
هشت صفحه    1000 تومان دوشنبه 30 اردیبهشت ماه 14/1398 رمضان 1440/ 20 می 2019/سال بیست و چهارم شماره 3000  

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی :

کمک های مردم کرمان 

به محرومان 40 درصد افزایش یافت

آغاز طرح بسیج ملی فشارخون در کرمان

2

2

آسیب های اجتماعی 

یادداشتی به بهانه گذر از سالروز درگذشت 
پروفسور پروانه وثوق:

کودکان  علم سرطان شناسی 

مدیون وثوق است

2

5

3

2

3

2

دادستان کرمان خبر داد:

متالشی شدن 13 باند 

کرمان  تهیه و توزیع سالح در 

داستان یک سفرنامه:

حج فقرا 
بخش سوم

یادی از یادداشت دکتر باستانی پاریزی به مناسبت انتشار پانصدمین شماره  کرمان امروز  -  به قلم یحیی فتح نجات

هزاره سوم از کرمان دیروز تا کرمان امروز  -  به قلم مسعود خالقی

تنها عشق است که بیستون را می شکافد  -   به قلم میرسید عباس روح االمینی

کرمان امروزی ها تا امروز   -   به قلم سیده فریبا روح االمینی کرمان امروز و  از 

که با طرب می گذرد  -  به قلم ناصر فرهادی )پاژ( دریاب دمی 

نامه ای ممهور به سه هزارمین عشق-   به قلم مهدیه السادات میر مهدی حسینی

سه هزارمین سالم در طالع بهار 98 نوشته شد  -  به قلم محمد فتح نجات

ســــه   هـزارمیــــن
WWW.KERMANEMROOZ.COM
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دو قطعه زمین با کاربری مسکونی تجاری 
واقع در بلوار شهید صدوقی بلوار زغال سنگ
 واگذار می گردد. تلفن تماس: 09121990437

به يك نفر نیروي دفتري جهت کار در شرکت 
تجهیزات پزشکي نیازمنديم. 

 excel و word  ظاهر آراسته و آشنا با
شماره تماس 09140952508

بدین وسیله به اطالع تمامی دارندگان پروانه کسب معتبر در کلیه 
رسته های شغلی صنف نجار و مبلساز شهرستان کرمان می رساند در 
صورت تمایل به عضویت در هیات مدیره و بازرسی صنف مذکور، می 
توانند از تاریخ 1٣٩٨/٠٣/٠1 به مدت 15 روز کاری نسبت به ثبت 
نام در سامانه اصناف )iraninasnaf.ir در بخش ثبت نام داوطلبین 

انتخابات اتحادیه های صنفی( اقدام نمایند.
مدارک مورد نیاز:

 1- پروانه کسب معتبر 2- مدرک تحصیلی حداقل دیپلم برای افراد فاقد 
سابقه عضویت در هیات مدیره ٣- حداکثر سن 75 سال 

هومن سیوندی پور 
رئیس هیات اجرايی برگزاری انتخابات 
اتحاديه های صنفی شهرستان کرمان 

بدین وسیله به اطالع تمامی دارندگان پروانه کسب معتبر در کلیه 
رسته های شغلی صنف عمده فروشان  مواد غذایی شهرستان کرمان 
می رساند در صورت تمایل به عضویت در هیات مدیره و بازرسی 
صنف مذکور، می توانند از تاریخ 1٣٩٨/٠٣/٠1 به مدت 15 روز 
کاری نسبت به ثبت نام در سامانه اصناف )iraninasnaf.ir در 
بخش ثبت نام داوطلبین انتخابات اتحادیه های صنفی( اقدام نمایند.

مدارک مورد نیاز:
 1- پروانه کسب معتبر 2- مدرک تحصیلی حداقل دیپلم برای افراد فاقد 

سابقه عضویت در هیات مدیره ٣- حداکثر سن 75 سال 
هومن سیوندی پور 

رئیس هیات اجرايی برگزاری انتخابات 
اتحاديه های صنفی شهرستان کرمان 

بدین وسیله به اطالع تمامی دارندگان پروانه کسب معتبر در کلیه 
رسته های شغلی صنف  آجیل و خشکبار شهرستان کرمان می 
رساند در صورت تمایل به عضویت در هیات مدیره و بازرسی صنف 
مذکور، می توانند از تاریخ 1٣٩٨/٠٣/٠1   به مدت 15 روز کاری 
نسبت به ثبت نام در سامانه اصناف )iraninasnaf.ir در بخش 

ثبت نام داوطلبین انتخابات اتحادیه های صنفی( اقدام نمایند.
مدارک مورد نیاز:

 1- پروانه کسب معتبر 2- مدرک تحصیلی حداقل دیپلم برای افراد فاقد 
سابقه عضویت در هیات مدیره ٣- حداکثر سن 75 سال 

هومن سیوندی پور 
رئیس هیات اجرايی برگزاری انتخابات 
اتحاديه های صنفی شهرستان کرمان 

بدین وسیله به اطالع تمامی دارندگان پروانه کسب معتبر در کلیه 
رسته های شغلی صنف حمل و نقل و مسافربری شهرستان کرمان 
می رساند در صورت تمایل به عضویت در هیات مدیره و بازرسی 
صنف مذکور، می توانند از تاریخ 1٣٩٨/٠٣/٠1   به مدت 15 روز 
کاری نسبت به ثبت نام در سامانه اصناف )iraninasnaf.ir در 
بخش ثبت نام داوطلبین انتخابات اتحادیه های صنفی( اقدام نمایند.

مدارک مورد نیاز:
 1- پروانه کسب معتبر 2- مدرک تحصیلی حداقل دیپلم برای افراد فاقد 

سابقه عضویت در هیات مدیره ٣- حداکثر سن 75 سال 
هومن سیوندی پور 

رئیس هیات اجرايی برگزاری انتخابات 
اتحاديه های صنفی شهرستان کرمان 

بدین وسیله به اطالع تمامی دارندگان پروانه کسب معتبر در کلیه 
رسته های شغلی صنف اغذیه فروشان شهرستان کرمان می رساند 
در صورت تمایل به عضویت در هیات مدیره و بازرسی صنف مذکور، 
می توانند  از تاریخ 1٣٩٨/٠٣/٠1   به مدت 15 روز کاری نسبت 
به ثبت نام در سامانه اصناف )iraninasnaf.ir در بخش ثبت نام 

داوطلبین انتخابات اتحادیه های صنفی( اقدام نمایند.
مدارک مورد نیاز:

 1- پروانه کسب معتبر 2- مدرک تحصیلی حداقل دیپلم برای افراد فاقد 
سابقه عضویت در هیات مدیره ٣- حداکثر سن 75 سال 

هومن سیوندی پور 
رئیس هیات اجرايی برگزاری انتخابات 
اتحاديه های صنفی شهرستان کرمان 

بدین وسیله به اطالع تمامی دارندگان پروانه کسب معتبر در کلیه 
رسته های شغلی صنف محصوالت فرهنگی شهرستان کرمان می 
رساند در صورت تمایل به عضویت در هیات مدیره و بازرسی صنف 
مذکور، می توانند  از تاریخ 1٣٩٨/٠٣/٠1   به مدت 15 روز کاری 
نسبت به ثبت نام در سامانه اصناف )iraninasnaf.ir در بخش 

ثبت نام داوطلبین انتخابات اتحادیه های صنفی( اقدام نمایند.
مدارک مورد نیاز:

 1- پروانه کسب معتبر 2- مدرک تحصیلی حداقل دیپلم برای افراد فاقد 
سابقه عضویت در هیات مدیره ٣- حداکثر سن 75 سال 

هومن سیوندی پور 
رئیس هیات اجرايی برگزاری انتخابات 
اتحاديه های صنفی شهرستان کرمان 

بدین وسیله به اطالع تمامی دارندگان پروانه کسب معتبر در کلیه 
رسته های شغلی صنف هیات مدیره و بازرسان اتحادیه صنف لوازم، 
ماشین آالت و نهاده های کشاورزی شهرستان کرمان می رساند در 
صورت تمایل به عضویت در هیات مدیره و بازرسی صنف مذکور، می 
توانند  از تاریخ 1٣٩٨/٠٣/٠1   به مدت 15 روز کاری نسبت به ثبت 
نام در سامانه اصناف )iraninasnaf.ir در بخش ثبت نام داوطلبین 

انتخابات اتحادیه های صنفی( اقدام نمایند.
مدارک مورد نیاز:

 1- پروانه کسب معتبر 2- مدرک تحصیلی حداقل دیپلم برای افراد فاقد 
سابقه عضویت در هیات مدیره ٣- حداکثر سن 75 سال 

هومن سیوندی پور 
رئیس هیات اجرايی برگزاری انتخابات 
اتحاديه های صنفی شهرستان کرمان 

شرکت سیمرغ واحد کرمان در نظر دارد نسبت به 
خرید بتن آماده به مقدار حدود 15٠٠ متر مکعب با 
عیارهای 2٠٠، 25٠، ٣٠٠ و ٣5٠ تحویل در سایت 
مزرعه شماره ٣ واقع در کیلومتر ٣ منطقه بهرامجرد 
- نگار در یک دوره ٩ ماهه را )تا پایان سال ٩٨( به 
صورت تدریجی براساس شرایط پیشرفت فیزیکی از 
فروشندگان بتن آماده که دارای گواهی های الزم از 
مراجع ذیصالح کشور می باشند به صورت نقدی پس 

از تحویل در مزرعه خریداری نماید.
برای دریافت  آید  به عمل می  از عالقمندان دعوت 
اسناد مناقصه پس از انتشار آگهی ظرف مدت 5 روز به 
امور اداری شرکت واقع در خیابان امام خمینی - نبش 

کوچه 27 مراجعه فرمایند.
تلفن تماس: 03432225690

شرکت سیمرغ واحد کرمان 

فروشــی

آگهی فراخوان ثبت نام 
از داوطلبین عضویت 

در هیات مدیره و بازرسان اتحادیه 
صنف نجار و مبلساز شهرستان کرمان 

آگهی فراخوان ثبت نام از داوطلبین 
عضویت در هیات مدیره و بازرسان

 اتحادیه صنف عمده فروشان
 مواد غذایی شهرستان کرمان 

آگهی فراخوان ثبت نام 
از داوطلبین عضویت 

در هیات مدیره و بازرسان اتحادیه 
صنف آجیل و خشکبار شهرستان کرمان 

آگهی فراخوان ثبت نام 
از داوطلبین عضویت در هیات مدیره

 و بازرسان اتحادیه صنف 
حمل و نقل و مسافربری شهرستان کرمان 

آگهی فراخوان ثبت نام 
از داوطلبین عضویت 

در هیات مدیره و بازرسان اتحادیه 
صنف اغذیه فروشان شهرستان کرمان 

آگهی فراخوان ثبت نام 
از داوطلبین عضویت 

در هیات مدیره و بازرسان اتحادیه 
صنف محصوالت فرهنگی شهرستان کرمان 

آگهی مناقصه 

آگهی فراخوان ثبت نام از داوطلبین عضویت 
در هیات مدیره و بازرسان اتحادیه 

صنف لوازم، ماشین آالت و نهاده های 
کشاورزی شهرستان کرمان 

دعوت به همکاري مردم کرمان   23 سال است 
که واقعیت را در 

»کرمان امروز« می خوانند



دو دوشنبه 30 اردیبهشت ماه 14/1398 رمضان 1440/ 20 می 2019/سال بیست و چهارم شماره 3000 
اخبار استان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان کرمان گفت: کمک 
های مردم این استان طی سال گذشته با وجود تنگناهای اقتصادی 
افزایش  از آن  به سال قبل  و مشکالت موجود 40 درصد نسبت 

داشته و این رقم در کشور نیز الگو است.
اینکه ماه رمضان فرصت  بیان  با  ایرنا، یحیی صادقی   به گزارش 
مغتنمی برای کمک بیشتر به محرومان است تاکید کرد: در حال 

حاضر 42 هزار و 500 حامی سرپرستی حدود سه هزار فرزند یتیم 
در استان کرمان را بر عهده دارند که 102 نفر از این افراد از خارج 

از کشور، کمک های خود را به ایتام می رسانند.
وی ادامه داد: سرانه پرداختی به ایتام به صورت ماهانه در استان 
بیشتری  تامل  است  و الزم  است  تومان  هزار  کرمان حدود 124 
درباره این میزان کمک ها انجام شود تا بتوان کمک های بیشتری 

را به این افراد اختصاص داد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان کرمان اظهار کرد: 
در سال 97 بالغ بر چهار هزار حامی جدید به جمع حامیان ایتام 
از  تومان  میلیارد  در مجموع 30  و  اضافه شده  کرمان  استان  در 

سوی مردم و حامیان به ایتام اختصاص یافته است.
و  برشمرد  امداد  کمیته  های  اولویت  از  را  توانمندسازی  صادقی، 
ادامه داد: این نهاد یکی از دستگاه های موفق در کشور است و یک 
سوم اشتغال خرد ایجاد شده در کشور مربوط به کمیته امداد بوده 
و برتر کشور در حوزه ایجاد اشتغال را به خود اختصاص داده است.

قرض  تسهیالت  تومان  میلیارد   113 گذشته  سال  افزود:  وی 
یافته و در  امداد اختصاص  افراد تحت پوشش کمیته  به  الحسنه 
پایدار  ایجاد شده است که مشاغل  مجموع 6 هزار و 200 شغل 

هستند و گرانقیمت نیستند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان کرمان تاکید کرد: 
به دلیل نظارت های مستمر انجام شده از طرح های اشتغالزا، این 

کارها پایدار هستند و منجر به خودکفایی خانواده شده اند و در 
کنار نظارت های مستمر به بازاریابی و فروش محصوالت تولیدی 

خانواده های تحت پوشش کمیته امداد نیز توجه شده است.
به خوبی  استان کرمان  اخیر، مردم  یادآور شد: در سیل  صادقی 
واگذار  امداد  کمیته  به  کمک  تومان  میلیارد  سه  و  درخشیدند 
زده  استان های سیل  به  را  ها  این کمک  امداد  و کمیته  کردند 

ارسال کرد.
وی بر توسعه کمک های مردمی به کمیته امداد تاکید کرد و ادامه 
داد: در تسهیالت قرض الحسنه برای ایجاد اشتغال در بین خانواده 
های تحت پوشش کمیته امداد، بسته های تشویقی برای افرادی 
که اعضای خانواده های تحت پوشش کمیته امداد را به کار گیرند، 

در نظر گرفته شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان کرمان خاطرنشان 
کرد: به ازای به کارگیری هر فرزند تحت پوشش کمیته امداد بحق 
به  و  پرداخت شده  نهاد  این  از سوی  به مدت 2 سال  آنها  بیمه 
ازای هر نفر 200 میلیون ریال تسهیالت به کارآفرینان اختصاص 

می یابد.
اشاره  نیز  کرمان  استان  در  زکات  ساماندهی  موضوع  به  صادقی 
این ستاد  به  را  مردم زکات خود  داریم همه  انتظار  بیان کرد:  و 
بینی  پیش  های  زمینه  در  خوبی  به  تا  دهند  اختصاص  متمرکز 

شده هزینه شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی 

کمک های مردم کرمان به محرومان 40 درصد افزایش یافت

خبر
آغاز طرح بسیج ملی 

فشارخون در کرمان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان از آغاز اجرای طرح بسیج ملی کنترل 
فشار خون باال و شناسایی افراد مبتال به پرفشاری خون، در استان کرمان 

خبر داد.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان و بنا به اعالم 
پایگاه اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، حمیدرضا رشیدی نژاد 
با بیان اینکه اجرای طرح بسیج ملی  رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
کنترل فشار خون باال و شناسایی افراد مبتال به پرفشاری خون، گامی بزرگ 
در راستای سالمت جامعه است، گفت: این طرح همزمان با سراسر کشور 
در استان کرمان نیز از 27 اردیبهشت )روز جهانی فشار خون( آغازشده و 

تا 15 تیر ادامه دارد.
وی با بیان اینکه طرح بسیج ملی کنترل فشار خون باال در دو مرحله اجرا 
می شود، افزود: دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز در مرحله نخست که همان 
اطالع رسانی، حساس سازی و آگاه سازی جامعه نسبت به این موضوع است 

برنامه ریزی های الزم را اندیشیده است.
رشیدی نژاد با بیان اینکه مرحله دوم طرح بسیج ملی کنترل فشار خون باال 
از 17 خرداد اجرایی می شود و در این مرحله افراد باالی 30 سال جامعه 
حوزه های  گفت:  می گیرند،  قرار  غربالگری  مورد  خون  فشار  نظر  از  هدف 
دانشجویان  دانشگاه،  فرهنگی  دانشجویی،  درمان،  بهداشت،  اجتماعی، 
رشته های پزشکی، داروسازی، پرستاری و پیراپزشکی به عنوان افرادی که 
این طرح  اصلی  و هدایت  اند  انتخاب شده  را کنترل می کنند  فشار خون 
از سوی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در استان صورت 

می گیرد.
وی با بیان اینکه پیش بینی می شود در سطح کشور، حدود 20 میلیون نفر 
فشار خون آن ها اندازه گیری شود و حدود دو میلیون نفر بیمار مبتال به 
فشار خون باال شناسایی شود، بیان کرد: پیش بینی شده در استان کرمان 
نیز از حدود 700 هزار نفر فشار خون گرفته شود که 350هزار نفر آن تحت 

پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان هستند.
خانه های بهداشت ومراکز جامع سالمت به عنوان محل مراجعه مردم در 

نظر گرفته شده است.
به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان پیش بینی می شود 10 درصد 

این جمعیت به عنوان افراد پرفشار خون شناسایی شوند.
از  جلوگیری  نمک،  کردن  مصرف  کم  گفت:  عروق  و  قلب  تخصص  فوق 
اضافه وزن، ورزش کردن و تحرک داشتن، عدم استعمال تنباکو، سیگار و 
خودداری از مصرف الکل از راه های پیشگیری از ابتال به بیماری پرفشاری 

خون است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب 
استان خبر داد:

سم پاشی 61هزار هکتار از اراضی 

جنوب کرمان 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان از ادامه مبارزه با ملخ 
های صحرایی خبر داد و گفت: از ابتدای مبارزه با این حشرات تاکنون 61 

هزار هکتار از اراضی جنوب استان سم پاشی شده است.
افزود: بیش از 90 درصد  ایرنا،  با خبرنگار   سعید برخوری در گفت و گو 
مبارزه با ملخ های صحرایی در جنوب استان کرمان به صورت زمینی انجام 

شده است.
وی ادامه داد: 17 سم پاش ULV )پشت وانتی( در منطقه جنوب کرمان 
فعالیت سم پاشی را انجام می دهند و هر سم پاش ULV روزانه 300 تا 

400 هکتار از زمین ها را سم پاشی می کند.
برخوری اظهار کرد: مبارزه با آفت ملخ صحرایی با همکاری و عزم جدی 
همه دستگاه ها در جنوب استان کرمان در حال انجام است و جای هیچگونه 

نگرانی نیست. 
با تالش  رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: خوشبختانه 
مردم و همکارانمان در سازمان جهاد کشاوری و همچنین تدابیری که اتخاذ 

کرده ایم، هیچ ملخی وارد مزارع نشده و اوضاع تحت کنترل است.
انجام  با ملخ به صورت لکه گیری در حال  بیان کرد: عملیات مبارزه  وی 
است و به تمامی مدیران جهاد کشاورزی و مسئوالن هفت شهرستان جنوبی 
کرمان هشدار داده شده تا در صورت مشاهده هر گونه دسته های ملخ، مورد 

را سریعا گزارش و مبارزه علیه آنها انجام شود.
کنترل  در  مبارزه جدی  عربستان سعودی سال گذشته  اینکه  به  توجه  با 
ملخ ها انجام نداده، این حشرات مخرب با ورود به ایران از تنگه هرمز عبور 
خوزستان،  کرمان،  جنوب  هرمزگان،  جمله  از  کشور  جنوبی  استان های  و 

بوشهر و فارس را آلوده کرده اند.

