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بعد از ۴0 سالگی تغییر دهید

ضرب المثل های کرمانی 
آبرو، آب جو که نیس!
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نگاهی به زندگی و آثار  شیخ صدوق 
 یکی از بزرگان دینی

حقایقی درباره 

سیمین دانشور

 بانوی ادبیات ایران
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مدیر کل بنیاد شهید وامورایثارگران استان:

حل مشکالت جامعه ایثارگری

کاری  در اولویت 

بنیاد است

در بازدید خبرنگاران بین المللی و ایرانی 
از شرکت گل گهر سیرجان مطرح شد:

شکوفایی طرح های توسعه ای گل گهر
متن در صفحه پنجم

گزارش »کرمان امروز« از وضعیت نابسامان و آشفتگی در بازار مسکن کرمان؛

متن کامل در صفحه سوم

رکـــودی بدتر از تـــورم
   بررسی میدانی از بازار معامالت امالک در کرمان نشان می دهد با افزایش نرخ دالر و ارز، قیمت مسکن هم باال رفته و نوسانات زیادی در این  بازار ایجاد شده است. گفته می شود حتی با 
وجود بازگشت آرامش به بازار سکه و ارز، اتفاقی در بازار مسکن نیفتد و بعید است با سرعت از رکود بازار مسکن خارج شویم. باید قبول کنیم که تنها دولت می تواند با اتخاذ برخی سیاست ها 

چنین وضعیتی را ثبات ببخشد و یکی از این سیاست ها تزریق وام مناسب با شرایط منطقی برای خرید مسکن است

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

   تعداد بمب های اتمی آمریکا فاش شد

  قتل به  دلیل کینه دوران کودکی

  پایان مسابقات شطرنج دانش آموزان استان کرمان

  یک کشته بر اثر تصادف دو موتورسیکلت در قلعه گنج

  کشف بیش از ۳۰۰ میلیون ریال کاالی قاچاق در جیرفت

اخبار ایران، جهان و حوادث:

بازدید وزیر ارتباطات 

از پروژه نسخه نویسی 

الکترونیک 

کرمان در 
 صفحه  دوم

بهشت افضل

گزارش »کرمان امروز« 
از مراسم چهاردهمین 
دوره جایزه افضلی پور 
و  چهارمین دوره 
جایزه هنری
 ادبی صبا:

تبریک و تشکر 
با تبریــک و گرامیداشــت هفته معلم بدین وســیله از تالشــهای بی وقفه 
سرکار خانم مرتضوی مدیرمحترم دبستان دولتی مریم و سرکار خانم 
ابراهیمی آموزگار دلسوز و زحمتکش کالس دوم و سایر همکاران تشکر 

و قدردانی می شود.
والدین حورا سلطانی مقدم 

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان در نظر دارد مناقصه انجام امور خدماتی، نظافت و فضای سبز و ... را به مدت 
یک سال از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
www.setadiran. پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،  مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1398/02/11 می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز شنبه تاریخ 1398/02/21
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 12 صبح تاریخ 1398/02/31

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح تاریخ 1398/03/01
متقاضیان می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس: کرمان - بزرگراه امام )ره( 
- جنب اداره صنعت، معدن و تجارت اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان مراجعه و یا با شماره تلفن 32163986-

034 تماس حاصل نمایند. 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:  مرکزتماس 41934- 021 

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1 / 98 
انجام امور خدمات و نظافت )نوبت دوم(
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اخبار استان

استاندار کرمان اشتغال را یکی از مشکالت اصلی این استان دانست و 
گفت: باید برای رفع مشکالت این حوزه به دنبال راه حل باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فدایی در دیدار با نمایندگان جامعه 
کارگری بیان داشت: ما از نیروهای کارگری که در کرمان است می توان 
مطرح  تولید  رونق  مساله  که  امسال  خصوصاً  کنیم؛  بیشتری  استفاده 

است.
وی با اشاره به اینکه شش محور اساسی در زمینه رونق تولید در استان 
کرمان مشخص کرده ایم، افزود: مسائل کارگری و کارفرمایی در کشور 

و استان مساله جدیدی نیست.
استاندار کرمان گفت: کمک می کنیم تا بخشی از مشکالت کارگری که 

به ما و سیستم اجرایی مربوط می شود مرتفع شود و بخشی که کمک 
به تولید و اشتغال است پیگیری می کنیم. توقع داریم راه حل هایی هم 
راه حل  اگر  و  استفاده کنیم  راه حل های عملی  از  ما  تا  باشند  داشته 

اجرایی نداشته باشید امکان حل مشکل وجود ندارد.
وی با بیان این که امیدوارم با کمک هم به حل مشکالت کارگری بتوانیم 
ظرفیت  دارند  وجود  استان  در  که  کارگرانی  کرد:  اظهار  کنیم،  کمک 
محسوب  جوان  کارگران  به  خود  تجارب  انتقال  در  مخصوصاً  خوبی 
می شوند. استاندار کرمان گفت: یکی از مشکالت اصلی کشور و استان 
ایجاد اشتغال است زیرا نگرانی و دغدغه بسیاری از خانواده ها بیکاری 

فرزندانشان است که باید با کمک هم راه حل هایی ارائه کنیم.

استاندار کرمان:

یکی از مشکالت اصلی استان کرمان مساله اشتغال است

خبر
رییس دانشگاه تحصیالت 

تکمیلی هایتک کرمان:

رونق مضاعف بخشیدن به پارک های 

علم و فناوری ضرورت دارد

وظایف  از  اینکه  بیان  با  کرمان  هایتک  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  رییس 
پارک های علم و فناوری، تبدیل یک ایده علمی به صنعت است، عملکرد این 

پارک ها را برای تحقق شعار سال مثبت ارزیابی کرد.
 ، کرمان  از  باشگاه خبرنگاران جوان  های  استان  گروه  گزارش خبرنگار  به 
اولین همایش  آروین رییس دانشگاه تحصیالت تکمیلی هایتک کرمان در 

رسانه های نوین بر تحقق رونق اقتصاد پارک های علم و فناوری تاکید کرد.
وی با بیان اینکه شاید برای چهره هایی که در این مکان جمع شده اند، این 
ذهنیت پیش بیاید، مجموعه ای که در آن حضور دارند، چه اهمیتی دارد؟ 
افزود: این مجموعه به صورت مرکز پژوهشی شکل گرفت و نام زیر ساخت ها، 

دقیقا براساس نیاز ها ایجاد شده است.
این مکان سه مجموعه کنار هم هستند که مجموعه  بیان کرد: در  آروین 
فعلی به یک پژوهشگاه تغییر نام یافت که در حوزه های انرژی، محیط زیست 

و فناوری، مواد معدنی فعالیت می کند.
وی تصریح کرد: حوزه دوم دانشگاه تحصیالت تکمیلی است که حدود هزار 

دانشجو در مقطع فوق لیسانس و دکترا در آن مشغول تحصیل هستند.
مجموعه  سبد  سر  گل  کرمان  هایتک  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  رییس 
هایتک را پارک علم و فناوری عنوان کرد و افزود: از جمله وظایف پارک ها 

تبدیل یک ایده علمی طی یک پروسه به صنعت است.
وی گفت: طی دو سال اخیر پارک علم و فناوری رونق بسیار زیادی داشته 

است و شرکت های زیادی را پذیرش کرده ایم.
فناوری  و  علم  پارک  اهمیت  نام سال  به  توجه  با  اینکه  به  اشاره  با  آروین 
دانشگاه هایتک بیشتر می شود، از رسانه ها خواست با پارک ها برای رفع موانع 

تولید در ارتباط باشند.
وی از مسئوالن کشوری و استانی که در این همایش حضور دارند، خواست 
از پارک علم و فناوری این دانشگاه برای رونق بخشیدن به اقتصاد حمایت 

کنند.

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

خبر داد: 

ایجاد 90درصد زیرساخت های 

الکترونیکی در دانشگاه های

 علوم پزشکی 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: ۹۰ درصد زیرساخت های الکترونیکی 
در دانشگاه های علوم پزشکی استان کرمان ایجاد شده است.

کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
جلسه  در  کرمان   پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  رشیدی نژاد  حمیدرضا 
کارگروه سالمت استان کرمان که با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات، طاهر موهبتی مدیرعامل بیمه سالمت کشور، 
پورابراهیمی و محمدمهدی  استاندار کرمان، محمدرضا  محمدجواد فدایی 
زاهدی نمایندگان مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی برگزار شد 
اظهار کرد: در کرمان از اوایل سال ۹۷ با رویکرد بهینه سازی منابع اقداماتی 

آغاز شد.
وی با بیان اینکه با پیگیری و مشارکت دانشگاه های علوم پزشکی و پیگیری 
در  الکترونیکی  نسخه نویسی  سال ۹۷ طرح  نیمه  در  استان  بیمه سالمت 
در  الکترونیکی  زیرساخت های  درصد   ۹۰ کرد:  عنوان  خورد  رقم  کرمان 

دانشگاه های علوم پزشکی استان کرمان ایجاد شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اینکه آموزش های الزم در 
این حوزه انجام شده است گفت: در بخش خصوصی مطب ها و داروخانه ها 
کار آغاز شده و تاکنون ۵۰ هزار نسخه الکترونیکی در استان کرمان ثبت 

شده است.
نسخه نویسی  پاراکلینیک  مراکز  و  داروخانه ها  تمام  اینکه  بیان  با  وی 
الکترونیکی دارند افزود: متاسفانه هنوز در کلینیک های دانشگاه های کرمان 

اتصال برقرار نیست و پیگیر هستیم تا در این مراکز هم اجرا شود.
رشیدی نژاد با اشاره به اینکه طرح نسخه الکترونیک در کرمان کلید خورده 
است و امیدواریم مطابق برنامه زمان بندی اجرایی شود گفت: کار برای کاربر 
باید مشکالت موجود  باید ساده شود و هنوز این سادگی وجود ندارد که 

برطرف شود.

مدیر امور ذوب مجتمع 

مس سرچشمه خبر داد:

توليد 21 هزار 

تن مس آندي 

در مجتمع مس 

سرچشمه در 

فروردین ماه
از  سرچشمه  مس  مجتمع  ذوب  امور  مدير 
مجتمع  اين  در  آندي  مس  تن  هزار   21 توليد 
گفت:  و  داد  خبر  جاري  سال  ماه  فروردين  در 
را  عدد  اين  ماه  ارديبهشت  پايان  در  اميدواريم 
حدود 2 هزار تن ارتقا دهيم و به عدد توليد 23 

هزار تن مس آندي دست يابيم.
سرچشمه،  مس  مجتمع  روابط  گزارش  به   
مهندس حامد مددي با اشاره به عملکرد واحد 
ذوب در سال 97، اظهار کرد: در آبان ماه سال 
96 پروژه فلش بعد از تمام مشکالتي که وجود 
توليد  توانستيم  و  برداري رسيد  بهره  به  داشت 

را رقم بزنيم.
بيان کرد: در سال 96 توليد کلي کارخانه  وي 
89 هزار و 770 تن بود و در ماههاي آخر سال 
همزمان با ماههاي ابتدايي پروژه اسيد همزمان 
شد و با راندمان کارخانه حدود 60 درصد سال 

96 را به اتمام رسانديم.
مدير امور ذوب مجتمع مس سرچشمه با اشاره 
به تالش گسترده همکاران واحد ذوب مجتمع 
مس سرچشمه خاطرنشان کرد: با يک کار تيمي 
موفق شديم سال 97 را نيز به پايان برسانيم به 
نحوي که راندمان کارخانه از حدود 64 درصد 
راندمان  و  به 89.48 درصد  پايان سال 96  در 
پايان سال  در  به 86.53 درصد  بازيايي کانس 

97 افزايش يافت.
مددي تصريح کرد: توليد سال 97 بالغ بر 201 
ذوب  که  سالياني  در  که  بود  تن   764 و  هزار 
سابقه  بي  باشد،  مي  توليد  حال  در  سرچشمه 
سال  از  بهتر  امسال  اميدواريم  و  است  بوده 
مس  مجتمع  ذوب  امور  مدير  باشد.  گذشته 
که  است  اين  ما  تالش  کرد:  تأکيد  سرچشمه 
راندمان کارخانه را به حدود 90 درصد برسانيم 
که اگر چه ممکن است دشوار باشد اما معتقديم 
کارکنان واحد ذوب مجتمع مس سرچشمه اين 

توانمندي را دارند.
جاري  سال  در  اميدواريم  کرد:  عنوان  مددي 
توليد  جمله  از  شده  بيني  پيش  که  اهدافي  به 
214 هزار و 700 آند کاتد و هم راندمان در نظر 

گرفته شده براي خودمان برسيم.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان:

در استان کرمان 600 تشکل کارگری و کارفرمایی فعالیت دارد

بازدید وزیر ارتباطات از پروژه نسخه نویسی الکترونیک در کرمان 

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان کرمان 
گفت: در استان کرمان نزدیک به 32۰ هزار نفر افراد 
تحت پوشش تامین اجتماعی و بیمه اجباری هستند.

به گزارش ایسنا منطقه کویر، »رضا اسماعیلی« در 
نشست با نمایندگان جامعه کارگری استان کرمان با 
استاندار کرمان با اشاره به هفته کار و کارگر اظهار 
کرد: مراسم تجلیل از کارگران نمونه و نخبه با حضور 
رییس جمهوری و وزیر کار برگزار و از 26 نفر تجلیل 

شد که ۵ نفر از استان کرمان بودند.
وی با اشاره به اینکه یک گروه کار نمونه و یک نفر 
واحد نمونه کارگری از استان کرمان تجلیل شدند، 
افزود: دو کارگر نمونه در سطح استان داشتیم که در 
آلمان، فرانسه و روسیه در مسابقات کارگری شرکت 

کرده و لوح تقدیر و مدال طال گرفته اند.
کرمان  استان  در  کرد:  تصریح  ادامه  در  اسماعیلی 
افراد تحت پوشش تامین  نزدیک به 32۰ هزار نفر 

اجتماعی و بیمه اجباری هستند.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان کرمان با 
تاکید بر لزوم توجه به قشر کارگری افزود: تولیدات 
غیرنفتی  صادرات  و  صادراتی  بیشتر  کرمان  استان 

است که اهمیت خاصی دارد.
وی افزود: سعی می کنیم با سه جانبه گرایی کارگر، 
کارفرما و دولت مشکالت جامعه کارگری استان حل 
شود و در غیر این صورت به مراجع ذی ربط ارجاع 

می شود.
استان کرمان  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار،  مدیرکل 
با بیان اینکه در استان کرمان با توجه به تعامالت، 

کارگری  اعتراض  و  تجمع  تعداد 184  در سال ۹6 
داشتیم اما در سال ۹۷ به 1۰2 مورد تجمع کاهش 
یافت که امیدواریم در سال جاری همین رویه ادامه 
در  کارفرمایی  و  کارگری  تشکل   6۰۰ گفت:  یابد، 
پرونده  از 4 هزار  بیش  و  دارد  استان کرمان وجود 
در سال رسیدگی می کنیم و سعی کردیم ورودی 

پرونده ها کاهش یابد.
کرمان  استان  در  بیکاری  بیمه  هزار   4 افزود:  وی 

به  نسبت   ۹8 فرورودین  در  که  شود  می  پرداخت 
درصد   2۰ بیکاری  بیمه  درخواست   ۹۷ فروردین 

کاهش یافته است.
واحد  هزار   46 از  بیش  کرد:  تصریح  اسماعیلی 
تامین  در  کد  دارای  کرمان  استان  در  تولیدی 
این  از  بازدید  هزار   1۵ ساالنه  و  هستند  اجتماعی 
کارگاه ها در راستای صیانت از نیروی کار، ایمنی، 

سالمت و ... صورت می گیرد.

