
امام جمعه کرمان:

زمان فرصت دادن و اعتماد 

به کشورهای اروپایی گذشته است

هشت صفحه    1000 تومان یکشنبه 22 اردیبهشت ماه 6/1398 رمضان 1440/ 12 می 2019/سال بیست و چهارم شماره 2995

یادداشت: 

مرا ببر به بهارت ...

صفحه  سوم 

یادداشت:

واکنش فرزند اول به فرزند دوم

ضرب المثل های کرمانی 

2

2

قدمت تاریخ شعر ما فقط افسانه نیست

انتشار 

چند کتاب 

کودک و نوجوان

2

2

3

5

4

4

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان:

جعل اسناد مالکیت در نتیجه 

الکترونیکی شدن خدمات ثبتی

کاهش یافته است

مدیر کل آموزش و پرورش استان:
در کرمان 722 مدرسه با  کمتر

 از  10 دانش آموز فعالیت دارند
متن در صفحه دوم

کز درمانی؛ کرمان و فاصله زیاد مردم با مرا گزیدگی در جنوب  گزارش »کرمان امروز« از افزایش خطر عقرب 

متن کامل در صفحه سوم

ِنیش فقدان مرکز  درمانی
    همه ساله و با آغاز فصل گرما مساله عقرب گزیدگی یکی از مسائل مهم بهداشتی و دغدغه مردم جنوب استان می شود. بر این اساس مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی کرمان هر سال با توجه به افزایش دمای هوا و افزایش موارد 
گزش عقرب و مار اطالعیه ای مملو از هشدار منتشر می کنند، غافل از اینکه با اطالعیه نمی توان نیش عقرب و مار را درمان کرد و نکته ای که می تواند در این باره موجب مرگ و میر شود فاصله زیاد مراکز درمانی با مناطق مسکونی 

روستایی است. بنابراین توصیه می کنیم که به جای اطالعیه در این ایام کلینیک های تخصصی صحرایی در نقاط محروم برپا شود تا مانند سال 95 شاهد فوت هیچ کرمانی بر اثر عقرب گزیدگی نباشیم

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

   سی ان ان:  ترامپ شماره تماس داد

  پسر جوان زن مدیرعامل شرکت را دزدید 

  درگیری مرگبار راننده تاکسی با ۲ مزاحم خیابانی

  1۲ سال زندان برای زن معروف اینستاگرامی

  تجاوز به زن جوان در جنگل 

  پایان مسابقات دارت جام رمضان در کرمان

اخبار ایران، جهان و حوادث:

رئیس پلیس راهور استان کرمان:

بیشترین تصادفات 

مربوط به عابران پیاده 

و موتوسیکلت ها است
 صفحه  دوم

هنر ماندگار گزارش »کرمان امروز«  از دومین جشن ساالنه
کرمان:  موسیقی جوان  انجمن نغمه ماندگار 
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بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت ارفع سازان کرمان سهامی خاص دعوت به عمل می آید تا در جلسه 
مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت که راس ساعت 30: 8 مورخ 98/3/1 در محل سالن کنفرانس شرکت سرمایه 

گذاری  صنایع مس افق کرمان واقع در شهر مس سرچشمه تشکیل می گردد حضور یابند.
دستور کار جلسه: 

1- استماع و تصویب گزارش فعالیت هیات مدیره 2- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس مستقل
 3- انتخاب بازرسین 4 - تصویب ترازنامه و صورتهای مالی 5- انتخاب روزنامه 6- تعیین اعضاء هیأت مدیره 

7- سایر مواردی که در صالحیت مجمع می باشد.
هیأت مدیره شرکت ارفع سازان 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت ارفع سازان کرمان 
به شماره ثبت 6002

آگهی مزایده شماره 293 ص 98 نوبت اول
شرکت تولیدی معدنی مدوار

متن در صفحه 5

آگهی مزایده
شهربازی کرمان در نظر دارد دستگاه ها و وسایل بازی را از خردادماه 98 از طریق برگزاری مزایده به افراد واجد شرایط 
واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 98/2/22 لغایت 98/2/29 

و جهت تسلیم پیشنهادات تا تاریخ 98/3/1 به شهربازی کرمان واقع در بلوار 22 بهمن مراجعه نمایند.
شهربازی در رد یا قبول پیشنهادات اختیار کامل را دارد. هزینه چاپ آگهی به عهده برندگان مزایده می باشد. بازگشایی 

پاکات در تاریخ 98/3/2 انجام خواهد شد.
مدیریت ارتباطات و بین الملل شهرداری کرمان 
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اخبار استان

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان گفت: امروز کشور بیش از 
هر زمان دیگری به روحیه انقالبی برای پیروزی مقابل دشمنان نیاز دارد.

 
به گزارش ایرنا، حجت االسالم حسن علیدادی سلیمانی در نماز جمعه این 
هفته شهر کرمان با بیان اینکه زمان پرداختن به گفتمان برجام نیست 
افزود: جریان انقالبی در صحنه های مختلف باید ظهور و بروز کند زیرا 
در شرایط کنونی نیاز به انسجام ملی داریم و زمان تسویه حساب جناحی 

گذشته است.
وی اظهار کرد: با وحدت کامل مردم و مسئوالن حول محور والیت فقیه 

کشور را از بحران نجات می دهیم.
های  صحنه  در  جدیت  با  مومن  افراد  اینکه  بیان  با  کرمان  جمعه  امام 
مختلف به میدان جهاد بروند و با دشمن بجنگند گفت: آغاز خوبی برای 
پاسخ به بد عهدی های آمریکا و اروپا توسط شورای امنیت ملی و رئیس 

دولت آغاز شده که مبارزه ای بی امان مقابل دشمنان است.
وی ادامه داد: راهپیمایی مردم رشید ایران نشان خواهد داد این مقابله 
به  دادن  فرصت  و  اعتماد  زمان  و  است  جدی  و  شجاعانه  خردمندانه، 
کشورهای اروپایی گذشته است زیرا این کشورها از نجابت و صبر انقالبی 

ملت استفاده می کنند.
حجت االسالم علیدادی سلیمانی تصریح کرد: شجاعانه به استقبال جنگ 

اقتصادی و آنچه از خارج از کشور به ما تحمیل شده می رویم.
وی افزود: باید مقابل دشمن ایستاد و در مقابل ستمکاران میل ظاهری 
اعتماد کردند شکست  بیگانگان  به  افرادی که  زیرا  نکنید  پیدا  باطنی  و 

خوردند و در این زمینه تاریخ پیش روی ما است.
نماینده ولی فقیه در استان کرمان عنوان کرد: رئیس جمهوری جریان 
مردمی مصر با رای مردم نتوانست حکومت خود را حفظ کند زیرا اعتماد 
به دشمن نتیجه ای به جز ذلت ندارد. وی افزود: هر کشور برای رشد و 
قانون،  جامعه،  مدیریت  اندیشه  اساسی  رکن  چهار  به  پیشرفت  و  تعالی 
مسئوالن و مردم نیاز و ذلت و عزت یک ملت به این چهار رکن بستگی 
دارد لذا نباید از آن تعدی کرد. حجت االسالم علیدادی سلیمانی با اشاره 
به تفکر و اندیشه مدیریت جامعه گفت: مهم ترین منبع وحی و عقل است 
که یک جامعه را سربلند می کند. وی افزود: قانون و مقرراتی که درون 
جامعه جاری است باید دارای استحکام، بدون حب و بغض و بر مبنای 

عدالت و اندیشه مبتنی بر رای و عدل سرچشمه گرفته باشد.
فرمایی  حکم  کشور  یک  در  که  مسئوالنی  و  کارگزاران  به  شاره  با  وی 
می کنند و وحدتی که جامعه را مدیریت می کند گفت: قانون گذاران و 

مسئوالن مومن و معتقد باشند و قانون ها را اجرایی کنند.
امام جمعه کرمان ادامه داد: بخش چهارم مردم بصیر، آگاه در صحنه و 

شجاع هستند که هر بحرانی را با بصیرت و آگاهی خنثی می کنند.
وی بیان کرد: در زمان حال و تاریخ، رکن مردم بسیار با اهمیت بوده است 
و افراد مسئول به یاد و فکر مردم به خصوص قشر محروم جامعه و کسانی 

که در شرایط سخت اقتصادی کنونی مشکل معیشتی دارند، باشند.
حجت االسالم علیدادی سلیمانی افزود: امروز شاهد گرانی هایی در بخش 
های مختلف هستیم که بخشی از این گرانی ها ریشه خارجی دارد اما 
و  گسیخته  افسار  های  قیمت  و  ها  اجاره  افزایش  جلوی  باید  مسئوالن 

گرانی هایی که ریشه داخلی دارند را بگیرند.
وی عنوان کرد: برخی از رفتارهای بازار به بی رحمی شبکه تولید و توزیع 
و نا کارآمدی برخی از مسئوالن وابسته است که باید جلوی بی رحمی ها 

گرفته و با ناکارآمدی ها برخورد شود.
امام جمعه کرمان گفت: مردم والیت مدار باید در صحنه انقالب بمانند و 
این مردم در چهار دهه امتحان پس دادند و در این زمینه ناکارآمدی هیچ 

مسئولی قابل تحمل نیست.
وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: نیروی انتظامی، دستگاه 
قضایی، امر به معروف و نهی از منکر دست به هم دهند و اجازه ندهند 

حرمت ماه رمضان شکسته شود.
امنیت  عالی  بیانیه شورای  از  در حمایت  راهپیمایی سراسری  همچنین 
ملی پس از اقامه نماز جمعه کرمان همزمان با دیگر نقاط کشور برگزار 

شد.
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خبر
مدیر کل آموزش و پرورش استان:

در کرمان 722 مدرسه با  کمتر

 از  10 دانش آموز فعالیت دارند
 

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان از فعالیت ۷۲۲ مدرسه با جمعیت 
کمتر از ۱۰ دانش آموز در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسکندری نسب در مراسم تجلیل از معلمان 
نمونه استان کرمان گفت: در آموزش و پرورش استان برنامه ها و راهبردها 
و همه کارهایی که در دستور کار هستند، در راستای منویات مقام معظم 

رهبری و سند تحول بنیادی است.
سند  این  کشور  و  کرمان  استان  در  افزود:   ۲۰۳۰ سند  به  اشاره  با  وی 

جایگاهی ندارد و خط قرمز منویات مقام معظم رهبری است.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به اینکه هر برنامه ای خارج 
از سند تحول بنیادی مردود است، گفت: اعتقاد این است که دانش آموزانی 
فکور و باتقوا و مطالبه گر، به دست معلمان تربیت کنیم معلمانی که علیرغم 

تمام محدودیت ها با نهایت صداقت کار خود را دنبال می کنند.
وی ادامه داد: در استان کرمان حدود ۷۲۲ مدرسه زیر ۱۰ نفر دانش آموز 

داریم.
افزود:  آموزی  دانش  سازمان  تأسیس  سالروز  به  اشاره  با  نسب  اسکندری 

اجباری کردن پیش دبستانی در دستور کار آموزش و پرورش است.
وی در خصوص کمک استان کرمان به سیل زدگان کشور افزود: در استان 

مشارکت مردم و خیران خوب بوده است.

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان:

جعل اسناد مالکیت در نتیجه 

الکترونیکی شدن خدمات ثبتی

کاهش یافته است

اقدامات مهم سازمان  از  استان کرمان یکی  امالک  و  اسناد  مدیرکل ثبت 
نوین  ثبت  سوی  به  سنتی  ثبت  از  حرکت  کشوررا  امالک  و  اسناد  ثبت 
 ۸۵ از  بیش  فساد  هرگونه  بروز  از  پیشگیری  راستای  در  گفت:  و  دانست 

درصد خدمات ثبتی به صورت الکترونیکی ارائه می شود
 به گزارش  روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و امالک استان؛ رضا طالبی 
زاده در دیدار با مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان ضمن تبریک 
حلول ماه پر فیض و برکت رمضان با اشاره به آمار ارائه شده از سوی اداره 
کل امنیتی و انتظامی استانداری مبنی بر کاهش میزان جعل اسناد مالکیت 
برای دومین سال متوالی گفت: با تدابیر اتخاذ شده و استفاده از خصیصه 
الکترونیکی شدن  باال در اسناد مالکیت کاداستری و  امنیتی  ها و ضرائب 

خدمات ثبتی، جعل اسناد مالیکت منتفی شده است.
 وی با بیان اینکه یکی از اقدامات مهم سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
حرکت از ثبت سنتی به سوی ثبت نوین است؛ افزود: در راستای پیشگیری 
از بروز هرگونه فساد بیش از ۸۵ درصد خدمات ثبتی به صورت الکترونیکی 
و  مالکیت  اسناد  در  میزان جعل  کاهش  باعث  امر  این  که  شود  می  ارائه 

استعالم های صورت گرفته از سوی دفاتر اسناد رسمی شده است.
به  ورودی  های  پرونده  درصد  قریب ۵۰  اینکه  اعالم  با  قضائی  مقام  این   
دادسرا و دادگاه ها مربوط به حوزه زمین و مسکن است؛ گفت: در صورتی 
که درآمد حاصل از قانون کاداستر، برای اجرایی شدن دقیق خود این قانون 
اختصاص و قانون کاداستر به طور کامل در کشور اجرا می شد، مشکالت 
حقوقی مردم و در نتیجه ورودی پرونده ها به مراجع قضائی کاهش پیدا 
می کرد.  وی در ادامه با اشاره به سامانه استعالم الکترونیک گفت: در حال 
ترین  کوتاه  در  و  الکترونیکی  صورت  به  استعالمات  به  پاسخگویی  حاضر 
زمان و حداکثر در 4۸ ساعت انجام می شود، در حالی که این فرآیند قباًل 
به صورت دستی بود و هفته ها به طول می انجامید و در این مدت جاعلین 

اقدام به جعل اوراق استعالم می کردند.
آرشیو  سامانه  تشریح  در  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  مدیر   
الکترونیک اظهار داشت: یکی از اقدامات مؤثر برای کاهش تخلفات و جرائم 
ایم پرونده  این راستا موفق شده  حذف گردش فیزیک پرونده است و در 
های ۱6 واحد ثبتی استان را که مشتمل بر ۲۲ میلیون برگ است را اسکن 
کرده و با کاهش حجم نیاز به اسناد کاغذی مانع سرقت و جعل اوراق مؤثر 
در پرونده ها شدیم.  وی ادامه داد: تا پایان سال جاری پرونده ها و اوراق 
ثبتی ۵ واحد باقیمانده نیز اسکن و آرشیو خواهد شد و پس از بارگذاری، 

تمامی خدمات حوزه امالک بصورت کاماًل الکترونیکی انجام خواهد شد.
 در این دیدار مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان عملکرد طالبی 
زاده را روی مجموعه آمار و جرائم انتظامی استان دارای تأثیر ویژه و مثبت 
دانست و بیان داشت: علی رغم اینکه جعل در سایر حوزه ها افزایش داشته 
است، در حوزه اسناد مالکیت با کاهش چشمگیر آمار جعل مواجه هستیم.

و  به صورت دستی  ارائه خدمات  و  کرد: عدم شفاف سازی  بیان  همایی   
باعث  الکترونیکی  از خدمات  استفاده  بروز فساد می شود و  باعث  کاغذی 
تسریع در روند رسیدگی و در نهایت کاهش فساد می شود که در این زمینه 
عملکرد سازمان ثبت قابل تقدیر است.  این مقام امنیتی در انتها با اعطای 
لوح سپاس از زحمات و تالش های ارزنده مدیر کل ثبت اسناد و امالک 

استان و نقش مؤثر وی در پیشگیری از جرائم تقدیر کرد.