محمدعلی جوشایی 

تأکید کرد:

ضرورت خلق آثار هنری 

تأثیرگذار برای ترویج 

فرهنگ ایثار و شهادت
کرمان  شهرداری  اجتماعی  فرهنگی  معاون 
نیروی  با  شهرداری  تنگاتنگ  همکاری  از 
انتظامی استان برای هرچه بهتر برگزار شدن 

یادواره شهدای نیروی انتظامی خبر داد.
محمدعلی جوشایی در دیدار معاون اجتماعی 
نیروی انتظامی استان کرمان با وی، با بیان 
این که باید برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
در جامعه به ویژه در نسل جوان تالش کنیم، 
نیروی  یادواره شهدای  برپایی  گفت: در کنار 
انتظامی، باید با خلق آثار هنری تأثیرگذار در 
فضای مجازی و محیطی، نسل جوان جامعه 

را با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا کنیم.
وی ضمن تأکید بر همکاری شهرداری برای 
انتظامی،  نیروی  شهدای  یادواره  اجرای 
فضای  در  یادواره  این  تبلیغات  ازجمله 
فرهنگی  معاونت  در  گفت:  شهر  محیطی 
اجتماعی شهرداری کرمان، در حال راه اندازی 
گروهی متشکل از جوانان خوش فکر در حوزۀ 
ساخت کلیپ و موشن گرافیک هستیم که به 
نیروی  شهدای  یادواره  برگزاری  مناسبت 
ساخت  برای  گروه  این  ظرفیت  از  انتظامی، 
در  خالقانه  موشن گرافیک های  و  کلیپ ها 
بهره  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  ترویج  زمینۀ 

خواهیم برد.
شهر  معابر  نام گذاری  اولویت  به  جوشایی 
تخصصی  کمیتۀ  در  شهدا  نام  به  کرمان 
در  که  کرمان  شهرداری  معابر  نام گذاری 
می شود،  برگزار  اجتماعی  فرهنگی  معاونت 
اشاره کرد و گفت: در همین زمینه نام گذاری 
معبری به نام سردار شهید منصور زنده روح، 
از شهدای نیروی انتظامی در دستور کار قرار 

دارد.
وی افزود: شهرداری کرمان در تنظیف محل 
برگزاری یادواره شهدا، فراهم کردن اتوبوس 
برای ایاب و ذهاب مردم به محل برگزاری 

یادواره و سایر موارد آماده همکاری است.  

دادستان کرمان خبر داد:
متالشی شدن 13 باند تهیه و توزیع سالح در کرمان

کرمان  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
توزیع  و  ورود  تهیه،  باند   13 شدن  متالشی  از 
کل  اداره  توسط  شکاری  و  جنگی  سالحهای 

اطالعات استان کرمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی 
تشریح  در  ساالری  دادخدا  کرمان،  دادگستری 
جزئیات این خبر اظهار کرد: با توجه به نقش پر 
رنگ انواع سالحهای غیر مجاز در تولید جرم و به 
خصوص جرایم خشن و ضد امنیتی و در راستای 
مردم  و  شهروندان  برای  پایدار  امنیت  برقراری 
شریف استان کرمان مقابله با باندهای وارد کننده 
اسلحه به کشور از طریق مرزهای شرقی و غربی 
کشور و توزیع آن در داخل کشور به خصوص در 
در  راهبردی  طرح  یک  عنوان  به  کرمان  استان 
گرفته  قرار  استان  اطالعات  کل  اداره  کار  دستور 

است.
وی اعالم کرد: با انجام کارهای اطالعاتی و عملیاتی 
و با دستورات و احکام قضائی، سربازان گمنام امام 
موفق  استان  اطالعات  کل  اداره  در  )عج(  زمان 
شدند 13 باند ورود، تهیه و توزیع انواع سالحهای 
و  داده  قرار  ضربه  مورد  و  شناسایی  را  مجاز  غیر 

اعضای اصلی و سر شاخه های این باندها دستگیر 
و تحویل مراجع قضائی استان قرار گرفته و پرونده 

این افراد در حال تحقیقات و رسیدگی قرار دارد.
ساالری بیان کرد: تاکنون از این باندها 265 قبضه 
و  مجاز  غیر  شکاری  و  جنگی  اسلحه های  انواع 

مهمات مربوطه کشف و توقیف شده است.
کرمان  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
انواع  دستگاه   20 شده  منهدم  باندهای  از  افزود: 

خودروهای تیز رو توقیف شده است.
وی در پایان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات شبانه 

روزی سربازان گمنام امام زمان در مجموعه اداره 
کل اطالعات استان کرمان و قضات ذی مدخل در 
امر برقراری نظم و امنیت پایدار در استان کرمان 
و به خصوص در مباحث مقابله با جرایم خشن و 
کرمان  استان  مطلوب  امنیت  افزود:  امنیتی  ضد 
حاصل تالش های مجاهد گونه همه عوامل تولید 
امنیت اعم از اداره کل اطالعات، نیروهای پلیس، 
سپاه پاسداران ارتش، هوانیروز و مجموعه قضائی 
و اجرایی و همدلی همه این مجموعه در برقراری 

نظم و امنیت برای احاد جامعه است.

مدیر کل بهزیستی کرمان : 

 باید سیاست های کاربردی برای افزایش نرخ جمعیت اتخاذ شود
شورای راهبردی جمعیت با حضور مدیر کل بهزیستی 
احوال، معاون سیاسی  ، مدیر کل ثبت  استان کرمان 
محل  در  مسئوالن   از  جمعی  و  استاندار  امنیتی 

استانداری برگزار شد .
کرمان  بهزیستی  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان با 
اشاره به جمعیت سالم و کارآمد برای داشتن جامعه ای 
مقام معظم  لبخند رضایت  برای مشاهده   : پویا گفت 
رهبری باید عالوه بر افزایش حمایت از خانواده هایی که 
قصد فرزند پروری دارند ، مشوق های اداری را نیز برای 

خانواده ها پیش بینی نماییم .
صادق زاده با تاکید بر تدوین برنامه هایی برای داشتن 
سالمندی سالم عنوان کرد : برنامه ها و اقدامات باید به 
از ظرفیت  استفاده  با  سالم  سالمندی  مدیریت  سمت 

استانی و هم افزایی بین سازمان های متولی سوق داده 
شود .

و  ترین  حساس  از  یکی  سالمندان  اینکه  بیان  با  وی 
ارزشمندترین قشر یک جامعه محسوب می شوند اظهار 
کرد : باید برای رفاه اجتماعی و اقتصادی این افراد  و 
همچنین فراهم نمودن شرایط بهتر زیستن سالمندان 

خدمات مناسبی ارائه شود .
نرخ  کاهش  به  اشاره  با  کرمان  بهزیستی  کل  مدیر 
نزدیک  آینده ای  در  ایران  جمعیت   : گفت  جمعیت 
پیر می شود وهمچنین  در حال از دست دادن پنجره 
جمعیتی هستیم که باید سیاست های کاربردی برای 

افزایش نرخ جمعیت اتخاذ گردد.
محمدصادق بصیری در شورای راهبردی جمعیت استان 
کرمان افزود: آموزش و پرورش، دانشگاه ها و ورزش و 

جوانان از نظر نیروی انسانی از سرمایه دارترین دستگاه 
و  روز  شرایط  با  متناسب  باید  و  هستند  کشور  های 
براساس زمانی که در اختیار دارند، زمینه های مناسب 

برای جوانان را ایجاد کنند.
وی با تاکید بر اینکه در حوزه جوانان و جمعیت باید 
داد،  قرار  توجه  مورد  را  موجود  ریزفاکتورهای  تمامی 
اظهارداشت: باید چالش ها و مشکالت ناشی از پائین 
بودن نرخ رشد جمعیت و سایر مسائل این حوزه را از 
طریق رسانه ها با مردم در میان گذاشت تا بر اساس 

تعامل موجود در راستای رفع آنها اقدام شود.
کنار  در  است که  این  ما  مهم  کرد: وظیفه  تاکید  وی 
موضوع فرزند آوری به موضوع فرزند پروری نیز توجه 
کنیم تا جامعه ای پاک، صاف و سالم برای آینده رقم 

بخورد.

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 

آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(آگهی مزایده
شهرداری کیانشهر به استناد ردیف اعتباری پیش بینی شده در بودجه مصوب سال 98 در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات خدمات تنظیف 
و نگهداری فضای ســبز خود را مطابق شــرح خدمات ذیل به مدت یک سال به بخش خصوصی واگذار نماید بدین وسیله از کلیه شرکتهای واجد شرایط با داشتن 
اساســنامه مرتبط با موضوع مناقصه دعوت به عمل می آید جهت دریافت اســناد مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته ضمن همراه داشــتن معرفی نامه و 

فیش بانکی به مبلغ 400000 ریال واریز شده به حساب 3100000156008 نزد بانک ملی شعبه پابدانا به نام شهرداری مراجعه نمایند.
نگهداری و آبیاری فضای سبز 16000 مترمربع 

جمع آوری زباله شهری روزانه 4 تن 
نظافت معابر میادین سطح شهر به صورت هفتگی به متراژ تقریبی 150000 مترمربع 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه بایستی به صورت ضمانت بانکی )مدت اعتبار 12 ماه( یا واریز وجه نقد به حساب سپرده 3100003377008 نزد بانک ملی شعبه 
پابدانا به نفع شــهرداری کیانشــهر ارائه گردد. سایر شرایط و اطالعات در اســناد مناقصه مندرج می باشد. بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله 

روابط عمومی شهرداری کیانشهرقبول شروط شهرداری کیانشهر می باشد.
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یادداشت های 

گاه و بی گاه

مدرسه 
امروزه به هر کوی و برزن می روی مدرسه هایی با عنوان 
ارایه خدمات  برشمردن  با  بینی که هر کدام  متفاوت می 
تدریس خود، شناسایی و با مزیتی برتری خود را در بین 
مدرسه های دیگر نشان می دهند ولی وقتی به گذشته بر 
می گردیم همه مدرسه ها فقط یک عنوان آن هم دولتی 
داشت و همه حرفی در موارد مختلف برای گفتن داشتند 
درس  آن  در  پیش  قرن  نیم  که  ای  مدرسه  همین  مثل 
عوارض  پنج  درآمد صدی  محل  از  اگر چه  می خواندم 
شهرداری ساخته شده و در منطقه محروم واقع بود اما نام 
یک شخصیت بزرگ ایرانی همچون مدرسه های دیگر بر 
آن نهاده بودند و همه می دانیم حرف اول را در مدرسه 
باالی  در  او  از  نقاشی شده  زد. پس تصویری  تربیت می 
نظر  از  باشد  ما  الگوی  تا  بودند  کرده  نصب  ورودی  در 
درسی هم معلم از همان روز اول ما را تشویق به نوشتن می 
کرد که دیگر وقتی برای کار دیگر نداشته باشیم. مقوله فن 
انواع  اتاق بزرگ که در آن  آوری اطالعات هم به یک 
میان  داشت.  اختصاص  بود  مهیا  آموزشی  کمک  وسایل 
وعده و غذای گرم و میوه درختان مدرسه هم همیشه آماده 
و  زبان خودشان  با  خواندند  می  سرود  روز  هر  همه  بود. 
کاری نداشتند دیگری چه می خواند در پایان ورزش دو، 
پرش و والیبال جز الینفک ساعت فراغت بود. راستی از 
فوتبال نگفتم بچه ها همیشه توپ پالستیکی همراه داشتند 
ودروازه ها هم فاصله بین دو سنگ قبر در مدرسه تعیین 
می شد. گفتم قبر بله خدا را شکر فرصتی هم همیشه بود تا 
بر گذشتگان که به نوعی همه مدیون آنها بودیم و هستیم 

درودی بفرستیم.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

داستان یک سفرنامه:

حج فقرا 
بخش اعظمی از زمین ها و بازارهای اطراف مدرسه که 
جزو این موقوفه بوده خوشبختانه پس از سالها تصرف در 
شرف بازگشت به جایگاه قانونی خود قرار گرفته است. 
خان  عباسقلی  موقوفه  از  بخشی  و  مدرسه  ماندگاری 

شاملو مرهون عوامل زیر است: 
1 - یکی از عوامل اصلی بقای مدرسه عباسقلی خان 
رقبه   76 شامل  که  است  بوده  موقوفاتش  زیاد  تعداد 
روستا و چند عمل خیر دیگر از جمله روشنایی و معطر 
سازی حرم رضوی – قنات ها و باغ ها در تربت جام و 
هرات - مراکز تجاری – آسیای آبی – کاروانسرا و حمام 
بوده است. بسیاری از این رقبات به صورت 6 دانگ وقف 
بر 250  افزون  بوده و در آمدی  مدرسه عباسقلی خان 

تومان در زمان وقف داشته است.
2 - واقف تولیت موقوفه را در زمان حیات خویش برای 
خود محفوظ داشته و پس از خود به اقرب و ارشد اوالد 
خویش تفویض نموده است و در صورت انقراض اوالدش 
تولیت موقوفات را به یکی از بزرگان عشایر شاملو که به 
صفات نیک مشهور است سپرده است. بی شک عباسقلی 
خان انسان دنیا دیده و با تجربه ای بوده است. او احتماالً 
سرنوشت اماکن وقفی را در طی زمان به خوبی مشاهد 
کرده که چگونه این اماکن به مرور زمان از نعمت متولی 
پیوست  می  تاریخ  به  آنها  سرنوشت  و  ماندند  محروم 
اکنون پس از گذشت حدود 360 سال از ساخت مدرسه 
عباسقلی خان شاملو متاسفانه تنها سه رقبه از موقوفات 
باقی مانده است عوامل  بی شمار عباسقلی خان شاملو 
بسیاری در طی زمان و مکان در کاهش موقوفات مدرسه 

عباسقلی خان شاملو دخیل بوده است که عبارتند از : 
3 - -1 جدایی هرات از ایران

4 - مهمترین واقعه که باعث کاهش موقوفات عباسقلی 
خان شاملو بوده نزاع وارثان عباسقلی خان بر سر تولیت 
سال   70 حدود  موقوفه  تصرف  به  منجر  که  موقوفات 
توسط اداره اوقاف گردید و عدم نظارت و اداره مناسب 
سال   70 مدت  این  در طی  اوقاف  اداره  توسط  موقوفه 
است.  زده  موقوفه  ریشه  به  تیشه  که  موقوفه  رقبات  بر 
یادگار  و  بازمانده  تنها  شاملو  خان  عباسقلی  مدرسه 
بنای نخستین  با همان  مدارس عصر صفوی در مشهد 
و کاشی کاری ها و نمای اولیه در تاریخ 1357/04/26 
به شماره 1617 در فهرست آثار ملی ثبت گردیده است. 
در سال 1376 شمسی بخشی از قسمت شمالی مدرسه 
عباسقلی خان در مسیر توسعه حریم حرم رضوی و فلکه 
حرم مطهر حضرت رضا )ع( قرار گرفت و سر در ورودی 
توسط  تاریخی  ارزش  به سبب  در سال 1376 شمسی 
مهندسان آستان قدس رضوی به طور ماهرانه ای با ریل 