کلینیک  از  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
تخصصی حضرت ابوالفضل )ع( به عنوان نخستین 
نویسی  نسخه  ملی  پروژه  اجرای  در  درمانی  مرکز 

الکترونیکی در کرمان بازدید کرد.
 به گزارش ایرنا، محمدجواد آذری جهرمی به همراه 
پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  معاون 
در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده  کرمان،  استاندار 
مسئوالن  از  چند  تنی  و  اسالمی  شورای  مجلس 
تخصصی  کلینیک  از  کرمان  به  ورود  بدو  استانی 

خیریه  موسسه  به  وابسته  )ع(  ابوالفضل  حضرت 
حضرت  تخصصی  کلینیک  کرد.  بازدید  مشیز، 
نخستین مرکز درمانی در  عنوان  به  )ع(  ابوالفضل 
پروژه ملی نسخه نویسی الکترونیکی در شهرستان 
در  الکترونیکی  نویسی  نخسه  است.طرح  کرمان 

کرمان تاکنون ۷۰ درصد پیشرفت داشته است.
پنجشنبه هفته  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
همایش  نخستین  در  شرکت  منظور  به  گذشته 
با  استان  زیرساخت  وضعیت  بررسی  و  نو  رسانه 

مسئوالن  و  کرمان  استاندار  رسمی  استقبال 
المللی آیت اهلل هاشمی  بین  وارد فرودگاه  استانی 

رفسنجانی کرمان شد.
کارگروه  در  شرکت  ایثارگران،  درمانگاه  از  بازدید 
ملی  همایش  نخستین  در  حضور  استان،  سالمت 
رسانه نوین، نشست با هیات رئیسه اتاق بازرگانی و 
بررسی وضعیت زیرساخت ارتباطی استان از جمله 
برنامه های سفر یک روزه وزیر ارتباطات و فناوری 

اطالعات به استان کرمان است.

مدیر کل بنیاد شهید وامورایثارگران استان:

حل مشکالت جامعه ایثارگری در اولویت کاری بنياد است

افزایش  چهار برابری آلودگی ملخ صحرایی در ریگان

محمد رضا حسنی سعدی مدیر کل بنیاد کرمان حل 
مشکالت جامعه ایثارگری را از اولویت های مهم بنیاد 
و حق قانونی خانواده ایثارگران دانست و گفت: یکی از 
راه های خوب ارتباط نزدیک با ایثارگران مالقات های 

هفتگی چهره به چهره است.
سعدی  حسنی  محمدرضا  کرمان،  ایثار  گزارش  به    
مدیرکل بنیاد شهید وامورایثارگران  استان کرمان  در 

مالقات عمومی هفتگی خود  دیدار چهره به چهره با 
و  بررسی  و  ایثارگران  و  ، جانبازان  خانواده های شهدا 
حل مشکالت آن ها را از اولویت های مهم بنیاد برشمرد 
با  بتوانند  که  است  ایشان  قانونی  حق  این   : گفت  و 
نزدیک  از  و  باشند  داشته  مستقیم  ارتباط  مسئوالن 

درخواست ها و مشکالت خود را مطرح کنند.
را  هفتگی  مالقات  های  برنامه  این  سعدی  حسنی 

بااهمیت دانست و افزود: تالش و جدیت برای برگزاری 
و  تکریم  باهدف  ایثارگری  جامعه  با  عمومی  مالقات 

تسریع در ارائه خدمات با سرعت تمام ادامه دارد.
جامعه  با  عمومی  مالقات  در  کرمان  بنیاد  مدیرکل   
ایثارگری، با 48 نفر از خانواده های شهدا و ایثارگران 
دیدار و برای تسریع موارد قانونی خواسته شده دستورات 

الزم را صادر کرد.

استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  گیاهی  وبهبود  تولیدات  معاون 
گفت:سطح آلودگی ملخ صحرایی در مراتع شهرستان ریگان به 4 برابر 

افزایش یافت.
محمدرضا  جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش  به 
پورخاتون  معاون تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان کرمان 
ملخ  ردیابی  استان  بحث های  از  ریگان گفت:یکی  در سفر شهرستان 
صحرایی در این استان می باشد که تا کنون ردیابی این ملخ در دو نقطه 
از استان انجام ودر حال کنترل می باشد.وی افزود: در شهرستان ریگان 
3 کانون بحرانی شناسایی شده است که کانون سیف الدینی در ۷۰۰ 
هکتار وکانون تک فرهاد ۵۰۰ هکتار آلوده به ملخ صحرایی می باشد.

افزایش  از  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  معاون 

3۰۰ هکتاری به 12۰۰ هکتار کانون بحرانی در این شهرستان اشاره 
واظهارداشت: کارسمپاشی در شهرستان ریگان در حال انجام است.

ریگان  شهرستان  در  سمپاش  دستگاه   1۵ کرد:  اظهار  پورخاتون 
کانون های بحرانی ملخ صحرایی را در این شهرستان سمپاشی می کنند.

با اشاره به اینکه منطقه در دست کنترل است بیان کرد: تالش  وی 
کارشناسان جهت کنترل ونابودی ملخ صحرایی در این شهرستان ادامه 
دارد. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ریگان نیز گفت: با توجه به وسعت 
منطقه آلوده به ملخ صحرایی منطقه به چندین معین تقسیم ودر هر 

معین یک کارشناس ودستگا های سمپاشی مستقر شدند.
فرامرزی ابراز کرد :کل شهرستان ریگان توسط اکیپ های کارشناسان 
با مشاهده ملخ صحرایی  جهاد کشاورزی در حال پایش می باشد که 

مبارزه با آن انجام خواهد شد.
فرماندار ریگان نیز وضعیت شهرستان ریگان را بحرانی ذکر کرد وگفت: 
به   ملخ صحرایی  کنترل  وتجهیزات شهرستان جهت  امکانات  تمامی 

مناطق آلوده اعزام شده اند.
العبور  این مناطق جز مناطق صعب  اینکه  به  با توجه  ابراز کرد:  وی 

می باشند دستگا های راه سازی راه این مناطق را تسطیح کرده اند.
فرماندار ریگان عنوان کرد: تا کنون جمعیت ملخ صحرایی به شهرستان 
صحرایی  ملخ  مهار  کنترل  عدم  صورت  در  اما  نکرده،  وارد  خسارتی 

خسارات زیادی به شهرستان وارد خواهد شد.
باقری تصریح کرد باند فرودگاه اضطراری جهت سمپاشی هوایی در این 

شهرستان در حال انجام می باشد.

اهدای خون سالم، اهدای زندگی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9800138
به  حسن،  فرزند  حرجندی  شعاعی  اله  حجت  آقای  به  وسیله  بدین 
پرونده کالسه فوق که  بدهکار  متولد 1360/01/13  شماره ملی 2992683541،  
برابر گزارش مامور ابالغ، ابالغ واقعی به ایشان میسر نگردیده ابالغ می گردد که 
بابت مهریه به همسر خود مبلغ 17/010/000/000 ریال به انضمام حقوق دولتی 
بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه 
نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح 
می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می 
گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک 
نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی 

طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 183 م/الف
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یادداشت های 

گاه و بی گاه

دودی 
لباس  پس  بودم  شده  دعوت  بزرگ  دوستی  خانه  به 
پلوخوری پوشیدم و با آداب به میهمانی رفتم. دوستم به 
محض رسیدن من انواع شربت را به من خوراند و بعد مرا 
به سر میز دعوت کرد و با سوسیس دودی به عنوان پیش 
ماهی  برنج دودی،  آن  از  و پس  غذا شروع کرد  عنوان 
دودی و کبابی که دود از آن بر می خاست را به عنوان 
یک  با  هم  پایان  در  گذاشت.  من  جلوی  اصلی  غذای 
آلوده  ماشین  دود  با  هم  که کمی  شیرینی  و  میوه  عالمه 
بودند پذیرایی کامل از من کرد. وقتی از خانه او بیرون 
آمدم ضمن دعوت از او در این فکر بودم تا چگونه می 
خانه  به  او  وقتی  میهمانی  روز  کنم.  پذیرایی  او  از  توانم 
بردم  دیگر  اتاق  به  را  او  اولیه  پذیرایی  از  پس  آمد  ما 
راحتی  به  بتواند  چنانچه  زربفت  ای  تشکچه  روی  بر  و 
بنشیند و بر بالش پته تکیه دهد نشاندم و گفتم خیلی سعی 
که  استثنایی  کاری  و  بچینم  همگون  ای  سفره  تا  کردم 
در خورشان شما باشد انجام دهم تا با تالش زیاد خودم 

دودی شدم شما هم بفرمایید!

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

گزارش »کرمان امروز« از وضعیت نابسامان و آشفتگی در بازار مسکن کرمان؛

رکودی بدترازتورم

اشاره:
افزایش بی رویه قیمت مسکن از ابتدای سال 92 در 
کرمان به میزانی شدت داشته که هم اکنون در برخی 
از نقاط شهر کرمان هر متر مربع خانه تا 30 میلیون 
تومان معامله می شود و خانه های مختلف و حاشیه 

شهر نیز گران شده اند.
مسکن گران و بدون مشتری

بازار معامالت امالک کرمان نشان  از  بررسی میدانی 
می دهد با افزایش نرخ دالر و ارز، قیمت مسکن هم باال 
رفت و نوسانات زیادی در این  بازار ایجاد شده است. به 
نظر می رسد این  بازار تا زمانی که شرایط اقتصادی و 

نرخ ارز تثبیت نشود به ثبات نمی رسد.
افزایش 30 درصدی قیمت زمین و ساختمان

امالک  مشاوران  صنف  اتحادیه  رییس  که  آنگونه 
کرمان می گوید؛ امسال و تا کنون شاهد افزایش حدود 
30 درصدی قیمت زمین و ساختمان نسبت  به سال 

قبل در کرمان هستیم.
است:  افزوده  ایسنا  با  گفتگو  در  شهریاری  محسن 
قیمت اجاره  بهاء در سال جاری هم نسبت  به سال 
از  بیشتر  مناطق  برخی  در  حتی  و  درصد  تا20  قبل 
این درصد افزایش یافته است که متاسفانه باعث ایجاد 

مشکالت عدیده ای  برای مستاجران شده است.
کمبود مسکن در استان کرمان

گفته می شود حتی  با وجود بازگشت آرامش  به  بازار 
سکه و ارز، اتفاقی در بازار مسکن نیفتد و بعید است  با 
سرعت از رکود بازار مسکن خارج شویم. عالوه  بر آن 
قدرت خرید مسکن مردم به شدت کاهش یافته است 
و تسهیالت مناسبی هم برای این منظور در نظر گرفته 
نمی شود. این در حالی است که طبق گفته کارشناسان 
و آمار و ارقام استان کرمان از کمبود مسکن برخوردار 

است.

سخنان فعال بازار مسکن کرمان
یکی از فعالین بازار مسکن کرمان در خصوص وضعیت 
سرمایه گذاری و  ساخت و ساز به گفتار نو گفته است:  
درست است که   ظرف دو سال گذشته بعد از جهش 
قیمتی  که در سال 96رخ داد و قیمت زمین، ساختمان 
تهران،  جمله  از  بزرگ  شهرهای  از  برخی  در  اجاره  و 
شیراز و اصفهان تا صد درصد افزایش پیدا کرد، اما در 
جایی مثل کرمان این افزایش چیزی در حدود 30 تا 

40 درصد بوده است.
محمدرضا بنی واهب در این باره  می افزاید:  این امر  

باعث شد که سرمایه گذاری در بخش مسکن یک مقدار 
مشکل شود ،  وقتی قیمت ها گران می شوند این تصور 
که مردم بهتر می خواهند سرمایه گذاری کنند درست 
اینکه  بدون  تبع  همین  به  ها  هزینه  که   چرا  نیست 
استانداردهایشان   در  و  کیفیتشان  در  جدی  اختالف 
اند؛  به طور مثال  قیمت  داشته باشند افزایش یافته 
آهن، سیمان، گچ و سایر مصالح ساختمانی به شدت 

افزایش داشته است.
بنی واهب در ادامه گفتگوی خود با گفتار نو با اشاره 
به روند 3 ساله  ساخت ساختمان ، بار دیگر به افزایش 

ساختمانی  مصالح  قیمت  برابری  چند  تا  گاهاً  های 
و  ساخت  از  وسیعی  تعداد  توقف  از  و  کند  می  اشاره 

سازها در کرمان خبر می دهد.
احتمالی  میزان  خصوص  در  مسکن  بازار  فعال  این 
کاهش ساخت و ساز می گوید: من آمار  دقیقی ندارم 
چون مراکز آماری  اطالعات دقیقی ارائه نداده اند  اما از 
شواهد امر بر می آید  که ساخت و ساز تقریباً در همه 
ایران حداقل 50 درصد کاهش یافته است و حتی شاید 
در برخی  از نقاط بیشتر از 50 درصد کاهش یافته باشد.
او در خصوص میزان احتمالی کاهش ساخت و ساز در 
کرمان می افزاید: در استان کرمان هم میانگین  کاهش  
ساخت و ساز همین  50درصد است، البته  در برخی 
احتمال وجود دارد   این  استان کرمان  شهرستان های 
که تا 70 درصد هم ساخت و ساز افت پیدا کرده باشد.
بنی واهب با اشاره به افزایش قیمت تولید ساختمان و 
از کاهش رغبت  این بخش  پایین آمدن حاشیه سود در 
سرمایه گذاری در این بخش خبر می دهد و می گوید: 
بخش  اما   است  بخش  یک  ساخت  های  قیمت  افزایش 
اندازد به   مهمتری که کار تولید مسکن را به تعویق می 
این عامل  بر می گردد که تولید مسکن یک کار درازمدت 

و سرمایه ای است .
بنی واهب در خصوص پیش بینی برخی از اقتصاددانان 
مبنی بر کمبود مسکن تا سه سال آینده می گوید: من 
از سال 65 کار مسکن انجام می دهم و قبل از ان هم از 
سال 40 تا 45 همه روندهای کاهش ها و افزایش تولید 
تولید  در  گذاری  سرمایه  سطح  و  مسکن  های  قیمت 
مسکن را خوانده  گزارش تهیه کردم این مطلب کامالً  
درست است که ما در سه سال آینده به شدت با مشکل 

کمبود  مسکن مواجه خواهیم شد.
او در ادامه می افزاید: عدم تولید مسکن مناسب قطعا 
تا سال 1400 یک معضل و یک  در دو سال آینده و 
بحران می شود لذا  دولت باید  همت کند و اعداد و 
ارقام  بزرگی را به سرمایه گذاری در بخش  مسکن چه 

به صورت دولتی و چه خصوصی اختصاص دهد.
سخن آخر

با توجه  به آنچه گفته شد می توان گفت فقط دولت 
وضعیتی  چنین  ها  سیاست  برخی  اتخاذ  با  تواند  می 
را تعدیل کند که یکی  از این  سیاست ها تزریق وام 

مناسب با شرایط منطقی  برای خرید مسکن است.

    بررسی میدانی از بازار معامالت امالک در کرمان نشان می دهد با افزایش 
نرخ دالر و ارز، قیمت مسکن هم باال رفته و نوسانات زیادی در این  بازار ایجاد 
شده است. گفته می شود حتی با وجود بازگشت آرامش به بازار سکه و ارز، اتفاقی 
در بازار مسکن نیفتد و بعید است با سرعت از رکود بازار مسکن خارج شویم. باید 
قبول کنیم که تنها دولت می تواند با اتخاذ برخی سیاست ها چنین وضعیتی را ثبات 
ببخشد و یکی از این سیاست ها تزریق وام مناسب با شرایط منطقی برای خرید 

مسکن است

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

سرویس اجتماعی کرمان امروز

همه ما می دانیم که سن تنها یک عدد است، اما گاهی 
می کنیم،  محدود  سن  همین  دلیل  به  را  خودمان 
به  یابی  دست  بودن،  شاد  از  را  ما  که  محدودیت هایی 
آرزوها، ارتباط با دیگران و خیلی چیز های دیگر... محروم 
می کند. اگر شما هم 40 سالگی تان را رد کرده اید و به 
دلیل همین سن، خودتان را از بسیاری کار های دور نگه 
داشته اید، بهتر است که در ادامه این مطلب، همراه مان 
نباید  که  ست  کار هایی  شده،  بیان  که  مواردی  باشید. 

خودتان را از آن محروم کنید.
استایل شخصی

مطمئنا شما تا به این سن استایل شخصی تان را پیدا 
به  اسپورت  لباس های  دارید  دوست  که  این  اید،  کرده 
تازه  که  این  سنتی.  و  کالسیک  لباس های  یا  کنید  تن 
بخواهید بعد از این سن، تحت تاثیر مد یا حتی دیگران، 
استایل تان را تغییر دهید، کار عاقالنه ای نیست و حتی 
طراحان مد هم پیشنهاد نمی کنند. شما بعد از 40 سالگی 
باید متناسب با شخصیت و فرم اندام تان لباس بپوشید. 
مثال اگر پوشیدن دامن بلند به شما حس زیبایی و اعتماد 
به نفس می دهد، همان استایل را برای خود حفظ کنید.