افتتاح چند طرح 

مختلف در استان 

کرمان
برق  طرح  چند  مسئوالن  از  جمعی  حضور  با 
رسانی و بهداشتی در شهداد و شهرستان کهنوج به 

بهره برداری رسید.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
بخش  توسعه  به  توجه  با   ، جوان  خبرنگاران 
بحران  مدیریت  توان  ارتقاء  منظور  به  و  گردشگری 
مردم  نمایندگان  زاهدی  و  پورابراهیمی  حضور  با  و 
کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی و فرماندار 
کرمان ،پروژه فیدر فشار متوسط شهداد به طول ۲۴ 
ورودی ۱۷  معابر  روشنایی  تامین  پروژه   و  کیلومتر 
روستای دهستان تکاب از توابع شهداد طول ۳ سه 

دهم کیلومتر به بهره برداری رسید.
ریال  میلیارد   ۸۷ بر  افزون  اعتباری  با  پروژه ها  این 
سازی  بهینه  و  اصالح  نامه  تفاهم  منابع  محل  از 
نامه  تفاهم  و  زلزله  اثر  در  دیده  آسیب  شبکه های 

روشنایی ورودی روستاها تامین گردیده است.
این پروژه ها توسط شرکت توزیع برق شمال استان 
ولتاژ  افت  مشکل  آن  اجرای  با  که  است  شده  اجرا 

منطقه را رفع کرده است.
شهرستان  پنج  نماینده  حمزه  حضور  با  همچنین 
حسینی  کهنوج،  شهرستان  فرماندار  عیدی  جنوبی، 
بارگاه  روستای  بهداشت  خانه  مرکزی،  بخشدار 

نامحرم شهرستان کهنوج افتتاح شد.
عیدی فرماندار شهرستان کهنوج گفت: برای ساخت 
بالغ بر  اندازی این مرکز در مجموع  و تجهیز و راه 
۱۸۰ میلیون تومان از محل اعتبارات حوزه سالمت 

هزینه شده است.
وی افزود: این مرکز جامع سالمت با زیر بنای ۱۵۰ 
متر مربع به مردم روستا های حوزه نور آباد، دوالب و 

کهریگان خدمات بهداشتی ارائه می کند.

افزایش کاشت گل 

محمدی در سیرجان

با  گفت:  سیرجان  کشاورزی  جهاد  اداره  رئیس 
کشاورزان  محمدی  گل  آب  کم  مصرف  به  توجه 
استقبال  گذشته  سال  دو  طی  آن  کاشت  به  نسبت 
خوبی داشتند و کاشت این گیاه امسال نسبت به سال 

گذشته ۳۵ در صد افزایش دارد .
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
رئیس  آبادی  محمود  اکبر     ، جوان  خبرنگاران 
گل  برداشت  گفت:  سیرجان  کشاورزی  جهاد  اداره 
محمدی از گلستان های شهرستان سیرجان درمنطقه 

کفریزبخش گلستان آغاز شد.
رئیس اداره جهاد کشاورزی سیرجان  افزود: برداشت 
از  هکتار   ۲۵۰ سطح  در  محمدی  گل  محصول 
گلستان های این شهرستان آغاز شده است و به مدت 

یک ماه هم ادامه دارد.
محمود آبادی  تصریح کرد : در این مدت ۲۵۰ تن 
محصول گل خشک تولید  و ۷۰ هزار نفر روز کارگر 

منطقه مشغول بکار می شوند.
رئیس اداره جهاد کشاورزی سیرجان گفت:  با توجه 
به مصرف کم آب این محصول کشاورزان نسبت به 
استقبال  گذشته  سال  دو  طی  محمدی  گل  کاشت 
خوبی داشتند و کاشت این گیاه امسال نسبت به سال 

گذشته ۳۵ در صد افزایش دارد .
اداره جهاد کشاورزی سیرجان   آبادی رئیس  محمود 
یادآور شد : هم اکنون سطح زیرکشت گل محمدی 

در این شهرستان ۲۵۰ هکتار است.

رئیس پلیس راهور استان کرمان:
بیشترین تصادفات مربوط به عابران پیاده و موتوسیکلت ها است

رئیس پلیس راهور استان کرمان گفت: تمرکز بر ایمنی 
عابران پیاده و موتوسیکلت سواران جزو اولویت های پلیس 
در سال جاری است به دلیل این که بیشترین تصادفات 

مربوط به این دو گروه است.
به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یوسف نجفی در جمع 
خبرنگاران ضمن تشریح برنامه های پلیس در سال جاری 
بیان داشت: برنامه هایی برای بهبود انضباط ترافیکی در 

استان مد نظر داریم.
اقدام  اولین  تصادفات  از  پیشگیری  برای  افزود:  وی 
همراهی مردم و مسئوالن است که در این راستا تصمیم 
استانی  مسئوالن  حضور  با  جلساتی  ماه  هر  گرفتیم 

تشکیل دهیم و در خصوص آن تحقیق شود.
رئیس پلیس راهور استان کرمان گفت: یکی از اقدامات 
جامع  برنامه  تنظیم  گرفت  خواهد  انجام  که  خوبی 
تصادفات استان است که محوریت داخل شهرها بر عهده 
راهنمایی و رانندگی و در جاده ها اداره کل راهداری است.

نجفی بیان کرد: توسعه و تعمق انضباط در معابر شهری 

مد نظر پلیس است که برای آن برنامه ریزی کردیم تا از 
حداکثر توان خود استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: توان پلیس راهور بسیار محدود است و 
لذا طرح های  نیست  کرمان  با گستردگی شهر  متناسب 
طراحی  انتظامی  مختلف  رده های  همکاری  با  مشترکی 
و پس  است  آماده  آن  از  قسمتی  که  کرده ایم  تدوین  و 
از پایان ماه مبارک رمضان این اقدامات اجرا خواهد شد.

رانندگی  تخلفات  با  داریم  نظر  در  شد:  یادآور  نجفی 
تخلفات  این  نتیجه  چون  کنیم  برخورد  اغماض  بدون 
به  روانی  و  مالی، معنوی، روحی  بی انضباطی و خسارت 
ناشی  که  ساز  حادثه  تخلفات  ویژه  به  است  شهروندان 
از بی انضباطی رانندگی است؛ خط قرمز پلیس، قانون و 

مقررات راهنمایی و رانندگی است.
کارهایی  از جمله  فرهنگی  اقدامات  گفت: گسترش  وی 
است که در دستور کار پلیس است که با همکاری سایر 

سازمان ها و نهادها صورت خواهد گرفت.
پیاده  عابران  ایمنی  بر  تمرکز  کرد:  ابراز  نجفی  سرهنگ 

سال  در  پلیس  اولویت های  جزو  موتوسیکلت سواران  و 
جاری است به دلیل اینکه بیشترین تصادفات مربوط به 
این دو گروه می باشد که در این راستا اقداماتی از جمله 
شده  گرفته  نظر  در  آن ها  برای  امن  گذرگاه های  ایجاد 

است. 
استفاده  کرد:  بیان  کرمان  استان  راهور  پلیس  رئیس 
فرمانداران،  جمله  از  مسئوالن  همراهی  و  همکاری  از 
دارد  قرار  کار  در دستور  پرورش  و  آموزش  و  شهرداران 
پلیس  محوریت  به  ماه  هر  تصادفات  کاهش  قرارگاه  لذا 

برگزار می شود.
رعایت  پلیس  اولویت های  از  دیگر  یکی  گفت:  نجفی 
تا  این راستا تالش داریم  حقوق شهروندی است که در 

شأن، حرمت و حقوق شهروندان رعایت شود.
مردم  با  پلیس  رفتار  نحوه  زمینه  در  اگر  داد:  ادامه  وی 
با  می توانند  همشهریان  آمد  پیش  انتقادی  و  مشکل 
سامانه ۱۹۷ تماس بگیرند که حتماً پیگیری خواهد شد 
و برخورد بسیار جدی و قانونمند به همراه خواهد داشت.

آگهی مزایده اجاره شماره )5098009000001( آگهی مزایده
شماره مزایده مرجع )98005(

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری اســتان کرمان در نظر دارد اجاره قسمت هایی از باغ شاهزاده ماهان را از طریق مزایده 
عمومی و با جزئیات مندرج در اســناد مزایده، با بهره گیری از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )Setadiran.ir( و با شــماره مزایده مرجع 

)۹۸۰۰۵( شماره سیستمی )5098009000001( به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
- زمان انتشار در سایت: )روز یکشنبه مورخ ۲/۲۲/ ۹۸ ساعت ۰۷:۰۰ الي روز شنبه مورخ ۹۸/۳/4 ساعت ۱۹:۰۰(

- مهلت دریافت اسناد مزایده: )روز شنبه مورخ ۹۸/۳/4 ساعت ۱۳:۰۰(
- تاریخ بازدید: )روز یکشنبه مورخ ۹۸/۲/۲۲ الي روز شنبه مورخ ۹۸/۳/4 از ساعت ۰۹:۰۰ الی ساعت ۱۹:۰۰(

- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: )روز دوشنبه مورخ ۹۸/۲/۲۳ ساعت۰۷:۰۰ الي روز شنبه مورخ ۹۸/۳/4 ساعت ۱۹:۰۰ (
- زمان بازگشایی: )روز دوشنبه مورخ ۹۸/۳/6 ساعت ۰۸:۰۰(

- زمان اعالم به برنده: )روز سه شنبه مورخ ۹۸/۳/۷ ساعت ۱۰:۰۰(
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
1. ارائه گواهی عدم سو پیشینه از اداره اماکن نیروی انتظامی 

2. تاییدیه کتبی از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان کرمان و یا صنف مرتبط مبنی بر حداقل 3 سال سابقه 
کار فعالیت مفید یا ســرمایه گذاری، مدیریت و یا بهره برداری از اماکن یا تاسیسات و ارایه اسناد و مدارک حقوقی و قانونی مربوط به 

سوابق کار حرفه ای
3. ارائه اسناد و مدارک حقوقی- مالی معتبر مبنی بر بهره مندی توانایی تشکیالت اداری، خدماتی و مدیریتی و مالی متناسب با حجم، 

تعداد، گستردگی و اهمیت آثار تاریخی و فرهنگی ابنیه و تاسیسات وابسته مورد نظر
4. برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد 
مزایده )درصورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شــرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده 

بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
5. کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب 

می باشد.
6. عالقه مندان به شــرکت در مزایده می بایســت جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل 

نمایند: مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها، در سامانه)www.setadiran.ir( بخش “ثبت نام/پروفایل مزایده گر ” موجود است.

اطالعات تماس دســتگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اســناد مزایده و ارائه پاکت های الف: کرمان بلوار جمهوری 
اسالمی نبش سه راه هوانیروز- شماره تماس: ۰۳4-۳۲۸۱6۵۰4-۷ 

اطالعات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:۰۳4-۳۲۸۱6۵۰4-۷ 
اطالعات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت انجام مراحل عضویت در سامانه، مرکز تماس: 4۱۹۳4-۰۲۱و۰۳4-۳۲۵۱6۰۵۵ 

46۳۱4۷
روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان

 (43550) مزجع مشایسٌ شمارٌ (0543554555550) شمارٌ اجارٌ مشایسٌ آگُی

 عمًمی مشایسٌ طزیق اس را قسوت ّایی اص تاؽ شاّضادُ هاّاى اجارٌ زارز وظز زر ازارٌ کل میزاث فزَىگی، صىایع زستی ي گززشگزی استان کزمان
 شدمارٌ  (98005) مزجدع  مشایدسٌ  شمارٌ با ي ((Setadiran.ir زيلت الکتزيویکی تسارکات ساماوٍ اس گیزی بُزٌ با مشایسٌ، اسىاز زر مىسرج جشئیات با ي

 .ومایس ياگذار الکتزيویکی صًرت بٍ (0543554555550) سیستمی
 (0091:ساعت  4/3/89 مًرخ شٌثِ ريسالی  07:00ساعت  89/ 22/2 مًرخ شٌثِیکريس ) 5سایت زر اوتشار سمان -
 (0031:ساعت  4/3/89 مًرخ شٌثِ ريس)5 مشایسٌ اسىاز زریافت مُلت -
 (19:00ساعت  الی 0090:اس ساعت  4/3/89 مًرخ شٌثِ ريس الی 22/3/89 مًرخ شٌثِیک ريس) 5باسزیس تارید -
 ( 0091: ساعت 4/3/98مًرخ  شٌثِريس  الی 07:00ساعت 32/2/89 مًرخ شٌثِدٍ ريس)5 قیمت پیشىُاز ارسال مُلت آذزیه -

 (08:00ساعت  6/3/89 مًرخ دٍشٌثِ ريس) 5باسگشایی سمان -
 (0001:ساعت  7/3/89 مًرخ شٌثِسِ  ريس) 5بزوسٌ بٍ اعالم سمان -

 
 اجزایی زستگاٌ مشایسٌ بزگشاری تًضیحات ي عمًمی شزایط

 :است الضاهی ریل هَاسد سػایت ضوٌا
 اسائِ گَاّی ػذم سَ پیشیٌِ اص اداسُ اهاکي ًیشٍی اًتظاهی   .1
ساا  ساات ِ    3تاییذیِ کتثی اص اداسُ کل هیشاث فشٌّگی، صٌایغ دستی ٍ گشدشگشی استاى کشهاى ٍ یا صٌف هشتثظ هثٌی تش حذاقل  .2

یا سشهایِ گزاسی، هذیشیت ٍ یا تْشُ تشداسی اص اهاکي یا تاسیسات ٍ اسایِ اسٌاد ٍ هذاسک ح َقی ٍ قاًًَی هشتَط تاِ  کاس فؼالیت هفیذ 
 سَاتق کاس حشفِ ای

هالی هؼتثش هثٌی تش تْشُ هٌذی تَاًایی تشکیالت اداسی، خذهاتی ٍ هذیشیتی ٍ هالی هتٌاسة تا حجان،   -اسٌاد ٍ هذاسک ح َقیاسائِ  .3
 خی ٍ فشٌّگی اتٌیِ ٍ تاسیسات ٍاتستِ هَسد ًظشیتؼذاد، گستشدگی ٍ اّویت آثاس تاس

 دسیافات  ٍ خشیاذ  شااهل  هضایذُ فشآیٌذ هشاحل کلیِ ٍ تاشذ هی دٍلت الکتشًٍیکی تذاسکات ساهاًِ عشیق اص صشفا هضایذُ تشگضاسی .4

 ٍضؼیت اص اعالع ٍ قیوت پیشٌْاد اسسا  ،(ٍدیؼِ) هضایذُ دس ششکت تضویي پشداخت ،(هشتَعِ ّضیٌِ ٍجَد صَست)دس هضایذُ اسٌاد

 .تاشذ هی پزیش اهکاى عشیق ایي اص هحتشم گشاى هضایذُ تَدى تشًذُ
 ٍ تشسسای  هشااّذُ،  قاتال  هضایاذُ،  ساهاًِ ػوَهی اػالى تشد دس اجاسُ ًحَُ ٍ ششایظ هشخصات، شاهل اجاسُ هَاسد اعالػات کلیِ .5

 .تاشذ هی اًتخاب

 حاصال  تواا   ریل ایّ شواسُ تا (تَکي) الکتشًٍیکی گَاّی دسیافت ٍ ًام ثثت جْت تایست هی هضایذُ دس ششکت تِ هٌذاى ػالقِ .6

 021-41934: ساهاًِ ساّثشی ٍ پشتیثاًی هشکض :ًوایٌذ
 .است مًجًز ” گز مشایسٌ پزيفایل/وام ثبت“ برش( www.setadiran.ir)ساماوٍ زر َا، استان وام ثبت زفاتز تماس اطالعات

5 کزمان بلدًار جمُدًری اسدالمی    ي ارائٍ پاکت َای الف مشایسٌىاز جُت زریافت اطالعات بیشتز زر ذصًص اس گضاس هضایذُاعالػات توا  دستگاُ 
   543-40301053-2 5شمارٌ تماس -ًَاویزيسوبش سٍ راٌ 
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خواب آشفته!

آشفته  آمریکا  های  خواب  است؛  گفته  مقامات  از  یکی 
حدس  خواب  در  متخصص  های  بادآبادی  شد.  خواهد 
لذا  و  شود  می  آشفته  خوابش  ترامپ  البد  که  زنند  می 

اینگونه است:
که پوتین به آمریکا قول حمایت داده  1- خواب می بیند 

است.
بادآباد  غیرانتفاعی  های  دانشگاه  است  دیده  خواب   -2

کرده است. پذیرش دانشجویان آمریکا را متوقف 
کنند و  3- خواب دیده است آقازاده ها آمریکا را ترک می 

کز تفریحی خسارت وارد شود. باعث می شوند به مرا
4- بازارهای آمریکا هم قیمت های اجناس خود را مانند 
به مال صاحبش  آتش  و  بفروشند  ارزان  بادآباد  بازارهای 

بزنند.
5- خواب دیده است موسسه های معلوم الحال اعتباری 

باد آباد هم در پایتخت آمریکا شعبه زده اند.
6- خواب دیده است جناح معروف  باد آباد می خواهند 

کنند. وضع دنیا را هم اصالح 
تعبیر ندارند  بهار  گویند خواب های  بادآبادی ها می  اما 

آن هم خواب ترامپ!