ده متر به عقب کشیده و به مدرسه متصل شد.
این مدرسه در حال حاضر دایر و دارای 90 حجره است 
و نزدیک به 180 نفر طالب جوان که همه آنها جزو فارغ 
علوم  تحصیل  به  آن  در  هستند  دانشگاهی  التحصیالن 

دینی اشتغال دارند.
اداره موقوفات عباسقلی خان شاملو به مدت 70 سال 
با  و  بوده  مشهد  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  نظر  تحت 
اساس  بر  و  واقف  فرزندان  و  بازماندگان  های  پیگیری 
متن وقف نامه و رای دیوان عالی کشور حکم تولیت از 
آقای مرتضی شاملو که در  نام  به  سال 1387 شمسی 
حال حاضر فرزند ارشد از نسل هشتم واقف است صادر 
گردیده و از زمان به عهده گرفتن تولیت مذکور توسط 
نامبرده تحوالت بسیار چشم گیری در امور موقوفه، اعم 
از احیاء برخی از رقبات و سامان دهی وضعیت مدرسه رخ 
داده است که به تصریح کارشناسان و خبرگان اقدامات 
صورت گرفته در این 11 سال از مجموع اقدامات انجام 

شده در 70 سال گذشته به مراتب بیشتر بوده است. 
اردیبهشت   15 یکشنبه  روز  صبح   10 ساعت   «

ماه« 
تا ساعت 11  از مدرسه عباسقلی خان  بازدید  از  قبل 
کریم  دارالقرآن  از  و  رفتم  رضوی  مطهر  حرم  به  صبح 
آستان قدس رضوی که روبه روی مدرسه پریزاد است و 
در حج فقرا قسمت اول موفق نشدم از آن بازدید کنم 
این بار دار القرآن کریم باز بود و توانستم این اطالعات 

را به دست بیاورم.
یا  درب  دو  مدرسه  تاریخچه  از  مختصری   «

دارالقرآن کریم آستان قدس رضوی« 
این مدرسه یکی از زیباترین نمونه های سبک معماری 
الدین  غیاث  توسط  که  است  تیموری  عصر  تراش  آجر 
امیر یوسف خواجه بهادر در سال 843 ه – ق هم دوره 
علوم  طالب  تحصیل  برای  گوهرشاد  مسجد  ساخت  با 
دینی احداث شده است. این بنا مدتی به نام بانی اولیه 
اش » یوسف خواجه« و سپس به مدرسه دو در به علت 
وجود دو در ورودی در شرق و غرب مشهور شده است. 
دارالقرآن کریم در زمینی به مساحت 500 متر مربع در 
دو طبقه شامل 32 حجره است و دو گنبد به رنگ آبی 
آسمانی در دو ضلع شرقی و غربی آن قرار گرفته است. 
و  اماکن  مجموعه  مرکز  در  اکنون  هم  در  دو  مدرسه 
بیوتات حرم مطهر رضوی قرار گرفته و به دستور تولیت 
معظم آستان قدس رضوی مرمت شده است و از سال 
به  و حدیث  قرآنی  علوم  آموزش  1381 شمسی جهت 
عنوان دارالقرآن در اختیار آموزش علوم قرآنی و حدیث 
قرار گرفته است. در حال حاضر محافل انس با قرآن و 
کالس های آموزشی اداره آموزش علوم قرآن و حدیث 

در این مکان برگزار می شود.

» رواق ها« 
رواق به مکان های سر پوشیده در حرم رضوی گفته 

می شود که عبارتند از : 
1 - رواق حاتم خانی
2 - رواق دارالسعاده
3 - رواق دارالضیافه

4 - رواق گنبد ا... وردیخان
5 - رواق توحید خانه 

6 - رواق دار الفیض
7 - رواق دارالشکر

8 - رواق داراالخالص
9 - رواق دارالشرف

10 - رواق دارالسیاده
11 - رواق دارالحفاظ
12 - رواق دارالسالم
13 - رواق دار الغره

14 - رواق دارالسرور
15 - رواق دارالذکر
16 - رواق دارالزهد

17 - رواق شیخ بهایی
18 - رواق دارالعباده
19 - رواق دار الوالیه
20 - رواق دارالهدایه
21 - رواق دارالرحمه
22 - رواق دارالکرامه

23 - دارالحکمه
24 - رواق کوثر

25 - رواق امام خمینی
26 - رواق غدیر

» رواق های زیر سطحی«
1 - رواق حضرت معصومه )س(

2 - رواق دارلحجه
3 - رواق شیخ طوسی

4 - رواق دارالرحمه
5 – رواق شیخ ُحر عاملی

6 - رواق حضرت زهرا )س(
» مقابر و اماکن مهم در آستان مقدس رضوی« 

1 - مقبره شیخ محمد عارف ) پیر پاالندوز(
2 - مقبره شیخ بهایی

3 - مقبره شیخ طبرسی
4 - ایوان طال ) صحن جمهوری اسالمی(

5 - ایوان طال ) صحن انقالب اسالمی(
6 - مقبره شیخ ُحر عاملی

7 - پنجره فوالد
8 - سقاخانه 

9 - شاخص ساعت شرعی
10 ساعت صحن آزادی

11 - ساعت بزرگ صحن انقالب اسالمی
12 – نقاره خانه ) صحن نواب صفوی(

13 - ایوان طال ) صحن آزادی(
14 - سقاخانه ) صحن جمهوری اسالمی(

15 - مقبره شیخ نخودکی
16 - مقبره شیخ جعفر مجتهدی

» عصر یکشنبه 15 اردیبهشت ماه«
ساعت 3 بعد از ظهر یکی از مینی بوس های هتل را 
مهدی  آرامگاه  و  فردوسی  آرامگاه  به  که  کردیم  اجاره 
اخوان ثالث و هارونیه برویم آقای محّمد ضرغامی یکی 
از راننده هایی که با هتل قرارداد داشت به ندای ما لبیک 
گفت و در معیت ایشان و گروه 11 نفری خانوادگی ما 
فردوسی حرکت کردیم. محوطه های  آرامگاه  به طرف 
اطراف آرامگاه را برای احداث پارک کنده بودند و به یک 
سختی راه طوالنی را در میان گرد و خاک طی کردیم تا 
به آرامگاه فردوسی رسیدیم. به قول خود فردوسی بسی 

خوشبختانه  رسیدیم.  آرامگاه  محوطه  به  تا  بردیم  رنج 
اولیای امور به قدر و ارزش فردوسی پی برده اند و هر 
در  که  بودند  داده  فردوسی  بزرگداشت  در  پیامی  یک 

محوطه آرامگاه نصب شده بود. 
موزه  به  سری  فردوسی  آرامگاه  از  بازدیدی  از  پس 
فردوسی زدیم و سپس از آرامگاه مهدی اخوان ثالث که 
زیر سایه فردوسی آرمیده است بازدید کردیم. ای کاش 
رودخانه  در  شاعر  حیات  در  ثالث  اخوان  مهدی  دختر 
کرج غرق نشده بود و اخوان بقیه عمرش را در ناراحتی 

و حرمان بسر نمی برد.
پس از بازدید از آرامگاه مهدی اخوان ثالث دوباره سوار 

مینی بوس شدیم و به ساختمان هارونیه رفتیم.
» هارونیه ) خانقاه – آرامگاه توس(«

آرامگاهی  یا  خانقاه  اصل  در  هارونیه  به  مشهور  بنای 
متعلق به اّول قرن هشتم هجری قمری است. این بنا بعد 
از واقعه مخرب مغول ساخته شده است و هیچ ارتباطی 

با هارون الرشید و بقعه و زندان وی ندارد.
هارون الرشید در سال 193 ه - ق که جهت سرکوب 
شورشیان به خراسان سفر کرده بود در شهر مشهد در 
شده  مدفون  خراسان  پیشین  والی  کاخ  در  و  گذشته 
است. آنگاه پسرش مأمون برای وی بقعه ای ساخته که 
حضرت رضا )ع( هم پس از شهادت در سال 203 ه – ق 
در همان بقعه دفن شده است. بنابراین بقعه هارونی در 
اصل همان بقعه مطهر حضرت رضا )ع( بوده که ضریح 
مطهر امام رضا )ع( در قسمت غربی آن قرار گرفته است. 
این بنا تحت شماره 1758 به ثبت ملی هم رسیده است 
و قدمت این بنا به ایلخانان مغول میرسد. هوای این بنا 

همیشه 10 درجه نسبت به بیرون خنک تر است.
ارتفاع بنا 32 متر تا گنبد است و تا طبقه زیرین ارتفاع 
آن به 42 متر می رسد. این بنا در سال 1347 شمسی 
بازسازی کامل شده است. در هنگام بازگشت از بازدید 
ناگهان  زدم  می  قدم  که  هارونیه  محوطه  در  هارونیه 
متوجه قبر ساده ای با سنگ قبر ساده تری شدم وقتی 

نوشته روی آن را خواندم آه از نهادم برآمد.
جهان  و  ایران  های  دانشگاه  بزرگ  استادان  از  یکی 
عین زندگیش که ساده و بی آالیش بود در این مکان 
زیبا آرام گرفته بود. روی سنگ قبر این کلمات نوشته 

شده بود . » آرامگاه شادروان استاد دکتر سید حسین 
خدیوجم « فرزند مرحوم سید محّمد علی. تولد : دی 
مهرماه 1365 شمسی.   24 وفات  1306 شمسی  ماه 
دکتر سید حسین خدیوجم در 59 سالگی فوت کرده 
بود. علت عمر کم او را خوب متوجه شدم. پسرش علی 
در سن 20 سالگی یکی از دانشجویان مستعد در بین 
تحصیلی  سال  دّوم  نیمه  در   . بود  هایش  همکالسی 
ناگهان روز به روز ضعیف تر میشد. اطباء مرض او را 
نوعی سرطان نادر شناسایی کردند. در اسفند ماه او را 
در بیمارستان بستری کردند و مرتب تحت نظر پزشک 
بود. 27 اسفند ماه علی به پدرش میگوید بابا من خفه 

شدم دوست دارم سال نو را در کنار خانواده باشم.
به  را  قسمت  این  خدیوجم  حسین  سید  دکتر 
صورت نامه ای برای یکی از دوستانش که در آمریکا 
قول  به  که  است  داده  شرح  را  وقع  ما  و  نوشته  بوده 
معروف دل سنگ از خواندن این نامه کباب می شود. 
خالصه نامه اینست که با دکترش مشورت می کند و 
خواسته پسرش را مطرح می کند دکترها می گویند 
تیم پرستاری بایستی با تجهیزات کامل در خانه آنها 
مستقر شود تا علی بتواند تحت نظر باشد . علی چند 
می  خانواده  همراه  پرستاری  تیم  با  را  عید  از  روزی 
گذراند. بعد از تعطیالت نوروزی دوباره به بیمارستان 
بر می گردد. هنوز از ماه فروردین چند روزی مانده بود 
که علی طاقت آن همه درد و رنج و ناراحتی را نمی 

آورد و به سرای دیگر می شتابد.
امروز ما در این گردش دسته جمعی دو نفر از بهترین 
خراسانی  دو  هر  اتفاقاً  که  دیدیم  را  روزگار  انسانهای 
بودند و هر دو سرنوشت غم انگیزی داشتند و با داغ 
فرزند یکی دختر و دیگری پسرش خیلی زود از دنیا 
یا  آمین  فرماید.  رحمت  قرین  را  آنها  خداوند  رفتند. 

رب العالمین.
 8 ساعت  بوس  مینی  راننده  ضرغامی  محمد  آقای 
بود  انسان خوبی  پیاده کرد.  کنار هتل  در  را  ما  شب 
هر جا که می خواستیم ما را می برد ولی افسوس که 

وقت کم بود.

ادامه دارد...

به قلم 
محمدتقی راهپیما

یادداشتی به بهانه گذر از سالروز بخش سوم

درگذشت پروفسور پروانه وثوق:

علم سرطان شناسی 
کودکان مدیون 

وثوق است
پروانه  پروفسور  زنده یاد 
خون  علم  بنیان گذار  وثوق 
در  کودکان  آنکولوژی  و 
هیأت  فقید  رئیس  و  ایران 
 1342 سال  در  محک  امنای 
پزشکی  علوم  دانشگاه  از 
و  شد  التحصیل  فارغ  تهران 
فوق  و  تخصص  دوره های 
خون  علم  در  تخصص اش 

ماساچوست،  کمبریج،  دانشگاه های  در  را  سرطان شناسی  و 
ایلینوی و واشنگتون پشت سر گذاشت. در این مدت نه تنها 
از دغدغه او نسبت به ارائه خدمات درمانی به کودکان مبتال 
به سرطان سرزمینش کاسته نشد بلکه در سال 1350 کار در 
بهترین مراکز درمانی جهان را رها کرد و با بازگشت به وطن 
را  ایران  در  کودکان  آنکولوژی  و  هماتولوژی  بخش  اولین 
از  یکی  کرد.  تأسیس  اصغر  علی  حضرت  بیمارستان  در 
مبتال  درمان کودکان  فرزانه  پزشک  این  بزرگ  دغدغه های 
به سرطان بود که با بزرگ ترین دغدغه دیروز و امروز محک 
سال  از  ایشان  داوطلبانه  فعالیت  آغاز  موجب  و  خورد  گره 
1386 در بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک تا 

واپسین روزهای حیاتش شد.
سرطان  فوق تخصصی  بیمارستان  رئیس  مهرور،  عظیم  دکتر 
فرزانه  استاد  علمی  هدایت های  به  اشاره  با  محک  کودکان 
به سرطان  مبتال  به درمان کودکان  نسبت  و دغدغه اش  خود 
که  است  خصایصی  جمله  از  انسانیت  و  »صداقت  گفت: 
بانوی  این  در  را  سرطان  به  مبتال  کودکان  درمان  دغدغه 
حیات  روزهای  آخرین  تا  شد  باعث  و  کرد  ایجاد  دانشمند 
خود به صورت داوطلبانه لحظات عمر و دانش ارزشمند خود 

را وقف نجات جان کودکان مبتال به سرطان کند.«
حیات  زمان  در  وثوق  »پروفسور  کرد:  بیان  ادامه  در  مهرور 
توانست کودکان  پزشکی  و رعایت اخالق  بردباری  با  خود 
او همواره  قرار دهد.  به سرطان زیادی را تحت درمان  مبتال 
و  خود  علم  روزرسانی  به  با  شرایطی  هر  در  تا  می کوشید 
سالمتی  درمانی،  استاندارد  و  جدید  پروتکل های  از  استفاده 
این راه  بازگرداند.  بیماران و خانواده هایشان  به  و آرامش را 
کنگره  برگزاری  با   1393 سال  از  که  بود  وثوق  پروفسور 
دوساالنه خون و آنکولوژی کودکان و دعوت از متخصصان 
بین المللی برای ارتقای دانش پزشکی، ارائه تجربیات درمانی 
تحقیقات  آخرین  علمی  نتایج  از  بهره مندی  حوزه،  این  در 
انجام شده به صورت عملی و کارکردی و ارائه جدیدترین و 
کارآمدترین روش ها و دستاوردهاي علم پزشکي، در محک 

ادامه دارد.«
تأمین هزینه دارو و درمان کودکان مبتال به سرطان؛ 

دغدغه ای از دیروز تا امروز
رئیس بیمارستان محک در خصوص ادامه دادن راه پروفسور 
پروانه وثوق توسط خانواده بزرگ محک افزود: »این روزها 
از  به سرطان یکی  مبتال  تأمین هزینه دارو و درمان کودکان 
استاد  از  ما  آموخته های  است.  محک  دغدغه های  مهم ترین 
فقید دانشگاه و عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران می گوید 
کودکان  با  همراهی  برای  می بایست  چالش ها  این   همه  با 
کنیم.  تالش  درمانشان  سخت  روزهای  در  سرطان  به  مبتال 
عمر  لحظات  آخرین  تا  وثوق  پروفسور  که  بود  مسیری  این 
ارزشمند خود پیمود. راهی که ادامه آن توسط محک جز با 
مشارکت نیکوکارانه مردم این سرزمین و تداوم همراهیشان با 

کودکان مبتال به سرطان ممکن نخواهد بود.«
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اواخر  در  قبل  سال  چهار  حدود  دارم  یاد  به 
خردادماه سال 1394 بعد از اینکه اولین کنگره 
بین المللی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی 
شاهنامه  بزرگترین  حضور  با  کرمان  شهر  در 
جهان   و  ایران  شناسان  فردوسی  و  پژوهان 
ازجمله بزرگانی چون دکتر جالل خالقی مطلق 
از کشور آلمان، دکتر شهین سراج استاد دانشگاه 
سوربن فرانسه و بزرگترین پاسدار زبان و گویش 
پارسی که بیش از چهل سال است در سخنرانی 
ها، کنگره ها و سمینارها از گویش اصیل پارسی 
بیگانه  واژگان  بردن  کار  به  از  و  کرده  استفاده 
الدین  میرجالل  دکتر  استاد  نماید،  می  امتناع 
کزازی و سایر ادیبان دکتر اشرف زاده کرمانی 
آن  در  خیرآبادی  دکتر  و  مفاخر  اکبری  دکتر 
که  ادعا  بدون  مردی  بزرگ  با  داشتند  شرکت 
آشنا  باشد  می  نگاری  روزنامه  و  قلم  جنس  از 
شدم. بعد از مدتی در دفتر روزنامه کرمان امروز 
و  نجات  فتح  یحیی  نام  به  مرد  بزرگ  با همان 
نجات  فتح  محمد  مهندس  شان  گرامی  فرزند 
از صحبت های معمولی و  بعد  دیداری داشتم. 
مرسوم از جناب یحیی فتح نجات پرسیدم شما 