دنبال کردن آرزوها
دارید،  در سر  که  آرزو هایی  به  رسیدن  برای  وقت  هیچ 
شما  هستید،  سنی  چه  در  که  نیست  مهم  نیست.  دیر 
باید برای رسیدن به خواسته قلبی تان همچنان به تالش 
تان ادامه دهید. چه بسا که بسیاری از موفق ترین افراد 
جهان در سنین باال برای آرزوهایشان قدم برداشتند و به 
آن ها دست یافتند؛ بنابراین تنها به این علت که سن شما 
از یک حدی گذشته و دیگر وقت الزم را ندارید، مسیر 

زندگی تان را تغییر ندهید.
بازی کردن

برخی  دور  باید  سالگی   40 از  بعد  که  کنید  فکر  شاید 
واقعیت  اما  بکشید،  خط  را  کردن  بازی  مانند  کار ها  از 
سن  دلیل  به  تنها  را  خودتان  نباید  شما  که  است  این 
تان، محدود کنید. همه ما برای دوری از استرس، شاد 
بودن و سرگرم شدن به بازی نیاز داریم، بنابراین بدون 
در نظر گرفتن سن تان، بازی را که دوست دارید انجام 
دهید. همین عمل به شما احساس جوان و شاداب بودن 

می دهد. پس این شادی را از خودتان دریغ نکنید.
دوست داشتن اندام تان

را  خودش  نزولی  سیر  بدن  بعد،  به  سالگی   40 سن  از 

طی می کند، اما این بدین معنی نیست که نگاه شما هم 
به بدن تان تغییر کند. دالیل زیادی وجود دارد که شما 
باید قدردان اندام تان باشید. به جای این که مدام نگران 
سفیدی موهایتان یا چین دورچشمانتان باشید، به سالم 
بودن بدن تان و در نتیجه شاد بودن تان بیاندیشید. بدن 

تان را دوست داشته باشید و به او انرژی دهید.
اولویت بندی های زندگی تان

اگر چه بعد از 40 سالگی، مسئولیت های زندگی شما نیز 
بیشتر می شود، اما این بدین معنی نیست که خودتان را 
فراموش کنید. شما در هر سنی که هستید، باید زمانی را 
برای خودتان باز بگذارید. در واقع شما باید در این سن 
خودتان را در اولویت قرار دهید. اگر شما برای خودتان 
ارزش قائل نشوید، اگر شما مراقب خودتان نباشید و برای 
خودتان وقت نگذارید، نه تنها از زندگی لذت نمی برید، 
بلکه در زندگی دیگران هم تاثیر مثبتی نخواهید داشت.

ورزش کردن
اکثر ما در دوران جوانی به سمت ورزش و تناسب اندام 
می رویم، اما همین که سن مان کمی باال می رود، آن را 
در  و  فردی  هر  برای  ورزش  که  در حالی  رها می کنیم. 
هر سن و سالی که هست، واجب می باشد، مگر این که 
بنابراین همانقدر  پزشک شما دستوری خالف آن دهد؛ 

که در سن 20 سالگی یا 30 سالگی به اندام تان توجه 
می کردید، باید در سنین باالتر هم به آن اهمیت دهید. 
اگر در خانه تنبلی می کنید، در کالس های ورزشی ثبت 
نام کنید و جسم و به تبع آن روحیه تان را سالم و شاد 

نگه دارید.
ارتباط با دوستان

اگر چه شما بعد از 40 سالگی دوستان محدودتری دارید، 
اما باید ارتباط تان را با آن ها حفظ کنید. سعی کنید در 
انتخاب دوستان تان محتاط تر باشید. با افرادی که به شما 
کمک می کنند تا فرد بهتری باشید، آن هایی که به شما 
انرژی مثبت می دهند و الهام بخش تان هستند، ارتباط 
بیشتر برقرار کنید و برعکس، برای آن هایی که هیچ تاثیر 
مثبتی در زندگی تان ندارند، وقتی نگذارید. برای افرادی 
که  را همانطور  و شما  به خوبی می شناسند  را  که شما 

هستید، پذیرفته اند نیز ارزش زیادی قائل شوید.
ادامه تحصیل

از دانشگاه و فضای آن  این که شما چندین سال است 
دور بوده اید یا این که سن تان باال رفته، دلیلی بر ترک 
تحصیل تان نیست. جمله »ز گهواره تا گور دانش بجوی« 
یادگیری دیر  برای  اید؟ هیچوقت  نکرده  فراموش  را که 
تان  زندگی  در  که  بخواهید  شما  اگر  واقع  در  نیست. 

پیشرفت کنید، باید مدام بر دانش تان بیفزایید. این کار 
بلکه  می دارد،  نگه  خالق  و  فعال  را  شما  ذهن  تنها  نه 
دوست  اگر  بنابراین  می شود؛  نیز  تان  پیشرفت  موجب 
دارید که یک زبان جدید بیاموزید، اگر به فکر تحصیل در 
رشته خاصی هستید یا این که می خواهید در دوره های 

آموزشی خاصی شرکت کنید، درنگ نکنید.
ریسک کردن

بسیاری معتقدند که در سنین باال نباید ریسک کرد، در 
صورتی که این طرز فکر اشتباه است. اگر شما هم بعد 
از سن 40 سالگی ترجیح می دهید که در نقطه امن تان 
بمانید و ریسک نکنید، بدانید که هیچوقت به آرزو های 
حین  در  بنابراین  نمی رسید؛  دارید،  سر  در  که  بزرگی 
محتاط بودن، گاهی هم ریسک کنید تا در های تازه ای به 

روی زندگی تان گشوده شود.
»نه« گفتن

از سن 40 سالگی به بعد، زمان برای شما اهمیت زیادی 
از  بیهوده هدر کنید.  را  نباید آن  بنابراین  پیدا می کند، 
این سن به بعد اگر کسی از شما درخواستی داشته که 
آنچه  نترسید.  گفتن  »نه«  از  نداشتید،  آن  به  تمایلی 
بنابراین تن به  اولیت هایتان است،  اهمیت دارد شما و 

کار هایی که بدان عالقه ندارید، ندهید.

چیز هایی که نباید بعد از ۴۰ سالگی تغییر دهید

آغازهای 

دوباره
برای رها شدن بال هایت را کنار گذاشته 
بایست پای خود  ای در صورتی که می 

را از قید و بندهای اضافه رها کنی تا بتوانی در بیکران ها 
جاری شوی. خوب و بد را که نشناسی به اشتباهات مدام 
دچار می گردی. دلم می خواهد دست هایت را بگیرم و 
اعتراف کنم که بزرگ شدن دشوار است. گاهی به خاطر 
را  آنچه  صبورانه  و  آورده  طاقت  باید  هایمان  دلبستگی 
زیرا  بپذیریم  داده است  قرار  که خداوند در سبد زندگی 
پذیرفتن بهترین راه آرامش است. امروز که دردها به من 
از تو و خیال  با رویای جامانده  اند خود را  هجوم آورده 
را  کشیدن  پر  و  بال  و  کنم  می  مشغول  پوچ  همیشه  های 
فقط در رویا تجربه می کنم. ناخواسته مرا به آتش کشیده 
سایه  در  خاکستر  این  اما  ای  داده  باد  به  را  خاکسترم  و 
نگاهت  با  را همیشه  یابد. آرزوهایم  بها می  تو  ی عدالت 
پشتیبانی کرده ای تا دلم آرام و قرار بگیرد. نبودنت را می 
بخشم و به خوبی هایت احترام می گذارم تا بتوانم زندگی 
ام را زنده نگه دارم. برای شنیدن ترانه هایت لحظه شماری 
می کنم. وقتی از آغازهای دوباره می خوانی و از چشمه 
بال  به خوشبختی چنگ می زنی  های جاری در دل کوه 
هایت را بردار و به دل آسمان بزن خودت را در آسمانی 
پر از خالی رها کن تا آنچه را که به خاطرش آفریده شده 
ای پیدا کنی. از چراغ هایی که در مسیرت قرار گرفته اند 

حمایت می کنم تا راهت را در روشنایی پیدا کنی.
به باران نگاهت بی قرارم 

برای دیدنت چشم انتظارم 
ولی از سیل و بوران می گریزم 

که آتش می زند در هر بهارم

به قلم 
مهناز سعید 

آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت اول
دایره مزایده اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان در 
نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 970556 شعبه اول 
آقای  علیه  باالیی  ده  قربانی  آذر  خانم  له  احکام حقوقی کرمان  اجرای 
بخش  در  واقع  اصلی   36 از  فرعی   219 ثبتی  پالک  آرا  چمن  علیرضا 
4 کرمان متعلق به آقای علیرضا چمن آرا با مشخصات زیر را از طریق 

مزایده بفروش برساند: 
1ـ آدرس ملک: کرمان ـ شاهرخ آباد ـ خیابان ولی عصر ـ ولی عصر4ـ 

کدپستی 7639191765
2- مشخصات ثبتی ملک: پالک ثبتی 219 فرعی از 36 اصلی واقع در 

بخش 4 کرمان با کاربری مسکونی طلق و وقف )29/44 مترمربع(
 706/7 مساحت  به  عرصه  الف:  است:  شرح  بدین  ملک  وضعیت   -3
مسکونی  واحد  یک  اعیانی:  ب:  سند  در  مندرج  حدودات  به  مترمربع 
سقف  )غیرمسلح(،  آجر  سازه  با  مترمربع   147 مساحت  به  طبقه  یک 
بام  پشت  سفید(،  )گچ  بدنه  )موزاییک(،  کف  ضربی(،  طاق  )تیرآهنی 
)کاهگل(، دیوارهای حیاط )آجر گره ای(، کف حیاط )خاکی(، سیستم 
منصوبات  و  گازی(  )بخاری  گرمایش  سیستم  )کولرآبی(،  سرمایش 
)انشعاب آب 1/2، برق تکفاز A ،25 لوله کشی گاز و یک خط تلفن 

ثابت(
 1/076/360/000 ملک  ریالی  ارزش  جمع  فوق  توضحیات  به  توجه  با 
میلیون و سیصد و شصت هزار ریال( که  میلیارد و هفتاد و شش  )یک 
توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است. جلسه مزایده 
در روز چهارشنبه مورخ 98/03/08 راس ساعت 12 صبح در محل اتاق 
مزایده های دادگستری کرمان و با حضور نماینده محترم دادسرا برگزار 
می گردد طالبین شرکت در مزایده می توانند تا 5 روز قبل از مزایده از 
بایستی  مزایده  در  به شرکت  تمایل  در صورت  و  بازدید  مذکور  ملک 
ده درصد قیمت کارشناسی به مبلغ 107/636/000 ریال با شناسه واریز 
سپرده   2171293951000 شماره  حساب  به   96341010094301285
در  کتبی خود  درخواست  همراه  به  و  واریز  ملی  بانک  نزد  دادگستری 
پاکت دربسته و تا قبل از ساعت برگزاری مزایده تحویل نمایند. بدیهی 
است شخصی به عنوان برنده مزایده شناخته می شود که قیمت باالتری 
داده باشد. برنده مزایده بایستی ظرف یک ماه نسبت به پرداخت مابقی 
 10 مزایده  برنده  انصراف  در صورت  نماید.  اقدام  خود  پیشنهادی  مبلغ 

درصد مبلغ پیشنهادی به نفع دولت ضبط خواهد شد. 74 م/الف

دادورز مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری 
کرمان - شیروانی 
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اردیبهشت مردم

آغاز  سعدی  بزرگداشت  با  اردیبهشت  ماه 
ملک  سپهری،  سهراب  درگذشت  روز  سال  با  و  شد 
همایون  جهانگرد،  فاطمه  الهوری،  اقبال  بهار،  الشعرای 
کرمانی، بیژن ترقی به بزرگداشت خیام ختم خواهد شد. 
اگر برای مردم اردیبهشت است برای جامعه شعر اردی 
اشک است. شک نیست که برای درک اشعار این بزرگان 
تربیت و آموزش فرهنگی و هنری الزم است و اگر اشعار 
گناه  شود  می  ها  زبان  ورد  مبتذل  های  ترانه  مبتذل، 

آموزش است. 
اگر چه شعر براحساس تکیه دارد اما این احساس هم ناب 
و خالص نیست چرا که چنین چیزی وجود ندارد. شعر 
هم مانند هنر آمیخته ای است از اندیشه و احساس و در 
شعر سهم احساس باالست وگرنه شعرنیست. اینک وقت 
استان در  انجمن های شعر که در  آن رسیده است که 
حال تکامل هستند چون انجمن شعر حافظ، فردوسی، 
انجمن شعر کوهبنان )اشک( یک خانه تکانی انجام دهند 
و شعر را کاربردی کنند و اشعاری را که از احساس لبریز 
قرار  تالش  و  صلح  و  اجتماعی  زندگی  راه  چراغ  هستند 
دهند. وقت آن است که اگر شاعر زنده است از او بخواهند 
با تحلیل شعرش دیدگاه های اجتماعی خود را برای برون 
رفت از فقر مطالعه نوجوانان و جوانان و قدرت روز افزون 
موبایل و شبکه ها بیان کنند و نقد دیگران را هم بشنوند 

و اگر شاعر زنده نیست دیدگاه پیروان آنها را بشنوند.
البته سرودن شعر هرگز درست کردن ساالد نیست که از 
شاعر بخواهیم سهم کاهو و هویج و سرکه را زیاد یا کم 
کند بلکه در آمیختگی تفکیک ناپذیر اندیشه و احساس 

است. همین.

آبرو، آب جو که نیس!
روزگار  تا  کودکی  از  من  مثل  هم  شما  شک،  بی 
را  نیست!«  جو  آب  »آبرو،  مثل  بار  هزاران  سالخوردگی، 
اید  بازار شنیده  و  مردم کوچه  و  معلمان  والدین،  زبان  از 
ولی ممکن است از خود نپرسیده باشید که چرا گفته اند 
»آبرو، آب جو نیست!«؟ و چرا نگفته اند »آبرو، آب حوض 

نیست«؟
و  ها  نامه  واژه  در  ب،  حرف  سکون  با  »آبرو«  ی  واژه 
فرهنگ های زبان فارسی، آِب روی، آِب رخ، اعتبار، شرف، 
ارج و قدر، و مایه سرافرازی معنی شده و می توان آن را با 
»خوشنامی« مترادف دانست. چرا که افراد بدنام نزد مردم 
از شرف و اعتبار و دیگر فضیلت های انسانی بی بهره بوده 
و آبرویی ندارند و چون کسی به آنها اعتماد نمی کند، به 
مرده های متحرکی مانند که بدون درک زیبایی ها و لذت 
تاثری، روزی چند بر  تاثیر و  الهی و بدون هرگونه  های 

این کره ی خاکی می زیند و می گذرند.
استاد سخن، جناب سعدی شیرازی در مجموعه غزلیات 
شورانگیز خود با سرودن بیت: »سعدیا، مرد نکونام نمیرد 
هرگز/ مرده آن است که نامش به نکویی نبرند« مجموعه 
ی مثل های زبان فارسی را غنایی ادیبانه بخشیده است.