به قلمراویان گمنام
 چماه کوهبنانی 

یادداشت های 

گاه و بی گاه

دیوار مهربانی 
مهربانی  نبود.  خبری  مهربانانه  برخوردهای  از  دیگر 
و  شعرها  در  آمد.  می  چشم  به  رنگ  کم  هم  کتابها  در 
نفهمیدم  کتابهای لغت دنبال این کلمه گشتم معنایش را 
اما  معنا کنم  را  او مهربانی  با  تا  بودم  دنبال آن  به  همیشه 
شرکت  مهربانی  کالس  در  شاید  گفتم  نیافتم.  را  کسی 
کنم اما به هر کالسی رفتم اثری از او نیافتم. به دنبال واژه 
های مهربانانه رفتم اما آنها در الفاظ هم کارآیی نداشتند. 
برای  و  افتاد  مهربانی جدایی می  بین من و  دیگر داشت 
اینکه بین من و مهربانی دیوار کشیده نشود مهربانی خود، 

دیوار شد.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

گزارش »کرمان امروز« از افزایش خطر عقرب گزیدگی در جنوب کرمان و فاصله زیاد مردم با مراکز درمانی؛

نیِش فقدان مرکز درمانی
سرویس اجتماعی کرمان امروز

عقرب زدگی
گزیدگی  عقرب  مساله  گرما  فصل  آغاز  با  و  ساله  همه 
یکی از مسائل مهم بهداشتی و دغدغه مردم جنوب کرمان 
می شود. بر این  اساس مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی 
با توجه  به افزایش دمای هوا و افزایش  کرمان هر سال 
موارد گزش عقرب و مار در سال های گذشته و احتمال 
افزایش این گزش ها ضمن هشدار نسبت  به این مساله 
موارد ایمنی را  به مردم و ساکنان این مناطق یاد آور می 
شوند تا شاهد حوادث ناگواری نباشیم. همچنین در ادامه 
این گزارش به یکی از دالیل خسارت بار بودن نیش عقرب 

و مار در جنوب استان اشاره شده است.
کژدم های نیش دار

که  است  پایان  بند  های  گونه  از  یکی  کژدم  یا  عقرب 
دارای نیشی در دم خود می باشد و بیشتردر آب و هوای 
گرم فعال است. انواع عقرب ها 8 پا دارند و نیش آنها زهر 
آگین است که برخی از زهرها کشنده نیز می باشند. انا 
معموال شب ها شکار می کنند و روزها در زیر سنگ یا 
سوراخ هایی در طول زمین و به طور کلی جاهای تاریک 

پنهان می شوند.
دنیا  در سراسر  که  عقرب  متفاوت  گونه  از حدود 200 
پراکنده است، تنها 20 گونه آنها سمی هستند در بین آنها 
نوعی عقرب قرمز هندی است که کشنده ترین گونه است 
که میزان کشندگی آن در ایالت هند بین30 تا40 درصد 

گزارش شده است.
را  افراد  از  زیادی  تعداد  ما هر ساله  کژدم ها در کشور 
در مناطق مختلف کشور و از جمله بخش جنوبی استان 
کرمان، مصدوم می کنند که دو نوع شایع آن عقرب زرد 

یا الماس و عقرب سیاه است.
عقرب زرد  یا الماس زردرنگ و دارای سم خطرناک است 
و محل گزش آن درد زیادی ندارد و همین مساله موجب 
مراجعه دیرتر فرد به مراکز درمانی می شود. عقرب سیاه 
رنگ دیگر عقرب خطرناک این منطقه است که زهر آن 

سمی و باعث درد شدید در محل گزش می شود.
بی قراری شدید، تشنج، عرق کردن، تنگی نفس، سردرد 

و بی اختیاری ادرار از عالئم عقرب گزیدگی است.
اطالعیه علوم پزشکی کرمان

به  توجه  با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  اعالم  به  بنا 
در  گزیدگی  وعقرب  مارگزیدگی  از  ناشی  گزارش های 
لحظه  است که هر  از جمله خطر هایی  سال های گذشته 

جان مردم استان را تهدید می کند.
در اطالعیه علوم پزشکی آمده است: مسمومیت با سم 
عقرب یکی از فوریت های  پزشکی تهدیدکننده به ویژه در 

کودکان کمتر از شش سال است.
ها،  بیابان  در  و  اند  پراکنده  دنیا  تمام  در  جانوران  این 
جنگلها، چمنزارها، سواحل دریا ها و اطراف رودخانه ها و 

کوه ها دیده شده اند.
پراکندگی عقرب ها در مناطق مختلف دنیا از نظر جنس 

و نوع سم خطرناک یا بی خطر متفاوت است.
خانواده  ایران:عقرب های  در  خطرناک  گونه های 

اسکورپیونیده و بوتیده سم خطرناکی تولید می کنند که 
بیشترین آمار مرگ و میر کودکان مربوط به آن هااست.

تشخیص عقرب گزیدگی
فرد  گزیدگی  عقرب  تشخیص  که  است  مهم  ابتدا  در 
آسیب دیده درست باشد و فرد توسط حشره ها و بندپایان 
و  تشخیص  در  تاخیر  که  چرا  باشد،  نشده  گزیده  دیگر 
برای  عوارض خطرناکی  باعث  است  ممکن  مناسب  اقدام 

فرد آسیب دیده شود.
بر  گزیدگی  عقرب  تشخیص  است  ممکن  کل  طور  به 

مبنای موارد زیر باشد:
1 - محل زندگی آسیب دیده از نظر وجود عقرب 

 2 - فصل سال
3 - پیدا کردن عقرب در محل

4 - عالئم موضعی و عمومی
5 -  عوارض موضعی و عمومی.

6 - محل زندگی فرد از نظر اینکه در آن مکان عقرب 
با آن مواجه شده  یا خیر و قباًل آسیب دیده  وجود دارد 
زیادی  کمک  گزیدگی  عقرب  تشخیص  به  خیر،  یا  است 

می کند.
7 -مهم ترین یافته هایی که به تشخیص عقرب گزیدگی 

و نوع عقرب کمک می کند عالئم بالینی موضعی و عمومی 
است.

 عالئم عقرب گزیدگی به زمان )شب یا روز(، نوع عقرب، 
به  مراجعه  تا  نیش خوردن  از  زمان طول کشیدن  مدت 

مرکز بهداشتی درمانی بستگی دارد.
از یک نقطه کوچک محل نیش تا التهاب و قرمزی محل 

نیش متفاوت است.
ممکن است عالئم موضعی محل نیش به صورت ظاهری 
ناچیز باشد، ولی با توجه به نوع عقرب به خصوص اگر از 
ظاهری  اثرات  بروز  باعث  است  ممکن  باشد  گاردیم  نوع 

بیشتری شود.
تاری  به  می توان  گزیدگی  عقرب  نشانه های  و  عالئم  از 
دید، سردرد، انقباض های موضعی و تشنج، تنگی مردمک، 
لوچی چشم، استفراغ شدید، درد شکم، افزایش بزاق دهان 
و یا خشکی دهان اشاره کرد. در کودکان کمتر از شش 
سال تشنج بیشتر دیده می شود و در صورتی که درمان 
مناسب انجام نشود ممکن است به فوت بیمار منجر شود.

این عالئم به طور وسیع به نوع عقرب، زمان نیش زدن و 
محل نیش زدگی بستگی دارد. از حالت اضطراب و نگرانی 
مواجه  هنگام  در  را  خود  مرگ  حتی  و  اغما  و  تشنج  تا 

نشان می دهد.
عقرب  با  شدن  مواجه  هنگام  در  الزم  اولیه  اقدامات 

گزیدگی به شرح ذیل است:
قبل از انجام کمک های اولیه محل حادثه را جهت پرهیز 
از گزش مجدد ارزیابی نماید، به فرد آسیب دیده اطمینان 
دهید و او را آرام کنیم آرامش فرد باعث می شود جذب 
زهر کند شود. عضو نیش زده را در صورت امکان پایین تر 
از سطح بدن قرار دهید )مثاًل با آویزان کردن دست یا پا(، 
و به سرعت آن را بی حرکت کنید. برای این کار از آتل 
استفاده کنید. محل نیش زدگی را با کیسه یخ سرد نگه 
دارید، عضو آسیب دیده را تا حد امکان در معرض تابش 
مستقیم آفتاب قرار ندهید، بستن و از طریق باالی محل 
گزش با هدف تاخیر در جذب سم در شرایط خاص مجاز 
است. اگر محل عقرب گزیدگی در دست یا پا باشد باید 
کمی باالتر از محل نیش )حدود 3 تا 5 سانتیمتر( بسته 
شود به طوری که باعث قطع نبض در نقاط انتهایی اندام 

مبتال نشود.
برای   گزیده  عقرب  موضع  اطراف  سریع  دادن  فشار 

خروج زهر بالفاصله پس از گزش تا حدودی موثر است.
چون  خورد،  را  بیمار  عمومی  حال  فریب  نباید  هرگز 
نگذاشته  وخامت  به  رو  هنوز  بیمار  حال  است  ممکن 
باشد در موارد قابل توجهی مراجعه با حال عمومی بد و 
همولیز شدید، 8 ساعت بعد از گزش گزارش شده است. 
درباره بریدن، مکیدن، سوزاندن یا داغ کردن محل گزش 
ندارد و توصیه نمی شود. برخی مکاتب  توافق نظر وجود 
این روش را در مواقعی مجاز می دانند که امکان رساندن 
آسیب دیده تا حداکثر دو ساعت پس از گزش به یکی از 

مراکز درمانی وجود ندارد.
که  کردیم  منتشر  را  اطالعیه  این  وظیفه  حسب  بر 
به  باید  اما  باشد.  تواند موثر  از نکات آن می  البته برخی 
مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی کرمان وزارت بهداشت و 
درمان اعالم کنیم که علت فوت مردم در این مناطق نیش 
و زهر موجودات نیست. در این ناحیه از استان به دلیل 
پراکندگی روستاها در صورتی که فردی مورد گزش عقرب 
و مار قرار گیرد فاصله وی با اولین مرکز درمانی آنقدر زیاد 
شود.  فرد  فوت  موجب  زمان  گذر  است  ممکن  که  است 
چند سال قبل نیز گزارشی در همین باره منتشر کردیم و 
در آن اشاره شد که باید مراکزی با فواصل کم از یکدیگر 
راه اندازی شود تا در این مناطق کسانی که گزیده شده 
اند زودتر به درمان دست پیدا کنند. موارد عقرب گزیدگی 
از  آگاه  باید  که  آنطور  زیرا  است  کودکان  بین  در  بیشتر 
خطر این موجودات نیستند و بیشتر در هنگام بازی مورد 
گزش قرار می گیرند و تا زمانی که خود را به محل زندگی 
و والدین خود برسانند ممکن است تاثیر زهر به حداکثر 
برسد و کار از کار گذشته باشد. بنابراین دیگر زمانی برای 
رسیدن به بیمارستان نیست و باید کلینیک های مجهزی 
در این باره با فواصل کم از یکدیگر وجود داشته باشد. می 
دانیم که برپایی یک مرکز درمانی و یا کلینیک بیشتر از 
یک اطالعیه برای مسئوالن مربوطه هزینه دارد، اما وظیفه 
رسانه ای ما حکم می کند به این نکته اشاره کنیم تا شاید 

در این باره بیشتر اندیشیده شود.

   همه ساله و با آغاز فصل گرما مساله عقرب گزیدگی یکی از مسائل مهم 
بهداشتی و دغدغه مردم جنوب استان می شود. بر این اساس مسئوالن دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان هر سال با توجه به افزایش دمای هوا و افزایش موارد گزش 
عقرب و مار اطالعیه ای مملو از هشدار منتشر می کنند، غافل از اینکه با اطالعیه 
نمی توان نیش عقرب و مار را درمان کرد و نکته ای که می تواند در این باره 
موجب مرگ و میر شود فاصله زیاد مراکز درمانی با مناطق مسکونی روستایی 
است. بنابراین توصیه می کنیم که به جای اطالعیه در این ایام کلینیک های تخصصی 
صحرایی در نقاط محروم برپا شود تا مانند سال 95 شاهد فوت هیچ کرمانی بر 

اثر عقرب گزیدگی نباشیم

واپس روی به کودکی
با ورود فرزند دوم به خانواده فرزند اول امکان دارد واکنش 
های متفاوتی نشان دهد. یکی از این واکنش ها پس روی و 
بازگشت به کودکی است که با تعجب و نگرانی والدین همراه 
تازگی  این حالت کودک اول مهارت هایی که به  است. در 
آموخته است را فراموش می کند. در نظر بگیرید کودکی را 
است  آموخته  را  رفتن  است مراسم دست شویی  که مدتی 
وتاقبل از نوزاد جدید به راحتی این کار را انجام میداد حاال 

استفاده  در  و  کند  می  خیس  را  خود  روز  در  بار  چندین 
که  کودکی  یا  کند  می  ناتوانی  اظهار  بهداشتی  سرویس  از 
در لباس پوشیدن به استقالل رسیده بود و حاال نمی تواند 
اینکار را انجام دهد. مادر با مشاهده رفتار کودک ممکن است 
دچار حالت تضاد شود ازطرفی یک دلسوزی مادرانه و از بعد 

دیگر عصبانیت! 
و  عادی  واکنش  واپس روی یک  بدانیم  باید  قدم  اولین  در 
رایج بین کودکانی است که با یک تنش روبه رو شده اند. این 
امر به آنها کمک میکند تا عاطفه گم شده خود را به گونه 

ای دیگر جستجو کنند.
دوم این که وقتی نوزاد مرکز توجه والدین است کودک می 
توجه خانواده  کانون  تواند  او می  رفتارهای  تقلید  با  پندارد 

گردد. 
بهترین  راه جلوگیری از این واپس روی پذیرش احساسی 
کودک است یعنی به جای سرزنش و توبیخ او یاد آور شوید 
که او چه قدردر انجام این کار تواناست و با مدارا و حوصله 

به گونه ای رفتار کنید که با تکرار این عمل واپس روی باعث 
رفتار  وقتی  اما  شوید  ناراحت  رفتارش  از  شما  شد  خواهد 
مناسب را انجام می دهد با پذیرش باالیی از او استقبال می 
کنید مانند: )) خواهرکوچولوی تو هنوز نمی تواند مانند تو 

از دست شویی استفاده کند و من خوشحالم که دیگر تو 
پوشک نمی شوی و می توانی از سرویس بهداشتی استفاده 

کنی. ((
در شیوه دوم برای اینکه کودک توجه خانواده را داشته باشد 
به شما کمک می  او  از  هایی  توانمندی  آور شوید چه  یاد 
کند تا روند نگهداری از نوزاد آسانتر شود مانند: )) ازاینکه 
در انتخاب لباس برای داداش کوچولو به من کمک می کنی 
یا چه عالی  انجام میشه  اینطوری کارها سریعتر  خوشحالم 
تو می تونی در جابه جا کردن کیف این خانم کوچولو یک 

کمک بزرگ به من و بابا کنی. ((
به کودک بگویید امیدوارید این نوزاد روزی مانند او در انجام 
کارها مستقل عمل  می کند به تدریج یاد می گیرد که با 

انجام کارهای درخور سن خود به توجه کافی برسد. 
وقت  باید  والدین  کودک  دیدگاه  از  باشید  داشته  یاد  به  و 
ویژه  وقت  تنظیم یک  اینکار  و الزمه  بگذرانند  او  با  زیادی 

برای کودک است.

یادداشت:

واکنش فرزند اول به فرزند دوم

مرا ببر 

به بهارت ...

