشد استفاده 
برای آموزش نکات فنی و  از تمام ظرفیت های رسانه ملی 
تخصصی در زمان بروز حوادث و کاهش تبعات ناشی از آنها 
نیست  که مشخص  است  ملی  خواسته  و یک  یک ضرورت 
گردانندگان مجموعه چند هکتاری صدا و سیما چه زمانی به 

آن آگاهی پیدا می کنند؟! 

به قلم  
وحید حاج سعیدی 

آخرین پروانه ها
و  نداشته  اعتماد  خودتان  به  وقتی 
ندارید  نفس  به  اعتماد  تعبیری  به 
را  توانایی های ساده ی خود  حتی 
الزم  بینید  نمی  و  کرده  فراموش 

است که برای مقابله با چنین وضعیتی اعتماد خود را 
جلب کرده و به خود باور داشته باشید. یکی از عواملی 
و  افسردگی  را کاهش می دهد  نفس  به  اعتماد  که 
به  اعتماد  و  افسردگی  میزان  است.  خمودگی  حال 
نفس در نقطه ی مقابل یکدیگر قرار دارند. افسردگی 
نگه  عقب  را  انسان  و  بوده  ناتوانی  به  تلقین  نوعی 
می دارد بنابراین برای داشتن حس خوشبختی ابتدا 
الزم است با اعمال و حرف های خود اعتماد خود را 
به دست آورده تا جایی که بتوانیم خود را تحسین 
کنیم وجدانمان در کمال آرامش به دنیایی که داریم 
لبخند بزند. ضروری تر از آب و نان و دریافت محبت 
و  ایمان داشته  به خودمان  این است که  از دیگران 
بیش از حد به انتقاد بیهوده از خودمان نپردازیم چرا 
در حد  را  باید خود  تاثیرگذار  زندگی  برای یک  که 
تعادل دوست داشته باشیم. در زندگی زناشویی نیز 
الزم است که تا حدی اعتماد به نفس داشته و خود را 
فقط وسیله ای برای رفع برخی نیازهای طرف مقابل 
گم شده ی  های  نیمه  که  کنند  باور  بلکه  ندانسته 
یکدیگر بوده که وجودشان ضروری است. اعتماد به 
نفس از ضروریات زندگی سالم است که نباید براساس 
سلیقه کنار گذاشته بشود. از طریق ژنتیک بین نسل 
ها در جریان نبوده بلکه موهبتی اکتسابی است که 
و در  اطرافیان دریافت کرده  و  از محیط  را  فرد آن 
خود بارور می سازد یا برعکس به آن اجازه ی رشد 
فرندانی موفق  الزاما  موفق  مادران  و  پدر  نمی دهد. 
نخواهند داشت بلکه آینده ی فرزندشان بستگی به 
دریافت او از زندگی دارد و عکس این قضیه هم در 
جامعه ی ما صادق است که از پدر و مادرانی با سطح 
اعتماد به نفس پایین نخبه های علمی و فرهنگی پا 
باورها و  گرفته و جهان را به اعجاب واداشته است. 

اعتقادات نقش مهمی در این مسیر دارند.
در چشم هایت آخرین پروانه ها را 
می شد ببینم تا وجودم سبز باشد 

ای مانده از دنیای روشن در مسیرم 
حرفی بزن تا زندگی در من بخندد

به قلم 
مهناز سعید 

سرویس اجتماعی

به مرخصی رفتن بعضی مدیران در ایام پر سفر نوروز آنهم 
در مناطقی که هم با مراجعات زیاد مواجهند و هم در معرض 
حوادث غیرمترقبه هستند، از خطاهای بزرگ مدیریتی بود 

که متاسفانه در نوروز امسال رخ داد.
آورده  ای،  سرمقاله  در  اسالمی  جمهوری  روزنامه   
است:سال 1398 با سیل آغاز شد ولی این سیل، درس های 

زیادی به همراه داشت.
به  داد  تذکر  کشور  مدیران  به  که  بود  این  درس  اولین 
زمان  از  منظور  کنند.  مقتضی عمل  زمان  در  خود  وظایف 
مقتضی، گاهی قبل از وقوع حادثه است و گاهی خود زمان 
حادثه. برای مهار کردن سیل، باید قبل از آنکه سیل جاری 
گردند،  پاکسازی  مسیل ها  شوند،  الیروبی  رودخانه ها  شود 
سیل بندها ساخته شوند و اطالع رسانی بموقع و دقیق انجام 
شود. این، انجام وظیفه قبل از وقوع حادثه است. حضور در 
مدیریت  برای  اقدامات الزم  به  مبادرت  و  ماموریت  محل 

حادثه، انجام وظیفه در زمان حادثه است.
متاسفانه در سیل روزهای آغاز سال جدید، بعضی مدیران 
در این هر دو زمینه قصورها و تقصیرهائی داشتند. وظایف 
انجام  استان ها  از  هیچیک  در  تقریبًا  سیل،  وقوع  از  قبل 
نشده بود. الیروبی نشدن گرگان رود، تبدیل شدن مسیل 
کنار دروازه قرآن شیراز به خیابان یا محل پارک خودروها، 
بدون  آهن  خط  قم،  شهر  وسط  رودخانه  شدن  پارکینگ 
پل های عبور آب ها و سیل های احتمالی در زمین های اطراف 
به  این بی توجهی  از  نمونه هائی  استان گلستان  آق قال در 
انجام وظیفه در زمان قبل از حادثه هستند. در شهر تهران 
استان های  تلخ  حوادث  وقوع  از  بعد  مسیل ها  پاکسازی 

گلستان، مازندران و دروازه قرآن شیراز انجام شد.
به مرخصی رفتن بعضی مدیران در ایام پر سفر نوروز آنهم 
در مناطقی که هم با مراجعات زیاد مواجهند و هم در معرض 
حوادث غیرمترقبه هستند، از خطاهای بزرگ مدیریتی بود 
که متاسفانه در نوروز امسال رخ داد. این، یعنی بی توجهی 
آشکار به وظیفه ای که مدیران در زمان وقوع حادثه برعهده 
انجام  در  مدیران  از  بعضی  اینکه حتی  باالتر  تاسف  دارند. 

وظایف خود بعد از حادثه تلخ سیل، کوتاهی کردند.
مشاهده این واقعیت اسفبار برای مردم نگران کننده بود. هر 
چند اقدام انقالبی معاون اول رئیس جمهور در عزل استاندار 
اقدام  این  ولی  شد  امیدواری  موجب  حدودی  تا  گلستان 

تا کسانی  بگیرد  نیز صورت  باالتر  در سطوح  باید  انقالبی 
تقصیرهایشان  و  قصورها  خاطر  به  نیستند  حاضر  خود  که 
استعفا بدهند و جای خود را به افراد کاردان و فعال بسپارند، 
ادامه  نیستند  آن  شایسته  که  مهمی  جایگاه های  اشغال  به 

ندهند.
درس دوم، تالش و پشتکار فداکارانه بسیاری از مدیران 
و کارکنان دستگاه های اجرائی و نیروهای نظامی است که 
از هیچ کوششی  آنان  به مردم و حل مشکالت  در کمک 
دریغ نکردند. این جمع فداکار باید تشویق شوند و نیروهای 
زبده ای که در کمک به سیل زدگان خوش درخشیدند باید 
وضعیت  به  تا  شوند  منصوب  بی کفایت  مدیران  جای  به 

اسفبار بعضی دستگاه های اجرائی پایان داده شود.
ویژه  به  مردم  ایثارگرانه  و  مهربانانه  حضور  سوم،  درس 
یاری رساندن به هموطنان سیل  مردم شیراز است که در 
از  فاجعه  این  در  را  امکانات خود  تمام  که  ومسافرانی  زده 
دست دادند، خوش درخشیدند. اسکان های صلواتی، توزیع 
و  سیل  از  دیده  آسیب  خودروهای  تعمیر  رایگان،  غذای 
بسیار  و  ابتکاری  اقدامات  از  بالعوض،  مالی  کمک های 
جالب مردم شیراز به سیل زدگان بود که همچون تابلوئی 
زیبا در صفحه درخشان تاریخ فارس به ثبت رسیده است. 
این ایثارگری ها درست در زمانی صورت گرفت که عده ای 
فرصت طلب و سودجو در نقاط مختلف کشور با استفاده از 
شرایط تحریم اقدام به احتکار و قاچاق کردن مواد غذائی 
مورد نیاز مردم به خارج از کشور می کنند و هموطنان خود 

را در تنگنای معیشتی قرار می دهند.
سیل  با  کشور  سراسر  مردم  ایثارگرانه  و  مهربانانه  رفتار 
زدگان باید به درسی برای تمام ایرانیان تبدیل شود تا همه 
از دشواری های سیاسی،  دست به دست همدیگر بدهند و 

اقتصادی، اجتماعی و حوادث طبیعی عبور کنند.
استفاده  با  دولتمردان  که  است  این  درس  چهارمین  و 
زمینه  در  که  کوتاهی هائی  و  امسال  نوروز  سیل  تجربه  از 
شد،  مشاهده  حادثه  زمان  و  حادثه  از  قبل  وظایف  انجام 
عزم خود را برای انجام وظایف خود در زمان مقتضی جزم 
پایان دوره 30 ساله  از  نقیضی  و  نمایند. گزارش های ضد 
خشکسالی در ایران و آغاز ترسالی و تکذیب آن منتشر شده 
است. تجربه سیل نوروز امسال باید برای مدیران کشور در 
بخش های مختلف این درس مهم را به همراه داشته باشد 
که پیش بینی های الزم را برای مقابله با حوادثی که ممکن 
است در هر یک از شرایط جدید رخ بدهد به عمل آورند تا 

بتوانند بحران های احتمالی را به خوبی مدیریت کنند.

درس های سیل نوروز98
یادداشت های 

گاه و بی گاه

گل تر 
کار  در شروع  روز صبح  هر  و  دارم  بسیار عالقه  به گل 
های گل  و گلدان  می کنم  عبور  فروشی  از جلوی گل 
با گلهای رنگارنگ و عطر مختلف شامه ام را عطرآگین 
می کند و مرا به تماشا می کشاند. دقایقی را با آنها می 
محو  امروز که  را شکر می گویم.  پروردگار  و  گذرانم 
افتاد و گلهای  مغازه  به داخل  نگاهم  بودم  تماشای گلها 
داخل فروشگاه مرا به سوی خود کشاندند. هوای داخل 
به گونه ای دیگر بود گویی همه چیز برای زندگی گلها 
شیک  گلدانی  در  کدام  هر  هم  گلها  بود.  شده  فراهم 
گلهای  بوی  و  عطر  حالیکه  در  و  می گذراندند  زندگی 
نیم  بود  کرده  خود  بی  خود  از  مرا  گلفروشی  درون 
نگاهی به گلهای بیرون مغازه انداختم و از خود پرسیدم 

نمی دانم کدام گل ترند؟

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

اندر حکایت
 مرشد و مرید 

که  است  این  شعر  فرد  به  منحصر  های  گی  ویژ از  یکی 
استعاره  و  تمثیل  زبان  به  حتی  را  بلند  معانی  توان  می 
در  که  است  شعرهایی  چنین  و  گنجاند  کوتاه  شعری  در 
کوچه و بازار  یادها می ماند و زبانزد خاص و عام و مردم 
می شود و یا به صورت اصطالح و ضرب المثل در می آید 
در  که  شعرها  این  از  یکی  برند.  می  بهره  آن  از  همگان  و 
قالب مثنوی سروده شده و مصداق به لفظ اندک و معنی 
عباس  شادروان  از  است  شعری  قطعه  باشد،  بسیارمی 
شده  اشاره  خداوند  عدالت  به  آن  در  که  کرمانی  افسری 
کیفر و  و اینکه خداوند در حق جهنمیان ستم نفرموده و 
کردار خود  که جهنمیان می بینند نتیجه  عقوبت و عذابی 

آنهاست. این شعر را با هم می خوانیم: 
مرشدی داد از ره تمهید 

سرقلیان خود به دست مرید 
کردار  خ ای نکو  گفت از دوز

قدری آتش به روی آن بگذار 
بگرفت و برفت و باز آمد 
سر قلیان تهی زنار آورد 

گردیدم  خ آنچه  گفت در دوز
درکات جحیم را دیدم 

هیزم و آتش و زغال نبود 
اخگری بهر اشتعال نبود 

کس آتشی نمی افروخت  هیچ 
کسی می سوخت ز آتش خویش هر 

به قلم
 کمال کرمانی 
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فرهنگ و ادب

سیل وباران

بهارآمد بیاورد سیل باران

غم واندوه رسید بر خیل یاران

مسیر رود را کاشانه کردند

خرابی بس رسیده برگلستان

درختان را بریدند و نکاشتند

شده ویرانه جنگلهای ایران

زشیراز ناله وفریاد بلند است

خسارت دیده است خلق مسلمان

رسید ازکوه سیل وخانه ها برد

ربود انسان وماشین فراوان

به رودخانه بنا شد پارک زیبا

پدید آورده ویرانی وبحران

خداوندا عنایت کن نجاتی

زدست این مدیران و وزیران

به قلم 
محمد آذین

سرویس فرهنگ و هنر کرمان امروز

باستان  شناسان امین کشور خود هستند. پرسش  های زیادی 
پیش روی انسان است مانند باستان  شناسی به چه  کار امروز 
میان  در  شناسی  باستان   رشته  به  گرایش  یا  می آید،  جوانان 

دانش  پژوهان رو به افزایش است یا کاهش.
 جوانان چگونه به کتاب  های راستین در زمینه شناخت ایران 
 باستان در میان انبوه کتاب ها دست یابند؛ جوان شیفته ایران  
هندی ها  است؛  بهتر  کند  آغاز  کجا  از  شناخت  برای  باستان 
جوان  آیا  و  می شوند  عاشق  سپس  می کنند  ازدواج  نخست 
امروزی باید نخست به این رشته برود و سپس گرایش یابد یا 

گرایش پیش از دانشگاه از نان شب واجب تر است؟
پاسخ به همه این پرسش ها البته یک کتاب چندجلدی خواهد 
شد ولی شاید بتوان آن کتاب های چندجلدی را در 2 هزار و 

پانصد واژه این گزارش چکاند.
سیدمحمدعلی قدیری اصلی-باستان  شناس بر این باور است 
که دانش باستان  شناسی به گونه  ای برای ما مایه درس  آموزی 
است وگرنه یک پژوهشگر و استاد این رشته، درآمد سرشاری 
ندارد. پس باستان شناس باید شیفتگی داشته باشد و زندگی اش 