این شاعرگران پایه با سرودن بیت: »نام نیکو گر بماند ز 
آدمی / به کزو ماند سرای زرنگار« بر نیک نامی و آبرو 
تاکید ورزیده و ایرانیان را از کودکی با این سرمایه معنوی 
آشنا کرده است. به نحوی که بیت فوق نیز از مثل های 
به شمار می رود و قرن هاست که  فارسی  زبان  مشهور 
از  پیش  است.  بخشیده  را جهت  ایرانیان  رفتار  و  اندیشه 
را »نام«  سعدی، حکیم گرانقدر توس سروده است: »تو 
این  مساز!«  چندین  کار  نمانی، همی  دراز/  ماند  که  باید 
نابودی نجات  از خطر  را  فارسی  زبان  ـ که  بزرگ  شاعر 
داد ـ در این بیت شعر می فرماید: وجود کالبدی و جسمی 
ما، روزگار زیادی در دنیا نمی ماند و لذا مقرون به صرفه 
نیست که وقت خود را صرف گردآوری مال و منالی بکنیم 

که گویی قرار است هزار سال زندگی کنیم. در حالی که 
خوشنامی و نام نیک صدها سال و بلکه هزاران سال دوام 

می آورد. 
این حکیم ژرف اندیش و بلند پایه در دفتر پنجم شاهنامه  
می فرماید: »مرا سر نهان گر شود زیرسنگ/ از آن بِه که 

نامم برآید به ننگ«
به نظر این حکیم بزرگ منش و خوشنام، مردن بر زندگی 
به ننگ آلوده و همراه بر ذلت و بی آبرویی برتری و رجحان 
و  شرمساری  خودش  است،  مرده  که  فردی  زیرا  دارد. 
نمی  تحمل  را  آبرویی  بی  و  بدنامی  از  ناشی  سرافکندگی 
پارسی  سخنوران  ی  سلسله  سر  و  بزرگ  شاعر  این  کند. 
یادآور  از داستان دوازده رخ،  گوی در دفتر پنجم شاهنامه 
شده است: »پس از مرگ، نفرین بود بر کسی/ کز او نام 
زشتی بماند بسی/ که نام است اندر جهان ماندگار/ نماند به 
کس جاودان روزگار« ، افراد بدنام و بی آبرو از دنیا و لذت 
های آن کامی نخواهند گرفت چرا که اضطراب ناشی از بی 

آبرویی مانع کامیابی آنها می شود. پس بپرهیز تا بدنام و 
بی آبرو نشوی: »بپرهیز تا برنگرددت نام/ که بد نام گیتی 
نبیند به کام!« بدیهی است که لذت ها و نعمت های الهی 
همراه با »آبرو« و »خوشنامی« به کام انسان گوارا خواهند 
بود و ثروت های بدون »آبرو« به کام انسان زهر می شود.
دیرینگی  سند  این  ـ  شاهنامه  در  توس  خردآموز  حکیم 
ایران زمین ـ پرده از راز جاودانگی انسان ها فرو می افکند 
و می فرماید: »همین نام، جاوید ماند نه کام/ بینداز کام 
و برافراز نام« به راستی که هیچ نشانه ای از دارایی ها و 
بر جای  بزرگان قرون گذشته  پادشاهان و  کامرانی های 
در  آنها  بد  و  نیک  گفتارهای  و  رفتارها  ولی شرح  نمانده 

تاریخ ها مانده و نسلها نیز سینه به سینه نقل می کنند.
آبرو، آب جو نیست!

در کودکی، گمان می کردم »آب جو«، ارزان، فراوان و بی 
قدر است و نیاکان ما بر آن بوده اند با این کالم کوتاه و 
پرارج است.  یادآور شوند، »آبرو« گرانبها و  به نسلها  گویا 

قطره قطره، طی سالها و به سختی به دست آمده و بایستی 
از آنها مواظبت کرد مثل آب جو نیست که طی چند ساعت، 
صدها لیتر از آن را در یک منبع یا آب انبار جمع آوری کرد 

برای هر قطره اش باید خون دلها خورد و ....
امروزه که از جنبه های مختلف به این مثل فارسی می 
نگرم، در می یابم، عالوه بر موسیقی دلنشین آب به عنوان 
یکی از عناصر چهارگانه ی جهان هستی ،قافیه های »رو« 
و »جو« ماندگاری این مثل فارسی را از قرن ها پیش تا به 
امروز، سبب شده اند. عالوه بر آن در سرزمین کم بارانی 
چون ایران که آب را از طریق کاریزهایی که در دل کویر 
حفر می کردند به روی زمین می آوردند ـ و چه رنجی را 
برای آن متحمل می شدند! ـ آب کم ارزش و فراوان نبود 
که بشود گفت: »آبرو، آب جو نیست!«یعنی چیزی گرانبها 
تر از آب جوست. در حالی که »آب« در نزد حاشیه نشینان 
کویر ایران، شالوده و زیرساخت شرف و آبرو و سرافرازی 
است. مایه ای که اگر پرونده های مربوط به آب را طی 
یکصد ساله ی اخیر بررسی کنیم در می یابیم همین »آب 

جو« صدها قربانی گرفته است.
بنابراین بایستی این مثل را از منظری دیگر مورد بررسی 
عنصر  این  رفتار  در  تعمق  و  دقت  با  پیشینیان  داد.  قرار 
حیاتی به این نتیجه رسیده اند، اگر یک سطل از آب روان 
در جوی ها و رودخانه ها برداریم، بالفاصله جای آن پر 
می شود و کمترین کاهشی در مقدار آب جو ایجاد نمی 
شود. در حالی که حوض و آب انبار چنین حالتی ندارند و 
با سطل  ساعت  یک  مدت  را طی  حوضی  آب  شود  می 
خالی کرد. به عبارت واضح تر، »آبرو، آب حوض است« 
اگر یک  و  است  آمده  به دست  به سختی  و  قطره قطره 
انسان  آبروی  از آن کم شود، خسارت سنگینی به  سطل 
وارد می شود و بایستی سالها تالش کرد تا این خسارت 
ترمیم گردد. بنابراین کسانی کهـ  چه به صورت ارثی و چه 
به صورت اکتسابی ـ دارای شرف و آبرو و نجابت هستند 
از آن سخت بکوشند و بدانند »آبرو،  بایستی در حفاظت 
آب جو نیست« که بشود چوب حراج بر آن زد. کسانی که 
با مناعت طبع و پرهیز از هوس ها و آرزوهای دور و دراز، 
کوزه ای آبرو فراهم کرده اند، بایستی آن را تحت مراقبت 
شدید قرار دهند تا نه تنها جرعه ای از آن کم نشود بلکه 
به  منبع  و  منبع  به  کوزه  تا  گردد  افزوده  آن  بر  روز  هر 
دریایی از عزت و شرف و آبرو بدل گردد تا عشق و عاطفه 

مجال بالیدن یابد.

سرویس ادبی کرمان  امروز

سیمین دانشور نخستین زن ایرانی است که به صورتی حرفه ای در زبان 
فارسی داستان نوشت. از او همواره به عنوان یک فرد پیشرو و خالق آثار 

کم نظیر در ادبیات داستانی ایران نام برده می شود.
سیمین دانشور نویسنده و همسر مرحوم جالل آل احمد در 90 سالگی در 

تهران درگذشت.
سیمین دانشور )زاده 8 اردیبهشت سال 1300 شمسی در شیراز( نویسنده و 
مترجم ایرانی است. او دارای مدرک دکتری ادبیات فارسی از دانشگاه تهران 

و استاد بازنشسته این دانشگاه بود.
مهم ترین اثر او رمان »سووشون« است که نثری ساده دارد و به 17 زبان 
ایران  در  داستانی  ادبیات  آثار  ترین  پرفروش  ازجمله  و  است  ترجمه شده 

محسوب می شود.
»آتش خاموش«، »شهری چون بهشت«، »به کی سالم کنم؟«، »پرنده 
های مهاجر«، »جزیره سرگردانی«، »ساربان سرگردان« و »کوه سرگردان« 

از دیگر آثار دانشور به شمار می آیند.
نویسنده ای که مخالف سفارشی نویسی بود

سیمین دانشور در سال های اخیر زیاد اهل مصاحبه و اظهارنظر نبود. اما بد 
نیست که بدانید او در اوایل دهه 80 گفت و گویی با یکی از خبرگزاری ها 

کرده و حرف های متفاوتی را بیان کرده بود.
دانشور که درباره ادبیات دینی و مذهبی سخن می گفت در آن مصاحبه 
عنوان کرده بود: »من معتقدم که این نوع ادبیات، بر اثر شناخت و تامل 

نویسنده با شاعر از حوزه دین متولد می شود، نه اینکه نهادهای حکومتی 
در بخش فرهنگ، از اهل قلم بخواهند که در این زمینه اثری خلق کنند، 
با این تصور که ادبیات دینی تداوم داشته باشد، چون محصول این اقدام، 

تولید آثاری ضعیف و بی رمق است. فردی است و آنچه به وجود می آید، 
حاصل یک فکر و قلم است.

دانشور در بخشی دیگر از صحبت های خود گفته بود: »مثال درباره شهدای 

جنگ، آثاری در حوزه داستان به برخی از نویسندگان ما پیشنهاد شده است، 
من اغلب این آثار را خوانده ام، متاسفانه نه حق مطلب درباره شهدا ادا شده 

و نه قّوت ادبی داشته اند«.
ماجرای جالب ازدواج با آل احمد

آل احمد در 1327 در اتوبوس اصفهان به تهران با سیمین دانشور، که او 
نیز دانشجوی دانشکده ادبیات و داستان نویس و مترجم بود، آشنا شد و در 
1329 با او ازدواج کرد. پدر آل احمد با ازدواج او با دانشور مخالف بود و در 

روز عقد به قم رفت و سال ها به خانه آنها پا نگذاشت.
و  مهرجویی  کیارستمی،  ادبیات  به  دانشور  عالقه  ماجرای 

بیضایی
زنده یاد سیمین دانشور در گفت و گوی مشهورش درباره اقتباس ادبی به 
این اشاره کرده بود که رمان »سووشون« مناسب یک سریال است و نمی 
توان براساس آن یک فیلم یا تئاتر موفق ساخت. به گزارش سینماپرس، 
ایرانی  مترجم  و  نویسنده  دانشور  سیمین  اثر  مشهورترین  »سووشون« 
مورد توجه بسیاری از فیلمسازان بوده که یکی دو نفر تا پای ساخت آن 
رفته بودند و حتی اجازه ساخته شدن این رمان از سوی دانشور به محمد 
متوسالنی داده شده بود. زنده یاد دانشور خود در یکی از گفت و گوهای 

معروفش درباره اقتباس ادبی در این باره چنین گفته بود:
»تا االن چندین فیلم و تئاتر را از داستان های من ساخته اند، مثل فیلمی 
که براساس داستان تصادف ساخته شده است. سووشون هم تئاتر شد، اما 
کار خوبی از آب درنیامد. من به هیچ وجه اجازه نمی دهم که فیلمسازی 
داستان مرا تغییر دهد. اما سووشون به درد فیلم یا تئاتر نمی خورد. تنها می 
شود سریال تلویزیونی براساس آن ساخت. این را خانم منیژه حامدی پس 
اما به شدت مخالفت کردم،  تئاتر سووشون به من پیشنهاد داد  از اجرای 

چون دوست نداشتم با تلویزیون همکاری کنم«.

ضرب المثل های کرمانی 

حقایقی درباره سیمین دانشور، بانوی ادبیات ایران

به قلم 
یحیی فتح نجات

به قلم 
سامان  
ساردویی

لبخند 
به لبخند کسی محتاج نیست 

خودت 
لبخند باش 

به قلم چماه 
کوهبنانی 
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سرویس دین و مذهب کرمان امروز
 

و  جاوید  حماسه  مرزبانان  بزرگترین  از  یکي 
شاخص  از  و  )ع(  بيت  اهل  مکتب  خدمتگزاران 
ترین دانشمندان جهان اسالم که عمر خود را در 
راه خدمت به فقه و حدیث شيعه و پاسداري از 
ابوجعفر محمدبن   ، فرهنگ مهدویت صرف کرد 
 ) ) شيخ صدوق  به   ملقب  قمي  بابویه  بن  علي 
اثناعشر  علماي  و  محدثين  اول  صف  که  است 
شيعه  فقه  ارکان  از  یکي  عنوان  به  و  دارد  جاي 
به شمار مي رود.پس از گذشت 10 قرن از وفات 
و  آثار  برکات  صدوق،  شيخ  بزرگ  محدث  این 
خدماتش باعث شده تا 15 اردیبهشت را به عنوان 

روز بزرگداشت شيخ صدوق نامگذاري کنند.
 زندگينامه شيخ صدوق

محمدبن علي بن حسين بن بابویه قمي مشهور 
به) شيخ صدوق ( در سالهاي 306 یا 307 هجري 
قمري در خاندان علم و تقوي در شهر مذهبي قم 
بزرگوار شيخ صدوق،  به جهان گشود. پدر  دیده 
و  علما  از  بابویه  بن  موسي  بن  حسين  بن  علي 
فقهاي بزرگ زمان خود بود.گرچه در آن روزگار، 
عالمان و محدثان بسياري در قم مي زیسته اند 
ولي پرچم هدایت و مرجعيت بر دوش این عالم 
)پدر  بابویه  بن  علي  یعني  زاهد  محدث  و  عابد 

شيخ صدوق ( بوده است .

قم  بازار  در  کوچک  اي  دکه  صدوق  شيخ  پدر 
نهایت زهد  و در  و کار  از طریق کسب  و  داشت 
و عفاف، امرار معاش مي نمود و در ساعاتي دیگر 
از روز در منزل خود به تدریس و تبليغ احکام و 
نقل روایات مي پرداخت .  جاللت شان و منزلت 
این عالم رباني تا بدان پایه رسيد که امام حسن 
عسگري )ع( طي نامه اي، او را با لقب)شيخ ( ، 
)فقيه ( ،)معتمد( مورد خطاب قرار داده و توفيقات 
او را براي کسب رضاي پروردگار درخواست کرد.
را  جواني  سنين  و  طفوليت  روزگار  صدوق  شيخ 
خانوادگي اش  تقواي  و  فضيلت  و  علم  دامان  در 
سپري کرد و تحت تعليم و تربيت پدر قرار گرفت، 
به گونه اي که به لحاظ تيزهوشي و حافظه فوق 
العاده قوي در مدتي کوتاه به قله هاي بلندي از 
کماالت انساني دست یافت و توانست در کمتر از 
بيست سالگي، هزاران حدیث با سلسله سند آنها 
را حفظ نماید و از همه مهمتر به آنها عمل نماید.
 یکي از حوادث مهم دوران زندگي شيخ صدوق، 
روي کارآمدن سلسله ایراني نژاد و شيعه مذهب 
)آل بویه( بود که بر بخش بزرگي از ایران، عراق 
و جزیره العرب تا مرزهاي شمالي شام فرمان مي 
و  آمده  ري  به  قم  از  هنگام  این  در  وي  راندند. 
به درخواست »رکن الدوله دیلمي« در آنجا رحل 
این  اصلي  علت  رسد  مي  نظر  به  گزید.  اقامت 
دعوت و عزیمت، خالیي بوده که پس از هجرت 

او  رحلت  سپس  و  بغداد  به  ري  از  کليني  شيخ 
پيش آمده بود و در حقيقت، وجود شيخ صدوق 

در ري مي توانست منشا برکات فراوان باشد.
 آثار علمي شيخ صدوق

تنقيح  احيا  عصر   « باید  را  صدوق  شيخ  عصر 

حدیث « ناميد زیرا پس از رحلت پيامبر اسالم، 
بازار جعل حدیث رونق گرفت و کارخانه حدیث 
سازي خلفا بکار افتاد و کساني پيدا شدند که به 
طور حرفه اي، احادیثي را جعل و به پيامبر و ائمه 

نسبت مي دادند.

 از این رو محدث بزرگوار )کليني ( که از )کلين( 
به )ري( هجرت کرده بود، در آنجا کتاب شریف 
کتب  چهارگانه  مجموعه  از  کتاب  اولين   - کافي 
حرکت  و  نگاشت  را   - شيعه  حدیثي  و  روایي 
اهل  نگاري  حدیث  مکتب  در  را  جدیدي  علمي 

بيت عليهم السالم بنيانگذاري نمود که پس از 
نشر  و  ضبط  مستحکم  بناي  صدوق«  »شيخ  او، 
راه  در  صدوق  نهاد.شيخ  بنياد  آن  بر  را  حدیث 
تا  کوفه  از  بخارا،  تا  بلخ  از  احادیث،  آوري  جمع 
بغداد، از مشهد تا نيشابور و از آنجا تا مکه و مدینه 
سفر کرد و مشکالت فراواني را به جان خرید و 
پيامبر و اهل بيت)ع(به  احادیث  از  باري  با کوله 

ري بازگشت .
 تاليفات شيخ صدوق:

1- من ال یحضره الفقيه  2- کمال الدین و اتمام 
شيعه  صفات  کتاب   -4 امالي  کتاب   -3 النعمه 
السالم  عليه  رضا  امام  االخبار  عيون  کتاب   -5
 -8 کتاب خصال   -7 االخوان  مصادقه  کتاب   -6
الشرایع 9- کتاب توحيد 10- کتاب  کتاب علل 
اثبات والیت علي عليه السالم 11- کتاب معرفت 
العلم 13-کتاب مقنع در فقه  12- کتاب مدینه 
مشيخته  کتاب   -15 االخبار  معاني  کتاب   -14

الفقيه 16- کتاب عيون االخبار
به  معروف  بابویه قمي  بن  ابو جعفر محمد  شيخ 
از هفتاد و چند سال زندگاني  شيخ صدوق پس 
تصنيف  و  طوالني  مسافرتهاي  انجام  و  پرافتخار 
300 جلد کتاب با ارزش، سرانجام در سال 381 
و  بست  فرو  جهان  از  چشم  ري  شهر  در  ق،  ه. 
بابویه  ابن  نام  به  ري  شهر  در  امروز  آرامگاهش 

مشهور و موردتوجه شيعيان است.