باری.  می  شکوفه  من  تا  که  تویی  بهارم 
بهارم تویی که دائم برای تازگی های دلنشین اراده می 
ای. دردهای  بر گرفته  را صمیمانه در  و زندگی  کنی 
ولی  فهمی  می  هم  مرا  دردهای  بماند  که  خودت 
با همه  این سیل خروشان دوام آورده ای  صبورانه در 
ی سنگ های زندگی خم به ابرو نمی آوری. گاهی به 
یک قدرت درونی نیاز داریم تا کدورت هایی را که 
سیل زندگی با خود آورده رفع کنیم. دنیا هر بهانه ای 
که داشته باشد تو بهار منی که ماندنی هستی. زندگی 
نمی تواند نفسم را بند بیاورد وقتی تو را در خانه ی دلم 
پنهان کرده ام و هر روز صدایت را می شنوم. تو چهار 
فصل خدا را به بهشت مبتال کردی. اگر چه دنیا رنگ 
قیامت گرفته و هر کسی در شهر ساز خودش را می زند 
و فقط صدای خودش را می شنود اما هنوز بهانه هایی 
زندگی  دلگرم شد.  روئیدن  به  پیدا کرد که  توان  می 
فقط کودکی هایی نبود که پشت سر گذاشتیم زندگی 
می تواند بهانه هایی باشد که پیش رو داریم تا ما را به 
ادامه دادن مصمم گرداند. آری زندگی ادامه دارد. تو 
که بهانه ام باشی با دست های خالی لبخند می زنم تا 
درهم  را  شهر  دلت سکوت  قناری  و  نشده  سرد  دلت 
مرز  یک  از  گذشتن  سکوت  شکستن  گاهی  بریزد. 
ایستاده  زمان  ندارم که  تردیدی  تو  با  است  گیر  نفس 
پاییز هم  و شکوفه ها در وجودم موج می زنند. حتی 
که بیاید با تو پر از شوق شقایقم. نبودنت بهای تو را به 
هیچ کس نمی دهد چون جای خالی تو را هیچ کس 

پر نمی کند.
ستاره چین دلت را دوباره نذرم کن 

اگر چه ابری و سردم ستاره نذرم کن 
اگرچه برف زمستان اگر چه بی بر و بارم 

مرا ببر به بهارت بهاره نذرم کن 

به قلم 
مهناز سعید 

به قلم 
ویدا کمالی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه شماره 9800176
طبق ماده 18 و 19 آئین نامه اصالحی اجرائی بدین وسیله به آقای محمدرضا زینلی 
فرزند  دالورپور  زینلی  مرتضی  و   291350466 ملی  کد  به  عباس  فرزند  دالورپور 
عباس به کد ملی 2992104795 و طاهره زینلی دالورپور فرزند عباس به کد ملی 2990362584 و 
احمد زینلی دالورپور فرزند عباس به کد ملی 2991432128 و عفت زینلی دالورپور فرزند عباس 
ورثه   2991378778 کدملی  به  عباس  فرزند  دالورپور  زینلی  رفعت  و   9913319062 کدملی  به 
مرحوم عباس زینلی دالورپور ابالغ می شود بابت مهریه به همسر مرحوم مبلغ 696/500/000 ریال 
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 عیله شما تعقیب خواهد شد. 
223 م/الف

کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان - زهرا سرمست 
آگهی مزایده مال غیرمنقول )نوبت اول(

خصوص  در  دارد  نظر  در  کرمان  دادگستری  حقوقی  احکام  اجرای  مزایده  دایره 
به  پرونده کالسه 970953 پالک ثبتی 411 فرعی از 3982 اصلی واقع در بخش 2 کرمان متعلق 

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
2- مشخصات ثبتی ملک:  پالک ثبتی 411 فرعی از 3982 اصلی واقع در بخش 2 کرمان 

اعیان دوطبقه  با  با عرصه شمالی  نظر ساختمانی  است: ملک مورد  بدین شرح  3- وضعیت ملک 
)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 انباری و 
آشپزخانه اپن با کابینت بدنه فلز و درب ام دی اف و کف هال و اتاق ها سرامیک و درب و پنجره 
های فلزی و شیشه معمولی و سیستم گرمایش پکیج با 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 نمابخشی سفال و بخشی فاقد نما و ورودی 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 متر مربع 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 98/03/13 راس ساعت 
12 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 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 
94387000050101280 به حساب شماره 2171293951000 سپرده دادگستری نزد 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 
جلوگیری از سوء استفاده و لو رفتن پیشنهادات اعالمی به جهت لزوم ارائه شناسه واریزبانکی نسبت به 

واریز ما به التفاوت مبلغ کارشناسی تا مبلغ پیشنهادی در روز مزایده اقدام نمایند. 89 م/الف
دادورز مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان - شیروانی 
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کرمان  شهرستان  قصابان  صنف  اتحادیه  تجاری  غیر  موسسه  تاسیس 
درتاریخ 1398/02/02 به شماره ثبت 2044 به شناسه ملی 14008284870 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
نظام صنفی، حمایت و حفظ  قانون و مقررات  :انجام وظایف در حدود  آگهی میگردد. موضوع 
محیط  بهبود  برای  تالش  افراد صنفی،  بین  همکاری  اصول  تحکیم  و  ایجاد  اعضا،  حقوق صنفی 
در  بخش خصوصی  و  دولتی  غیر  عمومی  نهادهای  دولتی،  های  دستگاه  با  تعامل  کار،  و  کسب 
اعضا  رسانی  خدمات  کیفی  ارتقا  راستای  در  تالش  همچنین  خود  اختیارات  و  وظایف  راستای 
تاریخ مجوز  به شکایات دریافتی. شماره مجوز 2590  مناسب رسیدگی  اطالع رسانی  به مردم و 
1396/08/11 مرجع صادرکننده:اداره صنعت ومعدن تجارت کرمان مدت : از تاریخ ثبت به مدت 
 ، ، شهر کرمان، شهاب  ، بخش مرکزی  ، شهرستان کرمان  استان کرمان   : نامحدود مرکز اصلی 
کوچه شهیدان اعتباری 7 ، خیابان ادیب ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7616865954 اولین 
اتحادیه آقای محمدرضا  بشماره ملی 2991267434 بسمت رئیس  اله مویدی  فتح  مدیران: آقای 
غالمحسین  آقای  اتحادیه  اول  رئیس  نایب  سمت  به   2992466557 ملی  پوربشماره  سهرابی 
گنجعلیخانی  رضا  آقای  اتحادیه  دوم  رئیس  نایب  به سمت   2991348356 ملی  بشماره  پور  فرج 
حاکمی بشماره ملی 2992068896 به سمت دبیر اتحادیه آقای عبدالرضا منصوری نیا بشماره ملی 

2992513369 به سمت خزانه دار اتحادیه برای مدت چهار سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا 
: اسناد و اوراق مالی اتحادیه مانند چک ها، بروات، سفته  ها، اسناد تعهدآور مالی با امضا رییس و 
خزانه  دار و در غیاب هر یک نایب رییس اول و ممهور به مهر اتحادیه معتبر می باشد و اوراق عادی 
اتحادیه معتبر میاشد. آقای حسین اشرف گنجوئی بشماره  اتحادیه و مهر  امضا رئیس  با  اداری  و 
ملی 29931682341 به سمت بازرس اتحادیه اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ) ثبت موضوع 
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد( اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )453887(

به  سهامی خاص  حامد شرکت  کرمان صنعت  تغییرات شرکت  آگهی 
شماره ثبت 3929 و شناسه ملی 10630113574 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/12/16 : - 
موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا با شناسه ملی 10260655399 و شماره ثبت 3274 بنمایندگی 
و  شرکت  اصلی  بازرس  بسمت   2850124990 ملی  کد  به  احمدی  سلطان  رستمی  ایوب  آقای 
آقای محمد حسن حسنی سعدی با کد ملی 2991616741 بسمت بازرس علی البدل شرکت برای 
مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری کرمان )453927(

به شماره  مهر شرکت سهامی خاص  لعل  پاک  تغییرات شرکت  آگهی 
ثبت 11862 و شناسه ملی 10630178580 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/01/19 : - 
ترازنامه و حساب سود و زیان )صورتهای مالی( سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1396به تصویب 
 - گردید.  تعیین  شرکت  های  آگهی  درج  جهت  امروز  کرمان  االنتشار  کثیر  روزنامه   - رسید. 
اشخاص ذیل به مدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند: - خانم فیروزه 
رشیدفرخی به شماره ملی 2992454524 - آقای شهریار رشیدفرخی به شماره ملی 2980314021 
- خانم الله عالی به شماره ملی 2992867667 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )453929(

کرمان  سامان  گستر  سالمت  پزشکی  تجهیزات  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 14804 و شناسه ملی 14006613755 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/01/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1- آقای امیر رضا حاج غنی به کد ملی 2993912038 به سمت بازرس اصلی و آقای حمید احمدی 
به کد ملی 2991444460 بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. 2- روزنامه 
کثیراالنتشار کرمان امروز جهت چاپ آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )461697(

کرمان  سامان  گستر  سالمت  پزشکی  تجهیزات  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 14804 و شناسه ملی 14006613755
 :  به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/01/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
1 - محل شرکت در واحد ثبتی کرمان به آدرس استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی 
، شهر کرمان، شهرک صنعتی ، بعداز دانشگاه باهنر نبش ک ش 1 ، بزرگراه امام ، بلوار شهرک 
صنعتی ، پالک 0 ، طبقه همکف با کدپستی 7616941063 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
ها و  ثبت شرکت  اداره  استان کرمان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره کل  فوق اصالح گردید.  بشرح 

موسسات غیرتجاری کرمان )461699(

فرهنگ و ادب

رک بنویس 
و حرف بزن!

مدرک  کنند  ثابت  اینکه  برای  مدیران  از  بسیاری  ها  تازگی 
تحصیلی آنها کوپنی نیست و مشت محکمی به دهان یاوه گویان 
و روزنامه نگارانی که می گویند مدیران در ادبیات ضعیف هستند 
بکوبند خود یا میرزاهای خود را وادار می کنند که در بیانیه ها 
و اعالم همدردی ها و تسلیت ها و تبریک ها چیزی بنویسند 
به عالمه قزوینی است هر چند که آن  نیاز  برای فهم آن  که 
بزرگوار هم اینگونه نمی نوشت. برای نوشتن فرمولی و دستوری 
وجود ندارد اما بهتر است این عزیزان گفته رومن روالن را دوباره 

بخوانند )ژان کریستف ترجمه به آذین صفحه 12(
رک و راست سخن بگو، بی بزک و بی پیرایه سخن بگو. برای 
آن بگو که مفهوم گردی! نه مفهوم گروهی ظریف و نکته سنج 
بلکه مفهوم هزاران تن سخنت را بی ابهام و بی پرده بگو ... به 
نفع خودت و همکسوتان خودت است از ما گفتن بود خود دانید.

مثل قبرستان: 
در گویش کرمانی، شهر، روستا یا خانه ای که فاقد وسایل 
و امکانات ضروری زندگی باشد به »قبرستان« تمثیل می 

شود.
با  که  هجری  هفتم  قرن  طنزپرداز  شاعر  زاکانی«  »عبید 
ایران »حضرت خواجه  بلند مرتبه ی  عارف و غزل سرای 
شمس الدین محمدحافظ شیرازی« هم عصر بوده، بخشی 
از عمر خود را در کرمان سپری می کند. وی مثنوی »موش 
زبان  منظوم  طنز  برجسته ی  آثار  از  یکی  که  را  گربه«  و 
از  سراید.  می  کریمان  دیار  در  شود،  می  محسوب  فارسی 
چند  گربه،  و  موش  مثنوی  و  اشعار  دیوان  بر  عالوه  وی 
رساله به نثر به یادگار مانده است. معروف ترین این رساله 
هایی  لطیفه  حاوی  کتاب  این  دلگشاست«  ی  »رساله  ها 
است که بر زبان مردم عصر او جاری بوده و بسیاری از کج 
روی های حکومت های گذشته و معاصر با شاعر را باز می 

تابانده است.
او حکومت های گذشته ای که در زمان شاعر اثری از آنها 
باقی نمانده بود و بعضی که مورد خشم و نفرت حاکم معاصر 
هم بودند با زبان طنز به باد انتقاد می گرفت تا آثارش از 
سّد سانسور عبور کند و در بین مردم که مخاطبان واقعی 

او بودند انتشار یابد.
از رهگذری می  پسری  و  پدر  روزی  خانه و قبرستان: 
کنان  گریه  سیاهپوش  زیادی  عده ی  ناگهان  که  گذشتند 
تابوتی بر دوش گرفته و باعجله از کنار آن دو عبور کردند. 
بود،  ندیده  ای  صحنه  چنین  روز  آن  تا  که  خردسال  پسر 
پرسید: این چیست که بر سر دست گرفته اند و چرا مردم 
گریه می کنند؟ پدر گفت: آن که بر دوش گرفته اند، تابوت 
این  در  که  ای  مرده  کنند.  جابجا  مردگان  آن  با  که  است 
از بستگان و عزیزان این مردم است و چون  تابوت است، 
دیگر  و  کشد  می  خاک  نقاب  در  چهره  دیگر،  لحظاتی  تا 
کسی نمی تواند روی او را ببیند قوم و خویش ها و یارانش 

قلم سعدی  از  مکتب  در  مگر  کنند.  می  گریه  او  قفای  در 
نخوانده ای: »بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران/ کز سنگ 
وداع  ی  لحظه  اکنون،  هم  و  یاران«  وداع  روز  خیزد،  ناله 

یاران است.
پسر گفت: مگر او را به کجا می برند که خویشانش گریه 

می کنند؟ 
پدر گفت: به قبرستان. پسر پرسید: قبرستان چگونه مکانی 

است که بستگانش چنین اشک می ریزند؟!
پدر گفت: جایی است که نه آب است نه آبادی. نه نان است 

و نه میوه و لباس. نه فرش است و نه ظرف و پرده و ...
پسر به میان سخنان پدر پرید و گفت: نکند به خانه ما می 

برندش...!؟ )نقل به مضمون با تغییرات(

مثل مرغ ُکرک: 
مرغ ُکرک )به ضم اول و سکون دوم و سوم( مرغی است 

که هورمون های مادرانه در خون او ترشح کرده اند و او 
برای جوجه آوری آماده شده است. در گویش کرمانی کرک 
به شرح باال تلفظ می شود ولی در گویش اهالی شمال استان، 

ُکُرک )به ضم اول و دوم و سکون آخر( گفته می شود. 
مرغی که ُکرک می شود، بایستی متناسب با بزرگی یا کوچکی 
مرغ ده یا پانزده عدد تخم مرغ نطفه دار، زیرش قرار داد تا او 
مثل سایر پرندگان روی آنها بخوابد و پس از 21 روز جوجه 
زندگی  ی  تجربه  مادر  کنار  در  و  سربرآورند  تخم  از  هایش 

کردن را بیاموزند.
اگر به مرغ کرک توجه نشود و او نتواند نیاز مادرانه ی خود را 
تامین کند، دچار ناهنجاریهای رفتاری می شود. مرغ ُکرک به 
هنگام کرک شدن، تحرک و نشاط خود را از دست می دهد و 
شبانه روز در النه می خوابد. اگر مرغ یا خروسی به او نزدیک 
او  از  تا  کند  می  حجیم  را  خود  پرهای  پرخاشجویانه،  شود، 

بترسند و جرات نزدیک شدن به او را از دست بدهند.

بداخالق  و  حوصله  بی  و  باشند  نداشته  تحرک  که  افرادی 
امروزه  باشند، در گویش کرمانی به مرغ کرک تمثیل شوند. 
از  یک  هر  علت  یافته،  توسعه  و  رشد  رفتارشناسی  علوم  که 
رفتارهای انسان معلوم است. بی حوصلگی و پرخاشجویی با 
عدم تحرک یا کم تحرکی رابطه ی مستقیم دارد. پیاده روی 
هزینه  کمترین  انسان  برای  که  است  هایی  ورزش  جمله  از 
ای ندارد ولی در افزایش نشاط و شادابی، تقویت ماهیچه ها، 
رهایی اعصاب و کاهش استرس نقش بی چون و چرایی دارد 
تمثیل  به مرغ کرک  را  افراد بی تحرک  آنکه  به جای  لذا  و 

کنیم، بهتر است آنها را به ورزش تشویق کنیم.

مثل سگ الس:
در گویش کرمانی، مردانی که چاپلوسی و تملق زنان 
را گویند به سگ الس تمثیل شوند. سبب آن است که 
در طبیعت زنان، مردان مغرور با اراده ای قوی جاذبه ی 
بیشتری دارند به همین علت مردان چاپلوس و زبون را 
ضعیف و ناتوان می پندارند و آنها را با سگهای ضعیف 
و ناتوانی که همیشه در جستجوی تکیه گاهی هستند، 

مقایسه می کنند.
بانوان  برای  حیا  و  شرم  که  همانطور  گذشته،  این  از 
ارزنده ترین زینت به حساب می آید، مردان نیز با شرم 
و حیا، زیبایی دو چندان دارند و آزرم سرمایه ای است 
زیرا  نیست.  مقایسه  قابل  مقام  و  جاه  و  ثروت  با  که 
را  مردان  احترام  و  عّزت  مردانه،  غرور  و  حیا  و  شرم 
افزایش می دهد. حال آنکه ثروتمند بی حیا نمی تواند 
با هزینه کردن پول، حرمت و عّزت اجتماعی به دست 
آورد. ناگفته نماند، مفاهیمی از این دست در رفتارهای 
ریاکارانه شناسایی می شوند و اهل تمیز، حیای دروغین 
را از شرم و حیای واقعی باز می شناسند. زیرا جلوه های 
این قبیل رفتارها در اراده ی انسان نیست که بتواند آن 

را کنترل کند.
رفتاری  کلی  طور  به  تملق  و  چاپلوسی  چند  هر  لذا  و 
زشت و مذموم به حساب می آید، چاپلوسی کردن زنان، 
تمامی غرور و ابهت مرد را به عنوان مهمترین جاذبه 
ی مردانه فرو می ریزد و او را از سرمایه زندگی تهی 

می سازد.