بخشی از کارش باشد نه برعکس.
نیاید و دانش  به گفته او شاید این گونه تنها مدرک به دست 

 پژوه بتواند روح باستان  شناسی را هم به دست آورد.
برای جوانان  این رشته  توجه و جذابیت  استاد،  این  به عقیده 
فرهنگی  میراث  دزدان  برابر  در  که  است  این  ما  کشور 
عتیقه،  اشیای  یغماگران  و  فرهنگی  اموال  قاچاقچیان  و 
در  کتابی  با  نو  یافته  های  از  پس  پژوهشگر،  باستان  شناِس 
این  از  بغل  زیر  در  و دفتری  ناتوان  بر چشم  دست و عینکی 
را  کشور  فرهنگی  دارایی  تا  می رود  کتابخانه  آن  به  کتابخانه 
که  بشناساند  آیندگان  و  اکنونیان  به  را  آن  و  کند  بازبررسی 
اگر روزی دچار دستبرد شد، بتوانند در دادگاه های جهان حق 
 خواهی کنند و حقوق خود را بستانند؛ همان گونه که اینک مصر 
و افریقا موفق شده اند بخشی از میراث به تاراج  رفته به غرب 

را به خانه برگردانند.
ادامه سخنان این مدرس دانشگاه در باره باستان  شناسی: »باید 
گفت که باستان  شناسان امین کشور خود هستند؛ با این نگرش 
این  در  تحصیل  اما  است  رشته خوب  این  به  اقبال  که  است 
رشته در مقاطع کارشناسی و ارشد کم فایده است، و دوم این 
که عاشق واقعی هم انگشت  شمار است؛ و بیشتر مدرک  گرایی 
این رشته نمی تواند  باستان  گرایی. دانش  پژوه شیفته  تا   ست 
در خانه بنشیند و دانش اش را فراگیرد و نمره بگیرد و دانشگاه 
را با کسب دانش کامل به پایان برساند. بایستگی شنا آموختن 
دل به دریا زدن است. کتاب  ها پیچیده است و باید با راهنمایی  
این  از آن  ها سر درآورد.  این رشته  از استادان دلسوز  گرفتن 
کتاب ها بدون مزاحم استاد شدن، قابل درک برای دانشجویان 
و جوانان نیست چون تخصصی است؛ البته استاد باستان  شناس 
دانشجویان  از سوی  خود خواهان چنین مزاحمت های مراحم 

هست.
دانشجو با مطالعه تاریخ ایران  باستان به ایران  شناسی خواهد 
رسید، چون این دو رشته تکمیل  گر هم اند. من دانش   آموخته 
و استاد 5 رشته در سطوح عالی هستم و از روز نخست عاشق 
نداشتم؛  پارتی هم  بودم و هیچ سهمیه و  از دانش  این رشته 
حتی شهریه کالس کنکور از توانم خارج بود و برای آماده شدن 
برای آزمون، در خانه و شرایط سخت درس خواندم. می خواهم 
بگویم برای رسیدن به هدف، باید بهانه ها و اگر و اما را کنار زد 

و پیش رفت و از دوران درازدامن دکترا هم نهراسید.
به  سبب  دانشگاه،  درس  کالس  در  استاد  از  نکردن  استفاده  
دست  نیاوردن دقت می شود؛ دانشجو باید در کالس، سخنان 
ریزبینانه استاد را تحمل کند وگرنه راز خوانش متن  ها و دانش 
کار را فرا نخواهد گرفت. گاهی به اشتباهاتی در روزنامه  ها بر 
می خورم که نشان دانش نابسنده در تاریخ است؛ برای نمونه، 
یکی  است،  نبوده  شاه  پدرشان  که  هخامنشی  شاهنشاه  دو 
داریوش یکم است و دیگری داریوش سوم؛ و گرنه پدر کورش 
بزرگ)یا همان کورش دوم( شاه بود و شاه محلی و منطقه ای 

ماد؛  پادشاه  و  آستیاک  داماد  اول،  کمبوجیه  یعنی  است؛  بوده 
یک  البته  نوشت؛  باید  واو  یک  با  را  کورش  که  این  دیگر  و 
واو کوچک باید بر باالی حرف )ر( گذاشت تا با دقت کورش 

خوانده شود.
**باستانشناسی

رشته باستان  شناسی در ایران در رده  بندی رشته علوم انسانی 
است و درس ها دربرگیرنده پیشاتاریخ)دوره  های پارینه  سنگی، 
میان سنگی و نوسنگی( و دوره تاریخی و دوره اسالمی است. 
از  و  می کند  تعیین  را  تاریخ  مسیر  یک سو  از  باستان شناسی 
جامعه  هر  گذشته  روشن کردن  است.  تاریخ  مادر  دیگر  سوی 
یا  و  سیاسی  اجتماعی،  فرهنگی،  اقتصادی،  مسائل  به   لحاظ 
دانش  آموخته  از  هدف  است.  رشته  این  بنیادهای  از  مذهبی 
برای  کارآمد  و  متخصص  نیروی  تربیت  رشته،  این  در   شدن 
باستان شناسی  کاوش های  و  تاریخی  آثار  شناسایی  و  بررسی 
فرهنگی  پژوهشی،  کادرهای  تامین  و  گوناگون  قلمروهای  در 

و هنری سازمانی است.
مریم نعمتی ـ ارشد باستانشناسی در باره ویژگی باستان  شناس 
می گوید: »باستان  شناس کسی است است که در قلمروهای 
باستانی کاوش می کند و یافته  ها را مورد پژوهش قرار می دهد. 
از دیگر کارهای باستان  شناسان، ارزش گذاری اشیای باستانی 

است.
می پرسم: باستان  شناس در قلمرو شغلی اش چه کارهایی انجام 

می دهد؟
مریم نعمتی: »باستان  شناسی، آموختن در باره مردمان گذشته 
است، این که چگونه زندگی می کردند، چه شکلی بودند و چه 
با کمک باستان شناسی  ابزاری را مورد استفاده قرار می دادند. 
در باره فرهنگ مردم دنیای باستان هم داده هایی را به دست 
می آوریم. به این ترتیب، باستان شناسان، دانشمندانی اند که به 
مطالعه جامانده  های تمدن  ها یا گروه های انسانی می پردازند.

 »کار باستان   شناسی تا اندازه ای مانند قراردادن تکه  های یک 
آن  تکه های  از  زیادی  البته شمار  که  است  کنار هم  در  پازل 
نزدیک تر  کارآگاهان  کار  به  همانندیش  اما  است.  شده  گم 
به  از گذشته ها  انسان ها  به آن  چه که  باستان  شناسان  است. 
 جا گذاشته اند عالقه  مندند و به بررسی روش زندگی انسان ها، 
خانه ها، جامه ها و استخوان های به جا مانده از آنان می پردازد. 
زمانی که باستان  شناسان تکه ای از پازل را می یابند و به کشف 

چیزی می رسند، می تواند بسیار هیجان  انگیز باشد. 
باستان  شناسان، جامعه  های گذشته را از راه شناسایی و تجزیه و 
تحلیل آن چه که برجا گذاشته اند مورد مطالعه قرار می دهند. این  
ها دربرگیرنده آثار کشف شده میلیون  ها سال پیش تا چیزهای 
تاریخ  درصد   99 سرگذشت  از  است.  دست  نزدیک   های  زمان  
انسانی، هیچ پیشینه نگاشته  شده وجود ندارد؛ یکی از سبب  هایی 

که باستان  شناسی را مهم و محبوب قلب ها کرده است.« 
 »باستان  شناسی کمک می کند دریابیم انسان   ها چگونه تکامل 
یافته اند و فرهنگ چگونه گسترش یافته است. باستان شناسان 
مکان  یابی می کنند، زمین را می شکافند، جایگاه های زیرخاک 
را می کاوند و داده  ها را پردازش می کنند تا دست مان را بگیرند 

و به ناممکن ها ببرند که گذشته را درک کنیم.
هنر،  تاریخ  ناشناخته   های  گوشه   می توان  باستان  شناسی  در 
دیگر  زمینه  های  و  جغرافی  شیمی،  فیزیک،  باستان،  ادبیات 
را مشاهده کرد. اگر کسی می خواهد باستان شناس شود، بهتر 

است به مطالعه گزاره  هایی مانند آمار، جغرافی و زمین شناسی 
چگونه  دریابد  انسان  می کند  کمک  باستان شناسی  بپردازد. 
نخستین جامعه  های انسانی به آتش و فناوری ابزارهای سنگی 

و فلزی و کشاورزی رسیده است.
به  که  یافته  اند  سنگی  ای  ابزارهای  آفریقا  در  باستان  شناسان 
است.  شده  درست  پیش  سال  میلیون ها  در  انسان ها  وسیله 
نوشته  های به جا مانده از بسیاری از جامعه های باستانی، بیشتر 
در  را  مردم  این که  جای  به  است چون  گمراه گر  یا  جانبدارانه 
را  فرمانروایان  و  دارامندان  چیرگی  باشد،  داشته  چشم  پیش 
باستان شناسان  که  چالش  هایی  از  یکی  داشته اند.  سر  باالی 
در سراسر جهان با آن رو- در- رو هستند غارت مکان  های 

گوناگون باستان   شناسی مانند آرامگاه و گورها بوده  است.
سرانجامتنهاخاکمیماند

انسان و اشیا خاک می شوند و سرانجام تنها خاک می ماند.  با 
گذشت زمان، مکان ها و آن چه که زمانی بر روی زمین وجود 
داشت، به زیر خاک می رود. پیش از این که یک باستان شناس 
یک  روی  بر  زیادی  پژوهش  باید  کند،  خاک برداری  به  آغاز 
مکان انجام دهد. آنان می دانند انسان ها برای ادامه زندگی به 
امکانات ویژه نیاز داشته اند. این امکانات دربرگیرنده دسترسی 
آسان به آب، بازرگانی، مسیرهای سفر و ذخیره  گاه  های غذایی 
است. با علم به این ها و انجام برخی پژوهش ها، باستان شناسان 
می شود  داده  گمان  بیشتر  که  بیابند  را  مکان هایی  می توانند 

انسان زیست بوده باشد.
از  چیزی  بناها،  سازندگان  و  کشاورزان  مانند  کسانی  گاهی 
می دهند.  خبر  باستان  شناسان  به  و  می کنند  کشف  گذشته 
و  تپه ها  خرابه ها،  ساختمان ها،  به  همچنین  باستان شناسان 
زمین  های مغروق توجه دارند و به آن ها به چشم مکانی برای 

کاویدن نگاه می کنند.
می توانند  هوایی  عکس های  به  نگاه  با  باستان  شناسان  گاه 
جاده ها یا دیوارهای قدیمی را بیابند. آنان می توانند سرنخ هایی 
را هم از کتاب ها و نقشه ها دریافت کنند. همه این ها، مکان های 

ُگمانه زده شده برای آغاز یک کاوش است. 
باستانشناسی/انسانشناختی

انسان  باستان شناسِی  که  است  باور  براین  عبدی،  کامیار 
شناختی، رویکردی است که می کوشد در چارچوب نگره های 
برگرفته از انسان شناسی فرهنگی/اجتماعی به پردازش داده ها 

در این مورد بپردازد.
به گفته او باستان  شناسِی انسان  شناختی از آغاز سده بیستم 
از رهگذر بستگِی نزدیک این دو در آمریکای شمالی و آمریکا 
»البته  باستان شناس:  این  سخنان  ادامه  است.  گرفته  شکل 
کرده  پیشرفت  و  گرفته  شکل  اروپا  در  باستان شناسی  پیشتر 
بود؛ اما باستان  شناسی اروپا بیشتر در خم و چم رده  بندی و 
تاریخگذارِی یافته  ها مانده و فراتر نرفته است. سبب   اش هم 
این است که باستان  شناسان اروپایی، نمونه زنده ای نداشته اند 
هنجارهای  باستانی،  ایستای  یافته  های  از  کند  کمک  که 
پویای فرهنگی باستانیان را بیرون بکشند. تیره  های باستانی 
بازه  در  اروپا  دگرگونی های  با  همگام  یا  شدند  نابود  یا  اروپا 
پاشش امپراتوری روم تا دوران روشنگری آنان نیز تغییر یافته 
که  بود  نمانده  باقی  اروپا  در  »بدوی«ای  انسان  دیگر  بود. 
آنان  رفتار  و  فرهنگ  ثبت  و  بررسی  به  اروپایی  پژوهشگران 

بپردازند.«  

 »ولی در سرزمین نو هنوز مردمانی بومی زندگی می کردند که 
روش زندگی آنان از برخی گوشه ها همانندی ناگزیر با زندگی 
نسل های  که  حالی  در  این گونه  است.  داشته  باستان  مردمان 
و  نگاشت  حال  در  شتابان  آمریکایی،  انسان  شناسان  آغازین 
باستان شناسان  آغازین  تبار  بودند،  آیین  ها  و  آداب  پایستگی 
آمریکایی نیز می کوشیدند با نگاه به این مردم، رفتار و فرهنگ 

نیاکان آنان را باز بسازند.
پس از آزمون و تجربه های گوناگون، رفته رفته از آغازهای دهه 
1940 م- باستان شناسی آمریکا سمت و سویی روشن   تر گرفت 
و به گونه  ای بنیادین آن ها را به کار بست. بخش بزرگی از 
این کار، دستاورد دگردیسی دانشگاهی/اجتماعی پس از جنگ 
جهانی دوم بود که گسترش کمی-و-کیفی سامانه دانشگاهی 

آمریکا را در پی داشت.
و  دانشجویان  شمار  بر  دانشگاه ها  شمار  افزایش  با 
دانش آموختگان باستان شناسی در جامعه آمریکا افزوده شد و از 
رهگذر پیشرفت ها در زمینه دانش، فناوری دهه های 1950 و 
-1960 نسل نوی باستان شناسان نه تنها به ابزارهای پیشرفته 
 تری برای کنش های پژوهشی خود مجهز شدند، بلکه موفق 
انگاشتی  چارچوب  پیشبرد  و  پیشرفت  و  گسترش  با  شدند 
باستان شناسی، روش های کاراتری برای خوانش و واکاوی خود 

طراحی و اجرا کنند. 
**نمونههایکشفاینسالها

باستانی  »قلمرو  می گوید:  نو  باره کشف های  در  نعمتی  مریم 
چالتاسیون در غرب پیشوا و در کیلومتر 5 آن قرار دارد که سه 
برای   1391 پاییز  در  و  است  کوتاه  و  آسیب  دیده  برجستگی 
الیه نگاری و نشان گذاری قلمرو، مورد کاوش قرار گرفت؛ آثار 
به دست  آمده از این قلمرو سفال، جوش  کوره، نمونه تدفین 
و چند فلز است و پیشینه اش به دوران فرهنگی روستانشینی 