همزمان با روز جهانی کار و کارگر در سال رونق توليد، بزرگترین تور رسانه ای کشور به همت بسيج رسانه استان 
کرمان، متشکل از رسانه های ملی، بين المللی و بومی از صنایع داخلی کشور در استان کرمان بازدید خود را با نام 

گرا »گام دوم رسانه اقتصاد« از مجتمع گل گهر سيرجان آغاز کردند.
در این بازدید خبرنگاران از بيمارستان در حال احداث گل گهر، کارخانه توليد سيم بکسل با ظرفيت 60 هزار تن 
سيم مفتول بکسل در سال، کارخانه آهن اسفنجی در منطقه ویژه اقتصادی با ظرفيت 100 هزار تن توليد ساالنه 
و همچنين از طرح تصفيه خانه طرح فاضالب و کارخانه جهان فوالد و شرکت گهر زمين در منطقه گل گهر بازدید 

کردند.
اهداء گل به کارگران مجتمع جهان فوالد توسط مدیرعامل و مهندسان گل گهر و خبرنگاران به مناسبت روز کارگر 

از دیگر برنامه های این سفر یک روزه خبرنگاران خبرگزاری ها و نشریات به منطقه گل گهر سيرجان بود.
مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی گل گهر در حاشيه این بازدید اظهار کرد: طرح انتقال آب از خليج فارس به 
سيرجان که بزرگترین طرح منطقه ای است با 112 هزار ميليارد تومان از اعتبارات سنگ آهن گل گهر و همکاری 

دولت اجرایی شده و امسال با ظرفيت 4 هزار و 200 ليتر در ثانيه این طرح به بهره برداری می رسد.
ناصر تقی زاده گفت: در این طرح که پنج سال اجرایی شده است پمپاژ آب را از صفر تا ارتفاع 2 هزار و 200 متر از 
سطح دریا داریم و چون صنعت ما که فوالد و آهن است به آب نياز دارد ضمن به کارگيری سيستم اصالح مصرف 
و صرفه جویی در آب کمبود آب هم نخواهيم داشت تا طرح های فوالدی و کارخانجات بتوانند به اهداف توليد خود 

برسند.
وی گفت: با اجرای طرح های توسعه در گل گهر از خام فروشی جلوگيری شده است و در بخش سخت افزار و تامين 

قطعات وهمچنين نرم افزار و نيروی متخصص چيزی کم نداریم و بزرگترین کشور مستقل در منطقه هستيم.
تقی زاده عنوان کرد: در همين منطقه سنگ آهن 3 هزار مهندس و نيروی تحصيل کرده داریم و طی سه سال 
گذشته هم 3 هزار نفر استخدام جدید داشتيم و در حال حاضر هم 9 هزار نفر در مجموعه گل گهر اعم از پيمانکاری 

و شرکت های وابسته مشغول به کار هستند.
مدیرعامل گل گهر سيرجان افزود: 40 پروژه و شرکت معدنی در این منطقه مشغول فعاليت بوده و کارخانجات هم 
باالی ظرفيت اسمی مشغول توليد هستند و در اجرای طرح نظام پيشنهادات که توسط کارگران و مهندسين مطرح 
و ارائه می شود طرح های برتر پس از ارزیابی تخصصی مشمول تجليل و دریافت هدیه خودرو سواری می شوند و این 

طرح ها موجب پيشرفت کار و افزایش سود 150 ميليارد تومانی در سال گذشته شد.
تقی زاده از احداث و ساخت 5 هزار واحد مسکونی مستحکم برای کارگران تحت پوشش این شرکت که فاقد خانه 
هستند، خبر داد و در خصوص صعود تيم فوتبال گل گهر به ليگ برتر کشور گفت: این یک موفقيت ملی و غرورآميز 

است و ما برای این تيم هم 8 ميليارد تومان اعتبار تخصيص دادیم.
نقش  ایفای  راستای  در  شد  ذکر  که  طرح ها  این  کرد:  اظهار  سيرجان  فاضالب  طرح  اجرای  خصوص  در  وی 
مسئوليت های اجتماعی صورت گرفته که تا کنون 140 کيلومتر لوله گذاری و احداث فاضالب اجرا شده است و 
مرحله اول این طرح در سال جاری راه اندازی می شود و برای این طرح بهداشتی و استحصال آب که نياز صنعت و 
معدن است تاکنون 100 ميليارد تومان هزینه شده است و برای تکميل و اجرای کامل طرح  600 ميليارد تومان 

اعتبار را به تصویب رساندیم.
اقتصادی  ویژه  منطقه  در  گل گهر  تخصصی  فوق  بيمارستان  ساخت  از  همچنين  گل گهر  آهن  سنگ  مدیرعامل 
خبر داد و گفت: این بيمارستان که طرح بزرگ درمانی برای مردم سيرجان می ماند، 12 هزار متر مربع زیربنا با 
بخش های متعدد درمانی دارد که تاکنون 300 ميليارد تومان اعتبار گذاشته ایم و تا سال آینده هم به اتمام می رسد 
و برای خرید تجهيزات هر ميزان اعتبار که نياز باشد هزینه می کنيم تا مجهزترین بيمارستان منطقه ساخته شود.

تقی زاده در خصوص حفظ محيط زیست عنوان کرد: در این راستا یک هزار هکتار فضای سبز را ایجاد کردیم و در 
این منطقه باغ گردشگری و هتل بزرگ با معماری اسالمی و سنتی را در دستور کار ساخت داریم.

نگاهی به زندگی و آثار  شيخ صدوق ؛ یکی از بزرگان دینی

در بازدید خبرنگاران بین المللی و ایرانی از شرکت گل گهر سیرجان مطرح شد:

شکوفاییطرحهایتوسعهایگلگهر

آگهی مزایده مال غیرمنقول )نوبت اول(
دارد  نظر  در  کرمان  دادگستری  حقوقی  احکام  اجرای  مزایده  دایره 
در خصوص پرونده کالسه 970953 پالک ثبتی 411 فرعی از 3982 
اصلی واقع در بخش 2 کرمان متعلق به خانم فاطمه پورجوپاری با مشخصات زیر را 
از طریق مزایده به فروش برساند: 1- آدرس ملک: کرمان - خیابان مدرس - خیابان 

شهید اخالقی- غربی 5- پالک 13 کدپستی: 7616615841
واقع در بخش 2  اصلی  از 3982  فرعی  ثبتی 411  ثبتی ملک: پالک  2- مشخصات 

کرمان 
با  شمالی  عرصه  با  ساختمانی  نظر  مورد  ملک  است:  شرح  بدین  ملک  وضعیت   -3
اعیان دو طبقه )همکف و اول( به متراژ 227 متر مربع دارای سند تک برگ مالکیت 
عرصه و اعیان طلق، دارای دو طبقه اعیان به متراژ 227 متر با کاربری خانه که همکف 
120 مترمربع با مصالح بنایی و سقف طاق ضربی )تیرآهنی( و به صورت دوخوابه و 
آشپزخانه اپن با کابینت فلزی و کف هال و اتاق ها فرش موزاییک و دیوارهای هال 
تا ارتفاع 1/20 متر سرامیک و درب و پنجره های فلزی و با شیشه معمولی و سیستم 
گرمایشی بخاری گازی و سرمایشی کولر آبی و طبقه اول به متراژ حدود 107 مترمربع 
با سازه فلزی سبک و سقف شیروانی ورق کرکره گالوانیزه دارای 3 اتاق خواب و 
اتاق ها  با کابینت بدنه فلز و درب ام دی اف و کف هال و  انباری و آشپزخانه اپن 
با  پکیج  گرمایش  سیستم  و  معمولی  شیشه  و  فلزی  های  پنجره  و  درب  و  سرامیک 
رادیاتور و سرمایش کولر آبی و کل مجموعه دارای یک انشعاب آب، 2 امتیاز برق 
تک فاز ، یک امتیاز گاز و 1 خط تلفن و فرش حیاط موزاییک و نما بخشی سفال و 
بخشی فاقد نما و وردی طبقه اول به صورت مستقل از حیاط با راه پله فلزی و پارکینگ 

غیرمسقف در حیاط و داخل واحدها گچ و ابزار گچ می باشد. بخشی از ملک به مقدار 
63/43 مترمربع از عرصه در معرض تعریض قرار دارد. عرصه طلق شمالی به مساحت 

161 مترمربع، اعیان )همکف و اول(،  به متراژ 227 مترمربع.
با توجه به توضیحات فوق جمع ارزش ریالی 6 دانگ ملک 2/548/500/000 ریال 
که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است. جلسه مزایده در روز 
دوشنبه مورخ 98/03/06 راس ساعت 12 در محل اتاق مزایده های دادگستری کرمان 
می  مزایده  در  شرکت  طالبین  گردد  می  برگزار  دادسرا  محترم  نماینده  حضور  با  و 
توانند تا 5 روز قبل از مزایده از ملک مذکور بازدید و در صورت تمایل به شرکت در 
مزایده بایستی ده درصد قیمت کارشناسی به مبلغ 254/850/000 ریال با شناسه واریز 
نزد  دادگستری  به حساب شماره 2171293951000 سپرده   94387000050101280
بانک ملی واریز و به همراه درخواست کتبی خود در پاکت دربسته و تا قبل از ساعت 
برگزاری مزایده تحویل نمایند. بدیهی است شخصی به عنوان برنده مزایده شناخته می 
شود که قیمت باالتری داده باشد. در صورت انصراف برنده مزایده 10 درصد مبلغ 
پیشنهادی به نفع دولت ضبط خواهد شد. در ضمن دایره اجرا هیچ گونه مسئولیتی در 
قبال معامالت معارض و یا سند رسمی نخواهد داشت. برنده مزایده بایستی به منظور 
ارائه شناسه  لزوم  به جهت  اعالمی  پیشنهادات  لو رفتن  استفاده و  از سوء   جلوگیری 
روز  در  پیشنهادی  مبلغ  تا  کارشناسی  مبلغ  التفاوت  مابه  واریز  به  نسبت  بانکی  واریز 

مزایده اقدام نمایند. 65 م/الف
دادورز مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان - شیروانی 



تعداد بمب های اتمی 

آمریکا فاش شد
 

بولتن دانشمندان اتمی، تعداد بمب های اتمی آمریکا را فاش کرد.
دارد  هسته ای  کالهک   ۳۸۰۰ حدود  آمریکا  اسپوتنیک،  گزارش  به 
افکن های  بمب  و  بالستیک  موشک های  روی  بر  آنها   ۱۷۵۰ که 
به عنوان ذخیره  دیگر  اند و ۲۰۵۰ کالهک  استراتژیک نصب شده 

در اختیار دارد.
 ۱۳۰۰ محققان،  گفته  به  مهر،  از  نقل  به  اقتصادآنالین  گزارش  به 
گرفته، ۳۰۰  قرار  پیما  قاره  بالستیک  موشک های  روی  بر  کالهک 
بمب هسته ای برای بمب افکن های استراتژیک از پایگاه های نظامی 
آمریکا در نظر گرفته شده و ۱۵۰ بمب هسته ای دیگر در پایگاه های 

اروپایی نگهداری می شوند.
عالوه بر این، حدود ۲۴۰۰ کالهک از کار افتاده در اختیار دارد که تا 

سال ۲۰۳۰ برای خنثی سازی آماده خواهند شد.
بر اساس توافق کاهش و محدود کردن تسلیحات استراتژیک که در 
سال ۲۰۱۰ توسط روسیه و آمریکا به امضا رسید، هر یک از طرفین 
از  پس  که  طوری  به  داده  کاهش  را  خود  هسته ای  زرادخانه های 
گذشت هفت سال، زراد خانه هسته ای هر یک از این دو کشور بیش 
از ۷۰۰ موشک بالستیک قاره پیما، موشک های بالستیک مخصوص 

زیردریایی ها و بمب افکن های سنگین در اختیار نداشته باشند.
پیش از این دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از خروج این کشور 

از پیمان منع استفاده از سالح های هسته ای خبر داده بود.

قتل به  دلیل کینه دوران کودکی
 

پسری جوان که دوست خود را به دلیل کینه دوران کودکی به قتل 
رسانده  است، وقتی پای میز محاکمه رفت، جزئیاتی از این واقعه را 

توضیح داد.
 به گزارش اقتصادآنالین به نقل از شرق، مردی یک سال قبل به 
مأموران پلیس خبر داد پسرش گم شده است. این مرد به مأموران 
برنگشت.  دیگر  و  رفت  بیرون  دوستانش  دیدار  برای  پسرش  گفت 
ضمن اینکه به تلفن همراهش  هم جواب نمی دهد. به این ترتیب، 
مأموران تحقیقات خود را آغاز کردند و در حال بررسی مکان هایی 

بودند که آرش به آنجا رفته بود.
این مرحله از تحقیقات هنوز به نتیجه نرسیده بود که به آنها اعالم 
کرده اند.  پیدا  سبز  فضای  یک  در  را  فردی  پتوپیچ شده  جسد  شد 
باشد.  آرش  به  متعلق  جنازه  دادند  احتمال  اولیه  بررسی  با  مأموران 
شواهد  اولیه نشان داد مقتول هدف چند ضربه چاقو قرار گرفته و 
احتماال قربانی یک انتقام گیری خونین شده  است. زمانی که از پدر 
فرزندش  به  متعلق  جسد  اینکه  تأیید  شد،  ضمن  بازجویی  آرش  
است، گفت: پسر من به دلیل جرمی که مرتکب شده  بود، در زندان 

به سر می برد و برای مرخصی برگشته  بود.
مدت کوتاهی بود که از زندان خارج شده  بود و من فکر نمی کنم در 
این مدت با کسی درگیری پیدا کرده  باشد اما او با دوستش کیوان 
از سال ها قبل و از زمانی که کودک بودند، اختالفات شدیدی داشت 
و هر بار که همدیگر را می دیدند، درگیر می شدند. آخرین بار کیوان 
تهدید کرده  بود او را خواهد زد. مأموران کیوان را بازداشت کردند. این 
جوان ابتدا منکر همه چیز شد اما بعد به قتل دوستش آرش اعتراف 
کرد و گفت: من و آرش از دوران کودکی با هم درگیری داشتیم. یک 
بار آرش در کودکی من را زد و سرم را شکست. او همیشه قلدری 
می کرد و همه را اذیت می کرد و خانواده اش هم سکوت می کردند. 
البته بعد از آن هم چندباری با هم درگیر شدیم اما من به دلیل کاری 
که کرده  بود، خیلی از دست او ناراحت بودم. تا اینکه چند روز قبل از 
حادثه از زندان به مرخصی آمد. با اینکه مسئله جدیدی بین ما پیش 

نیامده  بود اما من دوست نداشتم او را ببینم.
به من گفت بیا کینه قدیمی را تمام کنیم. بیا دور هم بنشینیم و 
مشروب بخوریم. گفتم من کار دارم و نرفتم تا اینکه شب حادثه دوباره 
تماس گرفت و گفت قرار است به زندان برگردد و از من خواست شب 
آخر آزادی اش با هم خوش بگذرانیم. گفتم من مشروب خورده ام و 
زیاده روی نمی کنم. قبول نکرد. گفت برویم و مشروب بخوریم. خیلی 
اصرار کرد بازهم نرفتم تا اینکه خودش مقداری مشروب خرید و به 
اتفاق یکی دیگر از دوستان مان سراغ من آمد. چون مقابل دِر خانه 
آمده  بودند، دیگر چاره ای برایم نماند و همراه شان رفتم و در نهایت 
بازجویی ها  پایان  از  بعد  افتاد.  اتفاق  هم دوباره درگیر شدیم و قتل 
کیفرخواست علیه متهم صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۷ 

دادگاه کیفری استان تهران فرستاده  شد.
در ابتدای جلسه رسیدگی نماینده دادستان کیفرخواست علیه متهم 
در  اولیای دم  ادامه  در  قانونی شد.  و خواستار صدور حکم  را خواند 
جایگاه حاضر و خواستار صدور حکم قصاص شدند. زمانی که نوبت 
به متهم رسید، او اتهام قتل را قبول کرد و گفت: من ضربات چاقو 
را زدم اما در دفاع از خودم این کار را کردم. متهم گفت: همان طور 
که در بازجویی ها گفتم، من و آرش از کودکی با هم درگیری داشتیم. 
او یک بار من را زده  بود اما روز حادثه دلیل درگیرشدن ما این نبود. 
متهم گفت: زمانی که او با دوست مشترکمان مقابل خانه ما آمد، 

دیگر نتوانستم مقاومت کنم.
با هم مشروب خوردیم. آرش گفت فردا می خواهد به زندان برگردد و 
می خواهد کمی هم مواد بکشد. من گفتم من نامزد دارم و می خواهم 
پیش نامزدم بروم و اصال نمی خواهم با او مشکلی پیدا کنم. آرش 
جلوی من را گرفت و گفت بگذار امشب را خوش باشیم. چند دقیقه 
می خواهی خوش  اگر  گفتم  آرش  به  رفت.  مشترکمان  دوست  بعد 
باشی، چرا اجازه دادی دوستمان برود! حاال هم تو برو که می خواهم 
به خانه نامزدم بروم. او مقدار زیادی مشروب خورده و مواد مصرف 
باعث  همین  که  کرد  عربده کشی  دوباره  و  نکرد  قبول  بود.  کرده  
اینکه  برای  و من هم  به سمت من حمله کرد  او  ما شد.  درگیری 
جلویش را بگیرم، سعی کردم چاقو را از دستش بگیرم که خودزنی 
کرد. او مدام به خودش ضربه می زد من هم برای اینکه جلویش را 
بگیرم هر طور شده  بود چاقو را از دستش گرفتم و چند ضربه هم 

من به او زدم.
نمی دانستم با جسد چه کنم در همین حین پدرم به خانه آمد من او 
را تهدید کردم و گفتم نباید به کسی چیزی بگویی و بعد هم جسد را 
الی پتو پیچیدم و به فضای سبز منتقل کردم. متهم گفت: پدرم در 
این ماجرا هیچ نقشی نداشت من او را وادار به سکوت کردم و گفتم 
اگر به کسی چیزی بگوید، بالیی سرش می آورم. بعد از گفته های 
متهم و وکیل مدافع او یک بار دیگر متهم در جایگاه قرار گرفت و از 
اولیای دم به دلیل کاری که کرده  بود درخواست بخشش کرد. سپس 

هیات قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.