و  شاخص  ایران،  امروز  شعر  با  مرتبط  های  بحث  در 
مالک فرم و قامت ایستاده در برابر حوادث و متمایل به جامعه است . شعر 
امروز در زمینه ها و شاخه های مختلفی پرسه می زند که نام و نشان آن درباره 
نداشتن آن مخصوصا در  خویشتن خویش، گمنام و دو پهلوست و مرکزیت 
شعرهای پست مدرن، ما را به سوی جهانی جدید و فعال از انرژی راهنمایی 

می کند. شرقی ترین ترانه را بسرائیم و دنبال کنیم تا هنگام تولد خویش، از 
شعر و پیرامون آن، خالص نشویم و دنیای خود را غرق آمیزش و حماسه و 
از نخبگان شاعر به صورت  باز می گردانیم. اگر کسی در راه حمایت  عشق 
یافت و  ما مطمئنا تحول دیگری خواهد  وارد شود جامعه  اساسی،  و  اصولی 
زیباترین تصاویر در چشم اندازها به آئینه ها سالم خواهند داد و روزگار و جامعه 
را اینگونه تربیت خواهند کرد. سکوت یک مساله واقعی و درست و حسابی 
شاید عنوان نشود و ملت ما در مواردی به صورت استثنا آن را خواهند پذیرفت 
و امید می رود که جوامع شبیه ایران عزیز ما هرچه زودتر از قید و بندهای 
اضافی، رهایی پیدا کنند و ایرانی و شعرش نمود بیشتری پیدا کند. رفتن از یک 

قالب تکراری به سوی خالقیت و فرزانگی، توان بیشتری می خواهد به اضافه 
خالقیت که زمینه رشد و شکوفایی اندیشه ها را دوبرابر گرداند و حکایتها را 
بتراشد و شعر واقعی در جامعه ترویج شود و ما با یک مبانی جدید شروع کنیم.

 قدمت تاریخ شعر ما فقط افسانه نیست
می شود برگشت و گفت اینجا جهان در خانه نیست

تاریخ ادبیات ما در دوران معاصر با تالش و تکاپو در راستای  طبع آزمایی 
برای جامعه شروع می شود و اختیار  جامعه را پررنگ و جدا بافته می کند. هنر 
واقعی همنشینی با کلمات و حروف اصلی یک معرفت است که خداوند در کار 

خود آگاهست و از باال می بیند.

موضوع در اشعار امروز می شود از دریچه ای باز و کالبد شکافی شود چرا 
که هر موضوعی ـ گذشته از مسائل زیباشناسی و شکل و محتواـ نمی شود 
تعالی بخش باشد و مثبت کردن جامعه را دنبال کند و سرزمین و شهر من 
را روح و کالبد بخشد آدم های جوامع مختلف هر کدام جوری می اندیشند 
و به نظرم باید یک فرهنگ  ایرانی تمام و کمال را اشعار مختلفش، هویت 

بخشد و کوتاه نیاید.
را در  بسیار مهم است و نمی شود جوانان  کامل کردن یک کار در جامعه، 
زیبا،  و  خوب  شعرهای  اندک  از  باید  و  گذاشت  تنها  مختلف،  های  عرصه 

سرمشق و الگو گرفت.

ضرب المثل های کرمانی 

قدمت تاریخ شعر ما فقط افسانه نیست 

به قلم 
یحیی فتح نجات

به قلم
 امین اهلل حقیقی

به قلم 
سامان  
ساردویی

نوزادی که در زندان  
به دنیا می آید 

کودکی اش
پشت میله ها جا می ماند

به قلم نادر 
کریمان 

به قلم سید 
رضا مجدزاده 

فراموشی 

در گریز رو به جلو 
من 

دفتر خاطراتم را 
شتابزده 

در پای پلکان هزار توی فراموش خانه حافظه 
جا گذاشته ام
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کتاب های »فلسفه کودکی«، »وقتی تاریخ آلزایمر می گیرد«، 
»سالم، من صفر هستم«، »سالم، من ربات هستم«، »سالم، 
من زمان هستم«، »سالم، من زمین هستم«، »ماجرای عجیب 

ماموت گمشده« و »داستان قلقلک« به تازگی منتشر شده اند.
به گزارش ایسنا، کتاب »فلسفه کودکی: نظریه ادبیات کودک و 
مفهوم کودکی« نوشته گرت بی. متیوز با ترجمه سعید حسام پور 
و مریم حسام پور در ۱۴۴ صفحه با شمارگان ۲۵۰۰ نسخه و 
قیمت ۱۰هزار تومان در انتشارات کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان منتشر شده است.
در بخشی از مقدمه کتاب می خوانیم: مجموعه »نظریه ادبیات 
کودک و مفهوم کودکی« با این انگیزه ترجمه و انتشار یافته 
منتقدان  پژوهشگران،  میان  گفت وگو  زمینه های  که  است 
از  بیش  را  جهان  و  ایران  در  کودک  ادبیات  صاحب نظران  و 
پیش فراهم آورد. از دیگر سو، اینک که چندین سال از تأسیس 
دوره کارشناسی ارشد ادبیات کودک در دانشگاه شیراز و چند 
دانشگاه دیگر کشور می گذرد، نیاز به منبع های معتبر و به روز در 
این زمینه هر دم آشکارتر احساس می شود. گرایش روزافزون 
دانشجویان دکتری در رشته های گوناگون علوم انسانی و تربیتی 
به تدوین رساله های خویش در قلمرو ادبیات کودک نیز بر این 
از  یا  مجموعه  این  کتاب های  بیش تر  می افزاید.  پیوسته  نیاز، 
منبع هایی اند که به طور ویژه برای درس های دوره کارشناسی 
ارشد ادبیات کودک در نظر گرفته شده و یا از چنان اعتبار و 
ژرفایی برخوردارند که به کار مطالعه همه دانشجویان عالقه مند 
به بحث های نظری و نیز منتقدان و نظرورزان کودک می آیند.

 همچنین رمان »وقتی تاریخ آلزایمر می گیرد« نوشته محمدرضا 
یوسفی در ۸۰ صفحه با شمارگان ۲۰۰۰ نسخه و قیمت ۷۸۰۰ 
تومان در انتشارات یادشده منتشر شده است. این کتاب برای 

گروه سنی »د« )۱۲سال به باال( مناسب است.
در معرفی این رمان آمده است: این رمان برخالف رمان های 

تک راوی، چند راوی دارد که هرکدام از آن ها یکی از فصل ها 
را روایت می کند و خواننده روند داستان را از نگاه او می بیند و 

می خواند. نام بیشتر فصل ها از نام راوی آن گرفته شده است.
انتشارات کانون پرورش فکری  دیگر کتاب های چاپ شده در 
کودکان و نوجوانان، »سالم، من زمین هستم؛ داستان واقعی 
یک سیاره منحصر به فرد«، »سالم، من زمان هستم؛ داستان 
داستان  هستم؛  ربات  من  »سالم،  همسفر«،  یک  واقعی 
و »سالم، من صفر هستم؛  الکترونیکی«  واقعی یک دوست 
داستان واقعی »هیچ«ی که میلیون ها میلیون ارزش دارد«  با 
نویسندگی و تصویرگری لوکا نوولی با ترجمه حسین ابوالقاسمی 
است که هر کدام  در ۸۰ صفحه با شمارگان ۲۰۰۰ نسخه و 
قیمت ۷۵۰۰ تومان در دسترس مخاطبان قرار گرفته اند. این 
کتاب ها برای گروه سنی »ج« )۱۰سال به باال( مناسب هستند.

شده  عنوان  زمین هستم«  من  جلد »سالم،  پشت  نوشته  در 
است: اگر تاریخ کره زمین را در یک ۲۴ ساعت فشرده کنیم، 
خواهیم دید که بشر فقط در چند ثانیه آخر حاضر بوده است. 
اگر تاریخ کره زمین را مثل طول یک خط کش در نظر بگیریم، 
آخرین  در  امروزی  انسان های  نخستین  پیدایش  که  می بینیم 

هزارم میلی متر آن اتفاق افتاده است.
شده  نوشته  هم  هستم«  زمان  من  »سالم،  جلد  پشت  در    
است: جهان تقریبا ۱۵ میلیارد سال قبل، با یک انفجار بزرگ 
رسما متولد شد. آن انفجار بزرگ، اتم ها، کهکشان ها، ستارگان، 

سیارات و هر آنچه را که وجود دارد و نیز زمان را پدید آورد.
 در آغاز کتاب »سالم، من صفر هستم« آمده است: داستان 
واقعی و عجیب آقای هیچ و این که چطور به عددی سحرآمیز 
تبدیل شد که توانایی باز کردن درهای بی نهایت، ایجاد جهان و 
ده  برابر کردن اعداد همراهش را دارد،  داستانی که از هندوستان 
شروع می شود؛ تا شرق و غرب عالم گسترش می یابد  و در 

دارد. صفر، در کنار  ادامه  امروزی  تلفن های همراه  و  رایانه ها 
عالم  کلمات  و  اعداد  همه  نمایانگر  می تواند  »یک«  برادرش 

باشد.
اگر دقیق نگاه کنیم، این داستانی است با چاشنی امید برای 
کسانی که احساس می کنند مثل »صفر« هستند؛ حال آن که، 

اعداد بسیاری در درون و بیرون خود دارند.
این  می خوانیم:  ربات هستم«  من  کتاب »سالم،  ابتدای  در   
داستان توسط رباتی به شماره شناسایی آسیموف ۰۷۱۰۱۹۴۷ 

در سال ۲۰۴۷ گفته شده است.
زمانی آدم آهنی ها برای سرگرمی بودند و فقط ظاهرشان کمی 
شبیه انسان بود، اما امروزه تا حد زیادی به همراهانی تبدیل 
اشتباهاتشان  از  و  به حرف هایتان گوش می دهند  که  شده اند 

درس می گیرند - حتی از شما.
با  هتی  الی  نوشته  گمشده«  ماموت  عجیب  »ماجرای    
تصویرگری کارل جیمز ماونتفورد با ترجمه مریم فیاضی دیگر 

کتاب منتشرشده در نشر یادشده است که در ۲۸ صفحه با 
بررای گروه  شمارگان ۲۰۰۰ نسخه و قیمت ۱۸هزار تومان  

سنی »ج« )۱۰ سال به باال( راهی بازار شده است.
در نوشته پشت جلد کتاب آمده است: نگاه کنید، یک ماموت 
گم  شده است و اسکار باید قبل از ساعت یک نیمه شب او را 

برگرداند به خانه اش!
این داستان عجیب و غریب با واقعیت های علمی آمیخته شده 

است و تصویرهایی دارد که بلند می شوند.
  همچنین »داستان ِقلِقلَک« نوشته سپیده خلیلی با تصویرگری 
آمنه اربابون  در ۴۰ صفحه مصور با شمارگان ۲۵۰۰ نسخه و 
قیمت ۹۰۰۰ تومان برای گروه سنی »الف« )پنج  سال به باال( 
در انتشارات  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان عرضه 

شده است.

انتشار چند کتاب کودک و نوجوان

آگهی مزایده شماره 293 ص 98 نوبت اول آگهی مزایده
بدین وسیله به اطالع می رساند شرکت تولیدی معدنی مدوار در نظر دارد برخی اقالم مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده به شرح ذیل بفروش برساند. لذا از متقاضیان واجد شرایط 
دعوت به عمل می آید حداکثر تا تاریخ 98/02/31جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده و اطالع از سایر شرایط با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ 5  درصد از قیمت 
کارشناســی واریز به حســاب جاری شماره 0111911862005 نزد بانک ملی شعبه مس سرچشمه بنام شــرکت تولیدی معدنی مدوار به آدرس رفسنجان- شهر مس سرچشمه 

خیابان نسترن 2 پالک 13 دفتر مرکزی مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن های 56 -34312764-034 با آقای احمدی تماس فرمایید.
 شایان به ذکر است، به کل آیتم ها هزینه آگهی و مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

قیمت  تعداد نام کاالردیف
کارشناسی 

)میلیون تومان(

 توضیحات

کارکرده ۱3۵دستگاه الکتروفن استیل KW 132 فاقد پالک۱

کارکرده۲۷۴دو دستگاه الکتروموتور KW ۲۰۰ آلمانی۲
کارکرده۱3۰تانکر 3۰/۰۰۰ لیتری با شاسی و متعلقات خراب 3

کارکرده۲۴۰مخزن گازوئیل ۲۰۰۰۰ لیتری ۴
کارکرده۲3۰دو دستگاه اره آتشی سالم ۵

کارکرده۱3۰سیلوی ۷۰ تنی فلزی با پایه 6

- به قیمت روز-ضایعات کلوخه سرباره حدود ۱۰۰۰ تن ۷

- به قیمت روز-سرباره دانه بندی شده ۸

لودر چینی مدل XG۹3۲۱۱ به شماره موتور ۹
B۷6۴۸۸6۰۱۱۲الستیک ۴۵ درصد و شیشه جلو شکسته به 

همراه پاکت مربوطه 

کارکرده۱۱۷۰

۱۰۱3۲ KW کارکرده ۱۱6موتور

مجموعه اسکرابر، شامل سیکلون،  ونچوری، مخزن، لوله های ۱۱
  6۰.۰۰۰ R  مربوطه از قرار هر کیلو

کارکرده ۱

به قیمت روزT 6۰۰ضایعات فوالدی گلوله تقریبا T 6۰۰ تن ۱۲

۱3 3۰ T 3۰ضایعات آهن غراضه تقریبا Tبه قیمت روز 

۷ عدد کوره دوار با قطر ۲ متر و طول 6 متر با موتور گیربکس ۱۴
روسی با شاسی کامل 

کارکرده ۷۱۸۹۰

قیمت  تعداد نام کاالردیف
کارشناسی 

)میلیون تومان(

 توضیحات

کارکرده ۹۰-۷ عدد نوار نقاله 6۰ سانت به طول ۱۰۵ متر با الکتروگیربکس ۱۵

کارکرده۴۵6قیف فلزی تامین مواد با الکتروموتور و ویبره ۱6
خط تانک لیچنگ با نوار نقاله بدون الکتروگیربکس با تابلوی برق ۱۷

و میکسر
سالم ۱۹۱

سالم ۱۱۵میکسر ۱۵۰۰۰ لیتری ۱۸
سالم ۲/۵-۸ عدد کولر آبی 3۵۰۰ و 3 عدد 6۰۰۰ فرسوده ۱۹

کارکرده۱۲6مزدای تک کابین رنگ آبی مدل ۲۰۸6

کارکرده۱۴۵/۵مزدای دوکابین دوگانه سوز رنگ آبی مدل ۲۱۸۷

کارکرده۱۱۹کمپرسور ۲۰۰ لیتری ۲۲

کارکرده ۴۴۴۷ دستگاه راکتی فایر سالم و خراب ۲3

سالم۲۰۰۲۰۰۹۰ عدد رولیک ۹۰، ۷۰، 6۰، ۵۰ به ارزش۲۴

خراب   ۴۵۰۰۰ ریال6موتور کف کش خراب از قرار هر کیلو ۴۵۰۰۰ ریال ۲۵

سالم۱۱۵۰تانکر آب ۲63۰۰۰۰

3 عدد مخزن فلزی به طول 6 متر و قطر ۲ متر ورق 3 میلیمتر و ۲۷
۲ عدد مخزن به طول 6 و قطر ۱۷۵ و یک عدد به طول ۴ متر

 و قطر ۱۸۰
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پسر جوان زن 
مدیرعامل شرکت را دزدید 

زن ثروتمند که در دام 3 جوان افتاده بود با جسارت خاصی توانست فرار 
کند. این زن همسر مدیرعامل یک شرکت خصوصی بود.