میانه و عصر آهن می رسد.
از شش مورد تدفین، یک نمونه اش برای دوران آهن و دو تای 
دیگر از آِن روزگار مس/سنگ است. همه این تدفین ها از گونه 
چمباتمه ای است که سه نمونه اش سالم است و در کنار آن ها 

کوزه، سنجاق سر و مهره سنگی به دست آمده است.
بستگیفناوریوغارت

با سرنیزه سه شاخ سربازان  ُگجستک  اسکندر  که  گونه  همان  
خود، تمدن باستانی ایران را نابود کرد؛ و همان گونه که مغول ها 
با دزدیدن فناوی منجیِق)پرتابگر گولِه آتشین( ایران را به آتش 
کشید، وایکینگ ها نیز با فناوری تولید قیر از جنگل کاج، اروپا 
را به یغما بردند. البته فناوری شاید چیز بدی نباشد ولی همیشه 
انسان،  ریخت  با  که  است؛ کسانی  بوده  ناانسان ها  دستان  در 

دشمن انسان  ها بوده اند.
یک خوبی دیگر باستان شناسی این است که می توان پی برد 
انسان از همان آغاز و نیز دوران باستان بسیار آزمند بوده است 
و آدم  نخستین جانوران و همزمان همسایه خود را شکار می کرد 

و می خورد.
در  خود  فناوری  و  نوآوری  اسکاندیناوی(  وایکینگ  ها)اهالی 
اروپا  بر  توانستند  سرانجام  و  می برده اند  کار  به  غارتگری  راه 
بودند  آموخته  را  قیر صنعتی  آنان روش ساخت  یابند.  چیرگی 
و از آن برای آب بندی کشتی های خود استفاده می کردند. به 
سفر  با  توانستند  دستاورد  این  با  آنان  شناسان،  باستان   گفته 
مدت ها  تا  را  قلمروها  آن  اطلس،  اقیانوس  و  اروپا  سراسر  به 
اسکاندیناوی  در  چاله ها  کنند.  غارت   وحشیانه  گونه  ای  به 
کند  تولید  قیر  لیتر   300 تا  دوره  هر  در  می توانست  باستان، 
که برای آب بندی شمار زیادی کشتی بسنده بود. وایکینگ  ها 
بازرگانان و جنگ  آورانی بودند که در سده هشتم می توانستند 
با کشتی های پارویی از اسکاندیناوی به کل اروپا یورش  ببرند و 
برای نمونه، کلیسای سنت کاثبرت)بریتانیا( را از خون کشیش 
 ها خون  چکان کنند و اسباب و با کشتار اشیای صومعه لیندی 

 سفارن)بریتانیا( را برای خود بردارند. 
بریتانیا  از  بخشی  ارباب  توانستند  وایکینگ ها   11 سده  در 
به  آنان  گردند.  ساکن  آمریکا  و  گرینلند،  ایسلند،  در  و  شوند 
بومی  فرمانروایان  می بردند.  یورش  اسپانیا  های  بندرگاه  
اسکاندیناوی در رقابت برای کسب اعتبار، غارتگری می کردند 
پایدار  را  پایه های قدرت خود  این  گونه  و گنج می اندوختند و 

می ساختند.

باستان  شناسی؛ سفر به زمان گذشته
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به قلم: خلیل اهلل 
باقی زاده کوهبنانی

به قلم:
محمد فتح نجات

می گذرد،  اعتصامی  پروین  درگذشت  از  78سال 
و  شود!  پوشانده  اش  خواهندچهره  می  که  شاعری 
مطرح  او  برای  را  لوبیا«  و  نخود  »شاعر  عنوان  برخی 
پروین  برابر  را در  فرخزاد  فروغ  اینکه  برای  می کنند، 
باال ببرند، می خواستند او را خرد کنند،  درباره جایگاه 
وشعرفروغ مجال و مکان بحث نیست، اما او را برسر 
پروین  می زدند، در حالیکه رتبه شعری پروین باالست. 
وی در پانزدهمین روز از فروردین 1320 شمسی و 
دار  بود،  دیده  به چشم  را  بهار   35 فقط  در حالی که 
اما اشعار ناب و بی شماری از او  فانی را وداع گفت، 
ادبیات  آسمان  در  همیشه  برای  را  نامش  و  ماند  باقی 

ایران ماندگار کرد.
ناشی  اندوه  و  رنج  در  عزیز  هموطنان  روزها   این 
برند و داغدارازدست دادن  به سرمی  ازبالیای طبیعی 
عزیزان خانه واموال خودهستند. اما درمحاسبات الهی، 
انسان یک ساعت درد می  هیچ چیز فوت نمی شود. 
می  حسرتی  کند،   می  احساس  ناراحتی  یک  کشد، 

تحمل  خدا  برای  را  آن  اما  دارد،  رنجی  که  خورد 
اینها قابل توصیف هم  می کند، این نوشته شده است. 
او -  از ذات مقدس پروردگار و مأموران  نیست. غیر 
که کرام الکاتبین باشند -از افراد بشر، هیچ کس نمی 
تواند این احساس را درک کند؛ اصاًل قابل بیان نیست؛ 

اما خدای متعال احساس می کند، می داند، می فهمد 
و ثبت می شود. ثبت که شد، ان شاءاهلل پاداشش داده 
خواهد شد. وقتی که انسان در تاریکی قرار می گیرد، 
روشنائی و نور را بیشتر می بیند و حس می کند. در 
این رنجهاست که می شود خدا را از نزدیک دید؛ این 

مهم است.
فقدانها،  می آید؛  پیش  انسان  برای  تلخی  حوادث 
بیماری ها،  دست تنگی ها،  میرها،  و  مرگ  فراغها، 
دردها، رنجها و از این قبیل حوادث تلخ. این حوادث 
آخر  به  دنیا  که  نکند  خیال  نشکند،  هم  در  را  انسان 
رسیده است. این سه عرصه برای صبر است که هر سه 
»اولئک  اینکه فرمود:  اهمیت است.  عرصه هم دارای 
علیهم صلوات من ربّهم«، در واقع خدای متعال برای 
همه ی اینها صابر را مورد صلوات و رحمت خود قرار 
گرفته  انسان  از  نعمت  وقتی  حال،  هر  به  است.  داده 
آسان  کار  همین  که  می شود  متوجه  انسان  می شود، 
او  بوده که  بزرگ  نعمت  ثمره ی چندین  و کوچک، 
غفلت  این،  کرده است.  عبور  آن  از  راحت  این طور 

اوست.
پروین اعتصامی گفته است:

هر بالئی کز تو آید، رحمتی است 
هر که را رنجی دهی، خود راحتی است  

زان به تاریکی گذاری بنده را
تا ببیند آن رخ تابنده را 

تیشه زان بر هر رگ و بندم زنند
تا که با عشق تو پیوندم زنند

با این چشم باید به این بالیای طبیعی و غیرطبیعی نگاه 
نردبانی  پیش می آید،  بلیّاتی که  این  از  کرد. می توان 
برای عروج ساخت؛ پلکانی برای تعالی تدارک دید؛ 

سکوئی برای پرش فراهم کرد.

»کرمان  روزنامه  در  توان گفت که  می  تقریبا 
امروز« درباره شهرداری کرمان قلم زده نمی شود، 
مگر به نقد و انتقاد از این نهاد مهم و تاثیرگذار. 
در سالهای گذشته بسیار دیدیم که شهرداران در 
ایام نوروز به کشورهای خارجی سفر می کردند و 
تا قبل از تحویل سال تمام زور خود را می زدند و 
سطل های رنگ را به در و دیوار شهر می پاشیدند 
و پس از یکم فروردین فرار را بر قرار ترجیح می 
دادند! اما امسال شیوه متفاوت بود، شهردار جوان 
و خوش فکر کرمان نه تنها در ایام پیش از تحویل 
البته  زیبا و خالقانه که  اجرای طرح های  با  سال 
ریزی  برنامه  شهر  ارزشمند  هنرمندان  مشورت  با 
در  بلکه  ایجاد کرد،  زیبایی در شهر  شد، فضای 
ایام نوروز نیز هر روز خبری جدید از فعالیت ها 
و بازرسی های ایشان به گوش می رسید. اگر چه 
خوشبختانه کرمان امسال به مانند دیگر شهرهای 
کشور اسیر بحران نشد، اما در ایامی که تقریبا همه 
مدیران شهر و استان در خواب نوروزی به سر می 
بردند، سید مهران عالمزاده در فکر کرمانی زیباتر 

خوش  خبرنگاران  ما  چشم  در  رفتار  این  و  بود 
استاندار  گذشت؛  حق  از  نباید  البته  نمود.  رنگ 
نوروزی  های  فعالیت  نیز  فدایی  دکتر  کرمان، 

بسیاری انجام داد و هر روز خبری تازه به گوش 
می رسید. اما تحرکات شهردار خوش فکر کرمان 
نسبت به سالهای گذشته پدیده ای کم نظیر بود و 

به همین دلیل به چشم ما رسانه ای ها بیشتر آمده 
است. ریز جزییات طرح های شهری نوروز امسال 
دقیق  انتشار  اینجا مجال  نه  و  دارم  به خاطر  نه  را 
آنها وجود دارد، اما باید از آقای عالمزاده تشکر 
کرد که نوروز امسال به پاشیدن سطل های رنگ 
مشارکت  ما  و  نشد  محدود  شهر  دیوار  و  در  بر 
هنرمندان و افراد خوشفکر غیراداری را برای زیبا 
سازی شهر کرمان شاهد بودیم. به عنوان رسانه ای 
انتقاد را به شهرداری کرمان  که همواره بیشترین 
این  که  دانستیم  وظیفه  خود  بر  است  کرده  وارد 
نهاد مهم  این  نیز در کنار کوتاهی های  را  نیکی 
مطرح سازیم. برای این شهردار جوان و ارزشمند 
بار دیگر  و  را داریم  قبل  از  بهتر  فردایی  آرزوی 
درباره  مثبت  مطلبی  نوشتن  متذکر می شویم که 
که  نیست  نکته  این  بر  دلیل  کرمان  شهرداری 
کرمانیان  و  کرمان  خور  در  شهر  فعلی  وضعیت 
باشد  نام  این  شان  در  که  اوضاعی  با  ما  و  باشد 

فاصله بسیاری داریم.

به مناسبت گذر از ۱۵ فروردین ماه، سالروزدرگذشت پروین اعتصامی، مشهورترین بانوی شعر فارسی؛ 

هر بالئی کز تو آید نعمتی است  

یادداشت مدیر مسئول:

شهردار کرمان؛ بهترین مدیر نوروزی

شهید از طلوع 
تا عروج

جهادگر شهید 
محمد عسکری 

سختی زندگی برایش عادت شده بود اما سخت کوشی که 
در وجود او بود از او مردی ساخت که در جبهه های جنگ 
برای میهنش و مردم میهنش از جان مایه گذاشت. جان 
عزیزترین چیزی است که هر انسانی دارد کسی که دست از 
خون و جانش کشیده باشد حتما هدفی واال داشته. محمد 
عسکری هم یکی از جوانانی است تربیت شده مکتب واالی 
سرور و ساالر شهیدان اباعبداهلل حسین )ع( جوانی که در 
این مکتب و با ایدئولوژی جهاد در راه خدا و دفاع از میهن 

فکرشان پرورش یافت.
محمد در سال 43 در کرمان متولد شده بود در دیاری که 
به دیار کریمان معروف است و سال 43 آن سالی بود که 
حضرت امام )ره( فرمودند: سربازان من در قنداقه هستند. 
همین پسران کوچک قنداقه پوش با آغاز جنگ تحمیلی 
با دستور امام )ره( به سوی جبهه ها شتافتند. محمد در 
دوران  در  و  پرداخت  قرآن  آموختن  به  در مکتب  کودکی 
جوانی در مسجد کالس قرآن دائر نمود و همچنین در این 
ولی  آورد.  روی  بنایی  به  اش  خانواده  به  کمک  برای  ایام 
سپس از هنرستان دادبین دیپلم عمران گرفت. در مبارزات 
قبل از انقالب و در عملیات های دفاع مقدس نیز فعالیت 
گسترده ای داشت به نوعی که برای مثال در هنگامی که 
رگبارهای آتش و گلوله به سمت او و بلدوزری که در باتالق 
گیر کرده بود نشانه می رفت با یک عملیات برق آسا در 
میان حیرت دیگر همرزمانش بلدوزر را از باتالق بیرون می 

آورد.
محمد عسکری آنچه را که در دوران زندگیش آموخته بود 
نهضت  کالسهای  تشکیل  برای  و  آموخت  می  دیگران  به 
کشید.  زحمت  بسیار  هم  روستائیان  برای  سوادآموزی 
بود که راهی جبهه شد و سال 61  اولین سالی  سال 60 
به عضویت جهادسازندگی درآمد و از این طریق عازم جبهه 
گشت و در جهاد سازندگی مسئول واحد حقوقی بود ودر 
طرفی  از  و  جهاد  جنگ  پشتیبانی  ستاد  مسئول  جبهه 

مسئول گردان مهندسی رزمی بود.
بارها مجروح شد و نیز در منطقه فاو شیمیایی شد مرخصی 
بود که می  آخرین سالی  های کمی می گرفت سال 65 
توانست در بین نیروهای کشورش مشغول به دفاع باشد. 
منطقه  در  و   5 کربالی  عملیات  حین  در   65 اسفند  در 
شلمچه با ترکش خمپاره و در کنار دوستان و هم رزمانش 

محمدحسین عرب نژاد به شهادت رسید.

در رثای دو ستاره ی 
بی بدیل آسمان هنر

بازیگر  فقط  نه  بدن؛  بودند در دو  تن  یک 
که زندگی نما و بازی ساز چه در صحنه ی 

تئاتر و چه در پهنه ی سینما، با هم بودند درفراز و فرود، یکی 
را بازیگر خواندند و آن دیگری را بازی ساز.

بازیگر در روزگار دلتنگی صحنه ی هنر را بوسید و رخت 
سفر پوشید و به بازی ساز دیدار به دیارباقی گفت و رفت.

اما بازی ساز نه چندان ماند که یاد بازیگر از خاطره ها برود 
و به او پیوست که این یکی در پهنه ی هنر جمشید بود و 
آن دیگر عزت، آن چنان که در آخر با نمایش رفتن از صحنه 

ی زندگی به مرگ جان دادند.