خبر مقام معظم رهبری:  ملت متحد باشد

از  نفر  هزاران  دیدار  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
معلمان و فرهنگیان سراسر کشور ، تاکید کردند:ملت 
تمام  او  خود  ضرر  به  دشمن  توطئه های  باشد  متحد 

خواهد شد.
رهبر  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت  ایسنا،  گزارش  به 
معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از معلمان 
و فرهنگیان سراسر کشور با تجلیل از معلمان، به بیان 
مختلف  مسائل  درباره  مهمی  های  توصیه  و  تذکرات 
معلمان  معیشت  و  تکریم  از جمله  پرورش  و  آموزش 
بسیار  سند  اجرای  لزوم  بر  تأکید  با  و  پرداختند 
معلمان  گفتند:  پرورش،  و  آموزش  در  تحول  مهم 
یعنی  ملت  یک  سرمایه  مهمترین  پرورش دهنده 
جهادگران  نوین،  تمدن  پایه ریزان  انسانی،  سرمایه 
میدان کارزار مبارزه با جهل و بی سوادی و سازندگان 

هویت و فرهنگ یک ملت هستند.
تبریک  با  دیدار  این  در  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
اهلل شهید  آیت  یاد  معلمان کشور،  به همه  معلم  روز 
مطهرِی  شهید  گفتند:  و  داشتند  گرامی  را  مطهری 
عزیز به معنای واقعی، یک معلم دلسوز بود که با فکر و 
بیان قوی، رسوخ اندیشه های عمیق اسالمی را در ذهن 
جوانان دنبال می کرد و شهادت او در این راه، به منزله 
امضای قطعی خداوند متعال بر کارنامه آن بزرگوار بود.

آموزش وپرورش  و  معلم  نقش  اسالمی،  انقالب  رهبر 
کردند:  خاطرنشان  و  برشمردند  اساسی  نقش  یک  را 
انسانی  سرمایه  ملت،  یک  برای  سرمایه  مهمترین 
برخی  مانند  انسانی  سرمایه  کشوربدون  زیرا  است، 
به صورت  آنها  ثروت  که  است  پولداری  کشورهای  از 
سفاهت آمیز در اختیار دستهای خائن به بشریت قرار 
بر  ایران  نیز  طاغوت  دوران  در  همچنان که  می گیرد، 
روی دریای نفت بود اما بیگانگان بر این منابع مسلط 
با آن، تمدن و کارخانه های خود را ساختند  شدند و 
استفاده  پیروزی در جنگهای خود  برای  ما  نفت  از  و 

کردند.
و محترم  قشر شریف  به  احترام خود  احساس  ایشان 
معلم را یک باور حقیقی و برخاسته از نقش تمدن ساز 
تمدن  پایه ریزان  معلمان،  افزودند:  و  معلمان خواندند 
نوین، و جهادگراِن در میدان کارزار با جهل و بی سوادی 
هستند که برای جامعه و نسِل جوان آن، هویت سازی 

فرهنگی می کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، هویت قوی، فرهنگ غنی 
و فکر و اندیشه صحیح را پایه های اصلِی ساخت تمدن 
از همین زاویه در خصوص سند ۲۰۳۰ و  دانستند و 
علت اصرارهای آشکار و پنهان بیگانگان برای تحکیم 
آن بر مناسبات کشورها از جمله کشورهای اسالمی و 
ایران، نکات مهمی خطاب به مسئوالن گوشزد کردند.

رهبر انقالب اسالمی گفتند: جان کالم در سند ۲۰۳۰ 
اختصاص  آموزش وپرورش  به  آن  از  مهمی  فصل  که 
تنظیم  باید جوری  آموزشی  نظام  که  است  این  دارد، 
شود که فلسفه، سبک زندگی و مفهوم حیات بر اساس 
مبانی غربی به کودکان و نوجوانان آموزش داده شود.

انتظار  غربی ها  افزودند:  واقعیت  این  تبیین  در  ایشان 
دارند معلماِن متدین ما که عالقه مند به آینده کشور 
هستند، در کالس درس خود برای آنها سرباز تربیت 
کنند، تا دانش آموز ما سرباز و رعیت همان وحشی های 
آدم  راحتی  به  که  شود  ظاهرسازی  کروات زده ی 

می کشند و به آدمکش ها کمک می کنند.
معلمان  ادامه، خدمات  در  اهلل خامنه ای  آیت  حضرت 
بزرگ  خدماتی  را  انقالب  از  پس  سالهای  طول  در 
که  کسانی  از  انتقاد  با  و  برشمردند  ثمربخش  و 
و  بی قدر  درصدد  سیاسی،  اغراض  با  و  غیرمنصفانه 
البته  گفتند:  هستند،  آموزش وپرورش  کردن  قیمت 
باید  که  دارد  فاصله  مطلوب  نقطه  با  آموزش وپرورش 
اما  کرد  برطرف  را  معایب  و  نواقص  تالش،  و  کار  با 
در  آن  اسف بار  وضع  با  امروزآموزش وپرورش  وضعیت 

قبل از انقالب قابل مقایسه نیست.

کارهای  از  نمونه هایی  بیان  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
انقالب،  از  پس  سالهای  در  آموزش وپرورش  بزرگ 
در  را  کشور  که  »دانشمندانی  کردند:  خاطرنشان 
جزو  نانو  فناوری  همچون  علمی  مختلف  شاخه های 
دانش آموز  »هزاران  داده اند«،  قرار  دنیا  برتر  رتبه های 
با  که  انقالب  چهارم  و  سوم  نسل  و  شهید،  معلم  و 
در  اخالقی  مفاسد  برای  گوناگون  زمینه های  وجود 
در  استوار  و  محکم  مجاهدت،  انگیزه  با  امروز،  دنیای 
مقابل دشمن می ایستد و برای اعزام به دفاع از حرم 
اصرار می کند«، »جوانان فعال در اردوهای جهادی و 
پیاده روی  و  توسل  دعا،  اهل  و  معنویات  به  دلدادگان 
شده اند،  تربیت  آموزش وپروش  همین  در  اربعین« 
بنابراین نباید آموزش وپرورش دوره انقالب را دست کم 

گرفت.
رهبر انقالب در تبیین وضع مطلوب آموزش و پرورش 
تأکید کردند: آموزش و پرورش باید انسان هایی »دانا، 
شجاع،  کارآمد،  پاکدامن،  پرهیزکار،  خردمند،  توانا، 
هوشیار و اهل اقدام« تربیت کند که اگر چنین شود، 
همان آرزویی که بارها بیان کرده ام محقق می شود و 
ایران عزیز به جایگاهی می رسد که تا پنج دهه بعد، 
هر کسی در هر جای جهان بخواهد از مرزهای جدید 

علم آگاه شود باید زبان فارسی یاد بگیرد.
و  مطلوب  وضع  به  پرورش  و  آموزش  رسیدن  ایشان 
اصلی  پایه  را  یاد شده  ویژگی های  با  تربیت جوانانی 
نوین  تمدن  ایجاد  »اساس  و  فردا«  سربلند  »ایران 

اسالمی« خواندند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بیان چند تذکر، »سند 
خوب  بسیار  سندی  را  پرورش«  و  آموزش  تحول 
برشمردند و گفتند: این سند نوعی ریل گذاری است 
سرمنزل  به  را  کشور  از  مهم  بخش  این  تواند  می  و 

مقصود برساند.
رهبر انقالب ابالغ این سند را الزم اما ناکافی دانستند 
و با اشاره به ضرورت آشنایی و آگاهی بدنه آموزش و 
پرورش با این سند تأکید کردند: باید با جدیت، تحقق 
سند تحول را پیگیری کرد که این امر، روحیه انقالبی 

می خواهد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با انتقاد شدید از کسانی که 
اَشکال دیگر درصدد تضعیف روحیه  یا  بیان  یا  با قلم 
افزودند:  هستند،  جوانان  و  مردم  میان  در  انقالبی 
روحیه انقالبی به منزله جان و روح این ملت است و 
خداوند از کسانی که در این مسئله تشکیک و آن را 

تضعیف کنند، نخواهد گذشت.
ایشان با یادآوری نجات ایران از زیرپای حکومت دست 
نشانده بیگانگان تأکید کردند: مؤسس رژیم پهلوی را 
انگلیسی ها آوردند و وقتی او را نخواستند، به او دستور 
ترک کشور را دادند و رضاخان هم در اوج بی غیرتی 
برای یک  آیا  را پذیرفت.  این دستور  و ذلت و خفت، 
پذیر  امکان  این  از  بیشتر  سرافکندگی  و  ننگ  ملت، 
است که رئیس کشورش را بیگانگان بیاورند و هر وقت 

نخواستند با تحقیر او را بردارند؟
ایشان افزودند: محمدرضا پهلوی را هم انگلیسی ها و 
امریکایی ها روی کار آوردند و او هم در مقابل، کشور 
را به خدمت آنها درآورد اما انقالب، ایران عزیز را از زیر 
پای این انسانهای حقیر و پست و ظالم بیرون  کشید. 
حاال اگر کسی این روحیه انقالبی را تضعیف کند، آیا 

خدا او را می بخشد؟
حضرت آیت اهلل خامنه ای تحول در آموزش و پرورش 
را در گرو روحیه انقالبی خواندند و افزودند: باید بدون 
رسید  تصمیم  و  تشخیص  به  کاری،  محافظه  و  ترس 
و اقدام الزم را نه نمایشی و تشریفاتی، بلکه واقعی و 

حقیقی انجام داد.
اقدام  البته تصمیم و  افزودند:  ایشان در همین زمینه 
انقالبی به معنای بی توجهی به نقد عالمانه نیست چرا 

که استقبال از نقد عالمانه، جزو روحیه انقالبی است.
و  آموزش  زمینه  در  تذکرات  ادامه  در  انقالب  رهبر 

را  آموزشی  ریزی  برنامه  و  پژوهش  سازمان  پرورش، 
افزودند:  و  دانستند  وزارتخانه  این  قلب  و  مهم  بسیار 
باید  کند،  می  تولید  سازمان  این  که  آموزشی  متون 

منطبق با سند تحول باشد.
ایشان با انتقاد از در نظر گرفته شدن مهلتی ۱۲ ساله 
باید  گفتند:  تحول  با سند  درسی  متون  تطبیق  برای 
با سرعت و جدیت و در زمانی کوتاه این کار را انجام 
پیشرفت جامعه  در  امروزه هر »ساعت«  که  داد، چرا 

مهم است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای »گنجانده شدن مناسب و 
صحیح و ظریف پیامها و معارف انقالب در همه متون 
آموزشی و پرورشی« را ضروری خواندند و خاطرنشان 
از لحاظ  باید  کردند: سازمان پژوهشی و برنامه ریزی 
غنی  انقالبی  و  متدین  خوشفکر،  آگاه،  دانا،  انسانهای 

شود.
مسئوالن  به  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت  دیگر  تذکر 
آموزش و پرورش »افزایش بیشتر دانشجویان و ارتقای 

کیفیت دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجایی« بود.
معلمانی  باید  مراکز  این  ایشان خاطرنشان کردند: در 
تربیت شوند که به معنای حقیقی کلمه، معلم و تعلیم 

دهنده دین و تقوا و انقالب باشند.
و  درخشان«  استعدادهای  »مدارس  انقالب،  رهبر 
و  برشمردند  مهم  بسیار  را  کشور«  در  پروری  »نخبه 
گفتند:  مدارس  این  بیشتر  هرچه  تقویت  بر  تأکید  با 
شود  حفظ  باید  جهانی  المپیادهای  در  ایران  جایگاه 
از جمله  المپیادها  و تنزل رتبه های کشور در برخی 
و کشور  رایانه جبران شود  و  فیزیک، شیمی  ریاضی، 
و ملت به المپیادی های جوانی که رتبه های جهانی 

کسب می کنند، افتخار کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به توصیه مکررشان 
دانش  محیطهای  در  سرزندگی«  و  »نشاط  درباره 
برداشت  موضوع  این  از  برخی  البته  گفتند:  آموزی 
ناصحیح و سطحی می کنند، نشاط و سرزندگی یعنی 
برنامه های ورزشی یا فوق برنامه های جذاب به گونه 
ای باشد که جوان، با انگیزه، پرانرژی و پرامید به درس 

و کار مشغول باشد.
ایشان با انتقاد از برخی برنامه ها در بعضی مدارس به 
بهانه نشاط و سرزندگی افزودند: گاهی اوقات فشارهای 
دنبال  به  که  آموزشگاههایی  در  و  مدارس  در  درسی 
یا به دست آوردن رتبه های  قبولی بیشتر در کنکور 
باال هستند، جوان را پژمرده و افسرده می کند که باید 

برای حل این مسائل فکر و تدبیر و اقدام کرد.
توصیه دیگر رهبر انقالب به مسئوالن آموزش و پرورش، 
بود.  کنکور  درباره  کارشناسی  دقیق  تصمیم  و  فکر 
اخیر  دانشگاهها می گویند در سالهای  ایشان گفتند: 
کارشناسان  است  الزم  اند،  داشته  هم  خالی  صندلی 
با بررسی عمیق درباره »بودن یا نبودن کنکور، ادامه 
آن به شکل فعلی یا تغییر آن«، تصمیم گیری کنند و 

مسئوالن مربوط این تصمیمات را اجرا کنند.
از  را  پرورشی«  »معاونت  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
بخش های بسیار مهم آموزش و پرورش برشمردند و با 
ابراز خرسندی از اقداماتی که در این زمینه انجام شده 
است، افزودند: البته  در ساختار، نیروی انسانی پرانگیزه 
و منابع مالی نقص هایی وجود دارد که وزیر محترم 
باید دنبال کند تا معاونت پرورشی به معنای حقیقی 

آن محقق شود.
مهم  نکته  دو  به  سپس  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
درباره معیشت معلمان و وضع دانش آموزان سیل زده 
پرداختند. ایشان تأکید کردند: معلمان محترم، شریف 
و آبرودار هستند و عزت نفس آنان در مسئله معیشت 

باید محفوظ بماند.
عناصر  برخی  سوءاستفاده  به  اشاره  با  انقالب  رهبر 
سیاسی یا بیگانگان از مسائل معیشتی معلمان گفتند: 
آنها می خواهند از این نقطه ضعف برای مقاصد خود 
سوءاستفاده،  این  از  نظر  قطع  اما  کنند  برداری  بهره 

باید درباره درآمد معلمان به گونه ای عمل کرد که عزت 
نفس آنان حفظ شود.