شوهر این زن به ماموران گفت: ساعت 5 عصر بود، همسرم برای رفتن 
از  ناشناس  گروهی  شب   10 ساعت  شد،  خارج  کارش  محل  از  خانه   به 
همسرم  دادند  اجازه  که  حالی  در  و  زدند  زنگ  من  به  همسرم  موبایل 
مکالمه کوتاهی با من داشته باشد، خواستند در ازای پرداخت پول همسرم 

را آزاد کنند.
12 ساعت نگذشته بود که مدیرعامل شرکت با کارآگاهان تماس گرفت و 

ادعا کرد همسرش موفق به فرار از دست گروگانگیران شده است.
 این زن به افسر پرونده گفت: در یک لحظه توانستم از خودرو پیاده شده و 
با کمک خواستن از مردم خودم را نجات دهم. وی درباره چگونگی گروگان 
شدن خود گفت: ساعت 6 عصر با ماشینم قصد ورود به داخل پارکینگ را 
داشتم که 2 جوان 30 ساله اسلحه به دست با تهدید سوار خودرویم شدند 
و مرا به صندلی عقب برده و با بستن چشمانم شروع به حرکت کردند، 
پس از چند ساعت در تماسی به همسرم گفتند باید پول پرداخت شود و 
برای اینکه شوهرم را تحت فشار بگذارند اجازه دادند من نیز به وی بگویم 
پول را حتما به آنها بدهد و تهدید کردند در صورت عدم پرداخت پول مرا 

خواهند کشت.
 این زن درباره نحوه فرار خود از دست گروگانگیران گفت: در این مدت 
همراه 2 رباینده در داخل خودرو بودم و آنها با خودروی 206 در سطح شهر 
تردد می کردند تا اینکه در شرایطی که تصور می کردند من قادر به دیدن 
جایی نیستم، از فرصت استفاده کرده و زمانی که یکی از آنها پیاده شد 
و داخل سوپرمارکتی در غرب تهران رفت، از صندلی عقب پیاده شده و با 
داد و فریاد از مردم کمک خواستم که ربایندگان نیز با رها کردن خودرو 

فراری شدند.
 2 چهره نگاری  به  اقدام  بالفاصله  زن  این  راهنمایی های  با  کارآگاهان 
گروگانگیر کردند و خیلی زود با جوان 21 ساله ای به نام »بابک« روبه رو 
شدند که از مجرمان قدیمی بود. مخفیگاه این تبهکار شناسایی شد و پس 
از چندین روز مراقبت های نامحسوس و انجام اقدامات پلیسی، سرانجام 

وی دستگیر شد و اسلحه نیز از مخفیگاهش به دست آمد.
بابک در برابر طعمه اش چاره ای جز اعتراف ندید و در کمتر از یک ساعت 
نام »فرهاد« بود را معرفی کرد.  همدست خود که جوان 27 ساله ای به 
فرهاد نیز خیلی زود به دام افتاد و پرده از توطئه ای برداشت که طراح آن 

»یونس« 28 ساله بود.
حال  در  یونس  نام  به  دوستانم  از  یکی  با  گفت:  تحقیق  تیم  به  فرهاد 
صحبت بودم که گفتم بیکارم، یونس سر صحبت درباره مدیرعامل شرکت 
محل کار خود را باز کرد و گفت مدتی است به این موضوع فکر می کند 
که یکی مثل مدیر شرکتمان آنقدر دارد که نمی داند چه کار کند و یکی 
هم مثل ما بی پول و فقیر و بعد نقشه ربودن همسر مدیرعامل شرکت را 
مطرح کرد و گفت: اگر کسی باشد که بتواند این کار را انجام دهد، مدیر 
را  کار  این  تا  فقط یک خالفکار می خواهم  پول خوبی می دهد،  شرکت 

انجام دهد و من نیز بابک را معرفی کردم.
فرهاد درباره نقش خود در زمان اجرای نقشه آدم ربایی گفت: قرار نبود من 
داخل این کار بشوم اما تسلیم وسوسه بابک و یونس شدم. با توجه به 
اعترافات فرهاد، یونس از سوی مدیرعامل و به عنوان یکی از کارمندان 
از دستگیری  یونس  اطالع  از  پیش  بالفاصله  شرکتش شناسایی شد که 
همدستانش و هرگونه اقدام برای فرار، وی نیز همان روز دستگیر شد و 

جزئیات این گروگانگیری را پذیرفت.

خبر در تالشی دیگر برای مذاکره با ایران؛
سی ان ان:  ترامپ شماره تماس داد

دیپلمات  یک  از  نقل  به  ان  ان  سی  خبری  شبکه 
آمریکایی گزارش داد که ترامپ پس از پیشنهاد تماس 
به مقام های ایران، شماره تلفنی را به سوئیس داد تا 

در اختیار آنها بگذارد.
  به گزارش ایرنا، سی ان ان در تارنمای خود نوشت: 
از  پس  سفید  کاخ  که  گفت  دیپلماتیک  منبع  یک 
پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به مقام 
به  را  تلفنی  شماره  وی،  با  تماس  برای  ایرانی  های 

سوئیس داده که در اختیار تهران بگذارد.
احتماال  گفت:  حال  عین  در  دیپلماتیک  منبع  این 
نمی  قرار  ایران  اختیار  در  را  شماره  این  سوئیس 
به صورت مشخص  ایرانی  های  مقام  آنکه  مگر  دهد، 
اما  باشند؛  داشته  را  شماره  این  دریافت  درخواست 
ظاهرا خیلی بعید است که ایرانی ها این کار را بکنند.
مدعی  سفید  کاخ  های  مقام  ان،  ان  سی  نوشته  به 

هستند که پیشنهاد ترامپ صادقانه است.

آگاه  منابع  از  نقل  به  همچنین  خبری  شبکه  این 
مقام های  داد که  زندانیان گزارش  تبادل  از موضوع 
»محمدباقر  آزادی  برای  آمریکا  درخواست  ایرانی 

نمازی« زندانی ایرانی-آمریکایی را رد کرده اند.
ویژه  نماینده  اوبراین  رابرت  ان،  ان  سی  نوشته  به 
در  ماه  اردیبهشت  اوایل  ها  گروگان  امور  در  آمریکا 
نامه ای به ایران خواستار آزادی نمازی به عنوان پیش 

شرط برای شروع مذاکرات تبادل زندانیان شده بود.
از پیشنهاد محمد جواد  نامه مدت کوتاهی پس  این 
زندانیان  تبادیل  برای  ایران  امور خارجه  وزیر  ظریف 
آمریکایی در ایران با ایرانیانی که در آمریکا به بهانه 
هایی از جمله نقض تحریم ها زندانی هستند، ارسال 

شده است.
منابع آگاه به سی ان ان گفتند که طرف ایرانی این 
پیشنهاد را با این استدالل که هیچ پیش شرطی برای 

مذاکرات نباید تعیین شود، رد کرده است.
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درگیری مرگبار 

راننده تاکسی 

با ۲ مزاحم خیابانی 
2 مزاحم خیابانی که هنگام آزار مسافر زن یک تاکسی، 

راننده آن را کشته بودند دستگیر شدند.
دختر  یک  برای  مزاحمت  قصد  که  دوست  سه 
اینکه  از  تعقیب کردند، غافل  را  داشتندتاکسی سبزرنگ 

سرنوشتی تلخ را رقم خواهند زد.
ساعت 5 عصر رهگذران شاهد ویراژهای پژوی نقره ای 
رنگ بودند. در این درگیری راننده و سرنشینان پژو قصد 
داشتند برای مسافر تاکسی سبزرنگ که زنی جوان بود 
مزاحمت ایجاد کنند که راننده تاکسی مانع این کار شد و 
به این ترتیب راننده پژو با الیی کشی های خطرناک می 

خواست تاکسی را مجبور به توقف کند.
با متوقف شدن پراید سبزرنگ، راننده و سرنشینان پژو از 
خودرویشان پیاده و به سوی راننده تاکسی حمله ور شدند 

و وی را بی رحمانه زیر مشت و لگد گرفتند.
در این درگیری راننده تاکسی که به عقب هل داده شده 
بود تعادل خود را از دست داد و سرش بشدت به جدول 
کنار خیابان برخورد کرد. جوان های مزاحم وقتی دیدند 
آب  جوی  کنار  جان  نیمه  و  شده  خونریزی  دچار  راننده 
افتاده سریع سوار خودرویشان شدند و پا به فرار گذاشتند.

از  تن   2 توسط  بیمارستان  به  تاکسی  راننده  انتقال  با 
وارد  ماجرا  بررسی  برای  نیز  پلیس  از  تیمی  رهگذران، 
عمل شد و تحقیقات خود را آغاز کرد. با گذشت چندین 
ساعت تالش پزشکان برای نجات مرد جوان، ولی وی به 
خاطر شدت ضربه و خونریزی مرگ را در آغوش گرفت. 
با گزارش مرگ راننده تاکسی به بازپرس ویژه قتل دستور 

داد تا سرنخی از جوان های شرور به دست بیاورند.
در تجسس ها یکی از شاهدان که از نزدیک با درگیری 
مرگبار روبه رو بود گفت: راننده تاکسی مرد بسیار خوبی 
بود.  دختر جوانی که کنار خیابان ایستاده بود برای فرار 
ولی  شد  تاکسی  سوار  پژو  سرنشینان  های  مزاحمت  از 
نمی  ویراژهایشان  با  و  نبودند  بردار  دست  ها  جوان  آن 

گذاشتند تاکسی به راه خود ادامه دهد.
وی در ادامه افزود: بین راننده پژو و راننده تاکسی مشاجره 
ای در گرفت و با ویراژهای هولناک پژو، پراید سبزرنگ 
مجبور به توقف شد و 2 جوان تبهکار پس از پیاده شدن 
راننده جوان را زیر باد کتک گرفتند که آخرین ضربه آنان 
باعث زمین خوردن راننده شد و سر وی به جدول برخورد 
توسط  شدند  موفق  دیگر  تحقیقات  در  کارآگاهان  کرد. 
چندین تن از اهالی خیابان شماره پژو را به دست بیاورند 

و با ردیابی آن مالک و نشانی وی را به دست آوردند.
کار  در دستور  این وجود دستگیری 2 جوان جنایتکار  با 
تیم جنایی قرار گرفت و آنان با مراجعه به آدرس مالک و 
تحقیق از وی دریافتند خودرو در روز حادثه در اختیار پسر 
وی بوده است و وی چندین روزی است که به مسافرت 

رفته است.
کارآگاهان ردیابی های ویژه خود را به کار بستند و پس 
 2 در  شدند  موفق  مراقبت  و  تعقیب  هفته  چندین  از 
عملیات غافلگیرانه این 2 جوان را به نام های »محمد« 

و »حمیدرضا« دستگیر کنند.
جوان های شرور در بازجویی ها ادعا کردند که روز حادثه 
یک  در  و  کردند  می  رانندگی  باالیی  بسیار  سرعت  با 
لحظه نزدیک بوده با خودروی تاکسی تصادف کنند، به 
اند و وی در خیابان  اعتراض کرده  همین خاطر به وی 
سد راه آنان شده است و با آچار به سویشان حمله ور شده 
و چاره ای جز دفاع از خود نداشته اند و پس از درگیری 
نیز فکر نمی کردند که راننده به کام مرگ فرو رفته باشد.

به  مرگبار  درگیری  شاهدان  شرور،  جوان   2 ادعاهای  با 
آنان  بین  حضوری  مواجهه  در  و  شدند  دعوت  دادسرا 
برخی  با  »حمیدرضا«  و  »محمد«  که  شد  مشخص 
اظهارات دروغین قصد گمراه کردن پلیس را داشته اند که 
با روبه رو شدن با شاهدان به ناچار لب به اعتراف گشودند.

با مشخص شدن جزییات حادثه، کارآگاهان برای تکمیل 
پرونده بازسازی صحنه جنایت را به اجرا درآوردند و بدین 
ترتیب زوایای تاریک این جنایت نیز برای آنان روشن شد. 
با صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت از سوی بازپرس ، 

پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری فرستاده شد.

پرورش  و  آموزش  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
محوری  حافظه  از  و  کند  اصالح  را  مسیرش  باید 

فاصله بگیرد.
به گزارش ایرنا، سید محمد بطحایی در سفر یک 
روزه خود به نیشابور در جمع تعدادی از معلمان 
این  پرورش  و  آموزش  مدیران  و  پیشکسوت 
شهرستان در اردوگاه شهید رجایی )باغرود( افزود: 
امروز آموزش و پرورش فقط بر حوزه شناختی و 
دانش متمرکز شده و فقط دانش آموزانی را تشویق 

می کند که نمره های 20 بیشتری بگیرند.
ما  فرزندان  ماهیت  و  هویت  امروز  داد:  ادامه  وی 
در فضای مجازی مورد تهدید قرار گرفته است در 
حالی که باید یاد بگیرند که ارزش هویتی ما کمک 

به مظلومان و افتادگان است و آن را حفظ کنند.
تربیت  و  تعلیم  در  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
اسالمی رقابت فردی و این که هر کسی باید فقط 
گلیم خودش را از آب بکشد، جایی ندارد و این را 
باید به فرزندانمان بیاموزیم و آموزش و پرورش هم 

باید به این سمت برود.
پرورش،  و  آموزش  اصلی  کارکرد  افزود:  بطحایی 
باید در سطح  این گفتمان  و  جامعه پذیری است 
در  ویژه  به  که  آن چه  نه  ترویج شود  ها  خانواده 
متوسطه دوم به سراغش رفته ایم و اجرا می کنیم.
وی اضافه کرد: کارکردهای آموزش و پرورش باید 
اصالح شود و این اصالح باید از دوره ابتدایی شروع 
کمک  کتابهای  و  آزمون  راستا  همین  در  و  شود 

درسی را ممنوع کرده ایم.
وزیر آموزش و پرورش گفت: طی یک سال گذشته 
و  آموزش  منطقه  رئیس  دو  و  مدرسه  مدیر  چهار 
قرمزهای  خط  گذاشتن  پا  زیر  علت  به  پرورش 

تعلیم و تربیت لغو ابالغ شده اند.
در  که  بیاموزند  باید  ما  فرزندان  افزود:  بطحایی 
سختیها صبور و کوشا باشند، خشم خود را کنترل 
کنند و دهها هدف آموزشی دیگر که باید به آنها 

برسیم ولی متاسفانه از آنها عقب هستیم.
وی اضافه کرد: امسال بیش از 10 میلیون دانش 

مسابقات  در  داوطلبانه  کشور  سراسر  در  آموز 
فرهنگی و هنری شرکت کردند. 

تحصیلی  سال  در  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
کنونی حدود دو میلیون و 800 هزار دانش آموز و 
معلم در نهضت حفظ جزء 30 قرآن کریم شرکت 
کردند که از این تعداد تا دو هفته پیش 480 هزار 
نفر کل جزء 30 قرآن را حفظ کرده اند. در حالی 
که سال تحصیلی قبل 220 هزار نفر در این برنامه 

شرکت کردند. 
بطحایی افزود: امروز 14 میلیون دانش آموز کشور 
جزء طبقه انقالبی و متدین هستند که در صورت 
نیاز همانند دوران انقالب و جنگ تحمیلی حاضر 
های  نشانه  اینها  و  هستند  ایثار  و  جانفشانی  به 

هویتی ماست. 
وی افزود: نظام برای حفظ این نشانه های هویتی 
محکم برابر نسخه های تجویزی از آن سوی مرزها 
ایستادگی می کند و در روزهای اخیر هم شاهد 

هستیم که هجمه ها سنگین تر شده است.

سلبریتی اینستاگرامی به جرم کالهبرداری به 4 
تا 12 سال زندان محکوم شد.

اتهام  به  را  آلمانی  زن  یک  آمریکا   در  دادگاهی 
نیویورک  بانک های  و  هتل ها  از  کالهبرداری 
زندان  سال   12 تا   4 به  سند  جعل  از  استفاده  با 

محکوم کرد.
توانسته  آنا سوروکین 28 ساله  مطابق گزارش ها 
دالر،  میلیون   67 بردن  ارث  به  تظاهر  با  است 
این  و  کالهبرداری  افراد  از  دالر  هزار   275 مبلغ 
پول را صرف خرید لباس های اشرافی و اقامت در 

هتل های مجلل کند.