به قلم علی اکبر 
دامغانی 

به قلم سید رضا 
مجد زاده

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه 9700922
نظر به اینکه آقای محمد صالح حاج خلیلی )وام گیرنده( و علیرضا ابراهیم پور )راهن( نسبت 
به پرداخت بدهی خود در مهلت تعیین شده اقدام ننموده است لذا در اجرای مقررات ماده 
واحده قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب سال 1386 و بنا به درخواست بستانکار )بانک 
ملی( ششدانگ پالک شماره 372 فرعی از 12 اصلی واقع در بخش 4 کرمان به مساحت 210 مترمربع 
موضوع سند مالکیت 591325 سری الف سال 93 بنام آقای علیرضا ابراهیم پور به آدرس کرمان بلوار 

حجاج کوچه 18 و کدپستی 7618483686 به مزایده گذاشته می شود.
طبق نظر کارشناس: حدود اربعه ملک: شماال: به طول 10 متر به پالک مجاور شرقا: به طول 21 متر 
به پالک مجاور جنوبا درب و دیواریست به طول 10 متر به کوچه غربا به طول 21 متر به پالک مجاور. 
حدود اربعه فعلی ملک با سند مالکیت تطبیق می نماید و عرصه ملک متعلق به وقف است. اعیان ملک 
مورد ارزیابی به مساحت 137/5 مترمربع در یک طبقه ی همکف مشتمل بر سه خواب، پذیرایی، سرویس 
بهداشتی، آشپزخانه اپن با کابینت فلز و ام دی اف و حیاط خلوت است. کفها سرامیک، دیوار گچ و رنگ 
شده، پنجره یو پی وی سی، آیفون تصویری، درب واحد ضد سرقت و یک پارکینگ در حیاط و با سایه بان 
می باشد. درب ماشین رو هیدرولیکی و برقی است. اسکلت ساختمان بتنی و سقف تیرچه بلوک و نمای 
ساختمان و کل حصار حیاط سنگ با طرح رومی می باشد و کیفیت مصالح مصرفی خوب است. سیستم 
گرمایشی پکیج با رادیاتور و سیستم سرمایشی کولر آبی است. عایق کاری بنا از لحاظ رطوبت بی ایرادی 
است. عمر تقریبی بنا حدود 3 سال می باشد. کاربری ملک یک واحد مسکونی است. ملک شامل تجهیزات 
داخلی و خارجی که موثر در ارزش ملک است نمی باشد. ساختمان دارای یک انشعاب آب و یک اشتراک 
گاز و یک اشتراک تلفن و یک اشتراک برق تک فاز است. ساختمان در حال حاضر مورد استفاده مالک 
قرار گرفته است. اثبات موقعیت ملک و مالکیت آن به عهده متقاضی می باشد و ارزیابی ملک با فرض 

بالمعارض بودن و عدم بدهی به سایر دوایر و سازمانها انجام شده است.
ارزش عرصه به متراژ 210 متر به ازاء هر مترمربع 12.000.000 ریال به ملبغ 2.520.000.000 ریال.

مبلغ  به  ریال   16.500.000 مترمربع  هر  ازاء  به  مترمربع   137/50 متراژ  به  ساختمان  اعیان  ارزش 
2.268.750.000 ریال 

ارزش اشتراکات آب و برق و گاز و تلفن و حیاط سازی جمعا به مبلغ 320.000.000 ریال 
ارزش ملک مذکور اعم از عرصه و اعیان و تاسیسات و ملحقات به میزان 5.108.750.000 ریال )پنج 

میلیارد و یکصد و هشت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار( ریال تعیین و تقدیم می گردد.
از این رو ملکی آقای علیرضا ابراهیم پور طبق سند رهنی شماره 41806-1395/12/22 دفترخانه 100 
کرمان در رهن بانک ملی می باشد که از ساعت 9 الی 12 ظهر سه شنبه مورخ 1398/02/03 در اداره 
اجرای اسناد رسمی کرمان واقع در ضلع شمالی پارک نشاط از طریق مزایده به فروش می رسد و مزایده 
از مبلغ پایه کارشناسی 5.108.750.000 ریال که قطعی گردیده است شروع و باالترین مبلغ پیشنهادی 
فروخته خواهد شد. فروش کال نقدی است الزم به ذکر است طالبین و خریداران می توانند با ارائه یک 
چک رمزدار در مزایده شرکت نمایند پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب یا 
حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده از این بابت بدهی داشته باشد و نیز بدهی های مالیاتی 

و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده است ضمن آنکه پس از انجام مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده با تعطیل رسمی مصادف 
گردد روز اداری بعد از تعطیلی مزایده انجام خواهد شد. طالبین می توانند با ارائه چک رمزدار به مبلغ پایه 

کارشناسی در مزایده شرکت نمایند.
تاریخ انتشار: 1398/01/18

1702 م/الف
علیرضا محمدی کیا - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه 9700255
نظر به اینکه شرکت تجارت گستر حاج خلیلی و آقای حسین حاج خلیلی بدهکاران پرونده 
اجرایی کالسه فوق نسبت به پرداخت بدهی خود در مهلت تعیین شده اقدام ننموده اند 
لذا در اجرای مقررات ماده واحده قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب سال 1386 و بنا به 
درخواست بستانکار بانک ملی ششدانگ پالکهای ثبتی ذیل به آدرس: کرمان ابتدای خیابان میرزا رضای 
کرمانی روبروی بازار مظفری کوچه شماره 1 کدپستی 7616641820 و 7616649499 به مزایده گذاشته 

می شود.
الف( پالک 2483 اصلی بخش 2: دارای سند دفترچه ای تک برگ به شماره سریال چاپی 018811 سری 
ب/ 91 به شماره دفتر 40 صفحه 241 شماره ثبت ملک 4135 به تاریخ ثبت 1393/07/29 نوع ملک خانه 
به مساحت 417/74 مترمربع عرصه طلق و نوع و میزان مالکیت شش دانگ عرصه و اعیان به نام آقای 
حسین حاج خلیلی، به حدود شماال: دیواریست مشترک به طول )18/10( هجده متر و ده سانتیمتر به دو 
هزار و نهصد و پانزده اصلی شرقا: در دو قسمت اول دیواریست به طول )19/82( نوزده متر و هشتاد و دو 
سانتیمتر به شارع دوم پخی است به طول )1/89( یک متر و هشتاد و نه سانتیمتر به شارع جنوبا: درب و 
دیواریست به طول )00/19( نوزده متر به شارع غربا: دیواریست مشترک به طول )22/47( بیست و دو متر 

و چهل و هفت سانتیمتر به شماره یک فرعی از دو هزار و چهارصد و هشتاد و دو اصلی.
ب( پالک 3 فرعی از 2482 اصلی: دارای سند دفترچه ای تک برگ به شماره سریال چاپی 018495 سری 
ب/91 به شماره دفتر 87 صفحه 236 شماره ثبت ملک 9946 و به تاریخ ثبت 1393/07/28 نوع ملک 
تجاری به مساحت 813 مترمربع عرصه طلق و نوع و میزان مالکیت شش دانگ عرصه و اعیان به نام 
آقای حسین حاج خلیلی. یک قطعه تجاری نوع ملک طبق به پالک ثبتی 3 فرعی از 2482 اصلی، مفروز 
و مجزا شده از فرعی از اصلی مذکور، قطعه واقع در بخش 2، حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان استان 
کرمان به مساحت 813 مترمربع. به حدود شماال: در هفت قسمت که قسمت های دوم و چهارم آن غربی 
است/ اول دیوار مشترک به طول )19/10( نوزده متر و ده سانتیمتر به دو هزار و چهارصد و شصت و شش 
اصلی دوم دیوار مشترک به طول )11/40( یازده متر و چهل سانتیمتر به دو هزار و چهارصد و شصت و 
شش اصلی سوم دیوار مشترک به طول )1/20( یک متر و بیست سانتیمتر به دو هزار و چهارصد و شصت 
و شش اصلی چهارم دیوار مشترک به طول )0/45( چهل و پنج سانتیمتر به دو هزار و چهارصد و شصت و 
دو اصلی پنجم دیوار مشترک به طول )5/20( پنج متر و بیست سانتیمتر به دو هزار و چهارصد و شصت و 

دوم اصلی ششم دیوار مشترک به طول )8/60( هشت متر و شصت سانتیمتر به سه هزار و هفتصد و نوزده 
اصلی هفتم دیوار مشترک به طول )3/00( سه متر به سه هزار و هفتصد و شانزده اصلی شرقا: در چهار 
قسمت که قسمت دوم آن جنوبی است/ اول دیوار مشترک به طول )13/90( سیزده متر و نود سانتیمتر 
به دو هزار و نهصد و پانزده اصلی دوم دیوار به دیوار به طول )5/05( پنج متر و پنج سانتیمتر به دو هزار 
و نهصد و پانزده اصلی سوم دیوار مشترک به طول )3/75( سه متر و هفتاد و پنج سانتیمتر به دو هزار 
و نهصد و پانزده اصلی چهارم دیوار مشترک به طول )22/85( بیست و دو متر و هشتاد و پنج سانتیمتر 
به دو هزار و هشتصد و چهل و سه اصلی جنوبا: درب و دیوار به طول )10/30( ده متر و سی سانتیمتر 
به کوچه غربا: در هفت قسمت که قسمتهای دوم و سوم و ششم آن جنوبی است/ اول دیوار مشترک به 
طول )17/70( هفده متر و هفتاد سانتیمتر به دو هزار و چهارصد و هشتاد و یک اصلی دوم دیوار مشترک 
به طول )16/60( شانزده متر و شصت سانتیمتر به دو هزار و چهارصد و هشتاد و یک اصلی سوم دیوار 
مشترک به طول )3/82( سه متر و هشتاد و دو سانتیمتر به دو هزار و چهارصد و هفتاد و دو اصلی چهارم 
دیوار مشترک به طول )4/90( چهارمتر و نود سانتیمتر به دو هزار و چهارصد و شصت و نه اصلی پنجم 
دیوار به دیوار به طول )4/90( چهارمتر و نود سانتیمتر به دو هزار و چهارصد و هفتاد و دو اصلی ششم دیوار 
مشترک به طول )9/60( نه متر و شصت سانتیمتر به دو هزار و چهارصد و شصت و نه اصلی هفتم درب 

و دیوار به طول )4/35( چهار متر و سی و پنج سانتیمتر به پیاده رو خیابان.
طبق نظر کارشناس: 1- حدود اربعه فعلی ملک با سند مالکیت تطبیق نمی نماید. 2- وضعیت فعلی ملک: 
ملک مورد نظر یک مجتمع تجاری -  مسکونی -  تجاری -  اداری است که بخشی از آن شامل دو سند 
فوق الذکر بوده که روی عرصه آن اعیان اجرا گردیده و بعد آن پالک های مجاور نیز به آن اضافه و در 
حال حاضر اعیان بر روی پالک های اضافه شده اجرا و در حال اجرا می باشد، اما اعیان دو پالک مورد 
نظر تکمیل و طبق گواهی پایان ساختمان شماره 88001248 تاریخ صدور 88/04/10 دارای 3539/74 
مترمربع زیربنا شامل زیرزمین و همکف و اول و با کاربری های مسکونی، تجاری، پارکینگ، راه پله و 
آسانسور و سایر بوده و با توجه به توضیحات بر و کف اعالم داشته بخشی از عرصه در مسیر تعریض گذر 
قرار دارد و قسمتی از ملک نیز در حریم درجه دو با محدودیت حداکثر 5/7 متر ارتفاع از حرایم میراث بوده 
3- بنا و مستحدثات: ملک مورد ارزیابی بخشی از یک مجتمع تجاری و مسکونی با پارکینگ می باشد که 
مساحت عرصه دو پالک فوق الذکر 1230/74 مترمربع )813 مترمربع + 417/74 مترمربع( و اعیان اجرا 
شده در عرصه فوق با توجه به پایانکار صادره شماره 88001248 مورخ 1388/04/10 به متراژ 3539/74 
مترمربع )شامل زیرزمین و همکف و اول( می باشد. 4- مشخصات ساختمان: نقشه بنا مطابق اصول فنی 
می باشد. سازه ساختمان مختلط )فلزی و بتنی( -  سقف تیرچه بلوک -  روکار بنا کامپوزیت آلومینیوم 
-  دارای پله برقی- آسانسور باربر -  سقف دکوراتیو کناف و کلیک- کف سنگ -  کیفیت مصالح مصرفی 
خوب. بنا شمال -  جنوب -  غربی می باشد. عایق کاری بنا از لحاظ رطوبت کامل است. -  قدمت حدود 
11 سال و باقیمانده عمر مفید 39 سال پیش بینی می شود. سیستم سرمایش و گرمایش هواساز است. 
فاقد امکانات رفاهی می باشد. کاربرد ملک تجاری و مسکونی است. 5- معایب مشهود در بنا: فاقد عیب. 
6- ملک به صورت مجتمع تجاری و مسکونی و در تصرف فرزند مالک می باشد. 7- سایر عواملی که در 
ارزش ملک موثر می باشد شامل تجهیزات داخلی و خارجی )نمای بیرونی( ملک و سایر موارد در ملک به 

شرح ذیل است: فاقد عوامل تاثیرگذار.
8- ارزش ملک با توجه به مشخصات فوق الذکر به شرح زیر تعیین می شود. کف سنگ -  درب شیشه 
سکوریت برقی- و گچ کاری و سقف دکوراتیو و کلیک -  دارای پارکینگ -  فاقد حیاط -  نما کامپوزیت 

آلومینیوم -  دارای پله برقی- دارای آسانسور باربر
8- 1- ارزش عرصه دو پالک با توجه به کاربری و موقعیت به متراژ 74/ 1230 مترمربع به قرار هر متر 

مربع 65/000/000 ریال مجموعا 79.998.100.0000 ریال 
8- 2- ارزش اعیان ایجاد شده روی دو پالک فوق الذکر با توجه به پایان کار صادره به متراژ 3539/74 
ریال  مترمربع 25.000.000  قرار هر  از  کاربری ذکر شده  با  اول(  و  زیرزمین و همکف  )شامل  مترمربع 

مجموعا 88.493.500.000 ریال.
8- 3- ارزش حیاط سازی و دیوارکشی ندارد.