نیز  زده  سیل  مناطق  آموزان  دانش  درباره  ایشان 
گفتند: این دانش آموزان حتی تا هنگامی که مدارس 
تقدیر  قابل  کمکهای  و  مردم  و  دولت  همت  با  آنها 
خیرین مدرسه ساز تعمیر و ساخته شود نباید از درس 

و تحصیل عقب بمانند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه سخنانشان، باطل 
افتخارات  از  را  کردن معارضه دروغین »علم و دین« 
کشور  پژوهشی  و  آموزشی  علمی،  دستگاههای 
چندین  دنیا  مادی  قدرتمندان  افزودند:  و  برشمردند 
اما  با علم تالش کردند  القای تعارض دین  قرن برای 
دنیا  جای  همه  از  دین  پرچم  اسالمی  جمهوری  در 
جزو  نیز  علمی  لحاظ  از  کشور  و  است  تر  برافراشته 

کشورهای پیشرفته محسوب می شود.
رهبر انقالب فعالیت هزاران محقق، متفکر و دانشمند 
عمدتاً جوان و غالباً متدین در کشور را یادآوری کردند 
و افزودند: این نخبگان عزیز با هویت »ایرانِی سربلند« 
و هویت دینی و اسالمی مشغول تحقیق و نوآوری و 
ابتکار و پیشرفت علمی هستند که این حرکت نشاط 

انگیز باید همچنان با قدرت ادامه داشته باشد.
و  نوجوانان  برخورداری  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
جوانان ایرانی از مهارت تبدیل علم به عمل را بسیار 
مهم و پربرکت خواندند و گفتند: مهارت آموزی باید از 

مدارس و دبیرستان ها شروع و پیگیری شود.
آرایش  به  سخنانشان  بخش  آخرین  در  انقالب  رهبر 
جنگی دشمن و تهاجم آنان در زمینه های اقتصادی، 
فضای  بوسیله  زدن  ضربه  و  اطالعاتی  نفوذ  سیاسی، 
مجازی اشاره کردند و افزودند: امریکا و صهیونیزم در 
البته  اقدام هستند  برنامه ریزی و  ابعاد در حال  همه 
هم  ها  قبلی  نیست،  امریکا  فعلی  دولت  مختص  این 
انجام می دادند  با دستکش مخملین  همین کارها را 
اما کمکی که رئیس جمهور فعلی امریکا به ما کرده 
این است که این دستکش را درآورده و همه آن چدن 

پنهان در زیر دستکش امریکایی ها را می بینند.
آرایش جنگی دشمن  مقابل  در  کردند:  تأکید  ایشان 
بگیرد  آرایش مناسب  باید  ایران، ملت هم  علیه ملت 
در  نخبه  و  توانا  افراد  و  ملت  آحاد  مسئوالن،  همه  و 
و  مسئولیت  احساس  با  کارند  مشغول  ای  زمینه  هر 

آمادگی وارد میدان شوند.
نظامی  زمینه  در  الظاهر  علی  دشمن  افزودند:  ایشان 
حواسشان  ما  نظامیان  البته  که  ندارد  جنگی  آرایش 

جمع است.
ویژه  به  را  ای، حفظ وحدت  آیت اهلل خامنه  حضرت 
در شرایط فعلی، بسیار الزم خواندند و تأکید کردند: 
همه مراقب باشند بخاطر اختالف سلیقه های کوچک 
مقابل هم قرار نگیرند چرا که اقتدار ملت در گرو اتحاد 
آحاد مردم، گروههای اجتماعی، اقوام مختلف و وحدت 

متقابل مسئوالن و مردم است.
ایشان افزودند: به فضل الهی توطئه ها و تدابیر دشمن 
با وجود همه تبلیغات وسیع برای مشغول کردن ذهن 
او تمام می  ها و مخلوط کردن صحنه، به ضرر خود 

شود.
عزیز  جوانان  تردید  بدون  کردند:  تأکید  انقالب  رهبر 
درآمدن  زانو  به  و  امریکا  شکست  سرافراز،  ایران 
را  ایران  ملت  نهایی  عظمت  و  عزت  و  صهیونیزم 

مشاهده خواهند کرد.
آقای بطحایی  انقالب اسالمی،  از سخنان رهبر  پیش 
وزیر آموزش وپرورش گزارشی از اقدامات و برنامه های 
این وزارتخانه در خصوص عملیاتی کردن سند تحول، 
تعمیق و معرفی سند تحول در بدنه آموزش وپرورش، 
افزایش  به  دادن  اولویت  آموزشی،  عدالت  توسعه 
طبقاتی شدن  از  جلوگیری  و  دولتی  مدارس  کیفیت 
کیفی  و  کّمی  توسعه  برای  تالش  و  آموزش وپرورش، 

دانشگاههای تربیت معلم بیان کرد.
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وعده های خیالی 

استخدام در فضای مجازی
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان گفت: کاربران شبکه های 
اجتماعی مراقب آگهی های استخدامی دروغینی که در شبکه های 

اجتماعی رواج پیدا کرده است باشند.
 ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
گفت:  کرمان  استان  فتا  پلیس  رییس  یادگارنژاد،  امین  سرهنگ 
برخی افراد سودجو در فضای مجازی از مشکالت موجود در جامعه 
فریبنده  جمالت  و  کلمات  از  استفاده  با  و  می کنند  سوءاستفاده 
همچون استخدام فوری سعی می کنند هموطنان عزیز را به سمت 

هدف خود هدایت کنند.
وی افزود: یکی از مواردی که در حال حاضر به راحتی می تواند بر 
احساسات کاربران فضای مجازی تاثیر بگذارد، موضوع اشتغال است 

که بسیار مورد توجه جوانان است.
وی تصریح کرد: این سایت ها با ارسال مطالب جذاب از کاربران خود 
درخواست می کنند، ابتدا رزومه ای از فعالیت های خود را برای آن 
شرکت ارسال کنند که پس از چند روز با برقراری تماس از طرف 
شرکت مبنی بر اینکه رزومه شما مورد قبول شرکت واقع شده است 

خواستار واریز کردن مبلغی پول به حساب شرکت می شوند.
یادگارنژاد افزود: همه سایت هایی که در این حوزه فعالیت می کنند 
این  تمامی  همچنین  و  باشند  داشته  مجوز  کار  وزارت  از  باید 
بنابراین  باشند؛  به ثبت رسیده  پایگاه ساماندهی  باید در  سایت ها 
پیش از انجام هر گونه فعالیت اینترنتی از معتبر بودن سایت مورد 

نظر اطمینان حاصل کنید.
سایت هایی  به  مراجعه  کرد :  بیان  کرمان  استان  فتا  پلیس  رئیس 
از وقوع جرم و  تا حدود زیادی در زمینه جلوگیری   .ir با پسوند 
کشف آن موثر است؛ لذا هموطنان عزیز می توانند لیست سایت های 
 samandehi.ir ثبت شده در پایگاه ساماندهی را در سایت
مشاهده کنند و تا پیش از اطمینان کامل از قانونی بودن فعالیت 
واریز  شده  درخواست  حساب های  به  را  مبلغی  گونه  هیچ  سایت، 

نکنند.

مدیرعامل آتش نشانی کرمان خبر داد:

نجات  سه  مصدوم از میان آهن 

پاره های پراید حادثه دیده 
 

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان از وقوع 
سانحه تصادف در شهر کرمان خبر داد و گفت: در این حادثه سه 

نفر مصدوم از میان آهن پاره ها نجات یافتند.
علی عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی تماس تلفنی 
با ستاد مرکز فرماندهی عملیات )۱۲۵( این سازمان از وقوع یک 

مورد تصادف آگاه شدیم.
وی محل این حادثه را خیابان سرباز اعالم کرد و افزود: بالفاصله 
تیم اطفا حریق و امداد و نجات این سازمان از ایستگاه شماره ۹ به 

محل حادثه اعزام شد.
عسکری با اشاره به اینکه در این حادثه یک دستگاه خودرو پراید با 
تیر چراغ برق برخورد کرد، گفت: با توجه به شدت حادثه سرنشینان 
خودرو دچار مصدومیت شدید شده و در بین آهن پاره ها محبوس 

شده بودند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان تصریح 
حریق  از  پیشگیری  اقدامات  انجام  با  نشانان  آتش  با حضور  کرد: 
احتمالی جلوگیری به عمل آمد و با تالش آتش نشانان مصدومان 
این حادثه در مجموع سه نفر بوده از داخل خودرو خارج شدند و 

توسط عوامل اورژانس به بیمارستان انتقال یافتند.

کشف بیش از یک تن موادمخدر 

در دو نقطه استان کرمان

۵۲۵کیلوگرم  کشف  از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
تریاک از یک خودرو مزدا در کویر جازموریان طی عملیات ماموران 

یگان تکاوری رودبارجنوب خبر داد.
  ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
کرمان  استان  انتظامی  فرماندهی  جانشین  فرشید،  ناصر  سرهنگ 
کویر  در  مزدا  از یک خودرو  تریاک  از کشف ۵۲۵کیلوگرم  گفت: 
و  رودبارجنوب  تکاوری  یگان  ماموران  عملیات  طی  جازموریان 
همچنین کشف۴۸۴ کیلوگرم تریاک از یک تانکر حمل سوخت در 

محور بم-کرمان خبر داد.
اطالعاتی  کار  و  همکاری  با  آن ها  از  یکی  که  عملیات  دو  این  در 
مجموع۱۰۰۹  در  گرفت  انجام  رضوی  خراسان  استان  پلیس 
کیلوگرم تریاک کشف، دو دستگاه خودروی سبک و سنگین توقیف 

و ۴ قاچاقچی دستگیر شدند.

مسابقات شطرنج قهرمانی دانش آموزان پسر دوره دوم 
در  کرمان  دو  ناحیه  تیم  قهرمانی  با  استان  متوسطه 
سالن شطرنج مجتمع ورزشی سعادت به کار خود پایان 

داد.
آموزی  دانش  ورزش  هیات  رییس  تقی  زاده  هاشم 
استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان،  استان 
ازکرمان، گفت: مسابقات  باشگاه خبرنگاران جوان  های 
شطرنج قهرمانی دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه 
سراسر  از  کنندگانی  شرکت  حضور  با  کرمان  استان 
استان در سالن شطرنج مجتمع ورزشی سعادت برگزار 

شد.
وی افزود: در پایان این رقابت ها، نتایج ذیل حاصل شد:

در بخش انفرادی
میز یک:

 مقام اول: امیرعبداللهی- ناحیه ۲
 مقام دوم: ابوالفضل رنجبرنژاد-رفسنجان

 مقام سوم: امیرحسین سلیمانی-ناحیه ۱
میز دوم:

مقام اول: علی شاه کرمی- رفسنجان
مقام دوم: سپهرصادقی گوغری ناحیه ۲

 مقام سوم: حسین آب برین- زرند
میز سوم:

مقام اول: مهردادبنی اسدی- رفسنجان
 مقام دوم: سیدامیرحسین میرزایی-بم
مقام سوم: پویا طاهری مقدر- ناحیه ۲

میز چهارم:
مقام اول: اسماعیل نبوی زاده- ناحیه ۱
 مقام دوم: محمدجواد صادقی- ناحیه ۲
 مقام سوم: محمدحسین نجفی   زرند

میز پنجم

 مقام اول: محمدحسین قاسم زاده- ناحیه ۲
 مقام دوم: سیدمحمدامین حسینی نیا-زرند

مقام سوم: سیدسیناخردمند  رفسنجان
در مجموع تیمی:

 مقام اول: ناحیه ۲
 مقام دوم: رفسنجان

 مقام سوم: زرند
زاده تقی تصریح کرد: در پایان به نفرات اول تا سوم هر 
برتر حکم  تیم های  به  و  مدال  و  قهرمانی  رشته حکم 

قهرمانی و کاپ اهدا شد.

جشنواره ورزش های آبی کشور و بازی های بومی 
به مناسبت گرامیداشت روز ملی خلیج  و محلی  
فارس ، در روز نخست با درخشش کرمانی ها همراه 

بود.
فرهاد نژادفصیحی، رییس هیات ورزش روستایی و 
بازی های بومی و محلی استان کرمان در گفت و 
باشگاه خبرنگاران  استان های  با خبرنگار گروه  گو 

گرامیداشت  مناسبت  به  گفت:  کرمان،  از  جوان 
و  بومی  بازی های  جشنواره  فارس،  خلیج  ملی  روز 
محلی و ورزش های آبی کشور از روز سه شنبه دهم 

اردیبهشت جاری در جزیره هرمز آغاز شد.
وی با اعالم اینکه این مسابقات در دو بخش آقایان و 
بانوان به مدت ۴ روز در جزیره هرمز برگزار می شود، 
بوشهر،  استان های  از  ورزشکار   ۲۲۰ از  بیش  افزود: 

فارس، سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان در 
سنتی،  کشتی  سنگ،  هفت  پالن،  دال  رشته های 
االختر تیمی، طناب کشی، جت اسکی و ورزش های 

سه گانه با هم به رقابت پرداختند.
و  بومی  بازی های  و  روستایی  ورزش  هیات  رییس 
نخست  روز  در  کرد:  تصریح  کرمان  استان  محلی 
این رقابت ها، محسن جوشن پور در رشته ی چوپ 

کشی عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد.
نژادفصیحی گفت: در رشته ی دال پالن نیز علیرضا 
نادر  و  ایستاد  رقابت ها  سوم  سکوی  بر  خاکساری 
مقام  به  مهارتی  رشته هفت سنگ  در  پور  جوشن 

دوم دست یافت.
وی افزود: در رشته الختر تیمی هم تیم کرمان مقام 

سوم را به خود اختصاص داد.

فرمانده انتظامی جیرفت از کشف انواع کاالی قاچاق 
به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال از یک دستگاه خودرو خبر 

داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان  ؛ سرهنگ رضا محمدرضایی، فرمانده انتظامی 

انتظامی  پاسگاه  ماموران  گفت:  جیرفت  شهرستان 
محور های  کنترل  و  زنی های هدفمند  با گشت  بلوک 
متوقف  را  سواری  خودروی  دستگاه  یک  مواصالتی 
کردند. وی افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو برخی 
اقالم شامل ۸۰ هزار نخ انواع سیگار خارجی، بیش از ۲۰ 

هزار قوطی انواع نوشابه انرژی زا و پودر شربت خارجی 
قاچاق را کشف کردند. سرهنگ محمدرضایی با اشاره 
این اقالم تصریح  به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیون ریالی 
کرد: در این راستا خودرو توقیف و راننده نیز با تشکیل 
قضایی  مراجع  به  قانونی  مراحل  سیر  جهت  پرونده 

معرفی شد. این مقام انتظامی گفت: عالوه بر ضرر و 
زیان ورود کاالی قاچاق به کشور باید بدانیم که برخی 
انواع سیگار و کاال های خوراکی که به شکل قاچاق وارد 
می شوند بدلیل تولید در کارگاه های زیرزمینی، عمدتاً 

غیر بهداشتی و بیماری زا نیز هستند.

معلول  تکواندوکاران  موسوی،  محمد  و  غالمی  عباس 
کرمانی پس از کسب عنوان نایب قهرمانی رقابت های 
قطعی  را  ملی  تیم  ترکیب  در  خود  حضور  کشوری، 

کردند.
استان  تکواندو  هیات  دبیر  حسنی،  خواجه  سلمان 
های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان 
چهارمین  گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
و  جوانان  پاراتکواندو  کشور  قهرمانی  رقابت های  دوره 
بزرگساالن و اولین دوره این مسابقات در رده نونهاالن 

به  مردان  گروه  در  ملی  تیم  انتخابی  ـ  نوجوانان  و 
میزبانی هیئت تکواندو استان تهران در سالن زنده یاد 
شهدای  ورزشی  مجموعه  در  واقع  مهیمن  سیدسعید 

شهرک آزادی برگزار شد.
و  جانباز   ۱۲۰ از  بیش  رقابت ها  این  در  افزود:  وی 
 )K41- K44 معلول دچار قطع عضو دست )کالس
عضالنی  ضعف های  مغزی،  فلج  از  ناشی  معلولیت های 
و مشکالت مفصلی )کالسP31- P34 ( از سراسر 

کشور با هم به رقابت پرداختند.