قاضی کیسل رئیس دادگاه ایالتی نیویورک پیش از 
اعالم حکم نهایی گفت زرق و برق نیویورک خانم 

سوروکین را کور کرده بوده است.
خانم سوروکین در روسیه متولد شد و سپس در 
کرد.  مهاجرت  آلمان  به  خود  خانواده  با  نوجوانی 
اداره مهاجرت آمریکا در بیانیه ای وی را یک تبعه 
آلمان خوانده است که به صورت غیرقانونی بیش 

از حد در خاک ایاالت متحده اقامت داشته است.
متاسف  خود  اعمال  از  که  گفت  دادگاه  در  متهم 
است. بنابر گفته مقامات قضایی، وی با جعل اسناد 
تا  بانکی تقاضای 22 میلیون دالر وام کرده است 

گالری هنری خود را افتتاح کنند. او که موفق به 
دریافت 100 هزار دالر شد، هیچگاه به پس دادن 
هزینه  آن  دالر  هزار   30 با  و  نکرد  اقدام  وام  این 

اقامت در 11 هتل مجلل را پرداخت کرد.
اینستاگرامی  سلبریتی  یک  که  سوروکین  خانم 
این شبکه  در  در حساب خود  شناخته می شود، 
اجتماعی که هزاران دنبال کننده داشت تصاویری 
با لباس های گران قیمت و زندگی اشرافی منتشر 
خانم  گفته اند  آمریکا  دولتی  مقامات  کرد.  می 
سوروکین می تواند پس از چهار سال تقاضای عفو 

مشروط کند.

بطحایی:  
آموزش و پرورش باید مسیرش را اصالح کند

1۲ سال زندان برای زن معروف اینستاگرامی

آگهی مزایده عمومی 
سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری در نظر دارد نسبت به اجاره پارکینگ های خود به شرح جدول 
ذیل به مدت 2 سال با افزایش سالیانه 10 درصد در سال دوم با مشخصات ذکر شده از طریق برگزاری مزایده عمومی 
اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت خرید اسناد مزایده از تاریخ 98/2/22 لغایت 98/3/6 و جهت 
تسلیم پیشنهادات تا تاریخ 98/3/11 به مدیریت امور قراردادهای شهرداری واقع در کرمان، خیابان سپه مراجعه نمایند در 
ضمن شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و شرکت کنندگان باید مبالغ ذکر شده را به عنوان تضمین شرکت 
در مزایده به یکی از دو صورت وجه نقد واریزی به حساب اعالم شده در اسناد و یا ضمانت نامه بانکی به همراه سایر اسناد 
تحویل نمایند. بازگشایی پاکات در تاریخ 98/3/12 انجام خواهد شد و در صورتیکه برنده در موعد مقرر حاضر به انعقاد 
قرارداد نشود تضمین شرکت در مزایده ایشان به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد گردید. بدیهی است که هزینه چاپ 

آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مزایده می باشد و سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است. 463194

مدیریت ارتباطات و بین الملل شهرداری کرمان 

مساحت  مدت اجاره آدرس پارکینگردیف
)مترمربع(

مبلغ پایه اجاره ماهیانه 
جهت سال اول )ریال(

مبلغ تضمین شرکت 
در مزایده )ریال(

 پارکینگ افضلی پور واقع در1
 جنب بیمارستان افضلی پور

280090/000/000120/000/000 2 سال

 پارکینگ روبروی دانشگاه2
 آزاد اسالمی واقع در بلوار

 ولیعصر

1458/1110/000/00013/000/000 2 سال
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بدنسازی در ماه رمضان

بسیاری از بدنسازان فکر می کنند اگر دو ساعت در روز وزنه نزنند، 
برای  ماه رمضان فرصت خوبی  قدرت عضالتشان کم خواهد شد. 

تغییرکامل برنامه ورزشی است
وجود  به  ورزشکاران  برای  را  ویژه ای  شرایط  رمضان  مبارک  ماه 
رمضان  ماه  از  غیر  ماه های  در  کردن  تمرین  که  می آورد.می دانید 
وعده  میان  وعده های غذایی صبح ها،  بودن  نوبته  یا ۴  به علت ۵ 
صبح و ظهر، نهار، عصرانه، وعده های قبل و بعد از تمرین و شام 

را دارا است. 
 بدن در طول روز با مصرف این وعده های غذایی در ساعات مختلف 
می تواند به راحتی تمامی مواد الزم جهت ترمیم، رشد و ریکاوری 
عضالت را دریافت کند در صورت وجود برنامه غذایی خوب  می توان 
گفت که هر سیستم تمرینی با شرایط بدنی و هدف فرد اجرا کرد.

به طور عالی  از نظر مایعات آب  نیز   همچنین بدن در طول روز 
از  آغاز تمرین سرشار  این شرایط عضالت در  با  هیدراته می شود. 
انرژی با توجه به تغذیه و استراحت خوب که در طول روز به دست 

آورده، آماده استارت تمرین خوب است.
 تمرین کردن در ماه مبارک رمضان باید با شرایط خاص خود باشد، 
میدانید که شما در طول روز هیچ مایعی وارد بدنتان نمی شود و از 
این لحاظ بدن نمی تواند به تمرینات با شدت باال جواب دهد. شما 
باید فقط یک هدف را دنبال کنید آن هم حفظ حجم به دست آمده 
از این ماه است سعی کنید برنامه تمرینی خود را برای این  قبل 

یک ماه عوض کنید و به عضالت و مفاصل خود استراحت دهید. 
 عواقب وزنه نزدن در ماه رمضان بسیار بیشتر از وزنه زدن است ، به 
این دلیل که ممکن است بخاطر عدم تمرین درصد زیادی از توان و 
قدرت خود را از دست بدهید و این در حالی است که عضله از دست 
داده اید ، پس برای اینکه عضله از دست ندهید در ماه رمضان حتما 

حداقل 30 دقیقه تمرین وزنه بعد از افطار داشته باشید.
 سعی کنید که در ماه رمضان ست های خود را بیش از حد نکنید 
و تعداد حرکات در هر ست را 6 حرکت حداکثر قرار دهید ، طی 
افزایش  به  کمک  تمرینی  سیستم  نوع  این  آمریکا  در  تحقیقاتی 

تستوسترون ، حفظ عضله و چربی سوزی باورنکردنی می شود.
 در فاصله بین افطار تا سحر باید سعی کنید بیشترین میزان آب 
را دریافت کنید، حتی اگر نتوانید خوب بخوابید و زیاد آب خوردن 

اذیت تان کند.
 کم آب شدن بدن

آبی شدید  نشان دهنده کم  باشید که تشنه شدن،  یاد داشته  به 
بر  زمان  بدن،  کامل  شدن  هیدراته  بدانید  است  بهتر  است.  بدن 
است و ممکن است چندین ساعت به طول انجامد؛ به خصوص اگر 
هنگام صبح احساس خشکی دهان به شما دست بدهد موضوع را 
تا ۲  از سحر حداقل ۱  تر خواهد کرد. سعی کنید پیش  پیچیده 

لیتر آب بنوشید.
  چه غذاهایی بخوریم

برای یک بدنساز، نوع غذا از زمان خوردن آن مهمتر است؛ برای 
مثال زمانی که شما تمرینهای هوازی و میزان کالری مصرفی خود 

را کمتر کنید از تجمع چربی در بدن جلوگیری خواهید کرد.
 می توانید کالری مواد غذایی را با استفاده از بانک کالری محاسبه 
کنید تا کالری اضافی دریافت نکنید. وقتی پس از افطار احساس 
گرسنگی شدیدی داشتید، آب بهترین چیزی است که می تواند به 

شما کمک کند.
 پیش از اینکه چیزی بخورید، حداقل یک لیتر آب بنوشید و ۲0 
دقیقه صبر کنید، سپس غذا بخورید؛ بهترین غذایی که می توانید 

بالفاصله پس از باز کردن روزه بخورید تعدادی خرما است.
 زمانی که روزه هستید بدنتان نسبت به مواقع دیگر سال به تغذیه 
مناسب تری نیاز دارد؛ پس حتماً از خوردن شیرینی و خوراکیهای 
مضر جداً خودداری کنید. اگر همیشه دوست داشتید غذاهای سالم 
تری مصرف کنید، ماه رمضان بهترین زمان برای عملی کردن این 

کار است.
و  پروتئین  و  کنید  سالم مصرف  غذایی  مواد  بیشتر،  کنید   سعی 
چیز  همه  بگنجانید.  خود  غذایی  برنامه  در  را  بیشتری  سبزیجات 

بستگی به کنترل میزان پروتئین مصرفی شما دارد.
 چه تمرینهایی انجام دهیم

بسیاری از بدنسازان فکر می کنند اگر دو ساعت در روز وزنه نزنند، 
برای  ماه رمضان فرصت خوبی  قدرت عضالتشان کم خواهد شد. 
تمرینهای  فقط  روز  هر  شما  اگر  است؛  ورزشی  برنامه  تغییرکامل 
اسکات، ددلیفت و پرس سینه انجام می دادید، می توانید با همین 
تمرینها یک تمرین ساده و کامل ۴۵ دقیقه ای طراحی کرده و سه 
بار در هفته انجام دهید. سعی کنید در این یک ماه به کلی سبک 

تمرین کردن خود را متنوع کنید و تغییر دهید.
 خواب

اگر می خواهید در ماه رمضان حجم عضالت تان را بیشتر کنید و 
قویتر شوید، الزم نیست از زمان خوابتان کم کنید؛ زیرا با این کار 
کمبود کالری پیدا کرده و حجم عضله بیشتری از دست خواهید 

داد. سعی کنید در مجموع ۷ تا ۸ ساعت در روز استراحت کنید.

نخستین دوره رقابت های آزاد رنکینگ دارت 
استان کرمان، جام "تکریم رمضان با ورزش" 
و  بانوان  بخش  دو  در  برتر  نفرات  معرفی  با 

آقایان به کار خود پایان داد.
رضا شفیعی، مسئول اجرایی مسابقات دارت 
شهرستان کرمان در گفت و گو با خبرنگار 

گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، 
استان  دارت  رنکینگ  آزاد  مسابقات  گفت: 
یادمان  ورزش،  با  رمضان  تکریم  جام  کرمان 
بزرگداشت  و  ایران  اسالمی  انقالب  بنیانگذار 
حضور  با  کرمان  استان  شهید   6۵00 کنگره 
آقا  و  خانم  ی  کننده  شرکت  سی  از  بیش 

به مدت دو روز در خانه دارت کرمان برگزار 
که  ها  رقابت  این  پایان  در  افزود:  وی  شد. 
در بخش انفرادی انجام شد، در بخش بانوان 
به  یزدانپناه  پور  زهرا  و  نسب  جابری  فریده 
ترتیب عناوین اول و دوم را به خود اختصاص 
نیز  ریکی  نسرین  و  سخنور  دالرام  و  دادند 

شفیعی  شدند.  سوم  مشترک  صورت  به 
هم  فرسنگی  جمعه  ملیحه  کرد:  تصریح 
توانست باالترین فینیش را از آن خود کند. 
شهرستان  دارت  مسابقات  اجرایی  مسئول 
کرمان یادآور شد: در بخش آقایان نیز، امیر 
راد  زمانی  رضا  محمد  و  آبادی  زنگی  مهدی 

حسین  و  ایستادند  دوم  و  اول  سکوی  بر 
رضوانی و محمدرضا شمس الدین سعید هم 
به مقام سوم مشترک دست یافتند. شفیعی 
را  آقایان  بخش  در  فینیش  باالترین  افزود: 
امیر مهدی زنگی آبادی  با ۱۲۲ و امیر رضا 

سلیمانی  با ۱۱6 امتیاز به ثبت رساندند.

مهدی قائدی هافبک استقالل سرانجام در پرونده 
جنجالی تصادف بوشهر مقصر شناخته شد. دادگاه 
رای نهایی را در این پرونده صادر کرد که طبق آن 

قائدی به یک سال حبس محکوم شد.
 به گزارش جام جم آنالین  ، البته رای به شکلی است 
که او می تواند زندان را بخرد. این بازیکن همچنین 

باید ۲00 ساعت در مدارس فوتبال کار اجباری کند. 
احمدرضا  دیه مرحوم  قائدی همچنین محکوم شد 
شاکر را پرداخت کند. او همچنین باید بابت آسیب 

هزینه  کند.  پرداخت  دیه  نیز  رهنما  خانم  دیدگی 
های خسارت به ماشین ام وی ام نیز برعهده قائدی 

است.

زهره  هدایت  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه  بسکتبال  تیم 
به  برابر هنگ کنگ  برتری  با  مربی کرمانی  خالقی، 
بسکتبال 3  قهرمانی  رقابت های  نهایی  نیمه  مرحله 

در 3 دانشجویان آسیا صعود کرد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
 3 در   3 بسکتبال  رقابت های  دوره  پنجمین  جوان  
کشور  در  جاری  اردیبهشت   ۱6 از  آسیا  دانشجویان 
 ۲۲ تا  و  است  آغاز شده  من  کین  تایپه شهر  چین 

از ۷  تیم  رقابت ها ۱0  این  در  دارد.  ادامه  ماه  همین 
مغولستان،  تیم(،  )دو  چین  مالزی،  اندونزی،  کشور 
کشور  آزاد(  )دانشگاه  ایران  و  فیلیپین  تایپه،  چین 

شرکت کردند.
گروهی  صورت  به  تیمی   ۴ گروه  دو  در  مسابقات 

پیگیری می شود.
به  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دختران  بسکتبال  تیم 
دانشگاهی  ورزش های  ملی  فدراسیون  از  نمایندگی 

یزدیان طهرانی، شیدا  ورزشکارکیمیا  ترکیب چهار  با 
شجاعی، سمیه ثابت زاده، سمانه ثابت زاده و مربیگری 
زهره خالقی )کرمان( و سرپرستی گیتی متین در این 

رقابت ها شرکت کرده است.
خود  بازی  نخستین  در  کشورمان  دانشجویان  تیم 
پیروزی  به  بر ۱3  نتیجه ۱۴  با  نماینده چین  مقابل 
رسید و در دومین مسابقه خود نیز با نتیجه ۱۹ بر 

۱۲ از سد تیم مغولستان گذشت.

چهارمین  و  سومین  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  تیم 
دیدار خود نیز موفق شد چین تایپه و نماینده کشور 
هنگ کنگ را از پیش رو برداشته و به جمع چهار تیم 
نهایی راه یابد و به عنوان تیم سرگروه صعود خود را به 

مرحله نیمه نهایی قطعی کند.
تیم های برتر این مسابقات جواز حضور در رقابت های 
لیگ جهانی بسکتبال 3 در 3 دانشجویان جهان را به 

دست خواهند آورد.

پایان مسابقات دارت جام رمضان در کرمان

مهدی قائدی به یکسال حبس محکوم شد

با همراهی مربی کرمانی انجام شد؛
صعود بسکتبالیست های ایران به مرحله نیمه نهایی رقابت های قهرمانی آسیا

خبر

مهدی طارمی باید در تابستان تیم جدید خود را برای فصل 
بعد مشخص کند.

به  رو  الغرافه  با  طارمی  مهدی  قرارداد  ایسنا،  گزارش   به   
اتمام است و رداستار بلگراد قهرمان لیگ صربستان به شدت 

خواستار جذب این بازیکن شده است.

عالوه بر این تیم، گزینه بازگشت به پرسپولیس تیم سابق او 
نیز وجود دارد.

همچنین هادرزفیلد انگلیس، براگا پرتغال، دیناموکیف و یک 
باشگاه اسپانیایی و چند تیم ترکیه ای نیز خواستار جذب این 

بازیکن شده است.

دستگیری  از  ریگان  زیست  محیط  اداره  رئیس 
شکارچی حرفه ای در  شهرستان ریگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
اداره محیط زیست  ابراهیمی رئیس  ،  حمزه  جوان  
زیست  محیط  حفاظت  یگان  ماموران  گفت:  ریگان 

اطالعاتی  عملیات  انجام  از  پس  ریگان  شهرستان 
متخلف حرفه ای  فرد  به دستگیری  موفق  ماهه  چند 
که به صورت غیر قانونی اقدام به شکار حیات وحش 
می نمود ، شدند. وی بیان کرد: ماموران یگان حفاظت 
محیط  حفاظت  یگان  همکاری  به  شهرستان  این 

از کسب مجوز های الزم  زیست شهرستان فهرج پس 
اقدام به بازرسی از محل اختفاء فرد یاد شده کردند.