آمپر  فاز 25  امتیاز برق سه  پرونده 5600 و 3  به شماره  آمپر  فاز 15  ) 1امتیاز برق تک  ارزش   -4 -8
به شماره پرونده 5613 و 5574 و برق دیماندی 200 کیلووات به شماره پرونده 5598( -  )4 انشعاب 
اشتراک  به شماره  گاز  انشعاب   1( اشتراک 2991638 و 293788 و 2910175( -   به شماره  آب 1/2 

6001111657( جمعا به مبلغ 700.000.000 ریال.
9- نظریه کارشناسی: ارزش کل شش دانگ دو پالک فوق الذکر اعم از عرصه و اعیان و تاسیسات و 
ملحقات با در نظر گرفتن قیمت روز ملک و با توجه به امکان فروش متوسط و پارکینگ تامین شده و 
خریداری شده، با کلیه متعلقات و منضمات و بدون معارض و قابل نقل و انتقال قطعی و موقعیت محلی و 
کاربری و با توجه به امکان فروش )متوسط( به مبلغ 169.191.600.000 ریال )شانزده میلیارد و نهصد و 

نوزده میلیون و یکصد و شصت هزار تومان( تعیین و تایید می گردد.
 -14089 و   1388/06/11  -14086 شماره  رهنی  سند  طبق  خلیلی  حاج  آقای حسین  ملکی  رو  این  از 
1388/06/11 و 30717- 1392/02/19 و 41551- 1395/10/29 دفترخانه 100 کرمان در رهن بانک 
اداره اجرای اسناد رسمی  الی 12 ظهر سه شنبه مورخ 1398/02/03 در  از ساعت 9  باشد که  ملی می 
کرمان واقع در ضلع شمالی پارک نشاط از طریق مزایده بفروش می رسد و مزایده از مبلغ پایه کارشناسی 
169.191.600.000 ریال که قطعی گردیده است شروع و باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد. 
فروش کال نقدی است الزم به ذکر است طالبین و خریداران می توانند با ارائه یک چک رمزدار به مبلغ پایه 
در مزایده شرکت نمایند پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب یا حق اشتراک 
و مصرف در صورتی که مورد مزایده از این بابت بدهی داشته باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
است ضمن آنکه پس از انجام مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز اداری 
بعد از تعطیلی مزایده انجام خواهد شد. طالبین می توانند با ارائه چک رمزدار به مبلغ پایه کارشناسی در 

مزایده شرکت نمایند. تاریخ انتشار: 1398/01/18
1701 م/الف
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قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !



وداع  با 
 کمال الملک

 سینمای ایران

طبق  مشایخی  جمشید  تشییع  مراسم 
وعده ی اعالم شده دیروز شنبه راس ساعت 
9:30 با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 

در تاالر وحدت آغاز شد.
 این مراسم با حضور سید عباس صالحی 
زیر بارش نم نم باران و با حضور جمعی از 
هنرمندان و مردم عالقه مند با تالوت آیاتی 

از قرآن کریم شروع شد.
پیکر مرحوم این هنرمند هم در همان دقایق 
از  خانواده اش  و  شد  آورده  جایگاه  به  اولیه 
جمله پسرش نادر مشایخی )هنرمند عرصه 

موسیقی( در این مراسم حضور داشتند.
راد،  ایرج  نصیریان،  علی  آرا،  فرمان  بهمن 
پورحسینی، قطب  پرویز  پورشیرازی،  حسن 
محمد  طائرپور،  فرشته  صادقی،  الدین 
مهدی  شاهسواری،  منوچهر  ساربان، 
شفیعی، جمشید گرگین، عزت اهلل رمضانی 
فر، علی دهکردی، سیاوش تهمورث و… 

از هنرمندان حاضر در مراسم بودند.
پیشکسوت  بازیگر  مشایخی،  جمشید 
ماه  فروردین   ۱3 تلویزیون،  و  تئاتر  سینما، 

از دنیا رفت.

قربانیان جنایت های نوروز ۹۸

تعطیالت نوروز امسال با حوادث تلخ بسیاری همراه بود. غیر از سیل 
که بیش از نیمی از کشور را درگیر کرد و تلفات و خسارات زیادی به همراه داشت وقوع 

حوادث جنایی نیز جان چند مرد و زن و کودک را گرفت.
نخستین جنایت

ساعت ٥ صبح یکم فروردین مأموران کالنتری ۱0٦ نامجو در جریان کشف جسد زن 
جوانی قرار گرفتند. به دنبال اعالم این خبر مأموران راهی ساختمان نیمه ساز در خیابان 
کهن شدند. به محض ورود به محل آن ها با جسد زن 3٥ ساله ای داخل گونی روی 

فرغون مواجه شدند.
تحقیقات اولیه حکایت از آن داشت که زن جوان با طنابی ضخیم خفه شده و بعد از 
قتل جسد از سوی عامل یا عامالن این جنایت داخل گونی گذاشته شده است. به دستور 
بازپرس جنایی ۲0 کارگری که در ساختمان نیمه ساز مشغول کار بودند بازداشت شدند. 
تحقیقات در این خصوص ادامه داشت تا اینکه مشخص شد زن جوان آخرین بار با یکی 
از کارگر های افغان دیده شده است. بدین ترتیب تحقیقات از مرد افغان صورت گرفت و 

او به قتل زن جوان اعتراف کرد.
مرد افغان گفت: مدتی قبل با فرنگیس-مقتول- آشنا شدم. شب گذشته به خانه ام آمد. سر 

موضوعی با هم بحث کردیم و من ناخواسته او را به قتل رساندم.
کشف جمجمه

ساعت ٤:30 دقیقه شنبه 3 فروردین زن جوانی با مأموران کالنتری فرجام تماس گرفت و 
از کشف جمجمه ای خبر داد. به دنبال اعالم این خبر تحقیقات به دستور بازپرس کشیک 
قتل پایتخت آغاز شد. زن جوان در بررسی های اولیه گفت: فرزندم را برای بازی به فضای 
سبز در میدان ٦9 منطقه فرجام آورده بودم که با جمجمه ای مواجه شدم. بررسی های تیم 
تحقیق این احتمال را مطرح کرد که جمجمه به دنبال کار مأموران شهرداری در فضای 
سبز از خاک بیرون آمده است. بازپرس رضوانی از شعبه هشتم دادسرای امور جنایی تهران 
دستور انتقال جمجمه به پزشکی قانونی و بررسی این موضوع را که آیا جمجمه متعلق 

به انسان است صادر کرد.
خودکشی به خاطر اختالف با پدر

عصر شنبه 3 فروردین مأموران کالنتری ۱3۲ نبرد در جریان سقوط دختر جوانی از طبقه 
بازپرس  این خبر تحقیقات به دستور  با اعالم  پنجم ساختمان مسکونی قرار گرفتند. 
رضوانی از شعبه هشتم دادسرای امور جنایی تهران آغاز شد و بررسی ها نشان می داد که 
دختر ۱٨ ساله که با پدرش اختالف داشت از طبقه پنجم خانه شان به پایین سقوط کرده 

و به زندگی اش پایان داده است.
سه دانگ خانه به قیمت جان مادر

ساعت ۱۲ شب سه شنبه ٦ فروردین مأموران کالنتری ۱٥۲ خانی آباد نو از مرگ مشکوک 
زن میانسالی در خانه اش با خبر شدند. جسد این زن در پاگرد طبقه دوم به سوم ساختمان 
افتاده بود. با حضور بازپرس شعبه چهارم دادسرای امور جنایی تهران و تیم بررسی صحنه 
جرم تحقیقات آغاز شد. در بررسی های صورت گرفته مشخص شد دختر جوان این زن 
بر سر سه دانگ ملک با مادرش اختالف داشته است. همچنین باتوجه به آثار کبودی و 
شکستگی روی بدن زن میانسال، فرضیه مرگ به خاطر سقوط از راه پله ها رنگ باخت. 
این احتمال زمانی پر رنگ تر شد که همسایه ها اعالم کردند صدای درگیری زن میانسال 
و دخترش را ساعت 9 شب، همزمان با مرگ او از خانه شنیده اند. این درحالی بود که در 
بازرسی از خانه وی لکه های خون روی کمد خانه دیده شد. درحالی که دختر جوان مدعی 
بود برای خرید از خانه خارج شده و در زمان حادثه در محل حضور نداشته است، اما در 
تحقیقات باتوجه به سرنخ هایی که به دست آمد این احتمال مطرح شد که دختر جوان با 
مادرش درگیر شده و او را هل داده و به قتل رسانده است. بازپرس شعبه چهارم دادسرای 
امور جنایی تهران دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی و بازداشت دختر جوان به عنوان 

مظنون به قتل را صادر کرد.
قتل مرد مسافر در خانه خواهر

ساعت ۱۱:٤0 دقیقه شامگاه دوشنبه ٥ فروردین نیز مأموران کالنتری ۱٥۲ خانی آباد نو 
در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت، قتل مرد جوانی را اعالم کردند. بدنبال اعالم 
این خبر، بازپرس جنایی به همراه تیم تحقیق راهی محل حادثه شدند. با ورود به محل 
آن ها با جسد مرد 3٥ ساله درحالی که آثار بریدگی روی گلویش به چشم می خورد مواجه 
شدند. بررسی ها نشان می داد که مرد جوان پس از جدایی از همسرش برای گذراندن ایام 
عید به تهران و خانه خواهرش آمده بود. روز حادثه خواهر مقتول به همراه خانواده اش 
برای رفتن به میهمانی از خانه خارج شدند، اما بعد از بازگشت به خانه با جسد مرد جوان 
مواجه شدند. متخصصان پزشکی قانونی زمان مرگ را ٦ ساعت قبل از کشف جسد اعالم 
کردند. این درحالی است که در ورودی سالم بود و این احتمال مطرح شد که مرد جوان از 
سوی یک آشنا به قتل رسیده است. به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای امور جنایی 
تهران جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات برای شناسایی عامل یا عامالن 

این جنایت ادامه دارد.
جنایت خانوادگی در دزفول

با خانواده  حدود ساعت ۲۲ و 30 دقیقه شب ۱0 فروردین مرد جوانی به دلیل اختالف 
همسرش با سالح کالشینکف به سوی اعضای خانواده همسرش تیراندازی کرد. در این 
تیراندازی ۷ نفر به قتل رسیده و دو نفر مجروح شدند. دامادجوان پس از این تیراندازی 
اقدام به خودزنی کرد و توسط مأموران بالفاصله به همراه مصدومان به بیمارستان منتقل 
شد. اما ساعاتی پس از انتقال مجروحان به بیمارستان، دو نفر دیگر نیز جان باختند و 
شمار قربانیان به 9 نفررسید. فرمانده انتظامی شهرستان دزفول گفت: در بازرسی از صحنه 
جنایت اسلحه ای که با آن تیراندازی شده بود به همراه ۲٦ عدد پوکه و ۲ عدد فشنگ 

جنگی کشف شد.
سرهنگ »حسین عیدی« ادامه داد: متهم بعد از درمان بازجویی خواهد شد و تحقیقات 

برای بررسی علت اصلی این جنایت ادامه دارد.
خودکشی پس از قتل فرزند

ساعت یک بعد از ظهر چهارشنبه ۱٤ فروردین مأموران کالنتری ۱٥۲ خانی آباد نو در 
تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت از سقوط مرگبار پسر ٤ ساله و مرد ٤3 ساله ای از 

یک ساختمان نیمه کاره با خبر شدند. به دنبال اعالم این خبر تحقیقات آغاز شد.
در بررسی های صورت گرفته پسر ۱٥ ساله این مرد که شاهد ماجرا بود گفت: پدر و مادرم 
به خاطر اختالفات خانوادگی دو ماه قبل از هم جدا شده اند. من و برادر کوچکم بعد از 
این جدایی با پدرم زندگی می کردیم. روز حادثه پدرم از من و برادرم خواست که باهم به 
پارکی در نزدیکی خانه مان برویم. او ادامه داد: سه کوچه آن طرف تر از خانه مان ساختمان 
نیمه سازی قرار داشت، پدرم از ما خواست به طبقه آخر این ساختمان ۱0 طبقه برویم. 
ناگهان پدرم برادر ٤ ساله ام را از باالی ساختمان به پایین پرتاب کرد. او می خواست مرا 

هم پرتاب کند که فرار کردم و بعد از آن خودش را به پایین انداخت.
سرهنگ خسروی، رئیس کالنتری ۱٥۲ خانی آباد نو گفت: اجساد به دستور بازپرس جنایی 
به پزشکی قانونی منتقل شد و پرونده برای تحقیقات در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس 

آگاهی پایتخت قرار داده شد.
شلیک کور به پسر ۵ ساله

در آخرین روز های اسفند نیز حادثه ای رخ داد که منجر به زخمی شدن یک پسر ٥ ساله 
تیراندازی  جریان  در  پایتخت  پلیس  مأموران  که  بود  اسفند  یکشنبه ۲٦  شامگاه  شد. 
سرنشینان خودروی پژو ۲0٦ به خودروی بی ام و در بزرگراه چمران قرار گرفتند. در بررسی ها 
مشخص شد که سرنشینان دو خودرو باهم درگیر شده و بی ام و سواران با چاقو توسط 
پژو سواران مجروح شده بودند، اما پس از فرار، پژو سواران به تعقیب آن ها ادامه داده و 
اقدام به شلیک سه تیر کردند. سرنشینان بی ام و که مجروح شده بودند با کمک مردم به 
بیمارستان منتقل شدند. لحظاتی بعد از این گزارش، مأموران بیمارستان حضرت رسول 
اکرم اعالم کردند که پسر ٥ ساله ای از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. 
بالفاصله مأموران تحقیقات خود را آغاز کرده و در بررسی ها مشخص شد که پسر ٥ ساله 
به همراه پدر و مادرش سوار بر خودروی پراید در حال عبور از بزرگراه چمران بوده است. 
در این هنگام یکی از تیر هایی که توسط پژو سواران شلیک شده به پسر ٥ ساله به نام 

آریا برخورد کرد.
سرهنگ تقی افرند، رئیس نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ گفت: 
تحقیقات در این رابطه ادامه داشت تا اینکه ۷ روز بعد از این تیراندازی مأموران پلیس 
امنیت عمومی تهران بزرگ موفق شدند عامل این تیراندازی و ۱0 نفر از همدستانش را 
که از اشرار و قاچاقچیان بودند در ویالیی در استان البرز دستگیر کنند. این درحالی است 
که پس از چند روز بستری شدن آریا در بیمارستان حال او رو به بهبودی رفت و پسر 
٥ ساله به هوش آمد. به گفته پدرش او می تواند صحبت کند، اما سمت چپ بدنش را 

نمی تواند تکان دهد.
خواهرکشی در بندرعباس

سرهنگ عبدالمجید کرمی رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان نیز از قتل یک دختر 
۱9 ساله در بندرعباس خبر داد. وی گفت: پدر این دختر برای صدور جواز دفن به پلیس 
آگاهی مراجعه کرده بود که پس از بررسی ها وقوع قتل محرز شد. پس از احضار و بازجویی 
اعضای خانواده مقتول مشخص شد که این دختر به دنبال درگیری با برادرش و بر اثر 

اصابت ضربه چوب به سرش به قتل رسیده است.
بدین ترتیب مأموران اداره مبارزه با جرایم جنایی، متهم را در مخفیگاه خود دستگیر و 
به پلیس آگاهی منتقل کردند. وی در تحقیقات ابتدایی منکر بزه انتسابی بود، ولی در 
مواجهه با دالیل و مدارک موجود لب به اعتراف گشوده و به قتل خواهر خود اعتراف کرد.