ی  رده  در  غالمی  عباس  کرد:  تصریح  حسنی  خواجه 
نوجوانان  به مربیگری سلمان خواجه حسنی و محمد 
موسوی در رده ی بزرگساالن به مربیگری اکبر صانعی از 

استان کرمان در این رقابت ها حضور داشتند.
کرمانی  پاراتکواندوکار  دو  پایان، هر  در  شد:  یادآور  وی 
در رده های خود نشان نقره را برگردن آویختند و نایب 
این  کسب  با  افزود:  حسنی  خواجه  شدند.  قهرمان 
کرمانی  ی  شایسته  ی  نماینده  دو  هر  بزرگ،  موفقیت 

جواز حضور در ترکیب تیم ملی را نیز کسب کردند.

پایان مسابقات شطرنج دانش آموزان استان کرمان

درخشش کرمانی ها در جشنواره بازی های بومی و محلی جزیره هرمز

کشف بیش از ۳۰۰ میلیون ریال کاالی قاچاق در جیرفت

پاراتکواندوکاران کرمانی نایب قهرمان رقابت های کشوری  شدند
خبر

هفت شناگر برتر استان کرمان، پس از سه مرحله 
مسابقات  در  شرکت  برای  انتخابی،  رکوردگیری 

قهرمانی کشور انتخاب شدند.
سرمربی تیم شنای جانبازان و معلوالن استان کرمان 
باشگاه  استان های  با خبرنگار گروه  و گو  در گفت 
خبرنگاران جوان  ، به تمرینات بی وقفه و پرفشار این 
تیم اشاره کرد و گفت: در روز هایی که تقریباً تمام 
ورزشکاران و تیم های ورزشی در تعطیالت عید بسر 

می بردند و به دنبال مسافرت و عید دیدنی بودند، 
در  کرمان  استان  معلوالن  و  جانبازان  شنای  تیم 

اردو های فشرده ی آماده سازی در حال تمرین بود.
وی افزود: این شناگران از روز دوم فروردین در استخر 
باالترین  و  آغاز  را  خود  تمرینات  کرمان  هوانیروز 
فشار های تمرین را تجربه و تحمل کردند تا بتوانند 
سکوی  به  نگاهی  امسال  و  ببرند  باال  را  خود  توان 

قهرمانی کشور داشته باشند.

دلپسند با اعالم اینکه پس از سه مرحله رکوردگیری 
برای  استان،  برتر  شناگر  هفت  سرانجام  انتخابی، 
انتخاب شدند،  قهرمانی کشور  مسابقات  در  شرکت 
میان  از  انتخابی  نخست  مرحله ی  در  کرد:  تصریح 
۳۰ شناگر شرکت کننده ۱۸ نفر انتخاب شدند و در 
تیم  تمرینی  اردو های  به  شناگر   ۱۰ دوم،  مرحله ی 
اعزامی  شناگر  هفت  نهایت  در  که  رسیدند  استان 
  ,  IPC نظارت  تحت  کشور  قهرمانی  مسابقات  به 

توسط انجمن شنا معرفی شدند.
وی یادآور شد: بر این اساس، محمد کریم زاده، ایلیا 
کاظمیه، سید شورش دلپسند، فرزاد حسین آبادی، 
محمد عارف مشایخی، ابوالفضل نگارستانی و سینا 
ضیغمی نژاد به سرمربیگری سید شورش دلپسند، 
ابراهیم  سرپرستی  و  دلپسند  اکبر  سید  مربیگری 
محمدزاده برای حضور در رقابت های قهرمانی کشور 

انتخاب شدند.

دو  برخورد  گفت:  گنج  قلعه  راه  پلیس  فرمانده 
چاه  بخش  به  گنج  قلعه  مسیر  در  موتوسیکلت 
رضا یک  بندچاه  روستای  در محدوده ی  و  دادخدا 

کشته برجای گذاشت.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 

پور  ابوذر شیخی  ، ستوان یکم  خبرنگاران جوان  
فرمانده پلیس راه قلعه گنج بشاگرد گفت:   برخورد 
رخ به رخ دو موتوسیکلت در جاده ی قلعه گنج به 
بخش چاه دادخدا و در محدوده ی روستای بندچاه 
موتوسیکلت  راکبین  از  یکی  مرگ  به  منجر  رضا 

شد.
وی افزود: بر اثر برخورد دو موتوسیکلت با یکدیگر 
که یکی از رانندگان به خاطر نداشتن کاله ایمنی 
و دچار ضربه مغزی  ناحیه سر آسیب می بیند  از 
می شود و در حین انتقال به بیمارستان جان خود 

را از دست می دهد.
وی علت این حادثه را عدم رعایت حق تقدم عبور 
حین گردش به چپ یکی از رانندگان موتو سیکلت 
دانست. این حادثه در روستای بندچاه رضا در قلعه 

گنج رخ داد.

معرفی شناگران برتر کرمانی برای حضور در رقابت های کشوری

یک کشته بر اثر تصادف دو موتورسیکلت در قلعه گنج
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گزارش »کرمان امروز« از مراسم چهاردهمین دوره جایزه افضلی پور و  چهارمین دوره جایزه هنری ادبی صبا:

جایزه  دورة  چهاردهمین  برگزیدگان  معرفی  آیین 
صبا،  ادبی  هنری  جایزه  دورة  چهارمین  افضلی پور، 
هشتمین دورة جایزه علی افضلی پور، دومین دورة جایزه 
برتر کارشناسی دانشگاه و دومین دورة جایزه  دانشجوی 
کارمند نمونه دانشگاه صبح سه شنبه 10 اردیبهشت ماه  

در تاالر وحدت دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد . 
جایزه افضلی پور

رئیس دانشگاه باهنر کرمان در ابتدای این مراسم ضمن 
خیر مقدم به میهمانان حاضر در مراسم گفت: این جایزه 
از سال 1382 و به پاسداشت یاد، نام، خاطرات و خدمات 
استاد افضلی پور بنیان گذار دانشگاه شهید باهنر کرمان 
بنیان نهاد شده است. جایزه ای که  مثل خود دانشگاه، 
اولیه اش نماند و به سرعت رشد کرد و  محدود به شکل 
مورد عنایت بزرگان علم و ادب واقع شد. محمدعلی طاهر 
گفت: عالوه بر این در کنار جایزه اصلی، جایزه های مهم 
و معتبر دیگری در دانشگاه شکل گرفت که از جمله آنها 
می توان به جایزه هنری ادبی صبا، جایزه کارآفرین برتر، 
جایزه دانشجویان برتر کارشناسی دانشگاه،  جایزه کارمند 

نمونه دانشگاه و جایزه دکترعلی افضلی پور  اشاره کرد. 
رئیس دانشگاه شهید باهنر گفت: به راستی هر نوع توسعه 
که در کیفیت و کمیت حوزه های مختلف دانایی، اجرایی 
و فضاهای دانشگاه به وجود می آید در مرحله اول مرهون 
بینش وسیع و آینده نگری و حساب و کتاب دقیق زندگی 
زنده یاد افضلی پور است و به جرات می توان گفت که او 
به خوبی با بینشی ژرف، تحوالت کشور را تا حداقل ۵00 
سال بعد از زندگی خود به روشنی می دیده است.  به عالوه 
این دانشگاه از نظر کیفی در مسیری بوده است که هر روز 
نسبت به روز پیش از نظر تولید دانش، پرورش دانشجو، 
ارتباط با صنعت، جامعه و هنر، ارتقای پژوهش های اصیل 
صمیمی  فضای  و  است  شده  کامل تر  و  بهتر  ماندگار  و 
احاطه  و  تسلط  بیانگر  دانشگاه  براین  حاکم  معنویت  و 
افضلی پور و بانو فاخره صبا و نیت انسان دوستانه و خیر 
خواهانه آنها است.  وی در پایان گفت: دانشگاه شهید باهنر 
جوایز  اهدای  و  گذاری  پایه  در  که  است  مفتخر  کرمان 
در جوار  اندوزی  دانش  و  فرهنگ سخت کوشی  ایجاد  و 
دانشگاه های پیشرو در کشور است و کمتر دانشگاهی را 
در کشور می شناسیم که از نظر اهدای جوایز قابل مقایسه 

با دانشگاه شهید باهنر کرمان باشد. 
نخبه شیمیدان

دکتر افسانه صفوی استاد رشته شیمی دانشگاه شیراز و 
دوره دومین سخنران  این  در  پور  افضلی  برگزیده جایزه 
مراسم بود که پیرامون پژوهش و موانع پژوهش در کشور 
یکی از مقاالت خود را ارائه نمود. مقاله ای که بر اساس 
یافته های آن مشخص شد که متاسفانه بودجه پژوهش در 
کشور ما به هیچ وجه قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته 
و  حتی کشورهای در حال توسعه نیست و همین موضوع 
یکی از اصلی ترین دالیل عقب ماندگی علمی کشور در 
بسیاری از زمینه ها به ویژه علمی و اقتصادی است. افسانه 
حوزه  در  درخشان  العاده  فوق  سوابق  دلیل  به  صفوی 
و  است  نخبگان کشوری  از  یکی  واقعی  معنی  به  شیمی 
حتی در سال 8۵ به عنوان چهره ماندگار کشور انتخاب 
از  شیمیدان  بانوی  این  افتخارات  و  خدمات  است.  شده 

یکصد مورد نیز بیشتر است. 
برگزیدگان جایزه صبا

از مشهورترین غزلسرایان معاصر  محمدعلی بهمنی یکی 
برگزیده کشوری چهارمین دوره جایزه هنری و ادبی صبا 
نیز در این مراسم تعدادی از غزل های خود همچون غزلی 
در  که  قرنی  ام/  ندیده  قرنی  معاصر  شاعر  من  مطلع:  با 
مورد  که  برای حاضرین خواند  را  ام/  آفریده  تخیل خود 
استقبال دانشجویان و حاضرین نیز قرار گرفت. محمدعلی 
بهمنی یکی از افراد صاحب سبک در حوزه غزل معاصر 
ترانه های  و  غزلیات  از  بسیاری  و  شود  می  محسوب 
استاد  جمله  از  ایران  یک  درجه  خوانندگان  توسط  وی 
شجریان،  همایون  قربانی،  علیرضا  شجریان،  محمدرضا 
پرواز همای، محمد معتمدی، و زنده یاد ناصر عبد الهی 

اجرا شده است.

استاد حسن ناهید متولد 1322 در کرمان و  از مشهورترین 
و تاثیرگذارترین نوازندگان نی در کشور نیز در سال جاری 
برگزیده استانی جایزه صبا بود. این استاد زمانی که پشت 
تریبون قرار گرفت گفت: بنده تاکنون حدودا 6 بار میهمان 
موسیقی دوستان کرمانی بوده ام و ابراز لطف مردم کرمان 
پدرم  که  آنجا  از  گفت:  وی  است.  ارزشمند  بسیار  برایم 
ارتشی بوده است از حدود ۵ تا 6 سالگی از کرمان مهاجرت 
کرده ایم. بعد از ورود به تهران با مرحوم مهدی کمالیان 
از هنرمندان پاک طینت آشنا شدم. ایشان استاد و سازنده 

ساز سه تار بودند و من را به حسین دهلوی معرفی کردند. 
دهلوی در آن سال ها رئیس شورای عالی فرهنگ و هنر، 
رئیس هنرستان عالی موسیقی و رهبر ارکستر صبا و یکی 
از مهمترین افراد در حوزه موسیقی کشور بود. دهلوی نت 
را به من آموزش داد و  بنده در آن سال ها برای اولین بار 
در کشور برای ساز نی انگشت گذاری را ابداع کرده بودم. 
با سفارش دهلوی بنده در ارکستر ملی سازهای ایرانی به 
با  سرپرستی نصرت گلپایگانی عضو شدم در همان گروه 
استاد روح اهلل خالقی نیز آشنا شدم. استاد ناهید سپس 

اشاره  موسیقی  حوزه  در  خود  درخشان  سوابق  ادامه  به 
اروپایی  مهم  های  گروه  در  حتی  زمینه  این  در  که  کرد 
نیز سابقه اجرا داشته است و به دلیل اینکه تنها نوازنده 
حرفه ای نی در کشور محسوب می شده است در 13 گروه 

موسیقی و ارکستر ملی حضور داشته است. 
استاد ناهید خطاب به هنرجویان رشته موسیقی و به ویژه 
هنرجویان ساز نی گفت: از نظر ساختمانی ساختاری ساده 
دارد که البته هر سوراخ در مجموع 1۵ نوع صدا تولید می 
کند و همین موضوع باعث شده است که یادگیری نی به 
صورت حرفه ای بسیار دشوار باشد. هنرجوی عالقه مند 
به در صورت عالقه و تمرین زیاد حداقل 7 الی 8 سال باید 

تالش کند تا از نی صدایی گوش نواز شنیده شود. 
استاد ناهید در پایان به اشاره به خدمات استاد افضلی پور 
و فاخره صبا به مردم کرمان و هنر کشور گفت: کرمانی که 
من امروز می بینم حتی با کرمان چند سال پیش تفاوت 
رشد  جمله  از  و  ها  زمینه  همه  در  و  دارد  زیادی  بسیار 
عنوان  به  بنده  که  است  کرده  پیشرفت  بسیار  هنرمندان 

یک کرمانی به این موضوع می بالم. 
دکتر ارجمند

بر لوح چهارمین دوره جایزه کارآفرینی این مراسم نیز با 
حک  کرمانی  ارجمند  منوچهر  دکتر  نام  تمام  شایستگی 
شده بود. دکتر تبریزچی که در این مراسم به نمایندگی 
از این شخصیت مشهور کرمانی پشت تریبون قرار گرفت 
تمام  سال   ۵0 که  متعهدی  پزشک  گفت:  ایشان  درباره 
بدون هر گونه چشمداشت اقتصادی راه پدر بزرگوارشان 
را ادامه داده اند و امروز در آستانه 90 سالگی با انرژی ای 
فوق العاده و به رغم مشکالت متعدد به کار خود ادامه می 
بیمارستان  تاریخچه  به  اشاره  با  چی  تبریز  دکتر  دهند. 
ارجمند و دارایی ها و امالک وابسته به این بیمارستان که 
همگی وقف مردم کرمان شده اند گفت: ما درست است که 
در علوم پیشرفت های زیادی در ایران و جهان داشته ایم، 

ولی آیا در معنویت هم پیشرفت داشته ایم. دکتر ارجمند 
در آمریکا و سوئیس و آن هم در دهه سی تحصیل کرده 
الگوی تمام پزشکان  باید  العاده مهم که  اند و نکته فوق 
کشور باشد این است که منوچهر ارجمند در این سن، هر 
روز صبح به اتاق تک تک بیماران خود سر می زند، سالم 
می کند، وضعیت مالفه ها و بهداشت اتاق را بررسی می 
کند و با مهربانی با این بیماران گفت و گو می کند. این 
در حالی است که بسیاری از پزشکان برای 3 ماه بعد به 
بیمار وقت می دهند. دکتر تبریز چی خطاب به مدرسان 
رشته های علمی گفت: بیایید از روی کتاب اخالق پزشکی 
به  را  ارجمند  دکتر  الگوهایی همچون  و  ندهیم  درس  را 

دانشجویان معرفی کنیم. 
کارآفرین  و  صبا  پور،  افضلی  جوایز  برگزیدگان  بر  عالوه 
برتر که در این گزارش به نام و سخنان آن ها پرداخته شد 
برگزیدگان سایر جوایز سال جاری به این شرح می باشند: 
 منتخب دومین دوره کارمند برگزیده دانشگاه: یداهلل کافی 

زاده 
)دوره  کرمان  شهیدباهنر  دانشگاه  برگزیده  دانشجویان 
متین  کامپیوتر/  علوم  رشته  منصوری،  نجمه  دکتری(:  
نقی  زاده، رشته نانوشیمی/ امین قاسمی  نژاد، رشته اقتصاد/ 

حمیدرضا باقری، رشته مهندسی شیمی
دوره  علمی  برتر  دانشجویان  دوره  دومین  منتخبین 
السادات  مریم  کرمان:  شهیدباهنر  دانشگاه  کارشناسی 
و  قرآن  علوم  رشته  کارشناسی  زاده،  رمضان  موسوی 
زیست  رشته  کارشناسی  نژاد،  امیری  نازنین  حدیث/ 
کارشناسی  بدیعی،  محمدمهدی  گیاهی/  علوم  شناسی  

رشته مهندسی مکانیک
منتخبین دریافت هشتمین دوره جایزه علی افضلی پور: 
علی اصغر جاللی کهنوج، کارشناسی رشته شیمی/ مهال 
آبادی،  رحیم  فاطمه  آمار/  رشته  کارشناسی  جعفری، 

کارشناسی رشته آمار

بهشت افضل
گزارش و عکس: 

سعید احمدی
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