رئیس اداره محیط زیست ریگان تصریح کرد:براساس 
آثار و مستندات تعداد چهار راس کل و بز، دو راس قوچ 
و میش، یک قالده گرگ، یک قالده شغال شکار شده 

به همراه یک قبضه سالح ساچمه زنی و یک دستگاه 
دوربین کشف گردید. ابراهیمی گفت: الزم به توضیح 
نمود  اعتراف  خود  جرم  به  بالفاصله  که  متهم  است 
پس از تشکیل پرونده برای سیر دیگر مراحل قانونی 

تحویل مقامات قضایی گردید.

کدام تیم ها خواهان 
طارمی هستند؟

دستگیری شکارچی که گرگ ها هم از دستش در امان نبودند
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گزارش »کرمان امروز« از دومین جشن ساالنه موسیقی جوان انجمن نغمه ماندگار کرمان: 

مراسم دومین جشن ساالنه موسیقی جوان انجمن نغمه 
موسیقی  جوان  هنرمندان  از  تجلیل  هدف  با  ماندگار، 
استان کرمان سه شنبه شب هفته گذشته 17 اردیبهشت 

ماه در تاالر فرهنگسرای کوثر کرمان برگزار شد. 
ارشاد  و  فرهنگ  مدیر کل  با حضور  مراسم که  این  در 
زاده،  گالب  محمدعلی  سید  کرمان،  استان  اسالمی 
استاد  برهانی،  داریوش  استاد  موسیقی همچون  اساتید 
محمد میرزایی، پیروز ارجمند، آریا انوش ماهری و شمار 
زیادی از هنرمندان جوان موسیقی استان کرمان برگزار 
می شد، سخنرانی چند تن از اساتید پیرامون موسیقی، 
اجرای گروه موالنا و آیین معرفی و تجلیل از برگزیدگان 

این دوره از جشن سه بخش اصلی مراسم بود. 
جوان و ماندگار

در  کرمان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر 
ماه  رسیدن  فرا  مناسبت  به  تبریک  با  مراسم  این  آغاز 
مبارک رمضان از مدیریت و اعضای انجمن نغمه ماندگار 
قدردانی کرد و گفت: این انجمن  نماد یک انجمن مردم 
طول  در  نظم  و  ریزی  برنامه  با  که  است  هنری  نهاد 
سال با هدف ارتقای موسیقی شهر و دیار استان کرمان 
فعالیت می کند و از آنجا که در این انجمن مردم نهاد 
جوانان در حال فعالیت هستند قطعا کارهای این انجمن 
این  ارتباط  گفت:  علیزاده  محمدرضا  هست.  ماندگار 
انجمن با جامعه موسیقی کرمان ارتباطی نزدیک و قابل 
تقدیر است. وی در پایان گفت: بنده از تمامی هنرمندان 
جوان و اساتید پیشکسوتی که در راستای ارتقای فعالیت 
های نغمه ماندگار تالش می کنند سپاسگزاری می کنم. 

کرمان و موسیقی
درباره  مراسم  این  در  نیز  زاده  گالب  محمدعلی  استاد 
در  حاضرین  با  را  اطالعاتی  کرمان  استان  در  موسیقی 
میان گذاشت. وی به مناسبت اداره انجمن توسط جوان 
ها گفت: ما اگر بخواهیم یک تفاوت بین کودک، جوان و 
پیر قایل شویم اینگونه است که کودک در حال زندگی 
می کند، جوان در آینده و پیر در گذشته. جوان ها در 
ها  جوان  خود  را  آینده  این  و  کنند  می  زندگی  آینده 

باید بسازند. 
های  خاستگاه  از  یکی  کرمان  گفت:  زاده سپس  گالب 
افضل  ابوحامد  زمینه  این  در  و  است  کشور  موسیقی 
که  وقتی  گفت:  زمینه  این  در  و  آورد  مثال  را  کرمانی 
فردی  که  پادشاهی   ( غز  دینار  ملک  پیش  ابوحامد 
بوده  کرده  مجروح  را  وی  صورت  تیر  یک  با  ناشناس 
از  تر  وحشتناک  بسیار  انتقامی  به  تصمیم  فرد  این  و 
آقامحمدخان از مردم کرمان را داشته است( می رود به 
فکر می افتد که امروز موسیقی درمانی کند. از همین 
ابابکر  اسم  به  خوب  بسیار  خواننده  یک  با  ابوحامد  رو 
که صوتی داوودی داشته است نزد ملک دینار می رود 
ابابکر  که  وقتی  گیرد.  می  را  ابابکر  آوازخوانی  اجازه  و 
آوازش را خواند، ملک دینار دو زانو در مقابل این دو می 

نشیند و انتقام را فراموش می کند. 
قاجار  زمان  در  یا  داد:  ادامه  کرمانی  شناس  تاریخ  این 
حاکم کرمان ) ابراهیم خان ظهیر الدوله( نزد فتحعلی 
شاه می رود و یکی از معجزات موجود در کرمان را آواز 
بی نظیر فردی به اسم محمدعلی گنگ می داند و اینکه 
این  طنین  از  ها  مرزنگی  الله  که  دارد  آوازی  فرد  این 
صوت به هم می خورند. فتحلی شاه ابتدا باور نمی کند و 
وقتی که محمدعلی در کاخ فتحعلی شاه آواز می خواند 
دقیقا این اتفاق رخ می دهد. گالب زاده گفت: روح اهلل 

خالقی و زنده یاد ایرج بسطامی از دیگر نوابغ موسیقی 
ما هستند و سرگذشت روح اهلل خالقی نشان از این دارد 
که زن ها نیز در زمینه موسیقی در استان کرمان فعالیت 
داشته اند. مادر روح اهلل خالقی ) مخلوقه خانم( بود که 
وی را به جانب موسیقی سوق داد. وی در پایان گفت: 
ارزش هایی در حوزه  کرمان دارای چنین استعدادها و 
در  خوبی  بسیار  هنرمندان  نیز  امروز  و  است  موسیقی 
استان کرمان در حال فعالیت هستند که موجب افتخار 

کرمانی ها هستند. 
موسیقی و جوانی

ارتباط  پیرامون  مراسم  این  در  نیز  ارجمند  پیروز  دکتر 
گفته  به  کرد.  آغاز  را  خود  سخنان  جوانی  و  موسیقی 
پیروز ارجمند و بر اساس یافته های علم پزشکی مراحل 
رشد موسیقی در انسان از دوران جنینی آغاز می شود و 
از همین رو است که برخی برای رشد بهتر مغز کودک 
مخصوص  کمربندهای  همچون  هایی  روش  با  خود 
نیز  تولد  از  قبل  خود  کودک  برای  دیگر  های  شیوه  و 
ریتم  بخش  گفت:   ارجمند  کنند.  می  پخش  موسیقی 
مغز تا حدود 4 تا 5 سالگی در کودک کامل می شود. 
تا حدود 10 سالگی بخش ملودی و تا 15 سالگی بخش 
هارمونی یا چند صدایی. از همین رو ما نمی توانیم در 

دوران کودکی آهنگسازی را به کودک آموزش دهیم. 
وی ادامه داد: افرادی که از کودکی آموزش موسیقی را 
شروع می کنند اعتماد به نفس و هوش بهتری دارند و 
در دروسی همچون ریاضی بسیار موفق تر هستند. قدرت 

تصمیم گیری و تجزیه تحلیل بهتری دارند. 
تا 25  بهداشت جهانی سن 15  ارجمند گفت: سازمان 
اخیر  های  سال  در  اما  داند  می  جوانی  سن  را  سالگی 
تا  حتی  را  جوانی  که سن  است  شده  منتشر  ای  مقاله 
65 سالگی جلو برده است. بر اساس این مقاله شاخص 
هایی تعریف شده است که بر اساس سنجش آن ها هر 
فرد می تواند بگوید نیروی جوانی دارد یا خیر. یکی از 
این شاخص ها میزان لذت بردن فرد از موسیقی است. 
از دیگر شاخص ها رقص و به ویژه رقص های گروهی و 
آیینی است و به عنوان مثال در برخی مناطق همچون 
تربت جام و کردستان مردم نیروی جوانی بیشتری دارند. 
باید  گفت:  جوانان  به  توصیه  در  موسیقی  مدرس  این 
برای  خوب موسیقی بشنوید و موسیقی خوب بشنوید. 
شنیدن برخی از انواع موسیقی و به ویژه موسیقی های 
کالسیک و خوب اگر لذت نمی بریم باید آموزش هایی را 
برای درک و دریافت انواع موسیقی ببینیم. آموزش هایی 
که در جهان انجمن های فیالرمونیک بر عهده دارند و 
فراگیر  ایران هنوز  انجمن ها در  از  نوع  این  آنجا که  از 
نشده اند در نتیجه انجمن هایی همچون نغمه ماندگار 
این رسالت را بر عهده گرفته اند که موسیقی خوب را به 

مخاطبان معرفی کنند.
نقد هنرمندان کرمان

پیروز ازجمند در بخش دیگری از سخنان خود در توصیه 
و  پشتکار  گفت:  کرمان  موسیقی  جوان  هنرمندان  به 
عالقه، شرایط خانوادگی یا محیط، آموزش و شانس چهار 
فاکتوری هستند که سرنوشت هنری هر انسانی را تعیین 
می کند. یکی از مهمترین این فاکتورها شانس است و به 
ویژه این شانس که در طول زندگی انسان هایی در مسیر 
سرنوشت  توانند  می  که  گیرند  می  قرار  انسان  زندگی 
کم  بسیار  که  هایی  شانس  کنند.  متحول  کامال  را  وی 
مثال  عنوان  به  آید.  می  پیش  ما  برای  زندگی  در طول 
شانس موسیقیایی بنده دکتر ناظر زاده کرمانی بوده است 
و پیشنهاد وی پیرامون تحقیق در موسیقی محلی استان 
کرمان باعث شد که مسیر موسیقیایی من و حتی رشته 

دانشگاهی ام کامال تغییر کند. 
وی ادامه داد: در بین هنرمندان به ویژه جوان کرمان یک 
غرور کاذب وجود دارد و همواره احساس می کنند که 
خود دانای کل هستند. استاد باستانی پاریزی گفته اند 
که کرمانی ها مرض تواضع دارند و این در حالی است که 
به عقیده بنده این تواضع در ظاهر است و اتفاقا در باطن 

کرمانی ها بسیار مغرور هستند. غروری که در طول تاریخ 
و گذشته فواید بسیار زیادی را داشته است اما در دنیای 
امروز این غرور عاملی بسیار بازدارنده برای پیشرفت های 
کرمان  استان  در  مثال  عنوان  به  است.  هنری  ویژه  به 
گروه نوازی موسیقی و تداوم فعالیت گروه های موسیقی 
کمرنگ تر از دیگر استان ها است. کمتر شهری را سراغ 
دور  یکدیگر  از  موسیقی  اهالی  اینقدر  آن  در  که  دارم 
هنرمندان  دیگر  کند  می  پیشرفت  کسی  اگر  و  هستند 
ناراحت می شوند. این در حالی است که در این وضعیت 

بازنده اصلی همه ما خواهیم بود و هنر کرمان. 
موسیقی و لهجه

استاد محمد میرزایی آخرین سخنران این جشن بود که 
میان  در  هنرمندان  با  را  هایی  توصیه  در سخنان خود 
گذاشت. استاد میرزایی گفت: ساختار موسیقی ما متکی 
به وزن و ریتم است و حتی خواندن ما بر مبنای غزل، 
وزن و عاشقانگی است. بعضی افراد گاهی با شکست این 
وزن ها می خواهند که کاری نو کنند و این باعث اتفاقی 
بد می شود. ما باید ذات موسیقی مان را بشناسیم. بیان 
آن  در  اتفاقی  هر  که  ندارد  را  قابلیت  این  ما  گفتار  و 
با  شخصا  بنده  نیست.  منفی  چیزی  اصال  این  و  بیفتد 
از گفت و گوی تمدن ها ) در هنر( شده  برداشتی که 
است مخالفم. آواز ما زمانی ضربه خورد که همه با یک 
همین  اساس  بر  ما  آوازی  مکاتب  خواندند.  آواز  لهجه 
تفاوت لهجه ها شکل گرفته است. این در حالی است که 
امروزه آوازخوانی در مکتب های مختلف همچون تهران، 
اصفهان و ... کامال یکسان شده است. همانگونه که صدا 
و سیما باعث شده است که همه مردم با لهجه تهرانی 
صحبت کنند موسیقی و آواز ما نیز امروزه کامال به یک 
روش اجرا می شود. میرزایی گفت: لهجه ای که به لحاظ 
موسیقی  های  لطف  از  دارد  وجود  موسیقی  در  اقلیمی 
به شعر  این است که  اساس خواهش من  این  بر  است. 
خیلی اهمیت بدهید. آن هم ماهیت و ذات شعر. اگر ما 
شیوه بیان یک شعر را به خوبی بدانیم در زمان استفاده 
از آن در موسیقی اصالت را به درست خوانی شعر می 
می  تنظیم  شعر  همین  اساس  بر  را  موسیقی  و   دهیم 

کنیم. اینکه درست خوانی شعر را فدای یک ریتم کنیم 
بسیار غلط است. 

زمان،  هنرمند  یک  کرد:  توصیه  پایان  در  استاد  این 
جغرافیا و تاریخش را بشناسد و بر موسیقی تسلط داشته 
افتد. کهنه  اتفاق می  به خود  نیز خود  نو  باشد حرکت 
دیروز اگر زیبا بود، تازه هم دیروز هم فردا بود. تازه امروز 
اگر بی معنی است، کهنه است و آنی است و فانی است.

برگزیدگان دومین جشن ساالنه
پس از سخنرانی های انجام شده و اجرای چندین قطعه 
موسیقی جذاب توسط گروه موالنا به سرپرستی احسان 
قربانی، بیانیه این دوره از جشن توسط دبیر انجمن سید 
کریم الدین نظام زاده قرائت شد. در بخش هایی از این 
بیانیه به این موضوع اشاره شده بود که در اولین جشن 
موسیقی  هنرمندان  گذشته  سال  هفت  سوابق  سالیانه 

کرمان معیار بوده است و در جشن اخیر و از این پس 
شود.  می  بررسی  افراد  گذشته  سال  یک  سوابق  صرفا 
این  در  شرکت  و  حضور  خواهان  نیز  خود  که  افرادی 
انجمن  به  بررسی  برای  را  خود  سوابق  و  باشند  مراسم 
تالیفات، کسب  تولیدات،  بیانیه  این  بر اساس  بفرستند. 
و  داخلی  معتبر  های  جشنواره  در  برگزیده  های  مقام 
خارجی، اجراها و کنسرت ها، تحصیل در دانشگاه های 
خاص، تدریس موثر و فعالیت های فرهنگی با توجه به 
اصلی  معیارهای  متقاضیان  توسط  شده  ارائه  مستندات 

برای بررسی سوابق افراد هستند. 
برگزیده  دو  ماندگار  نغمه  انجمن  ساالنه  جشن  دومین 
داشت؛ مهرناز مهرابی پور نوازنده سازهای تنبور و دف 
رشته  دانشجوی  و  سنتور  نوازنده  رو   مجتبی خوش  و 

موسیقی گرایش آهنگسازی دانشگاه تهران. 

هنر ماندگار
گزارش و عکس: 

سعید احمدی

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت حکیم مس جهت حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه که ساعت 14 روز 
سه شنبه مورخ 1398/2/31 در محل سالن کنفرانس شرکت سرمایه گذاری صنایع مس افق کرمان واقع در شهر مس 

سرچشمه برگزار می شود، دعوت به عمل می آید.
دستور کار جلسه: 

1- ارائه صورت های مالی و استماع گزارش هیات مدیره منتهی به سال مالی 1397/12/29
2- استماع گزارش بازرس قانونی شرکت 3- انتخاب اعضاء هیأت مدیره 4- انتخاب بازرس قانونی برای سال مالی 1398

5- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 
هیأت مدیره شرکت خدمات بهداشتی درمانی حکیم مس 

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت خدمات بهداشتی درمانی حکیم مس به شماره ثبت 680 
رفسنجان جهت شرکت در مجمع عمومی فوق العاده که در ساعت 30: 14 روز سه شنبه مورخ 98/2/31 
در محل سالن کنفرانس شرکت سرمایه گذاری صنایع مس افق کرمان واقع در شهرمس سرچشمه برگزار 

می گردد دعوت به عمل می آید.
دستور کار جلسه: 

1-افزایش سرمایه 
هیأت مدیره شرکت خدمات بهداشتی درمانی حکیم مس 

آگهی دعوت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت حکیم مس 
سهامی خاص )شماره ثبت 680 رفسنجان(

آگهی دعوت جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت خدمات بهداشتی درمانی حکیم مس 