خبر

رئیس پزشکی قانونی کشور گفت: از ابتدای نوروز 
آن  از  ناشی  و حوادث  وقوع سیل  دلیل  به  نفر   67

جان خود را از دست داده اند.
 به گزارش جام جم آنالین، احمد شجاعی در گفتگو 
با فارس اظهار کرد: سیل از ابتدای نوروز سبب جان 
افراد  این  که  است  شده  کشور  در  نفر   67 باختن 

شناسایی و تشخیص هویت آنها صورت گرفت.

 15 لرستان  نفر،   21 فارس  استان  در  افزود:  وی 
نفر) یک نفر به دلیل تخریب پل و سقوط خودرو( 
مازندران 5  نفر،  نفر، گلستان 8  خراسان شمالی 3 
از  را  خود  جان  دلیل سیل  به  نفر   5 همدان  و  نفر 

دست داده اند.
کرد:  خاطرنشان  کشور  قانونی  پزشکی  رئیس 
همچنین یک نفر در قم به دلیل سقوط در سیالب،  

2 نفر در محور رشت - قزوین به دلیل رانش زمین، 
یک نفر در خوزستان، یک نفر در کرمانشاه، یک نفر 
در سمنان، 2 نفر در کهگیلویه و بویراحمد جان خود 

را به دلیل سیل از دست داد ه اند.
شجاعی گفت: طی روزهای اخیر یک جسد نیز در 
بابل رود در شمال کشور کشف شد و یک نفر نیز در 

خراسان رضوی بر اثر سیل جان باخته است.

 16 جمعه  روز  از  کرد:  اعالم  ایران  در  کویت  سفارت 
ارسال  برای  رسانی  امداد  پل   13۹8 ماه  فروردین 
زدگان  سیل  به  رسانی  امداد  و  دوستانه  بشر  کمک های 
غذایی،  مواد  تن   ۴۰ شامل  اول  مرحله  در  که  ایرانی 
پزشکی و امداد رسانی است، بین دو کشور برپا شده است.
از  بخشی  در  تهران  در  کویت  سفارت  ایسنا،  گزارش  به 
بیانیه خود که در مورد ارسال کمک های انسان دوستانه 
آورده  کرده،  منتشر  ایرانی  زدگان  به سیل  کویت  دولت 
است: »دولت کویت بر اساس دستور امیر این کشور، عمل 
و  همسایه  کشور  قبال  در  را  خویش  اسالمی  و  انسانی 
دوست جمهوری اسالمی ایران به جا آورد و مبادرت به 
تقدیم کمک های انسان دوستانه و امداد رسانی به سانحه 

دیدگان سیل در ایران کرد.«
ماه  فروردین   16 جمعه  روز  از  چارچوب  همین  در 
کمک های  ارسال  برای  هوایی  رسانی  امداد  پل   13۹8
انسان دوستانه و امداد رسانی به سیل زدگان ایرانی که 
امداد  و  پزشکی  غذایی،  مواد  تن   ۴۰ شامل  اول  مرحله 
دنبال  به  و  است  شده  برپا  کشور  دو  بین  است  رسانی 

آن کمک های بازسازی و توسعه ای متعددی و همچنین 
و  آمبوالنس  ماشین های  سیار،  پزشکی  کلینیک های 

دستگاه های ساکشن آب ارسال خواهد کرد.

این کمک های انسان دوستانه توسط هالل احمر کویت با 
هماهنگی هالل احمر ایران در مناطق آسیب دیده توزیع 

خواهد شد.

رئیس پزشکی قانونی کشور:
سیل تاکنون جان 67 نفر را گرفته است

جزییات کمک های بشر دوستانه دولت کویت به سیل زدگان

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران تاکید کرد:

حضور پیشکسوتان دفاع مقدس و استقرار موکب های اربعین در مناطق در معرض سیل
در پی نزوالت آسمانی و بارش های فراوان که منجر 
فراوانی  خسارات  و  مشکالت  ایجاد  و  سیل  وقوع  به 
بر  مبنی  احتماالتی  ونیز    گردید  هموطنانمان  برای 
جنوب  و  غرب  مناطق  در  سیالب  و  ها  بارش  تداوم 
سلیمانی  قاسم  پاسدار  سرلشکر  سردار  کشور،  غرب 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  قدس  نیروی  فرمانده 

پیامی صادر کرد.
سرلشکر  پیام  متن  آنالین   جم  جام  گزارش  به   

سلیمانی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

خدای بزرگ را شاکریم که در لحظات و بزنگاه های 
آزمون  معرض  در  اسالمی  ایران  که  و خطیر  حساس 
های بزرگ و دشوار قرار می گیرد، با الطاف و عنایات 
ویژه، ملت و نظام را در غلبه بر سختی ها و مشکالت 
یاری می بخشد و وحدت و یکپارچگی ملی و صبر و 
شکیبایی و ایمان و باور آنان به حق و حقیقت را رمز 

موفقیت تاریخ سازیشان قرار می دهد.
اینک در شرایطی که از واپسین روزهای سال گذشته و 
آغازین ساعات سال جدید بارش های کم نظیر نزوالت 
استانهای  برخی  در  ویرانگر  سیل  حادثه  آسمانی، 
کشور، مشکالت، تلفات و خسارت های فراوانی برای 
مردم سیل زده در مناطق شمالی، غربی و جنوب غربی 
میهن اسالمی را در پی داشته است، با فرمان و توصیه 
های رهبر حکیم و دلسوز انقالب اسالمی حضرت امام 
العالی( و حضور گره گشای مردم  خامنه ای )مدظله 
نجیب و شریف ایران در کنار سایر دستگاه های اجرایی 
و  بخش  الهام  زیبا،  هایی  صحنه  مسلح،  نیروهای  و 

های  رسانی  و کمک  امداد  اقدامات  انجام  در  معنادار 
توجه  با  است،  کرده  خلق  زده  سیل  مردم  به  اولیه 
جدید  های  سیل  وقوع  احتمال  و  ها  بارش  تداوم  به 
مجاهد  و  مومن  مردم  برای  ویژه  به  کننده  تهدید  و 
استان خوزستان، ضمن قدردانی از نقش آفرینی های 
مجاهدانه، فداکارانه و مخلصانه آحاد نیروهای امدادی 
دولتی، مردمی و نظامی و تاکید بر لزوم تداوم پرشتاب 

آن در پهنه مناطق آسیب دیده تأکید می شود:
با توجه به پیش بینی ها در گسترش خطرات و آسیب 
ها برای مردم و افزایش دامنه نیازها در شرایط پیش 
دفاع  پیشکسوتان  و  فرماندهان  سایر  و  اینجانب  رو، 
مقدس ، با همکاری ستاد های عتبات عالیات و اربعین 
مراکز استان ها، بر خود وظیفه می دانیم سایر امکانات، 
های  موکب  در  جمله  از  موجود  تجارب  و  ظرفیت ها 
خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی را با هماهنگی 
صحنه؛  در  و  فعال  مسئول  مجموعه های  همراهی  و 
و  آینده  از هفته  استقرار آن  و  با گسیل  و  ساماندهی 
به مدت یک ماه در مناطق در معرض سیل و تا هنگام 
عادی شدن وضعیت، به کمک مردم شهرهای پلدختر، 

سوسنگرد، بستان و دیگر نقاط بشتابیم.
ملی  شوندگی  بسیج  روحیه  و  کلمه  اتفاق  بی تردید 
همیشه  مردم  حضور  با  کنونی  حساس  لحظه  در  که 
با مشارکت در ساخت خاکریز ها و دیواره  در صحنه 
کیسه های  کردن  پر  کانال،  ،حفر  دژها  خاکی،  های 
مخصوص شن، پذیرایی، اسکال و حمل و نقل رایگان 
مردم ، به کارگیری قایق ها و ماشین آالت شخصی، 
کمک های نقدی و رساندن مشتاقانه کمک های اولیه 

مانند آب،غذا، پوشاک، لوازم گرمایشی و ... بار دیگر در 
فضای عمومی کشور بروز و ظهور یافته است؛ ظرفیت 
راهبردی و گره گشایی است که به مانند گذشته یاری 
بخش عبور ایران عزیز از شرایط سخت و بحران هایی 

مانند هشت سال دفاع مقدس است.
بردستان یکایک مردمانی که در این عرصه از تکلیف 
و تعهد می درخشند بوسه می زنیم و اخالص و اراده 
آنان که با تالش های بی وقفه و جهادی خود در این 
روز ها تو دهنی محکمی به رسانه های معاند و عوامل 
ناامیدی به ملت و  پشت صحنه آن که در پی تزریق 

ناکارآمد نشان دادن نظام در حل بحران ها ی ناشی 
فرستیم  می  درود  زدند   ، هستند  طبیعی  حوادث  از 
با  با عبور توأم  از درگاه کبریایی عاجزانه خواهانیم  و 
و  خیر  پر  سالی  بزرگ  آزمون  این  از  آنان  سربلندی 

برکت را سپری کنند .
انشاء اهلل

سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی
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بیش از ۱۲۰ مصدوم در 
تصادفات استان کرمان طی دو روز

دانشگاه علوم  بیمارستانی و مدیر مرکز حوادث  اورژانس پیش  رییس 
تصادف  اثر  بر  نفر   ۱۲۸ ساعت،   4۸ مدت  در  گفت:  کرمان  پزشکی 

مصدوم شدند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، سیدمحمد 
صابری رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر مرکز حوادث دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان با بیان گزارش آماری سالمت استان کرمان در 
طرح سالمت نوروزی گفت:طی دو روز ۱۲۸ نفر بر اثر تصادف مصدوم 
به  اورژانس  وسیله  به  تصادفی  مصدوم   ۱۰۷ تعداد  این  از  که  شدند 
بیمارستان ها منتقل و ۲۱ مصدوم تصادفی در محل حادثه درمان شدند.

وی همچنین از انتقال ۱۶۹ بیمار غیر تصادفی به وسیله اورژانس به 
بیمارستان ها و درمان شدن ۷۸ نفر بیمار غیرتصادفی در محل، سخن 
گفت. صابری از فوت ۹ نفر طی ۲4 ساعت در استان خبر داد و گفت: ۲ 
نفر بر اثر تصادف و ۷ نفر بر اثر عوامل دیگر، جان خود را از دست دادند.
وی از مراجعه ۲۳۲ نفر به کمپ های سالمت نوروزی در این ۲4 ساعت 

خبر داد و بیان کرد: ۹4 نوزاد در این مدت به دنیا آمده اند.
بیمارستان ها و  از  بازدید  این مدت ۵۰ مورد  اینکه در  بیان  با  صابری 
پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی، 4۹۱ مورد بازدید بهداشتی و ۳۵ 
مورد بازدید حوزه غذا و دارو صورت گرفته است، افزود: در این بازدیدها، 

۲4۹ کیلوگرم موادغذایی فاسد جمع آوری شده است.

دستگیری دو نفر سارق و کشف ۶ فقره 
سرقت در رفسنجان

فرمانده انتظامی رفسنجان از دستگیری دو نفر سارق یک نفر مالخر و 
کشف شش فقره سرقت تجهیزات مخابراتی توسط ماموران تجسس 

کالنتری ۱۳ این شهرستان خبر داد.
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
کرمان، سرهنگ نصراهلل عباسی فرمانده انتظامی رفسنجان گفت: در 
شهرستان  سطح  در  مخابراتی  تجهیزات  سرقت  فقره  چند  وقوع  پی 
با  مبارزه  قرارگاه  کار  دستور  در  سارقان  یا  سارق  دستگیری  موضوع 
سرقت شهرستان قرار گرفت. وی افزود: ماموران تجسس کالنتری ۱۳ 
این شهرستان با بدست آوردن سر نخ هایی از شیوه و شگرد سرقت ها، 

سارقان را شناسایی و به طور نامحسوس زیر نظر قرار دادند.
این مقام انتظامی گفت: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایی در 
در  و  دستگیر  مخفیگاهشان  در  را  سارق  نفر  دو  پلیسی  عملیات  یک 
بازرسی از مخفیگاه مقداری اموال مسروقه تجهیزات مخابراتی از قبیل: 
بازجویی  در  متهمان  افزود:  عباسی  شد.  نیز کشف  باطری  سیم،  فن، 
پلیس لب به اعتراف شش فقره سرقت تجهیزات مخابراتی و فروش 
اموال مسروقه به یک نفر مالخر گشودند که در یک عملیات غافلگیرانه 
مالخر نیز دستگیر شد. فرمانده انتظامی شهرستان در پایان با اشاره به 
اینکه متهمان با تشکیل پرونده روانه دادسرا شده اند از مردم خواست: 
در حفظ و نگهداری اموال خود نهایت سعی و تالش را انجام بدهند 
و حتما از وسایل و تجهیزات بازدارنده در نگهداری اموال خود استفاده 
کنند و در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک و ناهنجاری مراتب 

را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.

کشف ۸ کیلوگرم تریاک در سیرجان
تریاک  کیلوگرم  از کشف هشت  سیرجان  انتظامی شهرستان  فرمانده 
محور های  از  یکی  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  ماموران  توسط 
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به  داد.  خبر  مواصالتی 
انتظامی شهرستان  فرمانده  نژاد  ایران  رضا  محمد  ؛  جوان  خبرنگاران 
انتقال  با یک دستگاه خودرو سواری قصد  قاچاقچیان  سیرجان گفت: 
مقدار  و  متوقف  این خودرو  ماموران  با تالش  داشتند که  را  مواد  این 

هشت کیلوگرم تریاک از آن ها کشف شد.
ایران نژاد بیان کرد: در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و دو نفر 
متهم دستگیر که جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

نجات فرد سقوط کرده در چاله آسانسور
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان گفت: تیم 
امداد و نجات این سازمان، کارگر ساختمانی سقوط کرده از طبقه دوم 

ساختمان در حال ساخت را به داخل چاله آسانسور نجات دادند.
به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  علی 
عسکری؛ مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان 
با بیان اینکه حادثه سقوط از آسانسور در خیابان خواجوی کرمانی این 
شهر رخ داده است گفت: ماموران سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهر کرمان طی تماس تلفنی با سامانه ۱۲۵  از این حادثه آگاه شدند.