داشتید  حضور  فردوسی  بزرگداشت  کنگره  در 
را  مطلق  خالقی  جالل  دکتر  استاد  سخنان  و 
کرمان  شاخه  فردوسی  بنیاد  به  که  شنیدید 
فرهنگی  گنجینه  این  شاهنامه  نمودند.  تکلیف 
و ادبی باید با زبان ساده و قابل درک جوانان و 
افراد عادی جامعه بازگو گردد تا همگان با این 
این حرفهای  ارزشمند آشنا شوند. شما هم  اثر 
استاد را شنیدید حال چه کمکی می توانید به 
اتفاق  به  من  که  کرمان  شاخه  فردوسی  بنیاد 
تاسیس  را  آن  کرمان  فرهیختگان  از  تن  چند 

کرده ایم بنمایید.
آقای یحیی فتح نجات با حالتی بسیار صمیمی 
به من گفتند من خودم از طرفداران و عالقمندان 
به حکیم توس هستم و در زمینه شاهنامه نیز 
مطالعاتی دارم و از هر کمکی که بتوانم در راه 
دریغ  بنمایم  ارزشمند  اثر  این  معرفی  و  اشاعه 
فرهیخته  گرامی  این  صحبتهای  کرد.  نخواهم 
پیشنهاد  بالفاصله  آورد که  به وجد  مرا  آنچنان 
من  را  شاهنامه  نویسی  ساده  مربوط  کار  کردم 
انجام می رسانم  به عهده می گیرم و آن را به 
و شما لطف کرده آن را به صورت مقاالتی هر 
فتح  جناب  برسانید.  چاپ  به  روزنامه  در  هفته 

نجات پذیرفتند و حمایت خود را اعالم کردند.
شروع  کار  مقدمه  و  گام  اولین  عنوان  به  من 
روش  و  نمونه  عنوان  به  مقاله  چند  نوشتن  به 
زمان  های  اسطوره  عنوان  تحت  خود  کاری 

پهلوان  نامدار  چهره  معرفی  به  آن  در  که  حال 
عطا احمدی بزرگترین خیر مدرسه ساز استان 
کرمان و بانوی نیکخواه خیر و انساندوست خانم 
دهقان موسس خیریه آشیانه علی که مخصوص 
، پرداختم و در مقاله  باشند  یتیم می  کودکان 
های  زورخانه  و  پهلوانان  از  حالی  شرح  دوم 
کرمان از زمان سلجوقیان تا به حال را از زبان 
و بیان خاطرات پهلوان محمد صنعتی و رییس 
کرمان  استان  پهلوانی  و  ای  زورخانه  ورزشهای 
نوشتم. بعد از آن حدود هفتاد و چهار مقاله هر 
با لطف  هفته تحت عنوان اسطوره ها نوشتم و 
به  هم  بعد  و  رسید  به چاپ  روزنامه  در  ایشان 
در  شناسی  کرمان  بنیاد  توسط  کتابی  صورت 
و  بیست  حدود  گرفت.  قرار  عالقمندان  اختیار 
نانوشته  تاریخ  از  زوایایی  عنوان  مقاله تحت  دو 
دو  و  آن حدود چهل  متعاقب  و  و جهان  ایران 
اقوام  از  دیگر  نسلی  عنوان  به  بیشتر  یا  مقاله 
آریایی )کردان( به چاپ رسید و در حال حاضر 
نیز مقاالتی تحت عنوان زنان تاثیرگذار در تاریخ 
ایران نیز در حال چاپ می باشد و در کل این 
باشد  می  من  افتخار  باعث  که  مداوم  همکاری 
است  سال  دو  مدت  که  وجودی  با  تاکنون  و 
دیگر در کرمان زندگی نمی کنم این همکاری 
ادامه دارد. در کل حدود یکصد و پنجاه مقاله و 
به  نامه  این وزین  نیز شعر در  در همین حدود 
.با جناب فتح نجات خود از  چاپ رسیده است 

عاشق  و  باشند  می  کرمانی  مطرح  نویسندگان 
خصوص  به  زمین  ایران  ادب  و  فرهنگ  تاریخ، 
چنین  هم  هستند  کرمان  استان  در  شاهنامه 
کرمان  های  المثل  ضرب  آوری  جمع  مورد  در 
فردوسی  قول  به  و  اند  کشیده  زیادی  زحمات 
بزرگ برای استان و دیارش رنج های فراوانی را 

تحمل نموده است.
پی افکندم از نظم کاخی بلند 

که از باد و باران نیابد گزند 
از شنیده های من اینطور استنباط می شود که 
جناب فتح نجات به سنتها و آداب و رسوم محلی 
با ضرب  رابطه  در  و  است  عالقمند  بسیار  خود 
درآورده  تحریر  رشته  به  کتاب  چند  ها  المثل 

است.
اما در مورد روزنامه کرمان امروز با توجه به تنوع 
مطالب و توجه به کسانی که در هر زمینه ادبی 
اجتماعی  ـ  سیاسی  مسائل  ـ  ادبیات  ـ  علوم  ـ 
می  اجازه  باشند  فعالیت  به  مایل  که  هنری  و 
روزنامه  نمایند.  عرضه  را  خود  مطالب  تا  دهد 
کرمان امروز بیش از بیست و اندی سال هر روز 
اولین  گویا  و  گردد  می  کرمان چاپ  استان  در 
روزنامه ای است که به صورت روزانه منتشر می 
شود و به علت جذابیت در نوشته هایش مورد 
با  هم  هنوز  و  گرفته  قرار  خوانندگان  استقبال 
تالش سعی در ارائه مطالب گوناگون به مشتاقان 

را دارد.

نویسندگان  گروه  و  روزنامه  محترم  مدیریت  با 
گوناگون  مطالب  نوشتن  مشغول  که  افرادی  و 
تسلط  و  پختگی  از  همگی  هستند  اجتماعی 
بسیار  آنان  مقاالت  و  برخوردارند  خاصی 
روزنامه که  این  باشد.  پرمحتوا می  و  تاثیرگذار 
آغاز  را  به طور رسمی کار خود  از سال 1374 
بدون  چنان  هم  اندیست  و  سال  بیست  نموده، 
وقفه به عنوان یکی از ارکان ادبی اجتماعی در 
آمیز  محبت  برخورد  و  باشد  می  فعالیت  حال 
مدیرمسئول و سردبیر باعث شده تا نویسندگان 
قدیمی بر فعالیت خود بیفزایند و افراد جوان نیز 

مشتاق به همکاری با این وزین نامه شوند.
حال نگاهی می اندازیم به سوابق مدیر با تدبیر 

روزنامه جناب آقای یحیی فتح نجات:
شهرستان  در  سال 1332  در  نجات  فتح  آقای 
از  پر  مکانی  که  شهر  همان  در  و  زاده  ماهان 
معنویت به خاطر شاه نعمت اهلل ولی می باشد 
برده  پایان  به  را  متوسطه  و  ابتدایی  تحصیالت 
است و تحصیالت عالیه را در دانشگاه پیام نور 
دانش  سپاه  دوره  آن،  از  بعد  رسانید.  پایان  به 
پرورش  و  آموزش  در  خدمت  به  گذرانید  را 
کرمان درآمد. از سال 1367 تا 1374 به عنوان 
کرمان  استان  در  اطالعات  روزنامه  سرپرست 
منصوب شده اند هم چنین در رشته کاری خود 
تبلیغاتی دارند. ایشان در سال 1374 به عنوان 
و  فرهنگ  فصلنامه  سردبیر  و  قلم  انجمن  دبیر 

کار  مشغول  و  گردیده  منصوب  کرمان  ادب 
شدند. در همین زمان نسبت به تاسیس روزنامه 
بیش  که  تاکنون  و  کرده  اقدام  امروز  کرمان 
زیبا  مطالب  با  چنان  هم  است  سال  بیست  از 
اقشار  بین  و در  ادامه دارد  فراوان  و محبوبیتی 
جامعه کمتر نشریه ای وجود دارد که در همه 
زمینه ها فعال باشد و همه مسایل و معضالت 
با  و  بیان می کند  با دیدی مصلحانه  را  جامعه 
اعالم نارسائی ها چه در رشته شهرسازی، هنری 
آنها  برای   ... و  ادب  و  تاریخی شعر  اجتماعی  ـ 

راهگشایی می نماید.
مناسبت  به  تا  دانم  می  الزم  برخود  اینجا  در 
انتشار سه هزارمین شماره این نشریه فرهنگی 
اجتماعی هر چند با عجله و بدون تعمق بیشتر 

مطلبی را نوشته و تقدیم شما عزیزان بنمایم.
یحیی  جناب  از  تشکر  و  تقدیر  پایان ضمن  در 
سطح  ارتقاء  برای  را  خود  عمر  که  نجات  فتح 
فرهنگی، ادبی و اجتماعی دیار خود صرف نموده 
و زحمات زیادی کشیده اند و همچنین از جناب 
را  پدر  اهداف  از  پیروی  که  نجات  فتح  محمد 
سر لوحه خود قرار داده اند و همینطور از تمام 
دست اندرکاران ازجمله نویسندگان، خبرنگاران، 
روزنامه  اجرایی  عوامل  و  محترم  سردبیر 
سپاسگزاری می نمایم که با تالش فراوان باعث 
برای  و  اند  شده  وزین  نشریه  این  شکوفایی 

یکایک این عزیزان آرزوی توفیق می نمایم. 

سه هزار شماره از انتشار روزنامه کرمان امروز 
می گذرد. چه زود! و چه شب زنده داری ها، 
چه فعالیت ها، چه زجر کشیدن ها و چه .... تا 
یک شماره از طراحی تا چاپ آن آماده شود. 
استقبال  خوب  که  استانم  مردم  به  نازم  می 
می کنند از کرمان امروز، در نتیجه خستگی 
بیرون می  این روزنامه  اندرکاران  همه دست 
رود. درست یادم هست یک شب آقای یحیی 
فتح نجات آمدند در خانه ما که من امتیاز یک 
می  لگو  و  اسم  آن  برای  و  گرفتم  را  روزنامه 

بعد  شب  چند  چشم.  مبارکه،  گفتم  خواهم. 
آقای فتح  به  را  لگوی آن  امروز و  نام کرمان 
ایشان  بود که  نجات دادم. هفته ای نگذشته 
گفتند می خواهند یک شماره چاپ کنیم و 
این که سالها در روزنامه  به  با توجه  من هم 
اطالعات کار می کنم و به کار روزنامه نگاری 
وارد هستم اما از نظر مسائل فنی و گرافیکی 
و طراحی اطالع زیادی ندارم جلسه کوچکی 
تشکیل دادیم. آن زمان کامپیوتر آمده بود اما 
زمانی که من در روزنامه حدیث کار می کردم 
انجام  میز  روی  کارها  همه  و  نبود  کامپیوتر 
البته کامپیوتر هم هنوز کامل نشده  می شد 
بدون  ولی  بود  گرافیکی  برنامه  دو  یکی،  بود 

حروف فارسی.
برای  خواهی  می  گفتم  نجات  فتح  آقای  به 
باکامپیوتر  را  ات  روزنامه  استان  در  بار  اولین 
طراحی و اجرا کنم؟ گفت: چه جوری!؟ نظر به 
این که هنوز ایمیج استر نیامده بود و خروجی 
از  توانستیم  می  فقط  نبود  کامل  افزارها  نرم 
 A3 پرینتر  یک  من  کنیم  استفاده  پرینت 
داشتم گفتم اگر مایلی قطع روزنامه را کوچک 
روزنامه  که  گرفتیم  تصمیم  سرانجام  کنیم. 
صبح  تا  شب  شود.  چاپ  کوچکتری  قطع  با 
کامپیوتر  با  تماما  را  روزنامه  بار  اولین  برای 
طراحی و اجرا کردم و صبح زود به آقای فتح 
نجات دادم و گفتم برای چاپ و لیتوگرافی به 

و  کنید  مراجعه  علوی  چاپ  و  قادرپناه  آقای 
احسنت به بهزاد قادرپناه که اولین کار روزنامه 
کامپیوتری را لیتوگرافی کرد و چاپ آن را با 

کیفیت عالی انجام داد.
این کار تا شماره 20 کرمان امروز ادامه داشت 
خواهم  می  گفتند  نجات  فتح  آقای  اینکه  تا 
روزنامه را در قطع بزرگ چاپ کنم. از این رو 
دفتری در خیابان خورشید کرایه کردند و یک 
میز نور هم تهیه نمودند و کار طراحی به روش 

سنتی دنبال شد.
از همان اوایل که من روی کرمان امروز کار می 
کردم پسر بزرگ آقای فتح نجات محمد آقا با 
سن و سال کمی که داشت خیلی عالقه به این 

کار داشت و مرتب مرا سئوال پیچ می کرد. 
انجام  سنتی  صورت  به  دوباره  کار  که  زمانی 
شد محمد آقا و خود آقایحیی همیشه حضور 
داشتند و تقریبا کارهای طراحی روزنامه را فرا 
گرفته بودند و من هم چون طراحی سنتی را 
زیاد دوست نداشتم از کرمان امروز جدا شدم 
و خود آقای فتح نجات و پسرشان کار را ادامه 
دادند البته ناگفته نباشد از زمانی که کامپیوتر 
افزارهای مخصوص  رسما وارد کار شد و نرم 
شد  آماده  بندی  صفحه  گرافیک،  طراحی 
کرمان امروز طراحی گرافیک را با کامپیوتر و 
کار را آقای محمد فتح نجات ادامه دادند. من 
هنوز بعد از بیست و اندی سال آبونه کرمان 

این  جدیت  و  عالقه  یک  با  و  هستم  امروز 
روزنامه را دنبال می کنم و همیشه آرزو دارم 
که این روزنامه با همه مشکالتی که دست و 
پاگیر آن است به حرکت فرهنگی خود ادامه 

دهد و از نشر نایستد.
در  که  است  ای  روزنامه  تنها  امروز  کرمان 
کرمان به پیشکسوتان و دست اندرکاران هنر 
و ادبیات و شعر، گرافیک و تئاتر و سینما بها 

می دهد و برای آن ها ارزش قائل است.
برای آقای محمد فتح نجات و پدر  پایان  در 
و  آرزومندم  را  موفقیت  کمال  محترمشان 
انشاءاهلل عمری باشد که سی هزارمین شماره 

کرمان امروز را هم ببینیم.

دریاب دمی که با طرب می گذرد 

هزاره سوم از کرمان دیروز تا کرمان امروز   

  به قلم ناصر فرهادی 
)پاژ(

 به قلم 
مسعود خالقی
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نامه،  هفته  روزنامه،  مطبوعات  حوزه  در  وقتی 
ماهنامه و رسانه ای مشابه قدمت می گیرد با خود 
دو نشانه هم به همراه دارد. یکی عزم جزم و همت 
واالی گردانندگان آن به رغم همه موانع و چالش 
ها و دیگر، مطالب ارزشمند و متنوعش مطابق با 
ویژگی  این  از  امروز«  »کرمان  گوناگون.  سالیق 
بهره مند است و یادداشت حاضررا به پاسداشت 
انتشار سه هزارمین نسخه آن نگاشته ام. یادم می 
آید اولین باری که با این نشریه آشنا شدم )با این 
که از سال 1374 منتشر می شد( به علت درج 
مطالب طنز چماه کوهبنانی )میرسیدعباس روح 

االمینی( بود که بعدها توفیق یافتم که خودم نیز 
به طور متناوب و در زمان معینی هم به صورت 

پیوسته با شماره هایی از آن همکاری نمایم.
در طی این مدت، کرمان امروز: 

های  چالش  همه  در  ننشست.  پا  از  هرگز   )1
جدال  و  ،جنگ  اجتماعی  های  تنش  سیاسی، 
های جناحی و یا بحران های اقتصادی سرافرازانه 

ایستاد و مقاومت نمود.
2( با وجود تمامی مشکالت رشد کرد و انتشار آن 

از هفته ای 2 روز به 5 روز ارتقا یافت.
3( قلم های خوب و افراد مستعد را جذب کرد و 
در مقابل، سارقان ادبی و فرهنگی را کنار گذاشت.
4( در حوزه درج اخبار محلی و استانی همه نیرو 
و مساعی خود را به کار گرفت و به همت فعاالن 
را  رویدادی  هر  ممکن، شرح  تا جای  عرصه  این 

صادقانه، مفصل و بی نقص ارائه نمود.
5( در معرفی مشاهیر استانی، کشوری و جهانی و 
فعالیت های گوناگون آنها به خصوص در مناسبت 

مربوطه نهایت تالش خود را به کار برد.
6( به موضوعات متفاوت اجتماعی، ورزشی، هنری، 
ادبی، مذهبی، علمی، فرهنگی و .... پرداخت و در 
تحلیل  و  توصیف  مناسب،  زمان  و  مناسب  جای 

آنها را نیز انجام داد.
مستعد،  ساعی،  افراد  تشویق  و  ترغیب  به   )7
توانمند و نخبه )به خصوص جوانان و نوجوانان( 
که در زمینه هایی متنوع، اقدامات و کوشش هایی 
خستگی ناپذیر و برجسته داشته اند، بی اغماض، 
آنها  و  گمارد  همت  طرف  بی  و  چشمداشت  بی 
را و فعالیت آنها را در حد لزوم و گاه به تفصیل 

منعکس نمود.
هایی  قلم  که  شد  میسر  صورتی  در  اینها  همه 
توانمند، شیوا و پویا به حرکت درآمدند و نوشتند 

و نوشتند: 
1( جناب آقای یحیی فتح نجات، دانشمند گرامی 
حوزه  در  فعال  وزین،  نشریه  این  گذار  پایه  و 
ویژه  به  تاریخ  و  ادب  و  فرهنگ  گوناگون  های 

عامیانه  ادبیات  و  ها   المثل  ضرب  فولکلوریسم، 
های  تحلیل  و  سیاسی  های  یادداشت  مضافا  و 
انتقادی، خبری، اجتماعی و .. و هم چنین تشویق 

های موضوعی.
2( جناب آقای میرسید عباس روح االمینی )چماه 
با ستون های  استان  کوهبنانی( طنزپرداز شهیر 
مضافا  و  گمنام  راویان  و  بست  بن  کوچه  دائم 
با  رویداد  به  پرداختن  و  ها  شخصیت  معرفی 

موضوعی خاص ویژه یک مناسبت.
کرمانی  پور  ایرانمنش  مهدی  آقای  جناب   )3
با لهجه شیرین کرمانی و  داستان نویس و طناز 

اخیرا اشعاری دلنشین 
مدیرمسئول  نجات  فتح  محمد  آقای  جناب   )4
ادبی،  مختلف  های  یادداشت  با  روزنامه  فعلی 

سیاسی، هنری ورزشی و .. و ستون ثابت 
5( سرکار خانم مهدیه میرمهدی حسینی سردبیر 
فعال و توانای این نشریه با گزارش هایی مبسوط، 
و  فراز  و  مشکالت  باب  در  نظیر  بی  و  جامع 

فرودهای رایج در جامعه و گاه در قلمرو استانی.
6( جناب آقای حمید عسکری استاد و متخصص 

در امور سینما و سینماگران 
7( سرکار خانم مهناز سعید با ستون ثابت متون 

ادبی در قالب موضوعات اجتماعی و اخالقی.
غیاثی  محمدرضا  سید  االسالم  جناب حجت   )8
یک  هر  شرح  و  مذهبی  گسترده  مطالب  ارائه  با 

از آنها 
9( جناب آقای محمد جعفری کوهبنانی خبرنگار 

و فعال در عرصه های مختلف اطالع رسانی.
10( جناب آقای خلیل اهلل باقی زاده مدیرمسئول 
مطالب  ارائه  با  کوهبنان  عمومی  های  کتابخانه 

ارزنده ادبی، فرهنگی و اجتماعی 
در  احمدی  سعید  و  مجیدی  پدرام  آقایان   )11
برنامه  رویدادها،  به  مربوط  های  گزارش  انعکاس 

ها و مراسم گوناگون در سطح استان 
فعال در عرصه  آقای شهاب جعفری  12( جناب 

موسیقی و ارائه مطالبی ارزنده در این زمینه 

سفرنامه  پیما  راه  محمدتقی  آقای  جناب   )13
نویس توانا 

زمینه  در  فعال  برشان  محمد  آقای  جناب   )14
مسائل مربوط به آب و آب رسانی 

آقای  نظیر جناب  و همچنین شاعران گرانقدری 
و  آذین  محمد  آقای  جناب  و  نیکخواه  محمود 
خانم  سرکار  زاده،  باقی  اهلل  خلیل  آقای  جناب 
و  ساردوئی  سامان  آقای  جناب  جهرمی،  عالیه 
سایر نویسندگان و شاعران که ذکر نام تک تک 

این عزیزان از حوصله این یادداشت خارج است.
نگارنده به نوبه خود ضمن تشکر فراوان از جناب 
آقای  و  گرانقدر  موسس  نجات  فتح  یحیی  آقای 
سرکار  و  ساعی  مدیرمسئول  نجات  فتح  محمد 
خانم میرمهدی حسینی سردبیر محترم و پرسنل 
و  اندرکاران  دست  سایر  و  روزنامه  زحمتکش 
و  نشریه  این  فعالیت  ادامه  برای  نویسندگان 
افزون  روز  های  موفقیت  آرزوی  آن  گردانندگان 

می نماید.

انتشار سه هزارمین شماره ی کرمان امروز بهانه 
و  محترم  خوانندگان  شما  با  کمی  تا  است   ای 
بتوان  شاید  کنیم.  دل  و  درد  روزنامه  همیشگی 
را  امروز  کرمان  روزنامه  عمر  مدت  از  دوره  این 
آغاز دوره ای دیگر دانست. اکنون با کوله  باری 

امروز  وارد می  به دوره جدید کرمان  از تجربه  
نمادی  توان  می  را  شماره  هزارمین   سه  شویم. 
اینکه  از  نمادی  دانست.  توانستن  و  خواستن  از 
تهیه  اندازه سه هزار شماره مطلب  به  توان   می 
کرد، به اندازه سه هزار شماره از مشکالت گفت و 
نوشت، به انداره سه هزار شماره  به پای اشک ها 
و لبخندهای مردم گریست و لبخند زد، به اندازه  
سه هزار شماره استرس فشار کار را تحمل کرد و 
دم  بر نیاورد و خالصه  به اندازه  سه هزار شماره 
از عمر خود را در راه فرهنگ جامعه صرف کرد و 

کار دل انجام داد.

کار روزنامه نگاری را می توان مثل راه رفتن روی 
لبه تیغ دانست. از یک  سو باید حقایق را بنویسی 
به  که   بنویسی  ای  گونه  به  باید  سو  یک   از  و 
افراد  برنخورد. شاید  به همین دلیل است که این 
شغل جز مشاغل سخت و زیان آور محسوب می 
شود. بین اهالی مطبوعات، هرگاه روزنامه جدیدی 
متولد می شود، همه از خود می پرسند که انتشار 
این روزنامه چقدر دوام می آورد و آیا می تواند از 
تندبادهای نامالیمات و انواع و اقسام سختی ها و 
سنگالخ های پیش رو عبور کند یا اینکه در میانه 
از  و  آمده  برابر فشارها و مشکالت، کوتاه  راه در 

ادامه انتشار باز می ماند؟ پایداری و انتشار مداوم 
یک نشریه آن هم از نوع روزنامه در این مرز و بوم 
و در این زمانه که نشریات و مطبوعات  با نبود و 
کمبود و گرانی کاغذ روبه رو هستند کاری بسیار 
سخت و مشقت  بار است و خوشحالیم که  بگوییم 
با وجود شما خوانندگان و همراهان دائمی روزنامه 
و به رغم مشکالت مالی و اقتصادی قدم  بر سه 
هزارمین پله کرمان امروز گذاشته ایم و همچنان 

پر انرژی به راهمان ادامه خواهیم داد.
انتشار صدای جامعه؛ جامعه  یعنی  نشریه  انتشار 
مردم  به  و  شود  می  شروع  مسئوالن  از  که  ای 

های  وعده  بین  در  عمدتا  که  مردمی  رسد.  می 
را در ستون های  و خود  مسئوالن گم می شوند 
مردمی روزنامه پیدا می کنند و از طریق روزنامه 
به گوش مسئوالن می  را  انتقادات  خود  و  گالیه 

رسانند.) البته اگر گوش شنوایی باشد!(
رسالت کرمان امروز همواره  بر نقد منصفانه بوده 
اگر چه ممکن است در این مسیر کدورت هایی هم 
از  مشکالت  آخر مگر می شود  باشد  ایجاد شده 
ها  این کدورت  اما  نماند؟  برجا  و کدورتی  نوشت 
و مشکالت ناشی از آن  را ما به جان خریدیم آن 

هم فقط و فقط برای پیشرفت و آبادانی شهرمان.

کرمان  شماره  هزارمین  سه  انتشار  حال  هر  به 
مسلم  استاد  و  امروز  کرمان  موسس  به  را  امروز 
روزنامه نگاری جناب آقای یحیی فتح نجات که 
محمد  آقای  و  اند  بوده  من  استاد  مسیر  این  در 
سایر  و  روزنامه  محترم  مسئول  مدیر  نجات  فتح 
و  امروز  کرمان  تحریریه  اعضای  و  همکاران 
مخاطبان عزیزمان تبریک می گویم.  به همه آنها 
می  عرض  قوت  خدا  و  گویم  می  نباشید  خسته 
کنم. حال که ممهور به سه هزارمین شماره شده 
انتشار سی هزارمین  بتوانیم   اهلل روزی  انشا  ایم 

شماره را جشن بگیریم.

پهلو  ما،  در کشور  ها  آسیب  و  انواع خاطرات 
به  تا  رود  می  و  نشسته  جامعه  پهلوی  به 
از  و  باشد  داشته  دسترسی  حکیم  و  مداوا 
آرام  آرام  بنوشد.  شربتی  آن  اجتماعی  نوع 

معقول  و  طبیعی  راهی  کشور  در  آمد  و  رفت 
و  امروزی  لوازم  به  خوبی  دسترسی  که  است 
جامعه سالم دارد و توان دوبرابر شدن، تجربه 
ها را شکوفا خواهد کرد. ریسک بزرگی که در 
آستانه جامعه، احساس می شود گذشتن فوری 
را  دیدن  ماست که  عینکی چشمان  پنجره  از 
درست و حسابی به جا نمی آورد و مردم را در 
مواقعی نادیده می گیرد. باید در ضمن همراهی 
و هم جهتی با کشور خویش به طور دقیق و 
جامعه شناسانه، جامعه را رصد کنیم و عادات 

و رفتارها را جزئی و دقیق مورد کند و کاو قرار 
دهیم. اکنون جامعه در گذر از دوران جدیدی 
را  اصلی و مهم، آن  ابزارهای  با  باید  است که 
ادامه حرفهای خویش  تا  کرد  فرد  به  منحصر 
بررسی،  حال  در  را  خود  کار  و  کنیم  پیدا  را 
ساختارهای  نیندازیم.  کناری  به  و  نکنیم  رها 
و  ایراد  بسیار  جامعه خود،  مورد  در  ما  ذهنی 
اشکال دارند و نمی شد آنچه در سر داریم را 
بدون شناخت و مطالعه با جامعه تطبیق دهیم. 
ممکن  جوامع  در  پدیده  یک  رشد  سرعت 

نبرد  آخر  تا  تولد  بدو  از  را  زیادی  زمان  است 
ولی آدم می تواند گام به گام و همراه آن پی 
و  کند  صاف  را  ها  الیه  موشکافانه،  و  پی  در 
مورد بررسی قرار دهد. انسان ارزشی دارد که 
بیشترین سرمایه در کشور به صورت مادی و 
معنوی، نصیب اوست و رد شدن به طور الکی 
نمی  کشور  به  درستی  درس  او،  پیرامون  از 
متولد  وقتی در یک جامعه  زندگی  دهد. روح 
می شود و خودش را نشان می دهد که معبر و 
خانه ما به سمت خوشبختی افزون شده باشد. 

خوشبختی معنایی بزرگ دارد که پشتیبان آن، 
روحیه قوی و شاد است که نفس کشیدن را به 
آسیب  آموزد  می  انسانها  ما  به  واقعی  صورت 
می  حرکت  نابودی  سوی  به  وقتی  اجتماعی 
به  و  باشند  داشته  شادی  دل  مردم  که  کند 
سرسپرده  مردم  همه  مرفه  اقلیت  استثنای 
از  و  باشند  جامعه  و  طبیعت  های  زیبایی 
های  تجربه  به سوی  پلی  پیروزی،  و  شکست 
آینده، بسازند. هزاران، زن و بچه بی سرپرست 
در مراکز حمایتی و گوشه و کنار وجود دارند 

که واقعا باید از آنها حمایت مالی انجام گیرد 
عریان  انتقادها،  از  برخی  جامعه،  خاطر  به  و 
شود و برمال گفته شود . سرمایه گذاری روی 
کودکان بی بضاعت و جذب و فرستادن آنها به 
فراهم  را  روزگار  چرخ  امکان چرخش  مدرسه 
خواهد آورد و جوانان دانا و رشیدی را تربیت 
همان  از  اسالمی  مسائل  آموزش  کرد.  خواهد 
بخیر  عاقبت  محصل،  یک  به  نوجوانی  ابتدای 
با  شدن را شاید سرعت و شتاب دهد و ما را 

کالس نور و تقوا آشنا تر سازد.

از کرمان امروز و کرمان امروزی ها تا امروز   

نامه ای ممهور به سه هزارمین عشق

آسیب های اجتماعی 

به قلم سیده
 فریبا روح االمینی 

 به قلم
 مهدیه السادات

 میر مهدی حسینی

به قلم
 امین اهلل حقیقی



اتهام مفسد فی االرض 
برای مجرم کودک آزار

پرونده مرد شروری که با ورود به خانه ها 20 کودک و زن را مورد آزار و 
اذیت قرار داده بود، به اتهام مفسد فی االرض به دادگاه انقالب فرستاده 

شد.
رسیدگی به این پرونده از 7 دی سال گذشته و با شکایت مرد جوانی 
به کالنتری 130 نازی آباد آغاز شد. در نخستین تحقیقات مرد جوان 
گفت: من و همسرم مثل همیشه به محل کار رفته بودیم و دختر 8 
ساله ام در خانه تنها بود. در زمان نبود ما مرد ناشناسی زنگ خانه را 
به صدا درآورده و مدعی شده پولی را که از من قرض گرفته بود پس 
آورده و با این بهانه از دخترم خواسته در خانه را برایش باز کند تا هم 
پول را تحویل بگیرد و هم رسیدی برای تحویل پول از او بگیرد. دختر 
8 ساله ام هم بی خبر از همه جا در را برای او باز می کند. اما مرد جوان 
او را مورد آزار و اذیت قرار داده و عالوه بر آن  از ورود به خانه  پس 

مقداری پول نیز از خانه به سرقت برده است.
با شکایت مرد جوان، بالفاصله به دستور بازپرس جنایی تحقیقات از 
سوی کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی پایتخت آغاز شد. در ادامه 
شکایت های مشابه دیگری نیز به دست پلیس رسید. در نهایت پس 
از بازبینی دوربین های مداربسته خانه هایی که فرزندان آنها مورد آزار 
و اذیت قرار گرفته بودند و چهره نگاری متهم و تطبیق چهره به دست 
شدند.  متهم  شناسایی  به  موفق  آگاهی،  اداره  متهمان  آلبوم  با  آمده 
امیر مرد 32 ساله ساعت 10 شب چهارشنبه 12 دی در مخفیگاهش 
و  پسر  اذیت 20  و  آزار  به  تحقیقات  در  ساله  بازداشت شد.متهم 32 
دختر و زن اعتراف کرد و در رابطه با شگردش گفت: زنگ خانه ها را 
می زدم و اگر بچه ها آیفون را جواب می دادند از آنها سراغ خانواده شان 
را می گرفتم، وقتی می گفتند که در خانه تنها هستند به بهانه اینکه 
تا  باز کنند  برایم  را  آنها می خواستم در  از  آورده ام  برای پدرشان پول 
پول را تحویلشان دهم.وقتی وارد خانه می شدم، با تهدید چاقو دست و 
پای آنها را با طناب یا روسری داخل خانه می بستم و در اتاق خواب یا 
حمام زندانی شان می کردم. و آنها را مورد آزار و اذیت قرار داده و بعد از 
آن پول و طالها را سرقت می کردم. در روز زنگ صدها خانه را می زدم 

تا یک بچه تنها در خانه پیدا کنم.
وی درباره انگیزه خود از این جنایت های سیاه گفت: 15 سالم بود که به 
خاطر شکستن شیشه یک خانه به کانون اصالح و تربیت رفتم. آخرین 
بار هم سه ماه قبل از زندان آزاد شدم. من معتادم و شیشه می کشم 
هر بار که شیشه می کشیدم صدای یک نفر را می شنیدم که به من 
می گفت بروم دزدی.با اعتراف امیر، تحقیقات ادامه یافت و درنهایت 20 
شاکی این پرونده شناسایی شدند. از آنجایی که طبق تحقیقات صورت 
اما  بودند  نفر   20 از  بیش  او  قربانیان  تعداد  متهم،  اظهارات  و  گرفته 
خانواده های دیگری شکایت نکرده بودند، بازپرس دشتبان از شعبه دهم 
دادسرای امور جنایی تهران به خاطر تعدد جرایم متهم، کیفرخواست 
امیر را به اتهام مفسد فی االرض صادر کرد. پرونده متهم با اتهام افساد 
فی االرض به دادگاه انقالب ارجاع شد. اما از جنبه آدم ربایی، سرقت و 
ضرب و جرح پرونده در شعبه دهم دادسرای امور جنایی تهران در حال 

رسیدگی است.

خبر بر اساس اعالم شرکت راه آهن؛
فروش بلیت قطار برای عید فطرآغاز شد

بسیج ملی کنترل فشار خون

بر اساس اعالم راه آهن جمهوری اسالمی ایران، فروش 
بلیت قطار برای فاصله بین تاریخ های ۱۱ تا ۳۱ خردادماه 
۱۳۹۸، از ساعت ۱۱ صبح روز شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه 

۹۸ آغاز شد.
و  راه  وزارت  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
راه آهن جمهوری  برنامه ریزی شرکت  شهرسازی، مطابق 

شرکت  این  قطارهای  بلیت  فروش  آغاز  ایران،  اسالمی 
برای عید سعید فطر و بازه زمانی ۱۱ تا ۳۱ خرداد ماه 
۹۸، روز شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه از طریق کلیه روش های 

فروش به صورت هم زمان خواهد بود.
فروش بلیت قطارهای مسافری تمامی محورها به صورت 
همزمان، از همه کانال های فروش این شرکت )وب سایت 

رجا به نشانی www.raja.ir، تلفنی از طریق سامانه 
۱۵۳۹، اپلیکیشن ها، وب سرویس ها، نمایندگی های مجاز 
تاریخ  همین  صبح   ۱۱ ساعت  از  کشور(  سراسر  فروش 
اطالعات  کسب  برای  گرامی  می شود.هم وطنان  انجام 
بیشتر در خصوص سفر با قطارهای رجا از جمله نشانی 
دفاتر فروش، قیمت و موجودی بلیت، می توانند به صورت 

شبانه روزی از سراسر کشور با سامانه ارتباط با مشتریان 
به  یا  گرفته  تماس   ۱۵۳۹ تلفن  شماره  به  شرکت،  این 

سایت اینترنتی این شرکت مراجعه کنند.
شماره پیامک ۵۰۰۰۱۳۹ شرکت رجا نیز آماده دریافت 
نظرها، انتقادات و پیشنهادهای متقاضیان خرید بلیت و 

سفر با قطارهای این شرکت است.

وزیر بهداشت: طرح »بسیج ملی کنترل فشار خون« 
مرکز  هزار   ۲6 و  بیمارستان   ۱۰۰۰ از  بیش  در 
بهداشت تا ۱۵ تیر اجرا می شود و ۴۰ میلیون فرد 
باالی ۳۰ سال زیر پوشش سنجش فشار خون قرار 

می گیرند.
سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
با بیان اینکه فشار خون از اولویت دار ترین بیماری 
های غیرواگیر است، افزود: با مشارکت همه دستگاه 
ها و همه افرادی که می توانند در این طرح کمک 

کنند، بسیج ملی فشار خون را شروع کردیم. 
 او افزود: برای اولین بار در دنیاست که طرح کنترل 
فشار خون برای ۴۰ میلیون نفر عملیاتی شده است.

انقالب  از  بعد  های  سال  در  گفت:  بهداشت  وزیر   
پیشتاز  کشورهای  از  یکی  سالمت  دستاوردهای  در 
و  زنان  میر  و  مرگ  کاهش  در  و  ایم  بوده  منطقه 
کودکان، در پوشش واکسیناسیون و در تمام فعالیت 
های بهداشتی در بین ۲۳ کشور شرق مدیترانه رتبه 

اول را کسب کرده ایم اما یکی از مواردی که سالمتی 
مردم را تهدید می کند بیماری های غیر واگیر است.
 او افزود: از حدود ۳۸۰ هزار مرگی که در سال ۹6 
داشته ایم ۳۱۳ هزار نفر که ۸۲ درصد را شامل می 
شود به دلیل  بیماریهای غیرواگیر بوده است که فقط 
۹7 هزار نفر از بین این تعداد به دلیل فشار خون و 
عوارض فشار خون از بین رفته اند و حدود ۱6۱ هزار 
بیماری های  و  فشار خون  عوارض  دلیل  به  نیز  نفر 
سکته های مغزی و قلبی و بیماری های مزمن کلیه 

از بین رفته اند.
ملی سالمت  در طرح  رئیس جمهوری  افزود:   او    
در  تحول  یک  به شکل  فشار خون  کنترل  بسیج  با 
نظام پیشگیری کشور موافقت کرد و به سازمان های 
مختلف کشور ابالغ شد؛ وزارت بهداشت نیز همزمان 
در دستگاه های غیر دولتی با بسیج جامعه پزشکی، 
انجمن های علمی،سازمان نظام پزشکی و ثمن های 
نظام پزشکی کار بسیج کنترل فشار خون را در مراکز 

سیار و ثابت خود شروع کرده و تا ۱۵ تیر این طرح 
ادامه خواهد داشت.

 نمکی درباره شعار سال که» فشار خون را بدانیم و 
بشناسیم« است گفت: حداقل ۴۰ درصد و در برخی 
فشارخون  بیماری  از  مردم  از  درصد   6۰ تا  مناطق 
دانستن  ما  گام  اولین  بنابراین  ندارند  اطالع  خود 

اهمیت فشار خون است. 
را  خون  فشار  مردم  اگر  کرد:  تاکید  بهداشت  وزیر   
بشناسند و از عوارض آن اگاهی داشته باشند نمک 
را از زندگی خود حذف خواهند کرد چرا که درمان 
به موقع حداقل از ۳۰ درصد بیماری های مربوط به 
کوتاه کم خواهد شد  زمانی  بازه  در  باال  فشار خون 
بنابراین با تسهیالتی که ایجاد شده افراد بین ۳۰ تا 

7۰ سال می توانند فشار خون خود را کنترل کنند.
 آمارها نشان می دهد موارد ثبت شده فشار خون در 
زنان به دلیل کنترل های دوره ای بیشتر است چون 
استفاده از قرص های ضد بارداری احتمال باالرفتن 

فشار خون را بیشتر می کند.
 او افزود: تمام مراکز بهداشتی درمانی در شهرها و 
روستاها و پایگاه های بسیج، کارخانه ها و مراکز فعال 
صنایع، ایستگاه های سیار در معابر و مساجد، تمام 
و  ها  داروخانه  خصوصی،  و  دولتی  های  بیمارستان 
مراکز برگزاری نماز جمعه تا ۱۵ تیر در کنترل فشار 

خون هموطنان همکاری خواهند داشت. 
مهمترین  واگیر  غیر  های  بیماری  در  گفت:  نمکی   
عامل سبک زندگی است که در فشار خون اساسی 
مهم  بسیار  تغذیه  و  زندگی  شیوه  وراثت،  نقش  نیز 
این  غیر  علتی  ثانویه  فشار خون  در  است همچنین 
با کاهش مصرف نمک  توانند  ها دارد که مردم می 
قابل  میزان  به  نمک  مصرف  درصدی   ۳۰ کنترل  و 

توجهی فشار خون خود را کنترل کنند.
 وزیر بهداشت با بیان اینکه متوسط مصرف نمک در 

کشور ما ۲ برابر دنیاست افزود: رفتار و الگوی تغذیه 
ای در فشار خون تاثیر بسزایی دارد.

کنترل  مراکز  به  مراجعه  با  گفت:  بهداشت  وزیر   
فشار خون، فشار خون در سامانه ثبت می شود و به 
پزشک برای درمان و مشاور برای کنترل فشار خون 
معرفی می شوند و دستورات الزم برای کنترل فشار 

خون را دریافت خواهند کرد. 
 سعید نمکی گفت: اگر فشار خون یک مریض سال 
نارسایی  و  مغزی  و  قلبی  سکته  به  ابتال  از  قبل  ها 

کلیوی کشف شود هزینه کمتری خواهد داشت.
دستورات  و  شده  اندیشیده  تمهیدات  با  افزود:  او   
 ۲۰۰ و  هزار   ۴ ارز  تخصیص  برای  جمهور  رئیس 
تومانی به جز ۲۰ قلم دارو مشکل کمبود دارو نداریم.
سالمت  الکترونیکی  پرونده  درباره  بهداشت  وزیر   
گفت: در برنامه پنجم درباره پرونده الکترونیک، نظام 
ارجاع و پزشک خانواده چندین تکلیف قانونی داریم 
که اولین گام در این مسیر پرونده الکترونیک است تا 
در کنار آن نظام ارجاع و پزشک خانواده نیز تشکیل 
شود.  نمکی افزود: تا پایان خرداد ماه برای هر ایرانی 
یک پرونده الکترونیک سالمت با شماره ملی خواهیم 
داشت و ثبت اطالعات افراد در مراکز پزشکی، مقدمه 
ای برای فراهم شدن سیستم ارجاع خواهد بود که تا 

پایان سال اجرایی خواهد شد.
در  خون  فشار  از  بعد  نیز  دیابت  اینکه  بیان  با  او   
ناتوانی افراد بسیار موثر است، افزود: و دیابت را نیز 

به عنوان برنامه پیشگیرانه ملی دنبال خواهیم کرد.
 وزیر بهداشت در ادامه درباره عالئم فشار خون نیز 
ناگهانی، اختالالت عصبی خاص،  گفت: سردردهای 
مثل  قبلی  مشکالت  و  سرگیجه  بینایی،  اختالالت 
تبش قلب و آریتمی قلب از عالئم فشار خون است 
نداشته  عالئمی  است  ممکن  مزمن  خون  فشار  اما 

باشد.
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می شود،  همسرش  بدبینی های  گرفتار  دید  وقتی  نوعروس 
خواستگار سمج را به قتلگاه کشاند.

ساعت ۱۴ بعد ازظهر ماجرایی گزارش شد که در آن از رها شدن 
یک خودروی پراید نقره ای  رنگ خبر می داد و ماموران به محل 

اعزام شدند و به بررسی های میدانی پرداختند.
وقتی  است.  زن  یک  به  متعلق  پراید  شد  مشخص  زود  خیلی 
ماموران به خانه این زن رفتند از وی شنیدند که خودرو در اختیار 
تحقیقات  این  است.  بوده  »مصطفی«  نام  به  ساله اش   ۳۰ پسر 
نشان داد مصطفی از صبح شنبه به تنهایی از خانه خارج شده و 
تا لحظه پیدا شدن خودرو و حضور ماموران، هیچ گونه تماسی با 
خانه یا اعضای خانواده نداشته و موبایلش نیز خاموش شده است.
این  ردیابی  خواستار  بودند  ترسیده  که  خواهر مصطفی  و  مادر 
پسر شدند و با دستور بازپرس رسیدگی تخصصی ماموران آغاز 
شد. پلیس با انجام تحقیقات از خانواده مصطفی اطالع پیدا کرد 
نام  به  ساله   ۲۳ دختری  با  ازدواج  قصد  پیش  ماه  چند  از  وی 
»مریم« را داشته که به خاطر مخالفت ۲ خانواده، موفق به ازدواج 
با یکدیگر نشده و مریم نیز پس از گذشت مدتی، با مردی ۲۵ 

ساله  به نام »غالمرضا« ازدواج کرده است.
خانواده مصطفی ادعا کردند وی به تعدادی از دوستان خود گفته 
که همسر مریم پس از اطالع از موضوع خواستگاری اش از مریم، 
چندین  بار با وی درگیر شده است. در این شاخه ماموران مریم ، 
برادرش و همسر وی را تحت بازجویی قرار دادند که میثم برادر 
مریم با ادعای بی اطالعی از سرنوشت مصطفی گفت: آخرین  بار 

جمعه شب من مصطفی را در داخل پارک محل دیدم؛ آن شب 
بار با مصطفی تماس  از بچه های محل به نام »محمد« ۲  یکی 
گرفت و قرار شد تا مصطفی، محمد و برادر زن محمد را به خارج 
از شهر ببرد و پس از آن، هر ۲ از پارک خارج شدند و مصطفی 
مرا تا ابتدای کوچه رساند؛ سپس به خانه رفته و به همراه مادر، 
همسرم و ۲ خواهر و دامادهایمان به پارک رفتیم؛ پس از خوردن 
شام، ساعت یک و نیم بامداد بود که از پارک به خانه بازگشتیم؛ 
صبح همان روز ساعت ۱۱ و نیم بود که چندین بار با مصطفی 
تماس گرفتم اما گوشی تلفن همراهش خاموش شده بود تا اینکه 
مادر مصطفی با من تماس گرفت و گفت خودرویش پیدا شده اما 

از مصطفی خبری نیست!
میثم درباره درخواست ازدواج دوستش با مریم نیز گفت: مصطفی 
خواستگار خواهرم بود ولی زمانی پیشنهاد ازدواج را مطرح کرد 
ماه  بود؛ خواهرم حدود 6  به عقد غالمرضا درآمده  که خواهرم 
پیش عروسی کرد و دامادمان نیز از موضوع خواستگاری مصطفی 
با  نیز  ای  درگیری   و  برخورد  هیچ  و  نداشت  اطالع  خواهرم  از 

مصطفی نداشته است.
با  دوستی  خاطر  به  را  مصطفی  گفت:  نیز  ساله   ۲۵ غالمرضا 
برادرزنم می شناسم. داخل پارک رو به  رو ی مغازه اعضای خانواده 
زنم بودیم و پس از خوردن شام حدود ساعت یک بامداد، همگی 
به خانه مادرزنم رفته و تا صبح همراه مریم در آنجا بودم. پلیس 
که به بن  بست خورده بود این بار به تحقیق از نوعروس پرداختند.

با برادرم دوست بود و از من خواستگاری  مریم گفت: مصطفی 

به  اصرار  هم  باز  وی  ولی  بودند  مخالف  خانواده هایمان  اما  کرد 
ازدواج با من داشت تا اینکه اردیبهشت  ماه من با غالمرضا ازدواج 
کردم، چند روز پیش بود که مصطفی چندین پیام کوتاه برایم 
فرستاد و زمانی که غالمرضا از این موضوع اطالع پیدا کرد بسیار 
عصبانی شد و تصمیم گرفت از من متارکه کند اما برای اینکه 
ثابت کنم به وی عالقه  داشته و مرد دیگری در زندگی من نیست، 
مرا  مصطفی  که  زمان  هر  آن  از  بعد  بخشیدم.  را  خود  مهریه 
به  خانواده ام  اصرار  به  اما  می کرد  مزاحمت  ایجاد  برایم  می دید 
ویژه مادرم تصمیم گرفتم کمتر از خانه خارج شده تا با مصطفی 

روبه رو نشوم.
بردند همه  این ۳ زن و مرد پی  ادعاهای  با مقایسه  کارآگاهان 
مزاحمت   این  در جریان  میثم  که  می کنند چرا  پنهانکاری  آنها 
اما  ها نبوده، شوهر مریم می گفت اصال مصطفی را نمی شناسد 
مریم گفته که همه در جریان این مزاحمت  ها بوده اند از سوی 
همراه  و  شام  خوردن  با  آن شب  که  گفته  خانواده  داماد  دیگر 
اعضای خانواده همسرش به خانه مادرزنش رفته در حالی که در 
تحقیقات انجام شده مشخص شد وی حدود ساعت 7 صبح به 
خانه مراجعه داشته است. همین دروغ  پردازی ها کافی بود تا با 
دستور بازپرس مریم، میثم و غالمرضا دستگیر شوند و نوعروس 

پشت میز بازجویی بنشیند.
مریم خیلی زود افشاگری کرد و گفت: چند روز پیش مصطفی با 
همسرم تماس گرفته و وی را تهدید کرده بود، به همین علت در 
شب حادثه با مصطفی تماس گرفته و از وی خواستم برای حل 

مشکل به خانه ما بیاید. زمانی که مصطفی وارد شد در حالی 
که همسرم در اتاق خواب بود، می خواستم با وی حرف بزنم که 

دعوایمان شد و من از پشت سر ۳ ضربه چاقو به مصطفی زدم.
شوهرم نیز با بیرون آمدن از اتاق چند ضربه با چاقو به مصطفی 
در  سپس  رفته  پارک  به  غالمرضا  با  خواستگارم  مرگ  با  زد. 
بازگشت به خانه جسد را داخل رو فرشی پیچیده و من به خانه 
مادرم رفتم و دیگر نمی دانم شوهرم با جسد چه کرده است. با این 
اعترافات مرد کینه جو نیز گفت: با مریم نامزد کردم. بعد از مدتی 
فرد ناشناسی که بعدها متوجه شدم خواستگار سابق همسرم به 
نام مصطفی است، با تلفن های مختلف و ارسال پیامک شروع به 
تهدید من و همسرم کرد و از من خواست مریم را طالق بدهم.

شب حادثه من و مریم تصمیم گرفتیم با مصطفی صحبت کنیم. 
من در اتاق خواب بودم که مصطفی وارد شد. دقایقی از ورود وی 
به داخل خانه نگذشته بود که با همسرم درگیر شد. ابتدا همسرم 
از پشت چند ضربه به مصطفی زد و من نیز با دیدن این صحنه 
از خود بیخود شده و چند ضربه با چاقوی آشپزخانه به شکم و 
صورت وی زدم. پس از کشته شدن مصطفی وی را در داخل رو 
فرشی قرار داده و همراه مریم به پارک رفتیم. مریم از آنجا به 
خانه مادرش رفت. پس از بازگشت به خانه، جسد را با وانت یکی 
از دوستانم که به امانت گرفته بودیم به خارج از شهر برده و پس 

از ریختن بنزین به آتش کشیدم.
با توجه به اعترافات این زن و شوهر، ماموران با مراجعه به محل 

سوزانده شدن جسد موفق به کشف بقایای جسد شدند.

اعتراف هولناک نوعروس به قتل خواستگار قبلی اش 
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صاعقه جان یک نفر 

در فاریاب را گرفت
نفر را  برخورد صاعقه در فاریاب واقع در جنوب کرمان جان یک 

گرفت.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان و بنا 
به اعالم  ستاد هدایت عملیات اورژانس پیش بیمارستانی )۱۱۵( 
جیرفت، در اثر برخورد صاعقه در فاریاب یک مرد ۵۲ ساله، جان 

خود را از دست داد.