وی با بیان اینکه پس از اعالم وقوع حادثه تیم تخصصی نجات این 
سازمان به سرعت از ایستگاه شماره ۲ به محل اعزام شد اظهار کرد: 
امدادگران پس از حضور در محل، امدادرسانی به مصدوم را آغاز کردند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان گفت: این 
طبقه  از  ایمنی  نکات  نکردن  رعایت  و  احتیاطی  بی  علت  به  مصدوم 
دوم به داخل چاله آسانسور سقوط کرده بود و نجاتگران سازمان آتش 
نشانی در کمترین زمان ممکن وی را از داخل چاله آسانسور خارج و 
و  پروژه ها  کارفرمایان  به  همچنین  وی  کردند.  منتقل  بیمارستان  به 
و حفاظت  ایمنی  اصول  رعایت  با  کرد:  توصیه  کارگاه های ساختمانی 

محیطی و فردی از حوادث این چنینی جلوگیری کنند.

بر جای ماندن شش مصدوم در پی یک 
نزاع دسته جمعی در سیرجان

درگیری  و  نزاع  یک  وقوع  دنبال  به  گفت:  سیرجان  انتظامی  فرمانده 
دسته جمعی در یکی از روستا های شهرستان سیرجان، ۶ نفر مصدوم 
و راهی بیمارستان شدند. به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه 
انتظامی  فرمانده  نژاد،  ایران  محمدرضا  سرهنگ   ، جوان   خبرنگاران 
شهرستان سیرجان گفت: در پی اعالم وقوع یک فقره نزاع دسته جمعی 
شهرستان  انتظامی  مأموران  بالفاصله  روستایی،  مناطق  از  یکی  در 
در  مأموران  از حضور  افزود: پس  اعزام شدند. وی  به محل  سیرجان 
محل، مشخص شد افراد دخیل در یک نزاع خیابانی از صحنه فرار کرده 
و چند نفر مجروح این نزاع نیز به بیمارستان منتقل شده اند. سرهنگ 
بیمارستان،  در  مأموران  حضور  با  ادامه،  در  کرد:  تصریح  نژاد  ایران 
مشخص شد ۶ جوان طی این درگیری مجروح شده اند که برخی از 

آنان به وسیله ی اسلحه شکاری مورد اصابت ساچمه قرار گرفته اند.
بین چند  فردی  اختالفات  نزاع  این  اولیه  اینکه علت  به  اشاره  با  وی 
امنیت  پلیس  مأموران  رابطه،  همین  در  شد:  یادآور  است،  بوده  جوان 
از  نفر  یک  اختفای  محل  اطالعاتی،  اقدامات  با  شهرستان  عمومی 
متهمان را شناسایی و وی را دستگیر کردند که شناسایی سایر متهمان 

نیز در دستور کار پلیس قرار دارد.

منصور پورمیرزایی وزنه بردار ملی پوش باشگاه مس 
رفسنجان به اولین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی 
جانبازان و معلولین دعوت شد. یاسر صالح نیا، رییس 
گفت  در  رفسنجان  شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره 

باشگاه خبرنگاران  استان های  با خبرنگار گروه  و گو 
جوان از کرمان، گفت: تیم ملی وزنه برداری جانبازان و 
معلولین جمهوری اسالمی ایران خود را برای مسابقات 
وزنه برداری قهرمانی جهان  ۲۰۱۹ قزاقستان آماده می 

کند. وی افزود: منصور پورمیرزایی وزنه بردار ملی پوش 
باشگاه مس رفسنجان به نمایندگی از استان کرمان در 

اردوی آماده سازی تیم ملی حضور دارد.
آماده  اردوی  ی  مرحله  اولین  کرد:  تصریح  نیا  صالح 

معلوالن  و  جانبازان  برداری  وزنه  ملی  تیم  سازی 
ماه  اردیبهشت   ۶ تا  جاری  فروردین   ۱۹ از  کشورمان 
پوش  ملی  این  برای  وی  شود.  می  برگزار  تهران  در 

رفسنجانی آرزوی موفقیت کرد.

لیگ  فوتبال  رقابت های  سی ام  هفته ی  چارچوب  در 
برد، مس کرمان  اول کشور، گل گهر سیرجان  دسته 

متوقف شد و مس رفسنجان باخت.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
اول  ،در هفته ی سی ام رقابت های لیگ دسته  جوان  
فوتبال کشور، تیم فوتبال مس کرمان در بازی خانگی 
خود در ورزشگاه شهید باهنر کرمان برابر ملوان انزلی، 
با تساوی بدون گل شانس های خود را برای صعود از 

دست داد.
مس در این بازی با ترکیب آرمان شهدادنژاد، حسین 
حیدری، شروین بزرگ، حمید کاظمی، مهرداد قنبری، 

احسان جودکی، امین جهان کهن، رضا ستاری، میالد 
باقری و محمدرضا پورمحمد به میدان رفت.

گل گهر سیرجان، دیگر نماینده ی استان نیز در خانه 
با نتیجه ی ۳ بر یک از سد شهرداری تبریز گذشت.

مس رفسنجان هم مقابل میزبانش آلومینیوم اراک با 
نتیجه ی صفر بر یک مغلوب شد.

در  امتیاز  با ۴۰  نتایج، مس کرمان  این  با  اکنون  هم 
رده ی ششم جدول رده بندی قرار دارد.

صدرنشین  همچنان  امتیاز   ۴۸ با  سیرجان  گهر  گل 
است و مس رفسنجان نیز با ۳۲ امتیاز در رده ی دهم 

جدول جای گرفته است.

بانوان، آسیه پام  از سوی کادر فنی تیم ملی والیبال 
عنوان  به  هاشمی  السادات  سپیده  مربی،  عنوان  به 
سرپرست و فاطمه حسنی به عنوان بازیکن به اردوی 

آماده سازی تیم ملی دعوت شدند.
کرمان  استان  والیبال  هیات  رییس  نایب  گرامی،  گیتا 
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در 
اردوی  سوم  مرحله  گفت:  ازکرمان،  جوان  خبرنگاران 
آماده سازی تیم ملی والیبال بانوان با حضور ۲4 ملی 
پوش طی روز های ۱۸ تا ۲۷ فروردین جاری در تهران 

برگزار می شود.
مسئول ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان 

از  یکی  سعدی  حسنی  فاطمه  اینکه  اعالم  با  کرمان 
استعداد ها و نخبگان کرمانی والیبال کشور در سال های 
اخیر بوده است، افزود: این بازیکن به نمایندگی از استان 

کرمان در این اردو حاضر می شود.
گرامی از دعوت آسیه پام به عنوان مربی به اردوی تیم 
ملی والیبال بزرگساالن خبر داد و تصریح کرد: سپیده 
السادات هاشمی نیز به عنوان سرپرست تیم ملی بانوان 

جمهوری اسالمی در این اردو حضور دارد.
والیبال  این ورزشکاران و جامعه  به  تبریک  وی ضمن 
استان کرمان، برای آن ها و همه ی زحمت کشان عرصه 

والیبال، آرزوی سالمتی و سربلندی کرد.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از افزایش 
در  کرمان  شهر  پلیس  توسط  کشفیات  درصدی   ۷4

تعطیالت نوروز امسال خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان از کرمان، سرهنگ علی کشاورزی گفت: با انجام 
اجرای طرح های مثبت در  برنامه ریزی های هدفمند و 
در  الزم  بینی های  پبش  انجام  و  کرمان  شهر  سطح 
زمینه پیشگیری از وقوع جرائم از ۲۹ اسفند ماه ۹۷ تا 

۶ فروردین ماه ۹۸، شاهد افزایش ۷4 درصدی کشفیات 
جرایم نسبت به نوروز ۹۷ بوده ایم.

 ۱۱ بهبود  با  مجرمان  دستگیری  اینکه  اعالم  با  وی 
درصدی همراه بوده است، گفت: مجموع این آمار، مهر 
تأییدی بر بهبود عملکرد مثبت پلیس شهرستان کرمان 
است که در سایه برنامه ریزی های هدفمند فرماندهان 
دلسوز و زحمات بی دریغ مأموران انتظامی و همچنین 
شده  حاصل  پلیس  با  شهروندان  همکاری  و  همراهی 

است.
سرهنگ کشاورزی توسعه تکنولوژی و پیچیدگی جرائم 
بکارگیری  همگانی،  آموزش  لزوم  ها،  سرقت  ویژه  به 
از  نگهداری  در  دقت  و  پلیسی  هشدار های  و  توصیه 
سرقت  از  پیشگیری  در  عوامل  مهمترین  از  را  اموال، 
و کاهش جرائم برشمرد. وی همکاری و مشارکت مردم 
دانست  ویژه سرقت مهم  به  از جرایم  پیشگیری  در  را 
و افزود: برای دستیابی به امنیت اجتماعی مطلوب در 

جامعه، جدی گرفتن مشارکت مردمی بسیار مهم است 
و تعامل با شهروندان در برقراری امنیت یک امر اجتناب 
ناپذیر است، بنابر این اقدامات اجتماعی، مکمل خوبی 

برای اقدامات انتظامی هستند.
هرگونه  تا  خواست  شهروندان  از  کشاورزی  سرهنگ 
اخبار و اطالعات مبنی بر اعمال مجرمانه افراد مخل 
مرکز  طریق  از  بالفاصله  را  جامعه  در  امنیت  و  نظم 

فوریت های پلیسی ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.

دعوت وزنه بردار رفسنجانی به اردوی تیم ملی

یک برد، یک تساوی و یک شکست حاصل کار نمایندگان کرمان در لیگ آزادگان

حضور ۳ بانوی کرمانی در اردوی تیم ملی والیبال

افزایش ۷۴ درصدی کشفیات پلیس در ایام نوروز ۹۸

خبر
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سیل ویرانگر
آغاز  تبریزی  صائب  از  شعر  بیت  این  با  را  گزارش  این 
می کنم که اگر مضمونی عاشقانه دارد، اما می تواند در 
ای دیگر دیده شود، صائب می  اوضاع کشور گونه  این 
گوید:کوته اندیشی است پیش پای طوفان همچو موج/

هر نفس بر خود بساط تازه ای چیدن در آب
شمالی،  های  استان  در  ویرانگر  سیل  با   جدید   سال 
غربی و جنوبی آغاز شد  و کام ملت  را در سراسر میهن 
کاشانه  و  خانه  هموطنان  از  بسیاری  کرد.  تلخ  اسالمی 
یا  و  باخته  جان  نیز  شماری  و  دادند  دست  از  را  خود 
مجروح شدند.  با وجود آنکه سیل امسال صدمات مالی 
و جانی قابل توجهی به دنبال داشت اما به همان نسبت 

نیز درس های مهمی و تجارب بزرگی به دنبال داشت.
طبیعت شوخی ندارد

نشان  کشور  استان  چندین  در  سیل  دلخراش  حوادث 
داد که طبیعت  با کسی سر شوخی ندارد و همواره هم 
این حوادث  باشیم چرا که  باید منتظر حوادث طبیعی 
چندان هم قابل پیش بینی نیستند اما این امکان وجود 

حد  تا  حوادثی  چنین  صدمات  و  خسارات  از  که  دارد 
ممکن کاست.

ساخت و ساز در حریم رودخانه
و  لرستان  های   استان  در  اخیر  سیل  در  که  آنچه 
در  سیل  های  ویرانگری  داد  نشان  را  خود  خوزستان 
سازه هایی بود که در حریم رودخانه احداث شده بودند. 
بارش  کردیم   مشاهده  و  دیده  اخبار  در  که  همانگونه 
باران های سیل آسا و طغیان رودخانه ها در استان های 
مذکور حوادث غیر مترقبه ای را به همراه داشت و چه 
در  این  اند.  آواره  هنوز  که  ای  زده  سیل  های  خانواده 
حالی است که نه تنها در این استان ها  بلکه در بیشتر 
مناطقی که بستر رودخانه وجود دارد مردم خانه ساخته 

و حتی کشاورزی و دامپروری راه انداخته اند.
کرمان مستثنی نیست

مناطق ییالقی شهر کرمان همچون کوهپایه و روستاهای 
تابعه و دهستان سیرچ از جمله مناطقی هستند که در 
قرار دارند. گزارش ها و مشاهدات حاکی  خطر سیالب 
از آن است که از تونل شهداد تا انتهای سیرچ تقریبا در 
رودخانه  بستر  و  مسیر  در  روستا  داخل  و  ها  دره  همه 
مردم خانه ساخته اند و یا در کوهپایه و روستاهای پشته 
در  ساز  و  ساخت  از  آثاری  نیز  و...  شیب  ده  و  شیران 
بستر رودخانه دیده می شود. این در حالی است که در 
دهه های گذشته کمترین اثری  از این ساخت و سازها 
یا ساخت  و  زمین  واگذاری  گونه  اینکه هر  نبود. ضمن 
و ساز در حریم و یا بستر رودخانه ها  باید  با استعالم 

از اداره امور منابع آب انجام شود. حال اینکه این خانه 
ها چگونه ساخته شده و یا مجوز گرفته اند خود جای 

سئوال است!؟
حریم رودخانه چیست؟

یا برکه طبیعی که بعد  به اطراف رودخانه، مسیل، نهر 
از بستر قرار دارد حریم رودخانه می گویند که معموال 
رودخانه ها و مناطق اطراف آن جزو مناطقی است که 
برای امکاناتی که دارند مورد توجه ساخت و سازها گرفته 
و ساز  رودخانه ساخت  کنار  در  این حالت که  به  و  اند 

انجام می شود تعرض به رودخانه می گویند.
چگونه ساخت و ساز در رودخانه قانونی می شود؟

یک مدرس عمران آب می گوید: بر قانون توزیع عادالنه 
آب که یک قانون باالدستی است، هر نوع ساخت وساز 

در حریم 25 ساله رودخانه ممنوع است.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  تلوری  عبدالرسول  دکتر 
خوزستان،  منطقه  ایران)ایسنا(،  دانشجویان  خبرگزاری 
اظهار کرد: حریم 25 ساله حریمی است که در صورت 
بازگشت سیالب پس از 25 سال، حریم مورد نظر را فرا 

می گیرد.
وی ادامه داد: ساخت و ساز باالتر از حریم 25 ساله در 

شهرهایی که با خطر جاری شدن سیالب روبه رو است، 
استانداری،  عمرانی  معاونت  از  متشکل  کمیسیونی  در 
و  امالک  بخش  منطقه ای،  برق  یا  برق  و  آب  سازمان 
اراضی اداره کل منابع طبیعی، شهرداری ها، محیط زیست 
و احتماال نماینده ای از ثبت اسناد مورد بررسی قرار می 
گیرد. چنانچه مجوز ساخت و ساز در حریم رودخانه از 
سوی این کمیسیون صادر شود، این امر قانونی می شود.