برخورد بیش از ۱۰ خودرو در کرمان، 
۱3مصدوم  برجای گذاشت

دانشگاه  حوادث  مرکز  مدیر  و  بیمارستانی  پیش  اورژانس  رییس 
 ۱۰ از  بیش  زنجیره ای  تصادف  در  گفت:  کرمان  پزشکی  علوم 

دستگاه خودرو، ۱۳ نفر مصدوم شدند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، سید 
محمد صابری رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر مرکزحوادث 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: در برخورد زنجیره ای بیش از 
روبه روی پمپ  )ره(  امام خمینی  بزرگراه  در  ۱۰ دستگاه خودرو 

بنزین امیرالمومنین )ع( شهر کرمان، ۱۳ نفر مصدوم شدند.
وی افزود: ۷ نفر از مصدومان در محل حادثه درمان سرپایی و ۶ 
نفر با تکنسین های اورژانس به مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر 

کرمان منتقل شدند.
صابری با بیان اینکه مصدومان شامل ۵ زن و ۸ مرد با رده سنی 
مصدومان  تمامی  عمومی  حال  کرد:  بیان  هستند،  سال   ۶۲ تا   ۶

مساعد است.

آیا نوشیدن آب در کاهش وزن 

نقش دارد؟
 برای تقویت کاهش وزن باید سوخت و ساز بدن خود را افزایش 

دهید و آب می تواند کمک حال شما در این مسیر باشد.
 چقدر تالش می کنید تا وزن خود را کاهش دهید؟ آیا به نتایج 
دلخواه خود دست می یابید؟ آیا فکر می کنید به میزان کافی آب 

می نوشید؟ آیا نوشیدن آب به کاهش وزن کمک می کند؟
 نوشیدن آب نه تنها بدن را هیدارته نگه می دارد و امکان فعالیت 
متعادل اندام ها را فراهم می کند، بلکه می تواند در کاهش وزن 
نیز نقش داشته و نتایج تالش های شما را بهبود ببخشد. اگر تمایل 
چندانی به نوشیدن آب ندارید شاید سرانجام انگیزه ای برای انجام 

این کار یافته باشید.
 نوشیدن آب به کالری سوزی بیشتر کمک می کند 

افرادی بسیاری که بیش از حد نیاز روزانه خود کالری مصرف می 
کنند، این گونه استدالل می کنند که بعدا کالری های اضافی را 
می سوزانند. اگر شما نیز یکی از این افراد هستید، باید بدانید که 
آب به کاهش وزن کمک می کند و در از بین بردن هرچه سریع تر 

کالری های اضافه نقش دارد.
 به نظر می رسد این شرایط بیشتر برای جوانان و افراد میانسال 
صادق است و تمام کاری که باید انجام دهید نوشیدن نیم لیتر آب 

پیش از غذا خوردن است.
 البته، افزودن یک برنامه ورزشی کوچک و سبک برای بهبود روند 
کاهش وزن نیز توصیه می شود. به عنوان نخستین تغییراتی که 
باید مد نظر قرار دهید، نوشیدن ۵۰۰ میلی لیتر آب پیش از غذا و 

۳۰ دقیقه ورزش روزانه را مد نظر قرار دهید.
کاهش  را  شما  اشتهای  غذایی  های  وعده  از  پیش  آب  نوشیدن   

می دهد 
نوشیدن آب پیش از وعده های غذایی می تواند به کاهش اشتها 
و پیرو آن کاهش وزن کمک کند. البته برخی موارد را نیز باید مد 

نظر قرار دهید.
 این مساله ثابت شده است که نوشیدن آب ۳۰ دقیقه پیش از غذا 
می  پیشگیری  بدن  توسط  انرژی  اندازه  از  بیش  از جذب  خوردن 
کند. به خاطر داشته باشید که این انرژی در صورت عدم مصرف 

می تواند به صورت چربی در بدن ذخیره شود.
 اما این شرایط برای همه صدق نمی کند و برخی مطالعات نشان 
داده اند که بیشتر بزرگساالن مسن تر از آن سود می برند. پس اگر 
فردی مسن هستید و قصد دارید وزن اضافه ی خود را کاهش دهید، 

نوشیدن آب پیش از وعده های غذایی را فراموش نکنید.
 آب سوخت و ساز را تسریع می کند 

اگر فردی هستید که همواره در تالش برای دستیابی به وزن ایده 
آل است، احتماال از این نکته آگاه هستید که سوخت و ساز نقشی 
باید  ایفا می کند. برای تقویت کاهش وزن  کلیدی در این زمینه 
سوخت و ساز بدن خود را افزایش دهید و آب می تواند کمک حال 

شما در این مسیر باشد.
 نوشیدن آب یکی از بهترین روش ها برای بهبود شرایط سوخت 
و ساز بدن است. نتایج یک مطالعه نشان داد که ۱.۵ لیتر آب می 
تواند سوخت و ساز بدن انسان را تا ۳۰ درصد افزایش دهد. در این 
مطالعه از آبی با دمای ۲۲ تا ۳۷ درجه سانتیگراد استفاده شده بود 
که نشان دهنده آب گرم تا مقداری داغ است. توجه به این نکته 
اهمیت دارد زیرا این دماها بدن را وادار می کنند تا برای بازگشت 

به دمای عادی خود سخت تر کار کند.
 همچنین، افراد حاضر در این مطالعه به این نکته اشاره داشتند که 
برنامه  برای آغاز  اگر  اند.  انرژی بیشتری برخوردار شده  از سطوح 
ورزشی خود به واسطه احساس خستگی دائمی با دشواری مواجه 

شده اید، این نکته ای بسیار مثبت است.
لیتر آب در روز که گرم یا  نتایج مصرف دو   برای کسب بهترین 
مقداری داغ است، توصیه می شود. شاید ابتدا انجام این کار دشوار 

باشد اما طی چند هفته به آن عادت خواهید کرد.
 آب به کاهش وزن و پیشگری از احساس گرسنگی کمک می کند 
اشتباه گرفتن احساس تشنگی با احساس گرسنگی می تواند بسیار 
راحت باشد. در حقیقت بهتر است هنگام احساس گرسنگی ابتدا 
احساس  آیا  که  کنید  بررسی  را  شرایط  و  بنوشید  آب  لیوان  یک 
به کاهش وزن  این شرایط  آیا  اما  یا خیر.  از بین می رود  موجود 

کمک می کند؟
 بدن ممکن است احساس تشنگی را با احساس گرسنگی اشتباه 
بگیرد و زمانی که این سردرگمی را نادیده بگیرید ممکن است در 
نهایت مصرف کالری های اضافه که نیازی به آنها ندارید را تجربه 
کنید. دفعه بعد که احساس گرسنگی به سراغ شما آمد ابتدا یک 
را  ساز  و  تا سوخت  باشد  ولرم  آب  است  بهتر  بنوشید.  آب  لیوان 
بهبود ببخشد. سپس به مدت ۲۰ دقیقه صبر کنید و ببینید چه 
اتفاقی در بدن شما رخ می دهد. اگر احساس گرسنگی از بین رفت 
در واقع تنها با احساس تشنگی مواجه بوده اید. در غیر این صورت، 

یک خوراکی سالم و مغذی مصرف کنید.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بم گفت: 
از یک گروه شکارچی سازمان یافته وحرفه ای که مبادرت 
به شکاروفروش غیرقانونی گوشت حیوانات وحشی در 
شهرستان بم و مرکز استان می کردند، اجزاء یک رأس 

قوچ وحشی کشف و ضبط شد.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، 
زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس  کیا،  عارف  عیسی 
که  حرفه ای  شکارچی  گروه  یک  گفت:  بم  شهرستان 

به صورت سازمان یافته ای اقدام به شکار حیات وحش 
وفروش گوشت آن ها درحوزه شهرستان بم و مرکز استان 
می کردند توسط مامورین یگان حفاظت این شهرستان 
شکارگاه  از  خروج  از  قبل  همیاران  خوب  همکاری  با 

دستگیر شدند.
وی افزود: از متخلفین اجزاء یک راس قوچ وحشی کشف 
ذی  مقامات  تحویل  تکمیل  از  پس  پرونده  و  ضبط  و 

صالح خواهد شد.

به  برای خیلی ها پیچیده و خسته کننده  کاهش وزن 
کالری  مصرف  مقدار  حساب  دقیقا  باید  رسد.  می  نظر 
یا مکمل  برویم  باشگاه  به  باشیم، مرتب  را داشته  روزانه 
کمی  ها  این  درسته  کنیم.  مصرف  سوز  چربی  های 
که  نیست  نیازی  اما  هستند  کننده  خسته  و  پیچیده 

حتما انجام شوند.
غرق  را  خودمان  که  نیست  این  زندگی  در  ما  هدف   
رفتن  صرف  را  وقتمان  تمام  و  کنیم  ها  کالری  شمارش 
به باشگاه کنیم. با این اوصاف ممکن است از زندگی لذت 
زیادی نبرید و ذهن و احساستان تاثیر منفی از آن بگیرند. 

بنابراین وقتی زندگی شادی نداشته باشید کاهش وزن چه 
ارزشی دارد؟

 به جای این که همیشه دنبال رژیم های سخت بروید و 
مرتب مراقب غذاهایی که می خورید باشید فقط کافی 
است چند تغییر ساده در برنامه غذایی خود ایجاد کنید. 
اثر  تنها  نه  خوانید  می  متن  این  در  که  هایی  توصیه 
بخش بلکه ایمن و سالم نیز هستند. می توانید با این 
نکات، سالمت جسمی خود را تقویت کرده و به آسانی از 
این ۳ ترفند ساده کاهش وزن  اضافه وزن خالص شوید. 
را از همین امروز به کار ببرید تا نتیجه کاهش وزن را در 

عرض یک هفته ببینید.
برنامه  در  معموال  باال  پروتئین  رژیمی  برنامه  پروتئین:   
های کاهش وزن طوالنی مدت جواب می دهد. اما وقتی 
بحث نگرانی در مورد کربوهیدرات ها و چربی ها پیش 
گیرد.  می  قرار  اولویت  در  باال  پروتئین  رژیم  آید  می 
تاثیراتی که پروتئین می تواند در کاهش وزن داشته باشد:
 پروتئین در مقایسه با چربی و کربوهیدرات هنگام هضم 

کالری بیشتری می سوزاند.
 پروتئین از تحلیل رفتن ماهیچه ها جلوگیری می کند. 
ماهیچه هایی که در سوزاندن کالری به بدن کمک زیادی 

می کنند.
  پروتئین باعث می شود در طوالنی مدت احساس سیری 

کنید و کمتر به سمت غذا بروید.
بیشتر غذاهای پروتئین دار مصرف کنید.   سعی کنید 
کافی  فقط  و…  آجیل  ماهی،  و  مرغ  مرغ،  تخم  سفیده 
است یکی از غذاهای پروتئین دار مورد عالقه خود را در 

نظر گرفته و به برنامه غذایی روزانه خود اضافه کنید.
  آب: متخصصان و پزشکان همیشه نوشیدن آب را توصیه 
می کنند و برای آن دلیل دارند. یکسری عملکردهای بدن 
در صورت هیدراته بودن بدن کار خود را خوب انجام می 
دهند. مثال انتقال مواد مغذی در بدن. در صورتی که بدن 
تواند  باشد می  دریافت کرده  و آب کافی  باشد  هیدراته 
کالری بیشتری بسوزاند. بنابراین با توصیه دوم است که 
از  یکی  تواند  می  هم  آب  شود.  می  موثرتر  اول  توصیه 
عوامل سیری شما باشد. خیلی ساده است صبح ها پس 
از بیدار شدن و قبل از هر وعده غذا یک لیوان بنوشید تا 
احساس سیری کنید و کمتر دلتان غذا بخواهد. گذشته 
از تمام این ها آب برای پوست و سالمت نیز بسیار مفید 
است. بنابراین همیشه به مقدار کافی مصرف آب داشته 

باشید.

جوانان  و  ورزش  کل  اداره  ورزش  امور  توسعه  معاون 
تشکیل  برای  گیری  تست  آغاز  از  کرمان  استان 
مختلف  رشته های  مستعدین  الکترونیکی  پرونده های 

ورزشی در کرمان خبر داد.
علی مرادی، معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش 
و جوانان استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه 
استان های باشگاه خبرنگاران جوان  گفت: رقابت های 
المپیاد استعداد های برتر ورزشی کشور پارسال از سوی 
و  ورزش  وزارت  استعدادیابی  و  پایه  آموزش های  دفتر 
 ۳۲ حضور  با  ملی  طرح  این  که  شد  طراحی  جوانان 
بخش  در  ورزشی  رشته   ۶۸ در  ورزشی  فدراسیون 
برگزار  کشور  استان های  میزبانی  به  پسران  و  دختران 
شد و در واقع بزرگترین رویداد داخلی ورزش کشور با 

شعار " ورزش، دوستی، آینده ای بهتر" رقم  خورد.
وی با اعالم اینکه این المپیاد در گروه سنی ۱۲ تا ۱۵ 
و  تنیس  ی  رشته  دو  المپیاد  افزود:  شد،  انجام  سال 

سنگ نوردی به میزبانی کرمان صورت گرفت. 
مرادی تصریح کرد: پیرو مرحله دوم برنامه های المپیاد 
تشکیل  منظور  به  کشور  ورزش  برتر  استعدا های 
مختلف  رشته های  مستعدین  الکترونیکی  پرونده های 
پایگاه  مرکز  در  کرمان  استان  در  کار  این  ورزشی، 
قهرمانی و پیست دو میدانی استادیوم ورزشی شهید 
توسعه  دفتر  اجرایی  سیاست های  طبق  کرمان  باهنر 
آموزش های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان 

در حال انجام است.
شامل  الکترونیکی  پرونده  تشکیل  اینکه  اعالم  با  وی 
پزشکی  سالمت  برگه  تکمیل  و  سنجی  پیکر  تست 
کارشناسان  نظر  زیر  جسمانی  آمادگی  تست های  و 
پایگاه قهرمانی و اداره کل ورزش وجوانان استان است، 

دختر   ۳۵ و  پسر   ۴۵ تعداد  منظور  بدین  شد:  یادآور 
وزنه  کاراته،  شنا،  میدانی،  و  دو  والیبال،  های  رشته 
اسکیت،  راگبی،  نوردی،  سنگ  موتورسواری،  برداری، 
جودو، فوتبال، سپک تاکرا، گلف، دوچرخه سواری، سه 

تنیس  بسکتبال،  بدمینتون،  تیراندازی،  بوکس،  گانه، 
پایگاه،  مدیر  زاده،  امینی  عباس  نظر  زیر  شطرنج  و 
محسن نامجو و مهران ابراهیمی زاده کارشناسان آقایان 
و طیبه موسی نژاد، سمیه محمدی و محبوبه شفیعی 

کارشناسان بانوان تست گیری می شوند.
وی افزود: این تست گیری به مدت دو روز انجام شده 
و با توجه به تداخل با امتحانات ورزشکاران، ادامه ی آن 

بعد از امتحانات آنها، طی چهار روز برگزار می شود.

شکارچیان حرفه ای در دام حفاظت محیط زیست بم

کاهش وزن در افراد شاغل و پرمشغله

تشکیل پرونده  الکترونیکی برای مستعدین ورزشی در کرمان
خبر

تیم های مس شهربابک، میالد کهنوج، شهرداری کرمان و شهرداری ریگان 
به مرحله نیمه نهایی رقابت های فوتبال امید های استان کرمان صعود کردند.
هیئت  عمومی  روابط  و  اطالع رسانی  کمیته  رئیس  امیرخسروی  عرفان 
باشگاه  های  استان  گروه  با خبرنگار  گو  و  در گفت  کرمان  استان  فوتبال 
خبرنگاران جوان ، با اعالم اینکه مسابقات فوتبال امید های استان کرمان از 
جمعه ۱۳ اردیبهشت جاری آغاز شده است، گفت: این رقابت ها با شرکت 

به مدت سه روز  از سراسر کرمان در دو گروه شمال و جنوب  تیم  شش 
برگزار شد.

وی با اشاره به مشخص شدن تیم های صعود کننده به دور نیمه نهایی این 
رقابت ها افزود: از گروه شمال این رقابت ها دو تیم مس شهربابک به عنوان 
صدرنشین و شهرداری کرمان به عنوان تیم دوم به مرحله ی نیمه نهایی 

مسابقات صعود کردند.

و  کهنوج  میالد  تیم  دو  نیز،  جنوب  گروه  از  کرد:  تصریح  امیرخسروی   
در  جواز حضور  دوم  و  اول  تیم های  عنوان  به  ترتیب  به  ریگان  شهرداری 

مرحله نیمه نهایی این رقابت ها را به دست آوردند.
وی با بیان اینکه هیات فوتبال استان کرمان، اهمیت ویژه ای برای برگزاری 
مسابقات فوتبال در رده های سنی قائل است، یادآور شد: همین امر سبب 

شده، در برگزاری مسابقات امید اهتمام جدی داشته باشد.

راهیابی چهار تیم به مرحله نیمه نهایی رقابت های فوتبال امید های کرمان

آگهی مزایده
بدین وسیله به اطالع می رساند، اداره آموزش  و پرورش شهداد در نظر دارد، تعدادی از امالک بالاستفاده 

خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 
متقاضیان محترم می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به واحد حقوقی اداره مذکور مراجعه فرمایند.

آگهي مناقصه عمومی )نوبت اول(
شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۱۳9۸ شورای محترم اسالمی شهر، رنگ آمیزی جداول  و نیوجرسی های سطح شهر 
به متراژ ۸۰۰۰۰ متر مربع را  از طریق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دارای صالحیت که تجربه 
و توانایي انجام کار را دارند، دعوت بعمل  مي آید جهت دریافت اسناد و اطالع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري 
مرکزي به آدرس رفســنجان، خیابان تختي یا به نشــانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداري روز 

شنبه مورخ 9۸/۰۳/۱۸ به دبیرخانه شهرداري مرکزي تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.
روابط عمومي شهرداري رفسنجان

قلیان؛ 
نقطه شروع 

اعتیاد!
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تماس  با خانه  پدرم  دارم که  به خاطر  را  سال 1374 
گرفت و به من که تلفن را پاسخ داده بودم گفت؛ به 
مادرت بگو که مجوز انتشار روزنامه را گرفتم. چند ماه 
بود که درگیر صدور مجوز انتشار آن بود و آن روز بسیار 
اطالعات  روزنامه  در  پدرم  روزها  آن  شدیم.  خوشحال 
مشغول به کار بود و سرپرستی دفتر کرمان را بر عهده 
داشت. من کودکی 11 ساله بودم که همواره در محیط 
روزنامه نگاری رشد کردم. از پنج سالگی در فضای دفتر 
هایم  بازی  اسباب  و  کردم  می  بازی  اطالعات  روزنامه 
مجله های اطالعات هفتگی و گل آقا و کیهان بچه ها 

بود. اما پس از اینکه مجوز روزنامه کرمان امروز صادر 
نصب  از  شدم.  کار  به  مشغول  کم  سن  همان  با  شد 
کردن »ویندوز« و »ام اس داس« و »زرنگار« بر روی 
کامپیوترها گرفته تا طراحی با نرم افزار »ُکرل درا« و 
»فتوشاپ« گاهی هم به همراه خبرنگاران روزنامه و یا 
پدرم به جلسات خبری می رفتم و با فضا آشنا می شدم. 
البته نا گفته نماند که در ابتدای راه کرمان امروز طراحی 
این نشریه بر عهده استاد عزیزم مسعود خالقی بود که 
با اطالعاتی که من دارم اولین گرافیست کامپیوتری در 
کرمان به شمار می آید و من نیز طراحی را از ایشان 
آموختم و در سال 79 جایزه طراحی گرافیکی جشنواره 

مطبوعات را از آن خود کردم.
و  خبر  تنظیم  آموزش  تحت  کم  کم  سن  افزایش  با 
اینکه در سال 88  تا  نویسندگی نزد پدرم قرار گرفتم 
را  خود  نوعی  به  و  سپرد  من  به  را  روزنامه  مدیریت 
بازنشست کرد. البته این دومین باری بود که بازنشست 

می شد، زیرا پیش از این در آموزش و پرورش کرمان 
یک بار بازنشست شده بود. در آن پانزده سال که پدرم 
با هر  برعهده داشت می دیدم که  را  روزنامه  مدیریت 
شماره که منتشر می کرد مویی از سرش سپید می شد 
و به دلیل مشغله ها و دردسرهایی که کار روزنامه نگاری 
داشت در آن برهه از عمرم از این کار متنفر شده بودم. 
اما روزی که پدرم گفت اگر می توانی مدیریتش کن و 
در غیر این صورت تعطیلش خواهم کرد، یقین کردم که 
وقت دست به کار شدن است و باید این نام که هزاران 
خواننده و هوادار در کرمان دارد زنده بماند. نتیجه این 
این روزنامه منتشر  امروز سه هزارمین شماره  شد که 
می شود و من باید از همه نویسندگان عزیز و همکاران 
عاشقی که در این 24 سال به ما کمک کرده اند تشکر 
کنم. وظیفه دارم که دست ایشان را ببوسم که گاه به 
رایگان و گهگاه با حق التحریری ناچیز به ستون های 

این نشریه قلم زدند و به آن وزن بخشیدند.

از پدرم نیز برای آن همه خون دل خوردن و آموزشی که 
به من داد سپاسگزارم و امروز که غرق در پژوهش های 
فرهنگی اش است خوشحالم که می توانم اندکی آرامش 
خاطر برایش پیشکش بیاورم. از خداوند رحیم و رحمان 
متشکرم که به من و همکارانم سالمتی و توفیق داده 
است که بتوانیم در این وضعیت نابسامان که کشور در 
دست مافیای کاغذ می سوزد، بازهم روزنامه چاپ کنیم 
و مانند برخی نشریه ها اسیر لغو انتشار نشویم. از همه 
مردم فرهنگ دوست و هنر دوست کرمانی تشکر می 
کنیم که در این 24 سال با حمایت های مادی و معنوی 
خود چراغ این کالس را روشن نگه داشتند و امیدواریم 
که این وضعیت اقتصادی که بیش از هر چیز گلوی کاغذ 
را می فشرد هرچه زودتر قبل از اینکه کتاب و روزنامه از 
جامعه حذف شود بهبود یابد تا بتوانیم اندکی به آینده 
امیدوارتر باشیم و این گرد افسردگی و ناامیدی که بر 

جبین مردم نشسته است زدوده شود.

سه هزارمین سالم در طالع بهار 98 نوشته شد  

 به قلم 
محمد فتح نجات

تنها عشق است
 که بیستون را 

می شکافد
تابلوی شکسته و قفل زنگ زده، گچ های فرو افتاده و تاری از عنکبوت 
تا دهه هشتاد در میدان ارگ نشان می داد که از هفته نامه اندیشه 
کرمان همین مانده است و با زبان خاموش هشدار می داد که سرمایه 
گذاری در انتشار هفته نامه و روزنامه اغلب سرنوشتی این چنین دارد. 
کسانی  که خاطره ای شیرین از دفتر اندیشه در میدان ارگ داشتند 
دیگر مصلوب تخت بیماری و یا خفته در خاک بودند. هر چند به همت 
خانواده هاشمی هفته نامه بیداری گاهی خودنمایی می کرد و بهاران 
روزنامه نگاری را در دوران مشروطیت به یاد می آورد. در این روزگار 
وانفسا یحیی فتح نجات دبیر دبیرستان های کرمان با کوله باری از 
تجربه از دفتر اطالعات به میدان آمد و روزنامه کرمان امروز را منتشر 
کرد. صمد بهرنگی در ماهی سیاه کوچولو می گوید؛ حرکت که کردیم 
ترسمان می ریزد و فتح نجات حرکت کرد در حالیکه همه دوستان 
خط و نشان می کشیدند که با شکست هم نفس است. محاسبات آنها 
درست بود یک فرهنگی که به هیچ گروه و حزبی وابسته نیست و تنها 
چشم به حقوق معلمی دارد با فرزندانی که هنوز از آب و آتش نگذشته 
اند بدون حمایت مالی یک سرمایه دار در شهری که هنوز مردم عادت 
به خرید مستمر روزنامه ندارند و شرکت ها و بخش های خصوصی 
اعتقادی به تبلیغ روزنامه ای ندارند و مقامات هم بی اعتنا هستند کمر 
همت بسته است و روزنامه منتشر کرده است. ریسک باالیی را طلب می 
کرد و پیش بینی می کرد یک ماه دوام نمی آورد. آنها حق داشتند و 
اغلب خیر فتح نجات را می خواستند اما روی یک عنصر حساب نکرده 
بودند و آن عشق بود که کوه بیستون را هم می شکافت و عنصر دیگر 
همکاری همسرش بود که بار زندگی را بر دوش کشید و به یاری از در 
آمد. آنگونه که تعریف می کنند در نبود اینترنت و کمبود نیرو و امکانات 
چاپ بدون کمک از رایانه این کار سخت و سترگ بود. همسایگان می 
دیدند که چراغ دفتر کرمان امروز تا صبح روشن است و تنها صبح با 
آماده شدن برای چاپ بود که فتح نجات بر زمین می نشست و گذشت 

اما چه سان گذشت کس نمی داند!
اینک سه هزارمین شماره در حال انتشار است ولی برای بنیان گذار 
کرمان امروز دیسک کمر و واریس، ضعف قلب به ارمغان آورد و این 
شانس راداشت که فرزندش چون به بلوغ رسید دست او را گرفت. اگر 
دوستان قدیمی کرمان امروز به دفتر بیایند و فتح نجات را خانه نشین 
ببینند، پسرش را چون سروی نو به جای سرو کهن می بینند که با 
تحصیالت امروز و فکری نو راه پدر را دنبال می کند. اگر پدرش کار 
خبرنگاری و پاسخگویی به ارباب رجوع و شرکت در شوراهای اداری و 
خبرنگاری ویرایش و صفحه بندی و ... را تنها انجام می داد این نسل با 
کمک رایانه و اینترنت و همکاری آن مشکالت را ندارند هر چند روزنامه 
نگاری با آسایش و آرامش همچون جن و بسم اهلل هستند. مشکالت 
انتشار کم شده است اما مشکالت دیگری که گاهی بعد سیاسی دارد 
وارد شده است که کفش آهنین می خواهد. حسادت ها و رقابت های 
تنگ نظرانه هم تغییر ماهیت داده است و از همه مهمتر افکار عمومی 
و فرهنگ مردم هم باال رفته و سطح توقع روزنامه خوانها هم باال رفته 
و  نیست  ننالد گویند پس مشکلی در جامعه  نگار  روزنامه  اگر  است. 
گویند که حاجتمند نیست و اگر بنالد گویند که ژاژ می گوید از یک سو 
اقشار عظیم مردم هستند که عشق آنها موتور حرکت فعالیت فرهنگی 
را تقویت می کند و به روزنامه نیرو می دهد و از سوی دیگر مقامات 
هستند که انتقاد را تاب نمی آورند و جز تعریف و تمجید چیزی نمی 
خواهند. همه خود را خدمت گزار می دانند مردم همه امید خود را به 
روزنامه می بندند و مشکالت روزنامه را نمی بینند. از سوی دیگر این 
مردم این صاحبان اصلی روزنامه  برخالف مقامات جیب خالی دارند و 
اهرمی برای کمک به روزنامه در دست ندارند حتی اگر همه روزنامه را 
خریداری کنند و پول خرید به روزنامه برگردد باز هم روزنامه ضرر می 

کند. بندبازی بین این دو کاری سخت است.
آنچه که واقعیت دارد این است روزنامه های محلی هر چه مبشر افکار 
مردم باشند و آنها را منعکس کنند در دراز مدت به مقامات خدمت 
کرده اند تنها راه اصالح نظام اداری و مبارزه با فساد که باعث تخریب 
دیوار اعتماد بین مردم و دولت است این است که روزنامه نگاران بدون 
ترس هر نوع کاستی را منعکس کنند و فساد را در نطفه افشا کنند. 
انتشار سه هزارمین شماره کرمان امروز را به خانواده فتح نجات و خانم 
حمیدی و همکاران دیگر چون خانم میرحسینی تبریک می گویم و 
از مردم تقاضا می کنم دست بلند خود را حایل کنند تا اصحاب همه 
روزنامه ها و هفته نامه ها سالم و سالمت و با آبرو از این رود خروشان 

بگذرند به قول اقبال : 
در دفتر زمانه فتد نامش از قلم 

هر ملتی که مردم صاحب قلم نداشت
در سه هزارمین شماره هم جمله فتح نجات را تکرار باید کرد که »بی 

عشق هرگز!«

 به قلم میرسید 
عباس
روح االمینی

ی  روزنامه  ی  شماره  نخستین  چاپ  از  24سال 
کرمان امروز و 30 سال از فعالیت حقیر در سمت 
سرپرست روزنامه ی اطالعات استان کرمان گذشته 
کسوت  در  که  است  سال   40 از  بیش  اما  است 
بخواهیم  اگر  و  ام  گرفته  دست  به  قلم  خبرنگار، 
از  برخاسته  ذوق  و  شوق  و  دیواری  های  روزنامه 
ورود دستگاه های پلی کپی به مدارس که زمینه 
ی انتشار ماهنامه ای در شکل و شمایل مجله را 
فراهم آورده بود به حساب آوریم، نیم قرنی می شود 
که نویسنده هستم. چون »نمی توانم که ننویسم«

در روزگار سپری شده، عضویت در تحریریه ماهنامه 
پرورش  و  آموزش  ارگان  ی  )ماهنامه  نگرش  ی 
ادب  و  فرهنگ  ی  فصلنامه  سردبیری  کرمان( 
)ارگان اداره ی کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
کرمان( و دبیری انجمن اهل قلم کرمان نیز برحوزه 

ی کاری حقیر افزوده بود.
در دوره ای که چاپ یک قطعه عکس در روزنامه در 
گذر از مسیر لنز دوربین های مکانیکی، دوای ظهور 
و ثبوت و کارگاه گراورسازی، دست کم یک هفته 
به درازا می کشید و حروفچینی سربی و فرم بندی 
صفحات به چندین نفر کارگر نیاز داشت، روزنامه 

نگاری حرفه ای سخت و طاقت فرسا بود.
نرم  و  کامپیوتر  شدن  افزوده  با  هفتاد  ی  دهه  از 
وسایل  جمع  به  طراحی  و  حروفچینی  افزارهای 
اهالی  رنج  از  رفت  می  گمان  که  ـ  مطبوعاتی 
از  ناشی  های  حرارت  ـ  بشود  کاسته  مطبوعات 

لبه ی تیغ و رنجهای کار شبانه روزی  بر  حرکت 
برای کاهش هزینه ها و سرپا نگه داشتن این رسانه 
دانش  سطح  بردن  باال  و  خرافات  با  مبارزه  برای 
جامعه، دو  فرهنگ  ارتقای  راستای  در  مخاطبان 
چندان شد و دیری نگذشت که تحمل استرس های 
مربوط به تامین هزینه ها و نیز دغدغه ی محتوا،  
باز قلب و  درد را در قلبم متمرکز کرد و جراحی 

باقی قضایا.
امروز که به روزگار سپری شده و کارنامه ی حرفه ای 
خود می نگرم، چیزی جز عشق، خانواده ی عزیزم 
که  دیرپا  دیار  این  فرهنگ  دلدادگان  از  انبوهی  و 
مرا در عبور از گردنه های پرمخاطره یاری کردند، 
نمی بینم. به ویژه فرزندم آقای مهندس محمد فتح 
نجات که با رایانه و نرم افزارهای مطبوعاتی کودکی 
از  با رشد فناوری های جدید  می کرد و همزمان 
ریختن  فرو  و  خبر  آزاد  گردش  در  اینترنت  نقش 
مرزهای فیزیکی آگاهی می یافت. به همین لحاظ، 
پرچم فرو افتاده را برداشت و با حضور پررنگ در 
فضای مجازی، اعتماد نسل های جدید را به کرمان 

امروز جلب کرد.
روزی که نخستین شماره ی کرمان امروز را منتشر 
با وجود مافیای کاغذ که نویسنده ای  می کردیم 
به  میدان  از  را   )1( کدکنی  شفیعی  استاد  چون 
در کرده بود،  باور نداشتیم این روزنامه ی مردمی 
به درختی تناور و مرجعی قابل اعتماد بدل شود. 
بنابراین وقتی که مطالب پانصدمین شماره را که 
قرار بود به صورت ویژه نامه ای با صفحات بیشتر 
چاپ شود،  آماده می کردیم،  در پوست خود نمی 
گنجیدیم و با شور و شوقی وصف ناپذیر به آینده 

نگریستیم.
به یاد دارم که از استاد برجسته ی تاریخ و روزنامه 
نگاری،  زنده یاد دکتر باستانی پاریزی تقاضا کرده 
بودیم به مناسبت انتشار پانصدمین شماره کرمان 

شود.  شماره  آن  زیب  تا  بنویسند  مطلبی  امروز، 
ایشان ضمن ارسال یک جلد از آثار ارزشمندشان در 
صفحه عنوان کتاب مرقوم فرموده بودند: »پیشکش 
برای   )2( هزارستان  ی  نویسنده  جانب  از  ناقابل 
نشین  خوش  امروز،   کرمان  ی  شماره  پانصدمین 
بلوار باستانی پاریزی به هوای آنکه هزارمین شماره 
ی کرمان امروز را نیز این پیرمعلم دیروز به چشم 
دل خواهد دیدـ  همچنان که بر اثر همت آقای فتح 
نجات، جوان متعلم فردا نیز، ده هزارمین شماره ی 
این نامه ی نافذ کالم، گرم قلم،  نیکو شمیم، صاحب 
نظر، آگهی پسند، خوش روند را،  البد به چشم سر 
خواهند دید. فردایی که زما هر ذره ی خاک افتاده 

جایی ـ دی ماه 1378 ـ باستانی پاریزی«
اکنون به همت بلند آقای مهندس محمد فتح نجات 
حسینی،  میرمهدی  ها:  دیرینه، خانم  همکاران  و 
فرهیخته ی  نویسندگان  از  زیادی  و جمع  بامری 
دیار کریمان،  کرمان امروز به سه هزارمین شماره 
رسیده، رخدادی فرخنده و مبارک است که از شوق 
و ذوق نسل های جوان برای ارتقای سطح آگاهی 
های فرهنگی و برکشیدن فرهنگ جامعه حکایت 
هزارمین  سه  که  حقیر  مناسبت،  همین  به  دارد. 
شماره ی کرمان امروز را به چشم سر دیده است،  
پنج هزارمین شماره را به چشم دل می بینم و ده 
در  شاداب  ای  جوانه  همچون  ـ  شماره  هزارمین 
آمد.  فردا خواهد  جوانان  به چشم  ـ  کویر  حاشیه 
چرا که کرمان دل عالم است و مردمانش اهل دل و 
اهالی دل، عاشقند و از بامداد تاریخ، عشق همواره 

آبستن فرهنگ و تمدن بوده و خواهد بود.
پی نوشت ها: 

1ـ مقدمه کتاب در اقلیم روشنایی استاد شفیعی 
کدکنی 

2ـ هزارستان عنوان یکی از کتابهای استاد باستانی 
پاریزی است.

یادی از یادداشت دکتر باستانی پاریزی به مناسبت انتشار 
پانصدمین شماره کرمان امروز  

  به قلم یحیی 
فتح نجات