معموال  گفت:  اهواز  آزاد  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
انجام  را  کاری  کمیسیون چنین  این  اصلی  کارشناسان 
نمی دهند چرا که در پی این امر، ممکن است آسیب های 
چنانچه  اما  شود  وارد  مالی  و  جانی  محیطی،  زیست 
صورت جلسه  در  کنند  صادر  مجوزی  چنین  بخواهند 
و  ساخت  در  باید  که  می کنند  قید  مذکور  کمیسیون 
سازها رعایت شود. به طور نمونه باید تا ارتفاع سیالب 
و  انجام شود  رودخانه، شمع کوبی  در حریم  ساله   100
سپس باالی این شمع کوبی ها، سازه مورد نظر را بسازند. 
مقرراتی هم که در صورت جلسه وضع می کنند با نظرات 

کارشناسی در این زمینه متناسب است.
تلوری افزود: در هر صورت اگر بخواهند ساخت و سازی 
در حریم رودخانه داشته باشند، حتما باید نظر کمیسیون 

مربوطه اخذ شود. این کار با مجوز کمیسیون مربوطه از 
می شود.  تبدیل  قانونی  جنبه  به  غیرقانونی  جنبه  یک 
مجوز  بدون  رودخانه  حریم  در  ساز  و  ساخت  چنانچه 
کمیسیون صورت بگیرد، در واقع یک کار غیرکارشناسی 

انجام شده است.
پروژه های  اجرای  به  اشاره  با  آب  عمران  دانشیار  این 
عمرانی در حریم رودخانه کارون، گفت: از نظر مهندسی 
آب، باید بستر الزم را برای رودخانه حفظ کرد که اگر 
مورد  در  کند.  رها  را  آب  از  مقداری  افتاد،  اتفاق  سیل 
مانند  شهرهایی  به  و  می شود  رها  آب  وقتی  کارون، 
می رسد؛  خرمشهر  و  آبادان  سپس  و  اهواز  شوشتر، 
رودخانه باید ظرفیت الزم را برای نگه داشت آب داشته 
آب گرفتگی  دچار  منطقه  کل  این صورت  غیر  در  باشد 

می شود.
تلوری در خصوص شرایط الزم سازه هایی که در حریم 
رودخانه ساخته شده اند، بیان کرد: برای این سازه ها باید 
حتما شمع کوبی مناسب و متناسب با سیالب انجام شود 
بدون  چنانچه  باشد.  آزاد  باید  نیز  شمع کوبی ها  زیر  و 
کارون  جزیره های  در  را  سازه هایی  مناسب  شمع کوبی 

بسازند، کار اشتباهی انجام داده اند.

سرویس علم و دانش کرمان امروز

زنان در سراسر جهان با وجود تمام مشکالت و چالش هایی که دارند 
اما دست از رویاها و اهداف خود نمی کشند و برای مفید بودن و داشتن 
زن هایی  زنان جهان،  تمام  میان  در  می کنند.  تالش  درخشان  فردایی 
بودند و هستند که با تمام سختی هایی که مواجه هستند گام های خود 
را محکم و نیرومند برمی دارند و با تمام قوا برای اثبات جمله »ما زنان 

می توانیم« تالش می کنند.
 زنان ایرانی نیز از این قافله جا نمانده اند و نه تنها در کشور خود بلکه در 
سراسر جهان برای پیروز و موفق شدن تالش می کنند. در این خبر قصد 
داریم زنان موفق ایرانی عرصه فناوری را که در خارج از ایران فعالیت 

می کنند، معرفی کنیم.
۱. صدف آموزگار

افزار  نرم  مهندس   )Sadaf Amouzegar( آموزگار«  »صدف 
رشته  در  خود  کارشناسی  مدرک  وی  است.  داده«  »علم  دانشمند  و 
اخذ  کالیفرنیا«  فناوری  از »مؤسسه  در سال 2015  را  کامپیوتر  علوم 
کرد. آموزگار در موسساتی مانند شرکت فناوری و تجهیزات ارتباطی 
و مخابراتی آمریکایی »کوالکام« )Qualcomm(، »Smartrac« و 

»اسپیس ایکس« )SpaceX( نیز فعالیت داشته است.
مکان های  تشخیص  به  که  الگوریتم هایی  توسعه  روی  بر  تاکنون  او 
خالی پارکینگ کمک می کنند کار کرده است. وی همچنین از فناوری 
»RFID« یا »سامانه بازشناسی با امواج رادیویی« به منظور فروش و 
توزیع خودکار در خرده فروشی ها استفاده کرده است. سامانه بازشناسی 
به   )Radio Frequency Identification( رادیویی  امواج  با 
اختصار RFID، یک سامانه شناسایی بیسیم است که قادر به تبادل 
داده ها به وسیله برقراری اطالعات بین یک Tag که به یک کاال، شئ، 
کارت و… متصل شده و یک بازخوان )Reader( است. سامانه های 
برای خواندن  الکترومغناطیسی  الکترونیکی و  از سیگنال های   RFID
و نوشتن داده ها بدون تماس بهره گیری می کنند. آموزگار همچنین از 
روش های یادگیری ماشین برای تشخیص ناهنجاری ها در موتور موشک 

نیز استفاده کرده است.
۲. نیکی بیات

صنعتی  دانشگاه  التحصیل  فارغ   )Niki Bayat( بیات«  »نیکی 
دانشگاه  از  دکتری  مدرک  دارای  و  شیمی  مهندسی  رشته  در  شریف 
بیات، مؤسس شرکت  نیکی  آمریکا است. مهندس  کالیفرنیای جنوبی 

»AesculaTech« است. وی کار های ارزشمندی در زمینه شیمی 
و مهندسی پزشکی و به خصوص در زمینه توسعه دستگاه های چشم 
پزشکی انجام داده است. بیات یکی از ۳5 فرد مبتکر زیر ۳5 سال جهان 

نیز معرفی شده است.
۳. آنا فرزین دار

»آنا فرزین دار » )Anna Farzindar(، مدیر عامل و مؤسس شرکت 
دارای مدرک کارشناسی در  است. وی   »NLP Technologies«
رشته علوم کامپیوتر از دانشگاه امیرکبیر تهران و مدرک دکترای علوم 

کامپیوتر از دانشگاه مونترآل است.
»دانشکده  کامپیوتر  مهندسی  بخش  علمی  هیات  عضو  دار  فرزین 
سال   20 از  وی  است.  جنوبی  کالیفرنیای  دانشگاه  ویتربی«  مهندسی 
زبان های  »پردازش  و  زمینه هوش مصنوعی  در  تحقیقات خود  پیش، 
طبیعی« )NLP( را آغاز کرد. او نویسنده چند کتاب و مقاالت علمی 
با  زیرشاخه های  از  یکی  طبیعی  زبان های  پردازش  است.  نیز  متعدد 
به  که  است  مصنوعی  هوش  و  رایانه  علوم  گسترده  حوزه  در  اهمیت 

تعامل بین کامپیوتر و زبان های )طبیعی( انسانی می پردازد.
۴. پریا عصمت لو

»پریا عصمت لو« )Paria Esmatloo( مدرک کارشناسی خود در 
رشته مهندسی مکانیک را از دانشگاه صنعتی شریف در تهران اخذ کرد. 
از سال 2015 نیز وی تحصیالت خود را در دانشگاه تگزاس در آستین 
معلول  افراد  به  را که  رباتیکی  است. عصمت لو دستگاه های  آغاز کرده 

کمک می کند، توسعه می دهد.
خارجی  »اسکلت  به  موسوم  رباتیک  دستگاه  یک  روی  بر  وی  اکنون 
به  مذکور  دستگاه  می کند.  کار   )hand exoskeleton( دست« 
بتوانند  تا  می دهد  اجازه  هستند،  معلول  دست  ناحیه  از  که  افرادی 

انگشتان خود را حرکت دهند. این کار افرادی که از ناحیه دست معلول 
طور  به  را  پیچیده  کار های  بتوانند  تا  ساخت  خواهد  قادر  را  هستند 

مستقل و بدون کمک گرفتن از دیگران انجام دهند.
۵. پریسا لک

»پریسا لک« )Parisa Lak( دانشمند داده در بخش مالی است. وی 
دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه صنعتی شریف است. 
او پس از اتمام تحصیل خود مدتی در یکی از بیمارستان های ایران به 
کانادا  به  آن  از  بود و پس  کار  به  عنوان مدیر کنترل کیفیت مشغول 
مهاجرت کرد و تحصیالت خود را در رشته مدیریت خالقیت و نوآوری 
آغاز کرد. عالقه او به تحقیق در زمینه فناوری سبب شد تا وی تحصیل 
در این زمینه را نیز شروع کند. لک در سال 201۸ موفق به اخذ مدرک 

دکترای خود در رشته علم داده از دانشگاه رایرسون کانادا شد.
در حال حاضر پریسا لک برای حل مشکالت کسب و کار برنامه هایی را با 
استفاده از الگوریتم یادگیری ماشین و یادگیری عمیق طراحی می کند. 
نیز  دانشگاه  در  داده«  او همچنین مدرس چندین کالس رشته »علم 

بوده است.

۶. مونا جراحی
»مونا جراحی« )Mona Jarrahi( متولد سال 1۳5۷ در تهران است. 
در سال ۷۹ وی مدرک کارشناسی خود در رشته مهندسی الکترونیک را 
از دانشگاه صنعتی شریف اخذ کرد. سپس برای ادامه تحصیل رهسپار 
آمریکا شد و مدرک کارشناسی ارشد خود را در سال 200۳ از دانشگاه 

استنفورد دریافت کرد.
برای  و  اخذ  دانشگاه  همان  از  را  دکتری خود  مدرک  در سال 200۷ 

گذراندن دوره پسادکتری راهی دانشگاه کالیفرنیا برکلی شد.
و مهندسان  به دریافت جایزه »دانشمندان  وی در سال 201۳ موفق 
ایاالت  سابق  جمهور  رئیس  اوباما«  »باراک  سوی  از  پیشگام«  جوان 
متحده آمریکا شد و در بین 102 استعداد برتر سال آمریکا قرار گرفت.
این جایزه به دلیل ارائه تکنیک هایی که باعث افزایش قدرت منبع امواج 
تراهرتز می شوند و منجر به تشخیص حساسیت یابنده های آن می شود 
به وی تعلق گرفت. پروفسور مونا جراحی از سال 201۷ به رتبه استاد 
تراهرتز  الکترونیک  آزمایشگاه  ریاست  و در حال حاضر  تمامی رسیده 

»دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس« را بر عهده دارد.

کوته اندیشی در آب
گزارش »کرمان امروز« از ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه های مناطق ییالقی شهر کرمان، سکوت مسئوالن و فجایعی که ممکن است رخ دهد:

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

   تقریبا در حریم همه رودخانه های عریض و پرخطر استان کرمان، ساخت وساز انجام شده 
است ،   استان کرمان آبستن یک فاجعه بزرگ است

  مناطق ییالقی شهر کرمان و بسیاری از ییالق های استان کرمان همچون کوهپایه و روستاهای 
تابعه و دهستان سیرچ از جمله مناطقی هستند که در خطر سیالب قرار دارند. گزارش ها و 
مشاهدات حاکی از آن است که از تونل شهداد تا انتهای سیرچ تقریبا در همه دره ها و داخل 
روستا در مسیر و بستر رودخانه مردم خانه ساخته اند و یا در کوهپایه و روستاهای پشته شیران 
و ده شیب و... نیز آثاری از ساخت و ساز در بستر رودخانه دیده می شود. جالب توجه است که 
هر گونه واگذاری زمین و یا ساخت و ساز در حریم و یا بستر رودخانه ها باید با استعالم از اداره 
امور منابع آب انجام شود. حال اینکه این خانه ها چگونه ساخته شده و یا مجوز گرفته اند خود جای 
سئوال است و باید پرتقال فروش را پیدا کرد! در 20 روز اخیر ایران غرق در بی تدبیری مدیران 
قدیم و جدید بود و آسمان همچنان بارید آنگونه که شاید آب هم برای این همه بی تدبیری و 

بی فکری اشک ریخت.

شش زن موفق ایرانی در عرصه فناوری

دانشــگاه صنعتی سیرجان  در نظر دارد اجرای ســاختمان اداری فرهنگ با زیربنای کل 1۳6۳ متر مربع  با مشخصات زیر واقع در شهرستان 
سیرجان را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله  ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید

مشخصات پروژه
برآورد اولیه: حدود  45,66۸,222,06۸ ریال ) چهل و پنج میلیارد و ششصد و شصت و هشت میلیون و دویست و بیست و دو هزار و شصت 

و هشت ریال( بر اساس فهرست بهای پایه سال ۹۷
مدت اجرای کار: 22 ماه شمسی

نوع پیمان: بر اساس بخشنامه سرجمع
کارفرما: دانشگاه صنعتی سیرجان

محل اجرای کار: استان کرمان، شهرستان سیرجان، دانشگاه صنعتی سیرجان
نوع اعتبارات پروژه: از محل اعتبارات طرح های عمرانی می باشد

نوع و مبلغ تضمین: واریز وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی، به مبلغ 2,2۸۳,000,000 ریال )دو میلیارد و دویست و هشتاد و سه میلیون ریال( 
مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه

 لذا از شرکتهایی که در رشته ساختمان و ابنیه فعالیت داشته و دارای حداقل رتبه های 4 ابنیه و 5 تاسیسات توامان می باشند جهت دریافت 
اسناد مناقصه دعوت بعمل می آید. پیمانکاران واجد شرایط از مورخ 1۸ فروردین ماه 1۳۹۸ تا پایان وقت اداری)ساعت15( مورخ 21 فروردین 
ماه 1۳۹۸ با ارایه معرفی نامه مکتوب نماینده خود جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: سیرجان، ابتدای جاده سیرجان ـ بافت، دفتر فنی 

دانشگاه صنعتی سیرجان مراجعه نمایند . 
روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای


