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مدیرکل کمیته امداد استان 
کرمان اعالم کرد:

دهمین محموله کمک های

 کرمانی ها به سیل زدگان ارسال شد

سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری:
در ماه مبارک رمضان نزدیک 

به 3 هزار تن شکر در استان توزیع شد
متن در صفحه دوم

روایت »کرمان امروز« از آغاز اوقات سفرهای تابستانه و نیم نگاهی به طرح تابستانه پلیس و آسیب شناسی حوادث در این دوران؛

متن کامل در صفحه سوم

مـــــــثلـث قـاتــــــــل
    مثلث اشتباهات انسانی، جاده و خودرو را این روزها همه می شناسیم. مثلثی که در ایام نوروز و تابستان بحث درباره آن داغ تر می شود. نخستین مرحله سفرهای تابستانی تا چند روز دیگر و همزمان با پایان یافتن 
ماه مبارک رمضان آغاز خواهد شد؛ سفرهایی که اکثرا به واسطه کم توجهی رانندگان به قوانین رانندگی همراه است، نمی توان نقش پررنگ جاده های ناایمن و غیر استاندارد و خودروهای بی کیفیت را در حوادث جاده 

ای نادیده گرفت، البته این توپی است که هر کس به نفع خود به زمین دیگری می اندازد و در این بین مردم هستند که جان می دهند و خانواده ها که داغ دار می شوند و...

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

  مرد شکاک به جرم دو قتل قصاص می شود

  کشف ۲۳۵ کیلو تریاک در منوجان

  سیم کارت گمشده آبروی زن جوان را برد

  نقشه وحشتناک  تازه داماد شاهرودی  برای خواهر عروس

اخبار ایران، جهان و حوادث:

یادداشت مدیرمسئول:

چرا  استاندار  از 

کنفرانس مطبوعاتی 

گریزان است؟
 صفحه  دوم

وای به روزی 
که بگندد نمک !

روایت »کرمان امروز« از تخریب بخشی از سیل بند 
کرمان با توجه به توضیحات مسئوالن مربوطه: اطراف 

WWW.KERMANEMROOZ.COM روزان هم 

ایشان دعوت می  قانونی  نماینده  یا  تمامی سهامداران محترم  از  بدین وسیله 
گردد در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که راس ساعت 00: 15 
در  واقع  ممتازان  سیمان  کارخانه  در   1398/03/29 مورخ  چهارشنبه  روز 
کرمان، کیلومتر 32 جاده کرمان - رفسنجان تشکیل می شود، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه: 
به  منتهی  مالی  برای سال  قانونی  بازرس  و  مدیره  گزارش هیأت  استماع   -1

1397/12/29
2- تصویب صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 1397/12/29

3- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود 
4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 

5- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی 
6- تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره 

7- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
هیأت مدیره  شرکت سیمان ممتازان کرمان )سهامی عام(

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت سیمان ممتازان کرمان )سهامی عام(

شماره ثبت 5416 
و شناسه ملی 10860238958

مردم کرمان

   23 سال است 

که واقعیت را در  

»کرمان امروز« 

می خوانند



دو دوشنبه 13 خرداد ماه 28/1398 رمضان 1440/ 3 ژوئن 2019/سال بیست و چهارم شماره 3009 
اخبار استان

استانداری  منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  معاونت هماهنگی  سرپرست 
کرمان درباره نظارت در بازار عنوان کرد: اگر شرایط عادی باشد، بحث 
رقابت در بازار مطرح است اما با توجه به اینکه در وضعیت خاصی قرار 
داریم، واحدهای نظارتی تالش می کنند و در توزیع شکر نیز نظارت 

وجود دارد و قرار است برای توزیع اقالم اساسی از جمله شکر 25 عامل 
مشخص و از طریق سیستم به هم متصل شود تا کسی چندبار کاالیی 
را دریافت نکند. دکتر محمدعلی دهقان  در گفت و گو با خبرنگار ایسنا 
منطقه کویر، درباره تامین شکر با اشاره به اینکه قریب به 70 درصد 
حواله صادر شده به استان آمده، اظهار کرد: یک هزار تن شکر در هفته 
گذشته از ذخیره استراتژیک استان توزیع شده، 700 تن اتاق اصناف و 

یک هزار و 200 تن اتحادیه تعاون روستایی آورده است.
ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون نزدیک به 3 هزار تن  از  افزود:  وی 
شکر در استان توزیع شده که رقم خوبی بود و دوست داشتیم 5 هزار 
تن باشد که در همین راستا تالش می کنیم در روزهای باقی مانده ماه 

مبارک توزیع شکر را مجددا داشته باشیم.
دهقان درباره افزایش قیمت مرغ بیان کرد: در این زمینه بحث نهاده ها 
مطرح است و مشکل این است که تنها 50 درصد محموله های کنجاله 
با  را  این مواد  بتوانیم  اگر  به استان حمل شده و  امام  بندر  از  و سویا 
قیمت یارانه ای به دست مرغداران برسانیم، قیمت مرغ همان کیلویی 

11 هزار و 500 تومان خواهد بود.
استانداری  منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  معاونت هماهنگی  سرپرست 

کرمان درباره نظارت در بازار عنوان کرد: اگر شرایط عادی باشد، بحث 
رقابت در بازار مطرح است اما با توجه به اینکه در وضعیت خاصی قرار 
داریم، واحدهای نظارتی تالش می کنند و در توزیع شکر نیز نظارت 
وجود دارد و قرار است برای توزیع اقالم اساسی از جمله شکر 25 عامل 
مشخص و از طریق سیستم به هم متصل شود تا کسی چندبار کاالیی 

را دریافت نکند.
وی با اشاره به عملکرد واحدهای نظارتی افزود: به عنوان مثال تعزیرات 
دالیل  به  مورد  و حدود 440  آورده  عمل  به  بازرسی  نانوایی  از 500 
مختلف جریمه شده اند اما در مجموع  امیدواریم با وضعیتی که پیش 
می آید و اینکه امریکا قدری عقب نشینی کرده، فضا در واردات، تبدیل 

ارز و ... بازتر و گشایشی ایجاد شود.
استانداری  اقتصادی و توسعه منابع  امور  سرپرست معاونت هماهنگی 
کرمان با اشاره به اینکه مردم نیز باید رعایت کنند، گفت: وقتی کسی 
در یک کاال مصرف ندارد اما چند برابر نیاز خرید می کند، موجب می 

شود ما 5 برابر شکر توزیع کنیم اما جواب ندهد.
این ترس  آید،  با وضعیتی که پیش می  انشاءاهلل  دهقان تصریح کرد: 

تمام می شود و دیگر کسی متقاضی کاالی اضافه نیست.

سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری:

در ماه مبارک رمضان نزدیک به 3 هزار تن شکر در استان توزیع شد

خبر
سیمان ممتازان کرمان 

واحد نمونه کار کشور شد

و  تقدیر  لوح  کارگران،  از  قدردانی  جشنواره  سی امین  در  رییس جمهوری 
ممتازان  سیمان  شرکت  مدیرعامل  به  را  کشور  کار  نمونه  واحد  تندیس 

کرمان اعطا کرد.
به گزارش سیمان خبر از واحد روابط عمومی شرکت سیمان ممتازان، در 
این مراسم که به بهانه گرامیداشت هفته کارگر برگزار شد از 2۹ کارگر و 
مدیر واحدهای تولیدی و صنعتی نمونه کشور در بخش های مختلف تجلیل 
به عمل آمد و شرکت سیمان ممتازان کرمان به عنوان یکی از واحدهای 

نمونه کارگری کشور معرفی شد.
 رئیس جمهوری در این جشنواره، قدرت دولت را نتیجه پشتیبانی مردم 
و تالش کارگران خواند و با اشاره به صادرات غیرنفتی 40 میلیارد دالری 
بخش های  و  کارآفرینان  کارگران،  کارفرمایان،  دولت،  کرد:  تاکید  کشور 

مختلف تولیدی جامعه امروز بار سنگین تری بر دوش دارند.
دکتر حسن روحانی با بیان اینکه برای حفظ ارزش پول یا باید قیمت ارز 
خارجی کاهش یابد و یا ارز بیشتری به دست آوریم، گفت: در زمینه کم 
انجام  بزرگی  کار  تولیدکنندگان  و  کارفرمایان  کارگران،  ارز،  به  نیاز  شدن 
می دهند و بخشی از نیازهای جامعه توسط شما قشر عزیز برطرف می شود 

و امروز در برخی از بخش ها تبدیل به صادرکننده شده ایم.

در حاشیه بازدید معاون وزیر راه 

و شهرسازی از بیمارستان در حال 

ساخت سینای زرند عنوان شد:

صرف 560  میلیارد 
ریال اعتبار برای 

احداث این بیمارستان
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان 
مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی 
از روند احداث بیمارستان 139 تخت خوابی زرند 

بازدید کرد.
اداره  رسانی  اطالع  و  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
استان کرمان محمدمهدی  و شهرسازی  راه  کل 
بلوردی در حاشیه این بازدید گفت: تا کنون برای 
هزینه  ریال  میلیارد   560 بیمارستان  این  احداث 

شده است.
افزود:  کرمان  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
در دو  زیربنا  مترمربع  با 11 هزار  بیمارستان  این 
بلوک 5 و 6 طبقه احداث شده و شامل درمانگاه، 
اورژانس، CCU، ICU، سی تی اسکن، رادیولوژی، 
آزمایشگاه، بخش های بستری، جراحی، زایشگاه، 

نوزادان و دارای 4 اتاق عمل است.
وی پیشرفت فیزیکی پروژه را 98/5 درصد اعالم 
تاسیسات  اندازی  راه  و  تست  کرد:  تصریح  و 
آسفالت  دوم  الیه  اجرای  و  برقی،  و  مکانیکی 
به  تحویل  تا  کار  مانده  های  بخش  محوطه 

پیمانکار است.
از  دولت  تا هفته  زرند حداکثر  بیمارستان سینای 
سوی وزارت راه و شهرسازی به بهره بردار تحویل 

می شود.

اجرای ۱۲۴ هکتار 
طرح آبیاری کم فشار 

در سیرجان

سیرجان  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
گفت:طی امسال تا کنون 1۲4 هکتار طرح آبیاری 

کم فشار در شهرستان سیرجان اجرا شده است.
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش  به 
جوان از کرمان محمودآبادی؛ مدیر جهادکشاورزی 
این  در  کنون  تا  گفت:  سیرجان  شهرستان 
شهرستان ۲ هزار و 46۲ هکتار آبیاری کم فشار 
اجرا شده و در سال جاری تا کنون 1۲4 هکتار این 

سیستم اجراشده است.
وی با بیان اینکه از لحاظ سطح اجرا آبیاری کم 
به  افزود:  دارد،  را  اول  مقام  این شهرستان  فشار 
این جهت از استان های فارس، یزد، هرمزگان و 
اجرا  از طرح های  برداری  الگو  و  بازدید  ... جهت 
شده به این شهرستان عزیمت کرده و از تجربیات 
کشاورزان و کارشناسان شهرستان استفاده کردند.

را  طرح ها  این  اجرا  مشکالت  محمودآبادی 
افزایش قیمت لوله و اتصاالت و مشکل استفاده 
از کود های حیوانی در این طرح نسبت به آبیاری 

سنتی، اعالم کرد.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان اعالم کرد:
دهمین محموله کمک های کرمانی ها به سیل زدگان ارسال شد

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان عنوان کرد:
صرفه جویی 1500 میلیارد تومانی  با احداث کارخانه پالسمای خون 

کرمان  استان  مردمی  کمک های  محموله  دهمین 
به هموطنان سیل زده به ارزش بیش از یک میلیارد 
تومان به استان های لرستان و خوزستان بارگیری و 

ارسال شد. 
صادقی«  »یحیی  کویر،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
استان  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
کرمان در حاشیه ارسال این کمک های مردمی در 
به  کمک ها  این  اینکه  به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع 
پنج  قالب  در  و  تومان  میلیارد  یک  از  بیش  ارزش 
با  کرد:  اظهار  شده اند،  بارگیری  کامیون  دستگاه 
توجه به اعتمادی که هموطنان ما به کمیته امداد 
با وقوع سیل در استان های شمالی  دارند، همزمان 
غیرنقدی  و  نقدی  کشورمان، جمع آوری کمک های 

توسط این نهاد صورت گرفت.
به  ارسالی  کمک های  محموله   دهمین  افزود:  وی 
عمدتا  خوزستان  و  لرستان  زده  سیل  استان های 
... است  شامل لوازم خانگی شامل یخچال، فرش و 

انفرادی  به صورت  نیز قبال  و محموله های خوراکی 
ارسال شده است.

صادقی با اشاره به عمق بحران در مناطق سیل زده 
مردم  سوی  از  خوبی  کمک های  گفت:  کشورمان 
شود،  اعالم  ما  به  که  زمانی  تا  و  شده  جمع آوری 

جمع آوری کمک ها ادامه خواهد داشت. 
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان در بخش دیگری 
رمضان  مبارک  ماه  پایان  به  اشاره  با  سخنانش  از 
امسال  کرد:  عنوان  روزه داران  فطریه  جمع آوری  و 
از طریق شورای  جمع آوری فطریه روزه داران صرفا 
زکات استان صورت می گیرد و طبق تقسیم بندی 
صورت گرفته 50 درصد به کمیته امداد، 30 درصد 
تعلق  خیریه  مراکز  به  درصد   20 و  بهزیستی  به 

می گیرد.
صادقی با اعالم شماره کارت 585۹83700006487۹ 
روزه  فطریه  مجازی  پرداخت  برای  تجارت  بانک 
پیامکی  سامانه  و   0۹6886 گویای  تلفن  افزود: 

نظر  در  روزه  فطره  واریز  جهت  نیز   *8877*1#
گرفته شده است. 

وی بیان کرد: پایگاه های جمع آوری زکات فطره به 
صورت متحدالشکل در محل های برگزاری نماز عید 
سعید فطر برقرار هستند و همان روز پس از شمارش 
و مشخص شدن سهم هر دستگاه، پرداخت ها صورت 
می گیرد تا در سریعترین زمان به دست نیازمندان 

برسد.

علوم  دانشگاه  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
پالسمای  کارخانه  احداث  گفت:  کرمان  پزشکی 
خون باعث صرفه جویی 1500 میلیارد تومانی می 

شود.
به گزارش خبرنگار مهر مسعود مقدری در جلسه 
با  کرمان  استان  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد 
خون،  پالسمای  کارخانه  احداث  موضوع  به  اشاره 
اظهار کرد: ضرورت احداث این کارخانه در استان 
زیاد است چرا که موجب صرفه جویی یک هزار و 

500 میلیارد تومانی می شود.
با بیان این مطلب که کلنگ این کارخانه در  وی 
به  تا سال 1400  باید  سال ۹5 زده شده است و 
اتمام برسد، افزود: کل سرمایه گذاری در این طرح 
که  است  بوده  تومان  میلیارد   200 و  هزار  یک 
سرمایه گذار در حال فعالیت است و در حال حاضر 

نیاز به وام داریم تا این پروژه به اتمام برسد.
 750 جایگزین  بیمارستان  خصوص  در  مقدری 
تختخوابی شفا افزود: در این زمینه زمین داریم اما 

سرمایه گذار برای این طرح نداریم از طرف دیگر 
قرار شد که خاتم االنبیاء ساخت این طرح را شروع 
کند اما به دلیل عوض شدن رئیس خاتم این طرح 

متوقف شد.
مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان هم در این 
جلسه گفت: طبق دستورالعمل میراث فرهنگی قرار 
براین شد که 500 منطقه در کشور جهت ساخت 
هتل های چهار و پنج ستاره در اختیارمناطق کمتر 

توسعه یافته قرار بگیرد.

فرماندار رفسنجان:

مطالبه مردم، جدّیت در برخورد با فروشگاه های غیرمجاز کود و سموم در این شهر است
فروشگاه های  با  برخورد  گفت:  رفسنجان  فرماندار 
غیرمجاز کود و سموم برخورد بازدارنده ای نیست و 

مردم جدیت در این امر را مطالبه می کنند.
در  هرندی  فصیحی  مجید  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
کشاورزی  نهاده های  بر  نظارت  کمیسیون  جلسه 
به  که  خسارتهایی  کرد  اظهار  رفسنجان  شهرستان 
وارد  تقلبی  کودهای  و  سموم  سوی  از  پسته  باغات 
و  قوانین  متأسفانه  و  است  بوده  توجه  قابل  شده 

برخوردها، مؤثر و بازدارنده نبوده است.
وی افزود: خسارتهای ناشی از سموم تقلبی صرفاً به 
به نسل های  بلکه ضرر آن  امروز وارد نمی شود  نسل 

بعد نیز منتقل می شود.
برویم  به سمتی  زمینه  این  در  باید  کرد:  تأکید  وی 
که محافظه کاری و رودربایستی نداشته باشیم چون 
بخورد  رقم  است  ممکن  که  وخسارتهایی  اتفاقات 
بیشتر از آن چیزی است که ممکن است در برخورد با 

این فروشگاه های غیرمجاز با آن مواجه باشیم.
فرماندار رفسنجان با اشاره به اینکه برای یک ایرانی 
صادق  همیشه  مطلب  این  مسلمان  انسان  و  متعهد 
است که کاالی خود را با کیفیت و قیمت مناسب در 
در  را  انصاف  اصل  و  قرار دهد  کننده  اختیار مصرف 

کار خود قرار دهد، افزود: برخی فروشندگان که اقدام 
غیراستاندارد  و  غیرمجاز  کودهای  و  سموم  توزیع  به 
می کنند آگاه نیستند و در غیر این صورت آگاهانه به 
کرد:  تصریح  هرندی  فصیحی  می رسانند.  ضرر  مردم 
هم  کنند  رفتار  استانداردها  چارچوب  در  که  کسانی 
به دست می آورند هم خدمات  را  سود متعارف خود 
وی برای مردم مؤثر و مفید است و نزد مردم و خداوند 
بر  تأکید  با  رفسنجان  فرماندار  برخوردارند.  عزت  از 
اشتباه  مسیرهای  که  کسانی  برای  نباید  اصاًل  اینکه 
را رفته و به مردم صدمه و آسیب می رسانند دلسوزی 
و  کود  غیرمجاز  فروشگاه های  با  برخورد  افزود:  کرد، 
بازدارنده ای نیست و مردم جدیت در  سموم برخورد 
این امر را مطالبه می کنند چرا که به محیط زیست 
صدمه می رسانند. فصیحی هرندی اظهار کرد: وظیفه 
فروشندگان  از  حمایت  و  و  مؤثر  نظارت  مسئوالن 
نیز  فروشندگان  و  است  خاطیان  با  برخورد  و  مجاز 
مناسب  ارائه محصوالت  و  با دریافت مجوز  متعهدانه 
دهند.  انجام  خوبی  به  را  خود  وظیفه  استاندارد  و 
فرماندار رفسنجان بر لزوم اطالع رسانی فروشگاه های 
مجاز عرضه سموم و کود تأکید و تصریح کرد: باید از 
طریق رسانه ها فروشگاه های مجاز عرضه سموم را به 

توسط  روستاها  در  کنیم، حتی  رسانی  اطالع  مردم 
دهیاریها و در مساجد نیز اطالع رسانی انجام شود.

بر  نظارت  روش های  اشاره  با  هرندی  فصیحی 
این  از  یکی  شد:  یادآور  سموم،  عرضه  فروشگاه های 
در  باید  نظارتها  این  که  است  انبارها  وجود  روش ها 
چارچوب مشخص و قابل کنترل برای مدیریت جهاد 

کشاورزی فراهم باشد.
مواد  و  سموم  از  برخی  نگهداری  اینکه  بیان  با  وی 
با  غیرمجاز  فروشگاه های  در  کودها  یا  شیمیایی 
است  ممکن  مسائل  این  و  بوده  مواجه  نیز  خطراتی 
که  کسی  کرد:  تصریح  کند،  ایجاد  زیادی  تبعات 
سموم و کود غیراستاندارد ارائه می دهد محیط شهر و 
محیط زیست را آلوده می کند و خواه ناخواه به زندگی 

اجتماعی مردم صدمه وارد می کند.
مسیر  این  در  هرگز  کرد:  اظهار  رفسنجان  فرماندار 
نباید چشمان خود را در برخورد با این افراد ببندیم. 
ذیربط  دستگاه های  و  باشد  کار  این  در  اراده ای  باید 

باید در این زمینه همکاری کنند.
برای  مجوز  اخذ  برای  بندی  زمان  باید  وی  گفته  به 
فروشگاه های سموم تبیین و روند اخذ مجوز تسهیل 

شود.

کشت و صنعت مسعودیه کرمان در نظر دارد، محصول باغات هلوی واحد هفت باغ خود، واقع در کیلومتر هفت 
اتوبان هفت باغ کرمان به مساحت 30 هکتار را بصورت سردرختی یکجا بفروش برساند.

متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر، بازدید از محل باغ و یا دریافت فرم های شرکت در مزایده 
حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/3/19 

با تلفن های 09131402583 - 09120804808 تماس حاصل فرمایند

شنبه آگهی مزایده فروش محصول باغ هلو تاریخ  در  شهداد  نیروی  کویر  شرکت  عمومی  مجمع 
۹8/3/25 ساعت 18 در محل شرکت تشکیل می گردد و از 
کلیه سهامداران و اعضای هیأت مدیره جهت حضور در جلسه 

دعوت به عمل می آید.
دستور جلسه : 

1- اصالح اساسنامه 
2- هر تصمیمی که در خصوص شرکت باشد.

رئیس هیأت مدیره 

دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت کویر نیروی شهداد 

یادداشت مدیرمسئول:

کنفرانس  از  استاندار  چرا 

مطبوعاتی گریزان است؟

حدود یک سال از زمان سرپرستی دکتر فدایی در استانداری کرمان می 
گذرد که خوشبختانه این سرپرستی نهایتا منجر به تایید حکم استانداری 
وی انجامید. در زمان سرپرستی ایشان بارها پیشنهاد کنفرانس و مصاحبه 
مطبوعاتی مطرح شد که آقای فدایی بر این عقیده بود تا زمانی که حکم 
ایشان تایید نشود این کار به دور از اخالق است. این صحبت را پذیرفتیم، 
اما امروز که حدود ۹ ماه از صدور حکم استانداری می گذرد، متوجه دلیل 
عدم برگزاری کنفرانس مطبوعاتی نمی شویم. بنده از حامیان دکتر فدایی 
برای انتصاب در سمت استانداری کرمان بودم و حتی در سال ۹2 یکی از 
گزینه هایی که در کنار مهندس کریمی در این نشریه مطرح شد، آقای 
فدایی بود. اما تصمیم دولت بر این بود که وی به ریاست دانشگاه باهنر 
علمی  به شخصیت  توجه  با  آنجا  در  و مدیریت  برسد که عملکرد  کرمان 
ایشان موجب محبوبیتی مضاعف شد. به نحوی که حتی در زمان خروج وی 
از دانشگاه باهنر کرمان دانشجویان کمپین »#دکتر_بمان« را برای اولین 

بار در این دانشگاه به راه انداختند.
همه این محاسن را گفتم که ثابت کنم بنده حقیر از عیار علمی و شخصیت 
یا  و  از عدم شناسایی  ناشی  انتقادی  این متن  و  آگاه هستم  فدایی  دکتر 
بغض نیست. این سوال تقریبا در ذهن همه همکاران رسانه ای ما نقش 
بر صندلی  ایشان  از جلوس  به گذشت یک سال  توجه  با  که  است  بسته 
آیا  نمی شود.  برگزار  و مصاحبه مطبوعاتی  استانداری چرا یک کنفرانس 
بهانه  به  اینکه  یا  و  است  ایشان  در  انفعال  باالی  عیار  از  نشان  رفتار  این 
فعالیت های زیاد قادر به مدیریت این نشست نیست؟ البته هرکدام از این 
دالیل که جامه ی واقعیت بر تن داشته باشند جای تاسف دارد. تاسف از 
در سطحی  عملی  و  علمی  لحاظ  از  که  استاندار خوشنام  یک  چرا  اینکه 
عالی قرار دارد از رسانه ها گریزان است و با آگاهی از تبعات این تصمیم، 
همچنان بعد از حدود ۹ ماه فعالیت رسمی در سمت استانداری از برگزاری 
یک جلسه ساده اجتناب می کند، آن هم در شرایطی که دکتر تقی زاده، 
یکی از شخصیت های ارزشمند رسانه ای در سمت مدیریت روابط عمومی 
این یادداشت بنده حقیر بی  اینکه  امید  به  استانداری کرمان فعال است. 
پاسخ نماند و شاهد پاسخگویی شفاف استاندار کرمان در مقابل رسانه های 

استان که نمایندگان مردم به شمار می آیند باشیم.

به قلم
 محمد
 فتح نجات
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کتابخوان شدند؟ بادآبادی ها 

کتاب خوان را صادر کرد  که باالترین آمار عضو  کتابخانه بادآباد 
کرد و خبرنگار با  دیروز در پی بازدید یک خبرنگار همین آمار را تکرار 
که اعضاء در شش  کتابهایی  شادی و افتخار بادآبادی به فهرست 
توپی  مثل  اما  انداخت  نگاهی  بودند  کرده  دریافت  سال  اول  ماه 
پرتقال  چون  لیست  قرائت  از  پس  شود  ج  خار کم  کم  آن  باد  که 
چروکیده ای روی مبل نشست. فهرست را از خبرنگارگرفتم و به آن 

که نوشته بود: نگریستم، دیدم 
کنکور، حل المسائل  کتاب های تست  کنندگان  78 درصد مراجعه 

گرفته بودند. ریاضی و فیزیک را 
برای  شعر  و  نوشتن  انشاء  روش  های  کتاب  مراجعین  درصد   2

گرفته بودند مشاعره 
کتاب های راهنمای زبان انگلیسی، تست زبان انگلیسی  5 درصد 

خواسته بودند. 
کتاب های آئین دوست یابی، آئین همسرداری، آئین  5 درصد هم 
که همه دوستمان داشته باشند، راهنمای  کنیم  خوشبختی چه 

کرده بودند. نامه نگاری اداری .... درخواست 
کتاب های فواید میوه، رفع مشکالت جنسی با غذا، آداب  7 درصد 

کرده بودند. ازدواج چه میوه بخوریم تا سرطان نگیریم را دریافت 
کتاب  2 درصد حسابداری، بازرگانی، اصول ترجمه  ویک درصد نیز 

های عشقی و پلیسی را خواسته بودند.
گاهی  آ و  روشنگری  زمینه  در  کتاب  یک  درخواست  از  دریغ  و 

بخشی!

به قلمراویان گمنام
 چماه کوهبنانی 

یادداشت های 

گاه و بی گاه

قبض
من در ماه یک روز به بانک سر می زنم آن هم جهت گرفتن 
حقوق و پرداخت قبوض و اقساط وام در مدت چند دقیقه ولی با 
همین آمد و رفت چند دقیقه ای با دریافت و پرداخت آشنا هستم 
و باجه های مخصوص را می شناسم. این همه حاصل تالش بی 
وقفه در امر پرداخت حقوقم بابت بدهی های گوناگون است. اما 
آخر این ماه که به بانک رفتم و به باجه دریافت مراجعه کردم 
حساب  به  واریزی  قبض  نوشتن  حال  در  من  جلوی  شخصی 
شخصی اش بود. من هم منتظر نوبت خود ماندم چند دقیقه ای 
گذشت اما او در نوشتن مبلغ در قسمت مبلغ به عدد مانده بود 
و  نوشته  عدد  یک  او  دیدم  کردم  نگاه  وقتی  کرد.  می  فکر  و 
جلویش را تا آنجا که امکان داشته صفر گذاشته و هر از گاهی 
ناگهان  تا  رود  می  فرو  فکر  به  دوباره  و  شمارد  می  را  صفرها 
قبض  یک  شود  می  گفت  باجه  مسئول  به  و  شد  بلند  صدایش 

دیگر به من بدهید چون هنوز چند صفر دیگر مانده است.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

روایت »کرمان امروز« از آغاز اوقات سفرهای تابستانه و نیم نگاهی به طرح تابستانه پلیس و آسیب شناسی حوادث در این دوران؛

مـــــــثلث قاتــــــــل

اشاره:
هر چه  به پایان خرداد ماه نزدیک تر می شویم کار پلیس 
نخستین  که  چرا  شود  می  چندان  دو  راهور  ماموران  و 
مرحله سفرهای تابستانی تا چند  روزو همزمان  با پایان 
ماه مبارک رمضان آغاز می شود؛ مسافرت هایی که اگر با 
عجله و شتاب و کم توجهی رانندگان به مسائل راهنمایی 
و  بینجامد  تلخی  به  تواند  می  باشد  همراه   رانندگی  و 
خانواده هایی را داغدار کند و این همه را  به جاده های نا 
ایمن و غیر استاندارد و خودروهای بی کیفیت نیز بیفزایید 

که خود ممکن است  به چه فجایع تلخی منجر شود.
فصل مسافرت

تابستان فصل مسافرت است. مردم نیز تجربیات مختلفی 
به  را   سفرها  این  بعضی   دارند.  تابستانی  سفرهای  در 
خوبی و خوشی سپری کرده بعضی نیز با تلخی و گاه  با  
برخوردهای قانونی طی سفر مواجه می شوند. بسیاری از 
غیر  به خاطر ساخت  ای  جاده  در سفرهای  هم  خطرات 
اصولی جاده ها به وقوع می پیوندد و درصدی نیز به علت 
آلودگی و خستگی  انسانی که عمده آن خواب  خطاهای 
راننده  طی سفر بوده است. تصادفات و تلفات جاده ای 
باال  بسیار  تابستان  و  نوروزی  تعطیالت  در  متاسفانه  نیز 

می رود.
اجرای طرح تابستانه پلیس

پلیس راهور نیز برای اینکه هموطنان سفر خوبی را در 
 20 از  تابستانه  طرح  اجرای  به  کنند  تجربه  تابستان98 
نیروی  فرمانده  جانشین  گفته  به  پردازد.  می  ماه  خرداد 
این  در  و  دارد  ادامه  ماه  مهر  اوایل  تا  این طرح  انتظامی 
مدت قرارگاه های پلیس حضوری فعال و همه جانبه در 

همه بخش ها خواهند داشت.
سردار سلیمانی تامین امنیت و آرامش مردم  درسفر و 
مراقبت از اموال آنان در راه ها و تفرجگاه ها را از دیگر 
اهداف ناجا در طرح تابستانه  برشمرد و گفت: در جاده ها 

با تقویت نیروی انسانی و بهره گیری از ظرفیت های بومی 
منطقه ازجمله کمک های مردمی، سازمان های دولتی و 
مسافران  و  مردم  امنیت  تامین  در  های خصوصی  بخش 

استفاده خواهد شد.
انسان، خودرو، جاده

همواره گفته می شود که  در بروز تصادفات جاده ای، 
نیست   بد  است.  سهیم  جاده  و  خودرو  انسان،  عامل  سه 
ایران  در  رانندگی  تصادف  هزار  بدانید ساالنه حدد 800 
روی می دهد که در این حوادث 19 هزار نفر جان خود 

با  استان  های  جاده  از  بسیاری  دهند.  می  دست  از  را 
از جمله پیچ های تند و غیر مهندسی، شیب  مشکالتی 
استقرار  عدم   ، نامناسب  روشنایی  استاندارد،  غیر  های 
های  ساخت  زیر  و  خدماتی  و  امدادی  نیروهای  مناسب 
می  ساز  حادثه  اندازهای  دست  بروز  باعث  که  نامناسب 

شوند، روبه رو هستند.
توصیه های پلیس کرمان برای سفر

پلیس راهور کرمان  با توجه  به آغاز سفرهای تابستانه، 
از آغاز سفردارد که در  توصیه هایی برای رانندگان قبل 

ادامه  به بخشی از آنها اشاره می شود:
مدتی  رانندگی،  دوساعت  هر  از  پس  باید  رانندگان 
استراحت کرده و از مصرف نوشیدنی های کافئین دار، قهوه 
و یا کوال اجتناب کنند زیرا آنها فقط برای مدتی کوتاه به 

راننده برای کاهش خستگی کمک می کنند.
رانندگان قبل از سفر باید اتومبیل خود را از نظر نقص 
از  و مقصد،  اقلیمی مسیر  از شرایط  و  بازدید کرده  فنی 
طریق رسانه ها آگاه شوند و تجهیزات ایمنی الزم، پوشاک 

و خوراک مناسب همراه داشته باشند.
توصیه می شود بارهای داخل صندوق عقب و روی باربند 
را کاماًل محکم کرده و از حمل بارهای سنگین و حجیم، 
پرهیز کنند،  از حد مجاز  و بیش  اتومبیل  ابعاد  از  خارج 
همچنین از حمل بارهای خطرناک نظیر گاز، بنزین، نفت 

و سایر مواد سوختی و شیمیایی خودداری کنند. 
کپسول  اولیه،  کمک های  جعبه  داشتن  همراه  به 
آتش نشانی، تجهیزات ایمنی ترافیک مانند مثلث احتیاط 
افراد،  است  بهتر  و  است  ضروری  سفر  در  قوه  چراغ  و 
دفترچه بیمه و داروهای مورد نیاز را نیز به همراه داشته 

باشند.
از آنجا که مرگ های ناشی از ضربه به سر با استفاده از 
کمربند ایمنی به میزان 25درصد کاهش می یابد، در طول 

سفر، کمربند ایمنی را بسته نگه دارید.
کودکان  برای  محل  ایمن ترین  اتومبیل  عقب  صندلی 
در  خود  آغوش  در  کودکان  گرفتن  از  باید  افراد  است، 
در  کودکان  مخصوص  صندلی  از  بیرون  یا  جلو  صندلی 

پشت شیشه اتومبیل، خودداری کنند.
سرعت  و  هوشیاری  بر  که  داروهایی  مصرف  درصورت 
رانندگی  از  دارند،  منفی  تأثیر  رانندگی  در  شما  واکنش 
خوابی،  کم  و  خستگی  بروز  زمان  در  و  کرده  خودداری 
رانندگی نکنید و به محض مشاهده هر گونه تصادف منجر 

به جرح بالفاصله با اورژانس 115 تماس بگیرید.
رانندگان باید هنگام رانندگی فقط به جاده مقابلشان و 
روی عالئم نصب شده توجه کنند و از انجام کارهایی که 
نقشه،  خواندن  مانند  می شود  راننده  پرتی  حواس  باعث 
خوردن و آشامیدن و تنظیم مواردی که در ماشین کنترل 
می شوند، مانند کولر، بخاری، رادیو و یا سایر سیستم های 

صوتی خودداری کنند.
جاده های  در  به خصوص  شب،  در  رانندگان  است  بهتر 
که محل  مواقعی  در  و  کنند  را کم  تاریک، سرعت خود 
عبور بسته است، مواظب باشند و تالش کنند تا در هنگام 

رانندگی احساساتی و یا عصبی نشوند.

   مثلث اشتباهات انسانی، جاده و خودرو را این روزها همه می شناسیم. مثلثی که 
در ایام نوروز و تابستان بحث درباره آن داغ تر می شود. نخستین مرحله سفرهای 
تابستانی تا چند روز دیگر و همزمان با پایان یافتن ماه مبارک رمضان آغاز خواهد 
شد؛ سفرهایی که اکثرا به واسطه کم توجهی رانندگان به قوانین رانندگی همراه 
است، نمی توان نقش پررنگ جاده های ناایمن و غیر استاندارد و خودروهای بی 
کیفیت را در حوادث جاده ای نادیده گرفت، البته این توپی است که هر کس به 
نفع خود به زمین دیگری می اندازد و در این بین مردم هستند که جان می دهند 

و خانواده ها که داغ دار می شوند و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

سرویس سیاسی کرمان امروز

این نوشتار زندگی پربار روح اهلل موسوی  خمینی را به تصویر می کشد.
 روح اهلل الموسوی  الخمینی در روز بیستم جمادی الثانی روز کوثر والدت فاطمه 
از اهل علم و مبارزه و تقوا و  زهرا )س( 1۳21ق/ 1281ش، در خانواده ای 
هجرت دیده به جهان گشود و در پنج ماهگی، پدرش آقا مصطفی به جرم 
حمایت از مظلومین به دست اشرار محلی به شهادت رسید. روح اهلل در آغوش 
مادری مهربان )بانو هاجر( و سرپرستی عمه ای دلسوز )صاحبه خانم( و دایه ای 
پرهیزگار )ننه خاور( پرورش یافت و همزمان آموزش های اولیه سوارکاری و 

تفنگداری و تیراندازی را طی کرد.
• دوره اول )از ۱۲۸۱- ۱۳۰۰ش(

دوران کودکی و نوجوانی روح اهلل همزمان با بحرانهای سیاسی و اجتماعی ایران 
سپری شد. وی از همان ابتدای زندگی، با درد و رنج مردم و مشکالت جامعه 
آشنا بود و تأثر خود را با ترسیم خطوطی به صورت نقاشی بروز می داد، و 
همراه خانواده و اطرافیان در سنگر دفاع ساخته و پرداخته و در کوران حوادث 

و مسائل به مجاهدی تمام عیار تبدیل می شد.
برخی از حوادث متأثرکننده این دوران مثل بمب باران مجلس در نقاشی ها و 
مشق های خوشنویسی دوران کودکی و نوجوانی او منعکس شده و در دسترس 
است. از جمله قطعه شعری است در دفترچه یادداشت دوران نوجوانی )10-9 
سالگی( با عنوان: غیرت اسالم کو جنبش ملی کجاست خطاب به ملت ایران:

هان ای ایرانیان، ایران اندر بالست
مملکت داریوش دستخوش نیکوالست

می توان از آن نوشته به عنوان اولین بیانیه سیاسی دوران نوجوانی روح اهلل یاد 
کرد، و دغدغه ذهنی او را راجع به مسائل مملکتی فهمید. تمایالت روح اهلل 
با  وی  جنگل،  نهضت  در  که  است  حدی  تا  مبارزان  و  قهرمانان  به  نسبت 

سخنرانی و سرودن شعر در وصف میرزا، اقدام به جمع آوری کمکهای مردمی 
برای حمایت از نهضت جنگل نموده و باالخره مصمم می شود که خود شخصاً 
به نهضت جنگل بپیوندد. و در فرصتی به جنگل سفر می کند و پایگاه میرزا را 

از نزدیک می بیند.
• تحصیالت روح اهلل

روح اهلل با بهره وری از استعداد فوق العاده، رشته های مختلف علوم را به سرعت 
طی کرد. عالوه بر فقه و اصول و فلسفه، عرفان را نیز در عالیترین سطح نزد 
اساتید برجسته آن زمان در خمین، اراک و قم طی کرد و در مدت ۶ سال 
و  فضال  از  و  گذاشت  سر  پشت  را  اسفار  حتی  داشت  ای  فوق العاده  جهش 

شخصیتهای برجسته حوزه علمیه قم به شمار می آمد.
• اولین خطابه رسمی روح اهلل

روح اهلل ضمن تحصیل در اراک در ایام 19 سالگی در مراسم بزرگداشت رکن 
اعظم مشروطه مجتهد طباطبائی اولین خطابه خود را قرائت کرد و تحسین 
به جهت  که  بود  بیانیۀ سیاسی  واقع  در  این خطابه  برانگیخت.  را  حاضرین 
قدردانی از زحمات و خدمات علمدار مشروطیت از جانب حوزه علمیه اراک از 

زبان یک طلبه جوان قرائت می شد.
از قول روح اهلل نقل شده ... پیشنهاد شد منبر بروم، استقبال کردم آن شب کم 
خوابیدم، نه از ترس مواجه شدن با مردم، بلکه به خود فکر می کردم فردا باید 

روی منبری بنشینم که متعلق به رسول اهلل است.
از خدا خواستم مدد کند که از اولین تا آخرین منبری که خواهم رفت، هرگز 
سخنی نگویم که جمله ای از آن را باور نداشته باشم ... و این خواستن عهدی 
بود با خدا بستم، اولین منبرم طوالنی شد، اما کسی را خسته نکرد ... و عده 
ای احسنت گفتند، وقتی به دل مراجعه کردم از احسنت گویی ها خوشم آمده 
بود، به همین خاطر دعوت دوم و سوم را رد کردم و چهار سال هرگز به هیچ 

منبری پا نگذاردم.

• دوره دوم زندگی روح اهلل )از ۱۳۰۰ش-۱۳۲۰(
این دوره از زندگی روح اهلل با هجرت به قم آغاز شده است، با سیاست های 
دین زدایی رضاخان و تا 1۳20 ادامه دارد، در این دوره روح اهلل مشغول تحصیل 
و تدریس و تألیف کتاب و آشنایی با علمای برجسته مبارزی همچون حاج آقا 
نوراهلل اصفهانی و مدرس و برخی دیگر می باشد. در این دوره اختناق رضاخانی؛ 
هدف علما حفظ حوزه قم بود. اهمیت آن در آن زمان کمتر از تأسیس حکومت 

اسالمی در سال 5۷ نبود.
• دوره سوم )از ۱۳۴۰-۱۳۲۰(

این دوره از زندگی امام با ۴0 سالگی آغاز می شود و مصادف است با دو حادثه 
مهم، یعنی بروز جنگ جهانی دوم و اشغال ایران، خروج رضاخان از ایران و 
آغاز سلطنت محمدرضا. بنابر اعتقاد امام این زمان فرصت مناسبی برای قیام 

اصالحی بود.
با همه کوشش ها و اقدامات روح اهلل قیام مورد نظر صورت نگرفت. امام در این 
دوره عالمی است کامل و جامع الشرایط، رهبری است هوشیار با پشتوانه دانش 
و بینش سیاسی با کوله باری از تجربه دوران 20 ساله رضاخانی، که شناخت 
کاملی از اوضاع ایران و جهان دارد، لذا با صدور بیانیه ای در 11 جمادی الثانی 
1۳۶۳ق/1۳2۳ش زمان مناسب قیام را یادآوری می کند: امروز، روزی است 
که نسیم روحانی وزیدن گرفته و برای قیام اصالحی بهترین روز است، اگر 
مجال را از دست بدهید و قیام برای خدا نکنید و مراسم دینی را عودت ندهید، 
فرداست که مشتی هرزه گرد و شهوتران بر شما چیره و تمام آیین و شرف شما 

را دستخوش اغراض باطله خود کنند.
• دوره چهارم زندگی امام )از ۱۳۶۸-۱۳۴۰(

این دوره همزمان با دو حادثه ناگوار آغاز می شود یکی رحلت آیت اهلل بروجردی 
)10 فروردین 1۳۴0( که ضایعه ای برای جهان اسالم و در عین حال رفع موانع 
برای دشمنان ایران و اسالم بود. دیگری رحلت آیت اهلل کاشانی قهرمان مبازره 
ایران و اسالم  اندام دشمنان  بر  لرزه  انگلیس که روزگاری نامش  با استعمار 

می انداخت.
همزمان با تسلط امریکا بر امور مملکت، فشار بر رژیم برای اجرای اصالحات 
آمریکایی افزایش یافت و در قالب اصالحات ارضی و الیحه انجمنهای ایالتی و 
والیتی با چشم اندازی ظاهراً مردم فریب رخ نمود ولی در باطن از اتحاد شومی 
خبر می داد و تسلط آمریکا و اسرائیل و عوامل آنها را بر کلیه شئون مملکت 

فراهم می کرد.
در این زمان امام در برابر اصالحات آمریکایی به شدت ایستاد و رژیم شاه به 
تالفی، در دوم فروردین 1۳۴2 که مصادف بود با شهادت امام جعفر صادق )ع( 

به مدرسه فیضیه یورش برد. در این حادثه تعدادی شهید و مجروح شدند.
امام در پیامی به مناسبت چهلم فاجعه فیضیه دست به افشاگری زد : من 
بنشانم.  به جای خود  را  فاسد  تا دستگاه  ننشینم  پای  از  که  مصمم هستم 
امام نطق تاریخی خود را در 1۳ خرداد 1۳۴2 در مدرسه فیضیه ایراد کرد و 
شاه فرمان خاموش کردن فریاد امام را صادر کرد. در شامگاه 1۴ خرداد امام 

دستگیر و به زندان قصر منتقل شد.
صبح 15 خرداد خبر دستگیری امام به تهران و سایر شهرها رسید و مردم به 
خیابانها ریخته با شعار یا مرگ یا خمینی به سوی کاخ شاه به حرکت درآمدند 

و قیام با شدت سرکوب شد و به خون نشست.
قیام 15 خرداد ۴2  علی الظاهر با تبعید رهبر انقالب به ترکیه و سپس عراق از 
جوشش و جنبش افتاد. واقعه مرموز شهادت آقا مصطفی فرزند امام در 5۶ روح 
تازه ای به جنبش دمید. چاپ مقاله ای توهین آمیز به امام و روحانیت در 1۷ 
دی ماه 1۳5۶ در روزنامه اطالعات اعتراض شدید جامعه مذهبی را برانگیخت 

و قیام 19 دی ماه 1۳5۶ را به دنبال داشت.
مراسم چهلم شهدای 19 دی قم به صورت پیامی در تبریز و اصفهان و یزد و 
شیراز و شهرهای دیگر ادامه یافت و به کشتار فاجعه 1۷ شهریور 5۷ منجر شد 

همچنین فرار شاه و ورود امام را به وطن نوید داد.
مردم در پی استقبال بی سابقه خود در بهشت زهرا سخنرانی تاریخی امام 
خود را شنیدند و حکم سرنوشت ساز ایشان را در لغو حکومت نظامی در 21 
بهمن 5۷ با جان دل گردن نهادند و در پیشگیری از حمالت نیروهای رژیم، 
مناطق حساس را سنگربندی و در مدت 2۴ ساعت مبارزه بی امان، طرحهای 
کودتاچیان را نقش بر آب و هرگونه فرصت را از آنها سلب کردند. و باالخره 

پیروزی قیام 15 خرداد در شب 22 بهمن 5۷ به گوش رسید.
سنگین  حوادث  امام(  1۳۶8)رحلت  خرداد   1۳ تا  بهمن   22 صبحدم  از 
بیشماری با محدودیت و نقش خصمانه آمریکا و حمایت همه جانبه دول غربی 
با کمک گروهها و احزاب متعدد چپ و راست در ایران در مقابله با انقالب 

اسالمی بروز کرد.
این حوادث آن قدر گسترده بود که در این مختصر نمی گنجد، فقط در یک 
جمله می توان گفت هر کدام از آن حوادث به تنهایی می توانست مسیر انقالب 
و  امام  هوشمندی  و  الهی  الطاف  اما  بکشاند،  به شکست  و  کند  منحرف  را 
وفاداری و آگاهی ملت ایران، تمام توطئه ها را خنثی کرد به گونه ای که ملت 
ایران، در سال 1۳۶8 در حالی که با پیکر مطهر امام خویش پس از 11 سال 
تحمل سختی ها و مشکالت وداع می کرد، جمعیت چندین برابر بیشتر از لحظه 
ورود بود. عشق و پایداری مردم عمیق تر و قصدشان بر ادامه راه امام و انقالب 
جدی تر و نظام شان به رغم همه توطئه ها و حوادث پر ثبات تر از هر زمان 

دیگر بود. روانش شاد و راهش پر رهرو باد.

نیم نگاهی به زندگی بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل خمینی)ره(؛

انتظار فرج از نیمه خرداد کشم

آگهی مناقصه نوبت اول 
شهرداری خورسند در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسالمی اجرای زیرسازی و آسفالت کوچه های امام سجاد )ع( 1۶، شهید رفیق دوست حافظ 2 و شهید کیانفر 
به متراژ 1۴5۳0 مترمربع روکش آسفالت خیابان امام علی )ع( را به متراژ 12000 مترمربع از طریق برگزاری مناقصه عمومی انجام دهد. لذا از کلیه پیمانکاران دارای 
صالحیت ایمنی و گواهی نامه رتبه بندی دعوت می شــود جهت بازدید از محل و دریافت و تحویل اســناد مناقصه از تاریخ نشــر آگهی دوم به مدت 10 روز کاری به 

شهرداری خورسند مراجعه نمایید.
شرایط: 1- دادن سپرده به مبلغ 5 درصد قیمت برآوردی به صورت نقد با ضمانت نامه بانکی 

2- سپرده برندگان نفر اول، دوم و سوم هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۳- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

۴- محل تامین اعتبار پروژه فوق از محل اسناد خزانه اسالمی و در صورت عدم تخصیص اسناد خزانه از محل اعتبارات داخلی شهرداری می باشد.
5- هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. ۶- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد. 

داود منگلی - شهردار خورسند
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فرهنگ و ادب

برف گذر 
برف سپید موهایم را 

گرمای عشق تو آب نکرد 
تا سالهای خاکستری 

نهال خواستنت را 
در نهان خانه ی دل من 

بارور 
نگه دارد

مانند شعر های بدون مخاطب خاص 
بر زبان زندگی 

زمزمه می شوم ُو می چرخم 
دلم از عشق گریان 

شالِق ترس ،
به استخواِن شهامتم رسیده است .

به قلم 
سیدرضا
 مجد زاده 

به قلم سامان  
ساردویی

کیسه ی فالنی کراش بسته!

اصیل  ای  واژه  جیب،  معنی  به  »کیسه«  کرمانی  گویش  در 
است که از قرنها پیش به ما رسیده و بی شک زبانزد »کیسه 
ی فالنی کراش بسته....!« سند قابل توجهی برای اثبات این 

مدعاست.
های  واژه  از  نیز  عنکبوت  تار  معنی  به  »ِکراش«  ی  واژه 
صنعت  افتادن  راه  با  همزمان  که  است  ای  ساله  چندهزار 
ریسندگی و بافندگی در کرمان، ساخته و پرداخته شده است. 
این واژه با »َکرباس« ـ که نوعی پارچه ی پنبه ای است ـ 
نزدیکی و قرابتی دارد که بحث درباره ی آن از حوصله ی این 

مقال خارج است.
بافنده  معنی  )به  »کارُتنک«  را  عنکبوت  فارسی،  زبان  در 
کوچک( گویند. البته حرف »ک« در پایان واژه های فارسی 
)نظیر پیامک( دال بر کوچک بودن است. در گویش کرمانی 
و شیرازی به جای کاف تصغیر از واو تصغیر استفاده می شود. 
به ویژه در  ـ  اظهار محبت  برای  نظیر کاغذو، میزو، ماشینو. 
استفاده می شود  واو  از  نیز  اسامی  پایان  در  ـ  مورد کودکان 
»پرو«  نظیر  گویند،  تحبیب«  »واو  را  آن  صورت  آن  در  که 
که گاهی پدرها به فرزندان خردسال خود با نامهای پروین و 

پروانه و پری و پریچهر گویند.
قدمت قالی بافی در کرمان 

گوییم.  »کاربافو«  را  عنکبوت  ها،  کرمانی  ما  وصف،  این  با 

این  از  »کاربافو«  ترکیبی  ی  واژه  در  »کار«  ی  واژه  وجود 
واقعیت حکایت دارد که قدمت صنایع ریسندگی و بافندگی در 
کرمان و فارس ـ به شهادت تاریخ و اسناد تاریخی و باستان 
شناسی ـ بیش از 2500 سال است و چنین به نظر می رسد، 
بافت  و  ریسندگی  نیز  و  بافی  قالی  تمدن  و گهواره  خاستگاه 
انواع پارچه، کرمان و فارس بوده است. اگر »تاریخ جامع 20 
المعارف  از سوی سازمان دایرت  ایران« که به تازگی  جلدی 
هجدهم(  )جلد  است  شده  منتشر  و  چاپ  تهران  در  اسالمی 

را مطالعه بفرمایید، اطالعات بیشتری به دست خواهید آورد.
هم  هخامنشیان  با  که  ما  هنرمند  نیاکان  اینجانب،  باور  به 
)امروزه  نامیدند  می  »پِت«  را  گوسفند  پشم  اند،  بوده  عصر 
نیز مردم سیرجان، پشم را پت گویند( از آنجا که هم اکنون 
واژه  وجود  نامند،  می  »کار«  را  قالی  کرمان،  روستاهای  در 
از  دور  هخامنشی،  عصر  گویش  در  »کارپِت«  ترکیبی  ی 
حمله  پی  در  »قالی«  جعلی  واژه  حقیر،  نظر  به  نیست.  ذهن 
زبان  بنابراین  است.  شده  ایرانیان  زبان  وارد  مقدونی  اسکندر 
از داده هایی که  استفاده  با  توانند  شناسان و مورخان ما می 
که  را  قالی  معنی  به  »کارپِت«  است،  شده  کشف  تازگی  به 
در  ای که  واژه  عنوان همان  به  دارد  رواج  انگلیسی  زبان  در 
فارسی باستان بیان می شده، شناسایی کرده و ایران مرکزی 
های  بافته  انواع  بافندگی  و  ریسندگی  خاستگاه  عنوان  به  را 
گستردنی، پوشیدنی و آویختنی در محافل علمی مطرح نمایند 
این  اثبات  راستای  در  باشند، مدارک کافی  داشته  اطمینان  و 
به  موسوم  فرش  مدرک،  مهمترین  که  دارد  وجود  نظریه، 

»پازیریک« است.
فرش پازیریک؛ هنر هخامنشی 

به نوشته ی تاریخ جامع ایران )20 جلدی(، این فرش با تبار 
سرگئی  توسط  میالدی   1949 سال  در  هخامنشی،  ـ  ایرانی 
ایوانویچ رودنکو در یکی از گورهای یخ بسته ی اقوام سکایی، 
واقع در دره ی پازیریک )جنوب جبال آلتایی( کشف شده است. 
با عصر  را 2400 سال )مصادف  آزمایش کربن 14، عمر آن 
هخامنشی( دانسته ولی کشف چاقوی ویژه ی فرش بافی در 

فالت ایران، به ویژه قطعات مفرغی که در تپه یحیی کرمان 
به دست آمده است، نشان از آن دارد که قدمت هنر قالی بافی 

ایران بیش از 5 هزار سال است.
وجود قالی پازیریک در گور یکی از امیران منطقه سیبری و 
شباهت بی چون و چرای نقش آن با نقش سنگ برجسته ای 
که زیرپای داریوش کبیر در تخت جمشید قرار دارد، ثابت می 
بازرگانان  این نوع فرش بوده و شاید،  ایران مرکز تولید  کند 
ایرانی آن را به بازرگانان منطقه سیبری فروخته اند و یا شاه 
بوم  و  آن مرز  فرمانروایان  به  ایران در مجموعه ی هدایایی 
یابد.  رواج  غرب  و  مردمان شرق  بین  تجارت  تا  کرده  هدیه 
ترین  گرانقیمت  از  به عنوان یکی  به هر حال، فرش مذکور 
تا به  پازیریک در گور او دفن شده  امیر دره ی  دارایی های 
لحاظ برخورداری از پوشش یخی سالم بماند و به عنوان یکی 
از نشانه های متقن و بی تردید، تمدن عظیم و باشکوه ولی 
مظلوم ایران به ما برسد و بار دیگر به ایرانی بودن خود بنازیم 

و ببالیم. 
اگر عالقه مند به کسب اطالعات بیشتر هستید ،صفحه های 
مطالعه  را  ایران  جامع  تاریخ  هیجدهم  جلد  از   570 تا   555
ایران  بافی در  تاریخ فرش و فرش  با مطالعه  بفرمایید. حقیر 
از کتاب مذکور، به این نتیجه رسیده ام، باید دالیلی محکم 
دیگر  و  کرمان  بافی  قالی  بین اصطالحات  اختالف  بر وجود 
مناطق فالت ایران باشد وگرنه کرمانی ها هم مثل مردم دیگر 
مناطق »کاربافو« را کار تنک می نامیدند. کارد قالی بافی را 
در کرمان پاکی، در آذربایجان »پیچاخ« در اصفهان »تیغ« در 
فارس »کلّه کارد« در کردستان »چه گو« در کاشان »دلقتی« 
را می  قالی  را که پودهای  پنجه آهنی  گویند. در کرمان آن 

کوبند »ِکلوزار« گویند.
در  متقارن  گره ی  با 3600  که  پازیریک  قالی  نماند؛  ناگفته 
سال  با صد  که  ای  فرشپاره  نیز  و  بافته شده  مترمربع  دسی 
با  شده  کشف  نزدیکی  آن  در  دیگری  گور  در  بیشتر  قدمت 
7000 گره نامتقارن حکایت از ظرافت متعالی هنر هنرمندانی 
دارد که حدود 5 هزار سال پیش می زیسته اند. بی شک هنر 

تعالی خود رسیده بود که  نیز به اعالترین درجه  ریسندگی 
پیشین چنین گره های ظریفی  دستان دخترکان هزاره های 

می آفریدند.
کیسه ی فالنی کراش بسته!

همه ی ما می دانیم، مسیری که آمد و رفت در آن قطع شود، 
عنکبوت  بود.  خواهد  مناسب  بسیار  عنکبوت  کمینگاه  برای 
انسان،  رفت  و  آمد  که  گستراند  می  دام  محلی  در  )کاربافو( 
چهارپایان، پرندگان و .. قطع شود. زیرا انسان، حیوانات بزرگ 
و پرندگان، »ِکراش« که خانه ی کاربافو محسوب می شود، 
و  مگس  بود،  نخواهد  قادر  حشره  این  و  کنند  می  ویران  را 
پشه و سوسک و دیگر حشرات را به دام اندازد و بخورد. در 
صورتی که سیر باشد، طعمه اش را شکالت پیچ می کند برای 

روزهایی که هیچ حشره ای در کراش اسیر نشود.
پولی  که  آنجا  از  باشد،  پولی  بی  و  فقر  دچار  فردی  چنانچه 
بنابراین  در جیب ندارد، هیچ وقت دست به جیب نمی شود. 
کاربافو در دهانه ی آن کراش می بندند تا حشراتی را که از 
آن محل عبور می کنند بر دام اندازد اما این اتفاق در واقعیت 
رخ نمی دهد و این زبانزد نوعی طعنه و گواژه است که گوینده 
با زبان طنز و کنایه از فقر و بی پولی دیگری خبر می دهد: به 
عنوان مثال، فردی مبلغی پول به یکی از دوستان خود قرض 
می دهد. روزی به یکی از همکاران خود می گوید: آیا فالنی 
اعتبار الزم برای بازپرداخت فالن مبلغ را دارد؟ دوستش که 
ازوضعیت مالی طرف مورد نظر باخبر است در پاسخ می گوید: 
مثل:  این  نظیر  بسته!  بوده! کیسه اش کراش  اعتبارش کجا 

اشپش توی جیبش پشتک و وارو می زند!
همچنین هنگامی فردی به هنگام دفاع از حق، خاموش بماند، 
دیگران به طعنه او را مورد سرزنش قرار می دهند و می گویند: 
»... توی دهانت ِکراش بسته بود!« که سخنی بیان نکردی!؟

دایرت  مرکز  ناشر:  جلدی(   20( ایران  جامع  تاریخ  منبع: 
این کتاب  اول 1393 تهران  المعارف بزرگ اسالمی ـ چاپ 
به قلم صدها نفر از استادان دانشگاه ها در رشته های مختلف 

فرهنگی و هنری و تاریخی تالیف شده است.

ضرب المثل های کرمانی 
به قلم 

یحیی فتح نجات

شرکت  کرمان  کاران  پویش  درسا  خدماتی  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت 5420 و شناسه ملی 10860561901 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/02/19 : - صورتهای 
مالی سال منتهی به سال 1397 شامل ترازنامه و صورتهای سود و زیان مورد تصویب قرار گرفت. 
پور  آقای حسام حبیب  و  اصلی  بازرس  با کد ملی 3179844728 بسمت  پور  آقای حامد حبیب   -
اعضای   - گردیدند.  انتخاب  یکسال  بمدت  البدل  علی  بازرس  بسمت   2980032311 ملی  کد  با 
هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - خانم حمیده حبیب پور با کد ملی 
3179694823 - خانم نیره سلطانی نسب با کد ملی 3179504994 - آقای حسین شجاعی فر با 
کد ملی 2991458720 - روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 
غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  گردید. 

کرمان )486652(

آگهی تغییرات شرکت نیک آزمون پویا شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 9924 و شناسه ملی 10630157882 

تصمیمات   1398/02/03 مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
بازرس اصلی و خانم  با کد ملی 3110692708 بسمت  فرامرزپور  : -1 خانم مریم  اتخاذ شد  ذیل 
انتخاب گردیدند.  البدل بمدت یکسال  بازرس علی  با کد ملی 2991470488 بسمت  ماندانا خالقی 
-2 اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای علی مهدوی با کد 
ملی 3051109827 و آقای محسن فرامرزپور با کد ملی 3620156840 و آقای رضا مهدوی با کد 
انتخاب  آگهی های شرکت  درج  امروز جهت  کرمان  کثیراالنتشار  روزنامه  ملی 3050081546 -3 
غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  گردید. 

کرمان )486976(

آگهی تغییرات شرکت نیک آزمون پویا شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 9924 و شناسه ملی 10630157882 

 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/02/03 مورخ  مدیره  هیئت  استناد صورتجلسه  به 
-1 آقای رضا مهدوی با کد ملی 3050081546 به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محسن فرامرزپور 
با کدملی 3620156840 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل،آقای علی مهدوی با کد ملی 
3051109827 به سمت عضو هیئت مدیره -2کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مشترک 
با امضاء مدیرعامل یا  اداری  اوراق عادی و  مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و مهر شرکت و کلیه 

رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )486979(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی معدنی مدوار شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 2869 و شناسه ملی 10630110402

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/12/18 در خصوص حدود اختیارات 
مدیرعامل مقرر گردید کلیه اختیارات موضوع ماده 14 اساسنامه و نظر به مفاد 124 و 109 و 128 
استثناء ردیف های 2، 4، 6، 8، 9، 11، 14، 17، 18، 19، 23، 24، 26 ماده 14  به  قانون تجارت 
اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کرمان )486987(

شرکت  کرمان  فرزان  ساختمانی  و  تاسیساتی  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت 4595 و شناسه ملی 10860559353 

آقای   -  :  1398/01/19 مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
مسعود الهی فر با کد ملی 2990545409 بسمت بازرس اصلی و آقای منصور الهی فر با کد ملی 
روزنامه کثیراالنتشار   - . انتخاب گردیدند  البدل بمدت یکسال  بازرس علی  2992011150 بسمت 
کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )487180(

ناجی  امن  افزار  نگار  توسعه  فناوران  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
درتاریخ 1398/01/22 به شماره ثبت 16007

که خالصه  گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت  ملی 14008262465  شناسه  به   
مطالعاتی،  های  پروژه  :انجام  فعالیت  موضوع  میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن 
و  نصب  فنی  نظارت  آزمایشگاه های تخصصی،  ایجاد  تولید  نقشه،  و  و طرح  تهیه  تجهیزات،  ارائه 
راه اندازی, پشتیبانی و هرگونه عملیات اجرایی در امور مربوط به شبکه های رایانه ای ، ارتباطی، 
مخابراتی و کلیه نرم افزار های غیر رسانه ای و سخت افزارهای مرتبط، مشاوره، نظارت و سنجش 
نفوذپذیری شبکه های رایانه ای و سخت افزاری، صادرات و واردات،  خرید و فروش و انجام کلیه 
امور بازرگانی، محصوالت سخت افزاری، نرم افزارهای غیررسانه ای و مخابراتی، دریافت و اعطای 
نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، 
مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی،  شرکت در مزایده ها و مناقصات و حضور 

تولید و  ارائه دستگاه های جانبی،  و  تولید   ، رایانه   ارائه  و  تولید  داخلی و خارجی.  نمایشگاه های  در 
پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و CD اطالعاتی تولید 
از مراجع ذیربط  از اخذ مجوزهای الزم  داخل، خدمات شبکه های اطالع رسانی درصورت لزوم پس 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش 
مرکزی ، شهر کرمان، باستانی پاریزی ، کوچه شهید دادبین 23 ، خیابان شهید دادبین ، پالک 0 
از مبلغ 1000000  ، طبقه همکف کدپستی 7615753586 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن بی نام عادی مبلغ 1000000 
ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 13-44982 مورخ 1397/12/04 نزد بانک ملت شعبه 
سلمان فارسی با کد 44982 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای امیر نیک نفس گنوئی پور 
به شماره ملی 2991823003و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال آقای اکبر نیک نفس به شماره ملی 2993381431و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال خانم عشرت نیک نفس گنوئی پور به شماره ملی 2993942727و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء 
امیر نیک نفس گنوئی پور همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان آقای محمدمهدی کامیاب به شماره ملی 2990554378 به سمت بازرس علی البدل به مدت 
یک سال مالی خانم صدیقه همتی مقدم به شماره ملی 2990907572 به سمت بازرس اصلی به مدت 
یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 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 )487181(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی باالبر افق پایدار پارس کرمان شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 12236 و شناسه ملی 10630182877 
 : مدیران  الف-تعیین سمت   1397/12/13 مورخ  مدیره  هیئت  استناد صورتجلسه  به 
خانم خاطره نکوئی با کد ملی 2980351512 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل آقای ناصر 
نکوئی با کد ملی 2992541486به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم صدیقه نعمت اهلل زاده ماهانی 
با کد ملی 6079944618 به سمت عضو هیئت مدیره ب- کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر 
مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد 

و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )487195(

کرمان شرکت سهامی  نورآفرین  فنی خدماتی  تغییرات شرکت  آگهی 
خاص به شماره ثبت 6040 و شناسه ملی 10860567926

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/02/24 - محل شرکت 
در واحد ثبتی کرمان به آدرس بخش مرکزی ، شهر کرمان، بلوار شهید عباسپور ، خیابان 20 متری 
بهار ، کوچه بهار 3 ، پالک 7 ، طبقه همکف کدپستی 7614685319 تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کرمان )487197(
آگهی تغییرات شرکت مهندسی باالبر افق پایدار پارس کرمان شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 12236 و شناسه ملی 10630182877 
 1397/12/13 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
ملی  کد  با  نکوئی  خاطره  خانم  گردیدند:  انتخاب  باقیمانده  مدت  برای  مدیره  هیئت  الف-اعضاء 
2980351512 آقای ناصر نکوئی با کد ملی 2992541486 خانم صدیقه نعمت اهلل زاده ماهانی با 
کد ملی 6079944618 ب-روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 
غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  گردید. 

کرمان )487247(

آگهی تغییرات شرکت توان انرژی بوتیا شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 15950 و شناسه ملی 14008172180 

 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/02/14 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
1 - با الحاق مواردی موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید: مشاوره،طراحی،نظارت واجرای کلیه امور مرتبط با پیمانکاری در زمینه های ساختمان وابنیه-

صنعتی  از  اعم  ومعدن  وتاسیسات-صنعت  والکترونیک-مکانیک  وفاضالب-برق  وترابری-آب  راه 
وفروش  خرید  و  آسانسور  ونگهداری  وجزئی_طراحی،نصب،مونتاژ،تعمیر،سرویس  وخانگی،کلی 
اسانسور-اجرای و خرید و فروش برق خانگی،برق هوشمند ، ،برق فشار متوسط،برق فشار ضعیف،فشار 
قوی،انرژی خورشیدی وبادی،فیبر نوری،برق صنعتی،دوربین مدار بسته،درب های برقی-شرکت در 
خرید،فروش-واردات  شامل  اموربازرگانی  کلیه  –انجام  ونیمه خصوصی  ،خصوصی  دولتی  مناقصات 
فعالیت  انجام موضوعات  قانونی  وصادرات کلیه کاالهای مجاز داخلی وخارجی در صورت ضرورت 
پس از اخذ مجوز های الزم ) ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی 
باشد.( اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 

)487254(
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آرمانی   نیاز یک جامعه ی  انتظامی  نیروی  
بر  اجتماعی  اندیشمندان  ی  همه  و  است 
دارند.  تاکید  نیرویی  چنین  وجود  ضرورت 
نیرویی که با اقتدار در برابر اخالل گران نظم 
و امنیت ایستاده و تیشه  بر ریشه های ظلم و 
فساد و عدالت  می کوبدتا ارمغان آور عدالت 
سالمت،  اعتماد،  امنیت،  باشد.  آرامش  و 
انتظامی  نیروی  حضور  ثمره  نشاط  و  پویایی 
مجموعه  این  راه  این   در   . است  جامعه  در 
شهدای بی شماری را تقدیم خاک پاک ایران 
برگزاری  مناسبت  به  است.  نموده  اسالمی 
یادواره شهدای نیروی انتظامی در کرمان در 
ذیل به معرفی تنی چند از این شهیدان واال 

مقام می پردازیم:
 شهید علیرضا میرزایی

خالصه زندگي شهيد: 
شهيد معزز درتاريخ فروردين ماه سال 1349 در 
شهرستان  عسكر  قلعه  توابع  از  هراران  روستاي 
بردسير در خانواده اي کشاورز و مذهبي ديده به 
جهان گشود. وی به صورت بسيجي و داوطلبانه به 
جبهه هاي حق عليه باطل مراجعه می کند و در 
بيمارستان  به  انفجار شد و  فاو دچار موج  منطقه 
به   1367 تابستان  در  مجددا  وي  گرديد.  منتقل 
به خدمت   1368 سال  در  و  رفته  شلمچه  جبهه 
نصرت  منطقه  به  سپس  و  گرديد  اعزام  سربازي 
در  ماه 1370  مرداد  در  و  اعزام شد  زاهدان  آباد 
درگيري با اشرار مسلح به درجه رفيع شهادت نائل 

گرديد.
شهید عیسی پوراحمدی

خالصه زندگي شهيد:
در  سال 1344  ماه  تير  در  شده  ياد  معزز  شهيد 
يك  در  بردسير  شهرستان  عسكر  قلعه  روستای 
ابتدايی  مقطع  پايان  تا  و  متولد  مذهبي  خانواده 
درس خواند. وی متاهل و دارای سه  فرزند دختر 
ماه  ارديبهشت  دوم  در  معزز  شهيد  باشند.  می 
بردسير  نگار شهرستان  کوه های  در  سال 1367 
از  از  نفر   3 همراه  به  مسلح  اشرار  با  درگيری  در 
و  ابراهيم  و  محمود  احمد,  های  نام  به  برادرانش 
پسر عمويش کرامت پوراحمدی و درويش روهنده 
جمعاً به تعداد 5 نفر به اسارت قاچاقچيان در آمده 
تاريخ  در  فراوان  های  شكنجه  تحمل  از  پس  و 

1367/05/25 به درجه رفيع شهادت نائل شدند.
شهید فضل اهلل میرزایی

خالصه زندگي شهيد:
در   1342/10/01 تاريخ  در  شهيد  وظيفه  سرباز 
ديده  زرند   شهرستان  توابع   از  حتكن  روستاي 
به جهان گشود که پس از گذراندن مقطع ابتدائي 
عنوان  به  تحصيل  ترك  از  که پس  نمود  تحصيل 
 21 در  و  شد   اعزام  جبهه  به  ژاندارمري  سرباز 
آبان 1362 در منطقه بانه- کردستان در درگيري 
مسلحانه با گروهاي ضد انقالب بر اثر  اصابت تير 

به درجه رفيع شهادت نائل آمد .  
شهید محمدجواد نبی پور

خالصه زندگي شهيد:
خانواده  در   74 سال  ماه  مرداد  در  معزز  شهيد   
شهرستان  توابع  از  پابدانا  منطقه  در  مذهبی  اي 
را  خود  تحصيلي  دوران  آمد.  دنيا  به  کوهبنان 
به  سپس  و  گذرانده  پابدانا  در  راهنمايي  دوم  تا 
مورخ  در   . کرد  پيدا  اشتغال  بري  گچ  آزاد  شغل 
1393/02/20 به خدمت مقدس سربازي اعزام شد 
اجراي طرح محمد  تاريخ 1393/11/14 در  و در 
اشرار مسلح  با  مقابله  به منظور  و  رسول اهلل)ص( 
به همراه اکيپي از نيروها اعزام و در محور راسك 
جاده خودرو  و خم  پيچ  و  زمين  ناهمواري  اثر  بر 
واژگون و به درجه رفيع شهادت نايل آمد و پيكر 
پاکش در زادگاه پدری اش  واقع  در روستای باغابر 

شهرستان بردسير دفن شد.
 شهید مجتبی کمالی

خالصه زندگي شهيد:
سال  ماه  تير  هفتم  در  شده  ياد  گرانقدر  شهيد 
پايان  تا  گشود.  جهان  به  ديده  کرمان  در   1362
مقطع متوسطه درس خواند و ديپلم گرفت. سپس 
در سال 80 به استخدام ناجا درآمد  و سرانجام در 
ماه سال 1382  ارديبهشت  پنجم  و  بيست  تاريخ 
به درجه رفيع شهادت نائل آمد. مزار وي در گلزار 

شهداء کرمان مي باشد.
شهید مجید امیري

خالصه زندگي شهید:
شهيد ياد شده در چهارم ارديبهشت سال 1370 
در خانواده اي مذهبي در شهر کرمان به دنيا آمد. 
زماني که 6 سال داشت پدرش را از دست داد. در 
فعاليت هاي مذهبي شرکت مي کرد. عالقه خاصي 
به مقام معظم رهبري و آيت اهلل بهجت داشت. به 
دليل عالقه به نظام در سال 89 به عنوان درجه دار 
وارد نظام شد ، در چهارم ارديبهشت سال 92 در 

هنگام اجراي طرح مهار و تور بازرسي در اثر اصابت 
به درجه رفيع  به سينه اش  اشرار  مستقيم گلوله 

شهادت نائل آمد.
شهید محمدرضا اشرف زاده

خالصه زندگي شهيد:
شهيد معزز ياد شده در بيست و دوم آذر ماه سال  
توابع  از  فرسنگي  سرآسياب  روستاي  در   1344
پدرش  گشود.  جهان  به  ديده  کرمان  شهرستان 
نام  زهرا  مادرش  و  بود  ژاندارمري  شاغل  رجب، 
به  خواند،  درس  راهنمايي  مقطع  پايان  تا  داشت. 
هاي حق  به جبهه  سابق  ژاندارمري  عنوان سرباز 
اسفند 1365،  اعزام شد و در هفدهم  باطل  عليه 
اثر اصابت گلوله  بر  در نهر عنبر استان خوزستان 
به آرزوي ديرينه اش ، همان شهادت در راه اسالم 
و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران بود رسيد. 

مزار وي در گلزار شهداي زادگاهش واقع است.
شهید محمدرضا خواجویي

خالصه زندگي شهيد:
آذر  نهم  و  بيست  در  خواجوئي  محمدرضا  شهيد 
ماه سال1360 در شهرستان کرمان ديده به جهان 
گشود و در سال1381 در نيروي انتظامي مشغول 
به خدمت گرديد و در بيست و پنجم شهريورماه 
پاکسازي  حين  جوپار  ارتفاعات  در   1383 سال 
نائل  جانــبازي   %5 افتخار  به  و  مجروح   منطقه 
 1390/09/30 مورخ   1330 ساعت  در  شود.  مي 
از پرسنل يگان تكاوري 145 در محور دو  اکيپي 
راهي مسجد ابوالفضل در حال گشت زني بودند که 
با يك دستگاه خودرو پژو 405 برخورد و خودرو 
تير  به  اقدام  مامورين  مشاهده  محض  به  مذکور 
با آتش متقابل مواجه و در اين  اندازي نموده که 
تير  اصابت  مورد  شكم  ناحيه  از  نامبرده  درگيري 
مستقيم اشرار و قاچاقچيان مواد مخدر قرار گرفته 
و حين انتقال به بيمارستان به درجه رفيع شهادت 

نائل مي شود.
شهید محمدرضا الري نجفي

خالصه زندگي شهید:
سال  ماه  آذر  در  نجفي  الري  محمدرضا  شهيد   
1338 در خانواده مذهبي در شهر کرمان چشم به 
اوايل کودکي تحت تربيت  از همان  جهان گشود. 
پدربزرگش که روحاني برجسته اي بود قرار گرفت 
و در پنج سالگي با توجه به استعداد زيادش وارد 
قرآن  و  بود  کوشا  خواندن  درس  در  شد.  مدرسه 

خواندن را دوست مي داشت. وي از همان دوران 
ابتدائي نماز خواندن را شروع کرد و در طول دوران 
زندگيش نمازي از وي قضا و روزه اي از وي ترك 
نشد. پس از پايان دوران تحصيل و گرفتن مدرك 
بهشتي  دانشگاه شهيد  وارد  عالي  نمرات  با  ديپلم 
با  همراه  دانشگاه  به  ورود  از  پس  و  شد  تهران 
برادران ديني خود در مقابل گارد پهلوي همچون 
شيري مي ايستاد و در تمام تظاهرات هاي دانشگاه 
در  آبان سال 1358  روز 13  در  شرکت مي کرد 
جلوي دانشگاه تهران بارها تا نزديكي شهادت پيش 
رفت ولي شهادت او در جايي ديگر مقرر شده بود.

از  و  داشت  فراواني  فعاليتهاي  کرمان  شهر  در  او 
هاي  راهپيمايي  دراولين  که  بود  کساني  اولين 
اعالميه  پخش  داشت.  چشمگيري  حضور  کرمان 
تحت  دانشجويان  فرار  به  کمك  و  امام)ره(  هاي 
تعقيب ساواك و به آتش کشيدن مشروب فروشيها 
از جمله فعاليتهاي ديگر او بود. وي در اتش سوزي 
24 مهر ماه مسجد جامع کرمان با حمله گروهي 
از چماقداران پهلوي از ناحيه پا مجروح شد که در 
اين ماجرا شيشه هاي مغازه پدرش را چون عكس 
بود  روي شيشه  چسبانده شده  امام خميني)ره( 

شكستند و اموال مغازه را به غارت بردند.
انقالب  کميته  برپايي  و  انقالب  پيروزي  از  پس 
اسالمي در اين ارگان به صورت افتخاري ثبت نام 
و  نمود  را دريافت  افتخاري  و کارت عضويت  کرد 
بود  چوبدستي  يك  که  او  نگهباني  وسيله  تنها  با 
باز  از  پرداخت پس  از شهر مي  به حفاظت  شبها 
شدن دانشگاه به تهران رفت و به محض رسيدن به 
تهران در جهاد سازندگي ثبت نام و همراه دوستان 
هم دانشگاهيش واحد رزمي دانشگاه شهيد بهشتي 
اين واحد  را در  تعليمات رزمي خود  را تشكيل و 

آغاز کرد. 
در اين زمان واقعه تسخير النه جاسوسي که پس 
قصد  همرزمانش  ديگر  با  همراه  کار  اين  انجام  از 
عزيمت به کردستان را داشت تا به مقابله با عوامل 
يك  که  دانشگاه  کميته  ولي  بپردازد  مهاجم  کرد 
پايگاه حفاظت اسلحه بود خالي مي ماند بنابراين 
تصميم گرفت کميته دانشگاه را که محل حفاظت 
اسلحه هاي  غنيمت شده بود خالي نگذارد چون 
در صورت خالي بودن کميته گروهك ها از جمله 
از  داشتند  را  غنايم  غارت  قصد  که  فرقان  گروه 
شئون  با  اينكار  که  کردند  مي  استفاده  فرصت 
اسالمي سازگار نبود و سرانجام در روز 18 آذرماه 
سال 1358 در 20 سالگي در لباس رزمي و هنگام 
هاي  گروهك  توسط  دانشگاه  کميته  از  پاسداري 
نائل  شهادت  رفيع  درجه  به  انقالب  ضد  و  معاند 
گرديد و با خون خود درخت اسالم را آبياري کرد 

ياد و خاطره او هميشه جاودان است.
 شهید محمد نوری

خالصه زندگي شهید: 
و  پنجاه  سال  فروردين  بيستم  در  مذکور  شهيد 
به جهان گشود.در چهارم  ديده  چهار در جيرفت 
آبان ماه سال هشتاد  به استخدام نيروي انتظامي 
باشد.  مي  حقوق  ليسانس  مدرك  داراي  آمد.  در 
به  از عقيدتي سياسي  ماه 88  ارديبهشت  اول  در 
به  استان منتقل شد و سپس  انتظامي  فرماندهي 
راه  رودبار  انتظامي  فرماندهي  اطالعات  معاونت 
در  هشت  و  هشتاد  ارديبهشت  پنجم  در  و  يافت 
ناحيه  از  رودبار  شهرستان  در  اشرار  با  درگيري 
تاريخ  در  وسپس  شد  نخاع  قطع  و  مجروح  کمر 
93/10/9 در اثر عوارض ناشي از جانبازي  به درجه 

رفيع شهادت نائل مي گردد.
خالصه وصیتنامه شهید: 

مملكت  استمرار  که  فقيه  واليت  از  زمان  هيچ 
است فاصله نگيريد و از اموالي که از من باقيست 
صرف کارهاي خير از جمله در مساجد و حسينيه 
ياد  از  زمان  هيچ  و  نمايند  مصرف  بيمارستانها  و 

شهداء غافل نباشيد. 
شهید  محمد محمدرضا خاني

خالصه زندگي شهید: 
ستوان دوم شهيد واالمقام ياد شده در تاريخ چهارم 
شهريور ماه سال 1358  در شهرستان زرند ديده 
به جهان گشود که پس از گذراندن دوران متوسطه 
در نيرو ي انتظامي مشغول به خدمت گرديد ، وي 
در تاريخ 89/6/25 هنگام درگيري با اشرار  بر اثر  
اصابت تير به درجه رفيع شهادت نائل آمد ، و مزار 

وي در گلزار شهداي بخش راين  واقع است
شهید محمدنظري

خالصه زندگي شهيد:
شهيد نظري در سال 1341در خانواده اي مذهبي 
تحصيالت  گشود  جهان  به  ديده  کرمان  شهر  در 
را در شهر کرمان  متوسطه  و  راهنمايي   ، ابتدايي 
مذهبي مسجد شرکت  هاي  فعاليت  در  و  گذراند 
داشت. در سال 1359 وارد شهرباني سابق شد و در 
سال 61 به مدت 45 روز به جبهه اعزام گرديد و 
مجدد در سال 62 به منطقه سرپل ذهاب اعزام شد 
و در تاريخ 62/2/29 در اثر اصابت ترکش خمپاره 

دشمن به درجه رفيع شهادت نائل آمد.
 شهید مرتضي تیموري

خالصه زندگي شهيد:
از  اسپيچ  روستاي  در   1331 ماه  فروردين  پنجم 
علي  پدرش  متولد شد.  کوهبنان  توابع شهرستان 
اول  تا  داشت.  نام  سلطان  گوهر  مادرش  و  جان 
ستوان  عنوان  به  خواند،  درس  متوسطه  مقطع 
دوم در نيروي انتظامي خدمت مي کرد. چهاردهم 
اصابت  اثر  بر  راين  بخش  در  ماه 1371  فروردين 
گلوله اشرار شهيد شد. مزار شهيد در گلزار شهداي 

شهر کرمان واقع است.
شهید محمود اسماعیل بیگی

خالصه زندگي شهيد:
شهيد گرانقدر ياد شده در پنجم مرداد ماه 1365 
در شهر کرمان متولد شد. پدرش عيسي و مادرش 
جميله نام داشت. تا مقطع کارداني درس خواند. به 
انتظامي خدمت مي نمود.  نيروي  افسر در  عنوان 
سی ام بهمن ماه سال 1386 در منطقه نهضت آباد 
شهرستان رودبار بر اثر اصابت گلوله اشرار مسلح به 
درجه رفيع شهادت نائل گرديد. مزار وي در گلزار 

شهداي کرمان واقع است.
شهید محمود کریم آبادي

خالصه زندگي شهید:
در   1349 ماه  خرداد   اول  در  واالمقام  شهيد 
ديده  کرمان  شهرستان  توابع  از  جوپار  روستاي 
درس  دبيرستان  سوم  مقطع  تا  گشود.  جهان  به 
خواند و در تاريخ 1368/02/18 به خدمت مقدس 
سربازي اعزام وسپس در تاريخ 1370/05/03 در 
استان سيستان  در  اشرار مسلح  با  درگيري  حين 
عظيم  فيض  به  ميرجاوه  هنگ   – وبلوچستان 
شهادت نائل آمد.  روحش شاد و يادش گرامي باد.

شهید مرتضي عابدي فریزني

خالصه زندگي شهيد:
متولد  کرمان  شهرستان  در   1341 ماه  آذر  يكم 
شد. پدرش مصطفي و مادرش نصرت نام داشت. تا 
سال چهارم متوسطه درس خواند. به عنوان سرباز 
تير  يكم  و  بيست  شد.  اعزام  جبهه  به  ژاندارمري 
1367 در دهلران بر اثر اصابت ترکش به شهادت 
واقع  کرمان  گلزار شهدا شهر  در  وي  مزار  رسيد. 

است. 
خالصه اي از وضعیت جانباز: غالمرضا 

صادقي اسطرخوئي

نخاع%100  قطع  جانباز  ترخيصي  سرباز  درجه: 
)70% بنياد(

نام و نام خانوادگي: غالمرضا صادقي اسطرخوئي
نام پدر: اکبر   تاريخ تولد: 1348/01/01  محل تولد: کرمان

تاريخ اعزام به خدمت: 1367/09/24
محل خدمت در زمان مجروحيت: کميته سيرجان

وضعيت تاهل: متاهل 
مدرك تحصيلي: سوم راهنمايي )ديپلم افتخاري بنياد(

تاريخ مجروحيت: 1369/09/14
محل مجروحيت: محور بافت به سيرجان

وی داري يك فرزند دختر8 ساله و يك فرزند خوانده 
پسر20 مي باشند و همسر ايشان خانه دار مي باشد.

کميته  اعالم  برابر  خودرو.  واژگوني  مجروحيت:  نحوه 
انقالب اسالمي )سابق( سيرجان جانباز گرانقدر ياد شده  
حين انتقال متهم با خودرو سازماني بر اثر واژگون شدن 
خودرو در جاده سيرجان بافت از ناحيه ستون فقرات به 

شدت آسيب ديده و قطع نخاع شده است.

معرفی شهدای مظلوم عرصه نظم و امنیت
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 هعشفی ؽِذای هظلْم عشصَ ًظن ّ اهٌیت
 

ًیشّی  اًتظاهی ًیاص یک جاهعَ ی آسهاًی  اعت ّ ُوَ ی اًذیؾوٌذاى اجتواعی 
بش ضشّست ّجْد چٌیي ًیشّیی تاکیذ داسد. ًیشّیی کَ با اقتذاس دس بشابش 

اخالل گشاى ًظن ّ اهٌیت ایغتادٍ ّ تیؾَ  بش سیؾَ ُای ظلن ّ فغاد ّ عذالت  
سهغاى اّس عذالت ّ آساهؼ باؽذ. اهٌیت، اعتواد، عالهت، پْیایی ّ هی کْبذتا ا

ًؾاط ثوشٍ دضْس ًیشّی اًتظاهی دس جاهعَ اعت . دس ایي  ساٍ ایي هجوْعَ 
ؽِذای بی ؽواسی سا تقذین خاک پاک ایشاى اعالهی ًوْدٍ اعت. بَ هٌاعبت 

ٌی چٌذ بشگضاسی یادّاسٍ ؽِذای ًیشّی اًتظاهی دس کشهاى دس ریل بَ هعشفی ت
 اص ایي ؽِیذاى ّاال هقام هی پشداصین:

  
 

 ؽِیذ علیشضا هیشصایی
 
 
 
 

 
 
 
 

 خالصَ صًذگي ؽِیذ: 
ؼؼػكٙيض  تاعيز ِ ؿاي  صع ِاٖ  ٘غاعاْ اػ صع  9431فغٚعصيٓ  ؿتاي  عٚ

ِظ٘ثي  صع سأٛاصٖ اي کلاٚعػ ٚكٙغؿتاْ تغصؿيغ تٛاتغ لٍؼٗ ػـىغ 
صٛعت تـيجي ٚ صاٚطٍثأٗ تٗ جثٙٗ ٘اي ٗ ت ٚیلٛص. صيضٖ تٗ جٙاْ گ

صع ِٕطمٗ فاٚ صچاع ِٛج أفجاع كض ٚ  ِی کٕض دك ػٍيٗ تاطً ِغاجؼٗ
تٗ جثٙٗ  9431ٚ تٗ تيّاعؿتاْ ِٕتمً گغصيض. ٚي ِجضصا صع تاتـتاْ 

ٚ ؿپؾ تٗ اػؼاَ گغصيض تٗ سضِت ؿغتاػي  9431كٍّچٗ عفتٗ ٚ صع ؿاي 
ػؼا ٘ضاْ ا تاص ػا صغت آ مٗ ٔ ِاٖ ٚ  كض َِٕط ِغصاص  صع  9411صع 

 .صعجٗ عفيغ كٙاصت ٔائً گغصيضتٗ صعگيغي تا اكغاع ِـٍخ 
 
 
 
 

 
 عیغی پْسادوذی :ؽِیذ

 
 
 
 
 
 

  
 :خالصَ صًذگي ؽِیذ 

دس سّعتای قلعَ عغکش  4677ؽِیذ هعضص یاد ؽذٍ دس تیش هاٍ عال 
پایاى هقطع ؽِشعتاى بشدعیش دس یل خاًْادٍ هزُبي هتْلذ ّ تا 
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ٚاژگْٛ ٚ تٗ صعجٗ عفيغ كٙاصت ٔايً آِض ٚ پيکغ پاکق جاصٖ سٛصعٚ 
صع ػاصگاٖ پضعی اف  ٚالغ  صع عٚؿتای تاغاتغ كٙغؿتاْ تغصؿيغ صفٓ 

 كض.
 
 
 

 هجتبی کوالیؽِیذ  
 
 
 
 
 
 
 

 :خالصَ صًذگي ؽِیذ 
صع وغِاْ  9431كٙيض گغأمضع ياص كضٖ صع ٘فتُ تيغ ِاٖ ؿاي 
ؽ سٛأض ٚ صيپٍُ صيضٖ تٗ جٙاْ گلٛص. تا پاياْ ِمطغ ِتٛؿطٗ صع

تٗ اؿتشضاَ ٔاجا صعآِض  ٚ ؿغأجاَ صع  11گغفت. ؿپؾ صع ؿاي 
تٗ صعجٗ عفيغ  9411تاعيز تيـت ٚ پٕجُ اعصيثٙلت ِاٖ ؿاي 

 .كٙاصت ٔائً آِض. ِؼاع ٚي صع گٍؼاع كٙضاء وغِاْ ِي تاكض
 
 

  
 هجیذ اهیشيؽِیذ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 خالصه زندگي شهيد:
دس خاًْادٍ اي هزُبي دس ؽِش مشهاى  4615ؽِیذ یاد ؽذٍ دس چِاسم اسدیبِؾت عال 

عال داؽت پذسػ سا اص دعت داد. دس فعالیت ُاي هزُبي  9بَ دًیا آهذ. صهاًي مَ 
ؽشمت هي مشد. عالقَ خاصي بَ هقام هعظن سُبشي ّ آیت هللا بِجت داؽت. بَ دلیل عالقَ 

َ داس ّاسد ًظام ؽذ ، دس چِاسم اسدیبِؾت عال بَ عٌْاى دسج 98بَ ًظام دس عال 
دس ٌُگام اجشاي طشح هِاس ّ تْس باصسعي دس اثش اصابت هغتقین گلْلَ اؽشاس  85

 بَ عیٌَ اػ بَ دسجَ سفیع ؽِادت ًائل آهذ.
 
 
 
 

 

 
 

 هذوذسضا اؽشف صادٍ ؽِیذ
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 خالصه زندگي شهيد:
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 بَ عیٌَ اػ بَ دسجَ سفیع ؽِادت ًائل آهذ.
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 هعشفی ؽِذای هظلْم عشصَ ًظن ّ اهٌیت
 

ًیشّی  اًتظاهی ًیاص یک جاهعَ ی آسهاًی  اعت ّ ُوَ ی اًذیؾوٌذاى اجتواعی 
بش ضشّست ّجْد چٌیي ًیشّیی تاکیذ داسد. ًیشّیی کَ با اقتذاس دس بشابش 

اخالل گشاى ًظن ّ اهٌیت ایغتادٍ ّ تیؾَ  بش سیؾَ ُای ظلن ّ فغاد ّ عذالت  
سهغاى اّس عذالت ّ آساهؼ باؽذ. اهٌیت، اعتواد، عالهت، پْیایی ّ هی کْبذتا ا

ًؾاط ثوشٍ دضْس ًیشّی اًتظاهی دس جاهعَ اعت . دس ایي  ساٍ ایي هجوْعَ 
ؽِذای بی ؽواسی سا تقذین خاک پاک ایشاى اعالهی ًوْدٍ اعت. بَ هٌاعبت 

ٌی چٌذ بشگضاسی یادّاسٍ ؽِذای ًیشّی اًتظاهی دس کشهاى دس ریل بَ هعشفی ت
 اص ایي ؽِیذاى ّاال هقام هی پشداصین:

  
 

 ؽِیذ علیشضا هیشصایی
 
 
 
 

 
 
 
 

 خالصَ صًذگي ؽِیذ: 
ؼؼػكٙيض  تاعيز ِ ؿاي  صع ِاٖ  ٘غاعاْ اػ صع  9431فغٚعصيٓ  ؿتاي  عٚ

ِظ٘ثي  صع سأٛاصٖ اي کلاٚعػ ٚكٙغؿتاْ تغصؿيغ تٛاتغ لٍؼٗ ػـىغ 
صٛعت تـيجي ٚ صاٚطٍثأٗ تٗ جثٙٗ ٘اي ٗ ت ٚیلٛص. صيضٖ تٗ جٙاْ گ

صع ِٕطمٗ فاٚ صچاع ِٛج أفجاع كض ٚ  ِی کٕض دك ػٍيٗ تاطً ِغاجؼٗ
تٗ جثٙٗ  9431ٚ تٗ تيّاعؿتاْ ِٕتمً گغصيض. ٚي ِجضصا صع تاتـتاْ 

ٚ ؿپؾ تٗ اػؼاَ گغصيض تٗ سضِت ؿغتاػي  9431كٍّچٗ عفتٗ ٚ صع ؿاي 
ػؼا ٘ضاْ ا تاص ػا صغت آ مٗ ٔ ِاٖ ٚ  كض َِٕط ِغصاص  صع  9411صع 

 .صعجٗ عفيغ كٙاصت ٔائً گغصيضتٗ صعگيغي تا اكغاع ِـٍخ 
 
 
 
 

 
 عیغی پْسادوذی :ؽِیذ

 
 
 
 
 
 

  
 :خالصَ صًذگي ؽِیذ 

دس سّعتای قلعَ عغکش  4677ؽِیذ هعضص یاد ؽذٍ دس تیش هاٍ عال 
پایاى هقطع ؽِشعتاى بشدعیش دس یل خاًْادٍ هزُبي هتْلذ ّ تا 
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ًذ تذایی دسط خْا هی  ّی .اب تش  ًذ دخ عَ  فشص ُل ّ داسای  هتا
عال  هاٍ  ؾت  عضص دس دّم اسدیبِ ؽِیذ ه ؽٌذ.  ُای  4691با کٍْ  دس 

ًفش  6ًگاس ؽِشعتاى بشدعیش دس دسگیشی با اؽشاس هغلخ بَ ُوشاٍ 
ًام بَ  بشادساًؼ  غش  ُای اص اص  بشاُین ّ پ وْد ّ ا وذ, هذ اد
ًفش بَ  8ّ دسّیؼ سٌُّذٍ جوعًا بَ تعذاد عوْیؼ کشاهت پْسادوذی 

فشاّاى دس  ُای  ؽکٌجَ  ول  پظ اص تذ هذٍ ّ  یاى دس آ عاست قاچاقچ ا
 ؽذًذ.بَ دسجَ سفیع ؽِادت ًائل  58/58/4691تاسیخ 

 
 
 
 
 

 فضل هللا هیشصایی ؽِیذ
 
 

 
 
 

 :خالصَ صًذگي ؽِیذ 
كٙيض صع  فٗ  ؿتا 19/91/9431تاعيز ؿغتاػ ٚظي تغ  صع عٚ دتىٓ اػ تٛا ي 

تضائي  طغ ات ٔضْ ِم پؾ اػ گظعا وٗ  لٛص  ٙاْ گ تٗ ج يضٖ  ٔض  ص ؿتاْ ػع كٙغ
تذصيً ّٔٛص وٗ پؾ اػ تغن تذصيً تٗ ػٕٛاْ ؿغتاػ ژأضاعِغي تٗ جثٙٗ 

كض  ٚ صع  ػؼاَ  تاْ  19ا ٔٗ 9431آ مٗ تا يغي  -صع ِٕط ؿتاْ صع صعگ وغص
عفيغ كٙاصت  ِـٍذأٗ تا گغٚ٘اي ظض أمالب تغ اثغ  اصاتت تيغ تٗ صعجٗ

 ٔائً آِض .  
 
 
 
 
 
 

 هذوذجْاد ًبی پْسؽِیذ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 خالصَ صًذگي ؽِیذ:
صع سأٛاصٖ اي ِظ٘ثی صع ِٕطمٗ  13كٙيض ِؼؼػ صع ِغصاص ِاٖ ؿاي  

پاتضأا اػ تٛاتغ كٙغؿتاْ کٛ٘ثٕاْ تٗ صٔيا آِض. صٚعاْ تذصيٍي 
كغً آػاص سٛص عا تا صَٚ عإّ٘ايي صع پاتضأا گظعأضٖ ٚ ؿپؾ تٗ 

تٗ سضِت ِمضؽ  11/11/9414گچ تغي اكتغاي پيضا وغص . صع ِٛعر 
صع اجغاي طغح ِذّض عؿٛي  93/99/9414ؿغتاػي اػؼاَ كض ٚ صع تاعيز 

هللا)م( ٚ تٗ ِٕظٛع ِماتٍٗ تا اكغاع ِـٍخ تٗ ّ٘غاٖ اويپي اػ 
ٔيغٚ٘ا اػؼاَ ٚ صع ِذٛع عاؿه تغ اثغ ٔاّ٘ٛاعي ػِيٓ ٚ پيچ ٚ سُ 
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ٚاژگْٛ ٚ تٗ صعجٗ عفيغ كٙاصت ٔايً آِض ٚ پيکغ پاکق جاصٖ سٛصعٚ 
صع ػاصگاٖ پضعی اف  ٚالغ  صع عٚؿتای تاغاتغ كٙغؿتاْ تغصؿيغ صفٓ 

 كض.
 
 
 

 هجتبی کوالیؽِیذ  
 
 
 
 
 
 
 

 :خالصَ صًذگي ؽِیذ 
صع وغِاْ  9431كٙيض گغأمضع ياص كضٖ صع ٘فتُ تيغ ِاٖ ؿاي 
ؽ سٛأض ٚ صيپٍُ صيضٖ تٗ جٙاْ گلٛص. تا پاياْ ِمطغ ِتٛؿطٗ صع

تٗ اؿتشضاَ ٔاجا صعآِض  ٚ ؿغأجاَ صع  11گغفت. ؿپؾ صع ؿاي 
تٗ صعجٗ عفيغ  9411تاعيز تيـت ٚ پٕجُ اعصيثٙلت ِاٖ ؿاي 

 .كٙاصت ٔائً آِض. ِؼاع ٚي صع گٍؼاع كٙضاء وغِاْ ِي تاكض
 
 

  
 هجیذ اهیشيؽِیذ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 خالصه زندگي شهيد:
دس خاًْادٍ اي هزُبي دس ؽِش مشهاى  4615ؽِیذ یاد ؽذٍ دس چِاسم اسدیبِؾت عال 

عال داؽت پذسػ سا اص دعت داد. دس فعالیت ُاي هزُبي  9بَ دًیا آهذ. صهاًي مَ 
ؽشمت هي مشد. عالقَ خاصي بَ هقام هعظن سُبشي ّ آیت هللا بِجت داؽت. بَ دلیل عالقَ 

َ داس ّاسد ًظام ؽذ ، دس چِاسم اسدیبِؾت عال بَ عٌْاى دسج 98بَ ًظام دس عال 
دس ٌُگام اجشاي طشح هِاس ّ تْس باصسعي دس اثش اصابت هغتقین گلْلَ اؽشاس  85

 بَ عیٌَ اػ بَ دسجَ سفیع ؽِادت ًائل آهذ.
 
 
 
 

 

 
 

 هذوذسضا اؽشف صادٍ ؽِیذ
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 خالصَ صًذگي ؽِیذ:

صع  9433ؿاي  كٙيض ِؼؼػ ياص كضٖ صع تيـت ٚ صَٚ آطع ِاٖ 
عٚؿتاي ؿغآؿياب فغؿٕگي اػ تٛاتغ كٙغؿتاْ کغِاْ صيضٖ تٗ جٙاْ 
گلٛص. پضعف عجة، كاغً ژأضاعِغي تٛص ٚ ِاصعف ػ٘غا ٔاَ صاكت. 

تا پاياْ ِمطغ عإّ٘ايي صعؽ سٛأض، تٗ ػٕٛاْ ؿغتاػ 
ژأضاعِغي ؿاتك تٗ جثٙٗ ٘اي دك ػٍيٗ تاطً اػؼاَ كض ٚ صع 

ػٕثغ اؿتاْ سٛػؿتاْ تغ اثغ اصاتت  ، صع ٔٙغ9431٘فضُ٘ اؿفٕض 
گٌٍٛٗ تٗ آعػٚي صيغيٕٗ اف ، ّ٘اْ كٙاصت صع عاٖ اؿالَ ٚ ٔظاَ 
ِمضؽ جّٙٛعي اؿالِي ايغاْ تٛص عؿيض. ِؼاع ٚي صع گٍؼاع كٙضاي 

 ػاصگا٘ق ٚالغ اؿت.
 
 
 

 
 هحودرضا خَاجَيي ضْيد

 
 
 

  
 :خالصِ زًدگي ضْيد 

صع كٙغؿتاْ  9431صع تيـت ُٔٙ آطع ِاٖ ؿاي ظا سٛاجٛئيكٙيض ِذّضع
صع ٔيغٚي أتظاِي ِلغٛي تٗ  9419وغِاْ صيضٖ تٗ جٙاْ گلٛص ٚ صع ؿاي

صع اعتفاػات جٛپاع  9414سضِت گغصيض ٚ صع تيـت پٕجُ كٙغيٛعِاٖ ؿاي 
% جأــثاػي ٔائً ِي كٛص. 1ديٓ پاوـاػي ِٕطمٗ ِجغٚح  ٚ تٗ افتشاع 

صع  931اويپي اػ پغؿًٕ يگاْ تىاٚعي  41/11/9411 ِٛعر 9441صع ؿاػت 
ِذٛع صٚ عا٘ي ِـجض اتٛاٌفعً صع داي گلت ػٔي تٛصٔض وٗ تا يه 

تغسٛعص ٚ سٛصعٚ ِظوٛع تٗ ِذط ِلا٘ضٖ  311صؿتگاٖ سٛصعٚ پژٚ 
ِاِٛعيٓ الضاَ تٗ تيغ أضاػي ّٔٛصٖ وٗ تا آتق ِتماتً ِٛاجٗ ٚ صع 

ص اصاتت تيغ ِـتميُ اكغاع ٚ ايٓ صعگيغي ٔاِثغصٖ اػ ٔاديٗ كىُ ِٛع
لاچالچياْ ِٛاص ِشضع لغاع گغفتٗ ٚ ديٓ أتماي تٗ تيّاعؿتاْ تٗ 

 صعجٗ عفيغ كٙاصت ٔائً ِي كٛص.
 
 
 

 
 

 هحوذسضب السي ًجفي ضْيذ
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 صعجٗ عفيغ كٙاصت ٔائً ِي كٛص.
 
 
 

 
 

 هحوذسضب السي ًجفي ضْيذ
 
 
 

 
 خالصِ صًذگي ضْيذ:

 
5 

 

ًَادُ هزّجي دس ضْش مشهبى چطن ثِ جْبى گطَد. اص ّوبى اٍايل مَدمي تحت دس خب 8331ضْيذ هحوذسضب السي ًجفي دس آرس هبُ سبل  
تشثيت پذسثضسگص مِ سٍحبًي ثشجستِ اي ثَد قشاس گشفت ٍ دس پٌج سبلگي ثب تَجِ ثِ استؼذاد صيبدش ٍاسد هذسسِ ضذ. دس دسس خَاًذى 

ًذگيص ًوبصي اص ٍي َاًذى سا ضشٍع مشد ٍ دس طَل دٍساى صمَضب ثَد ٍ قشآى خَاًذى سا دٍست هي داضت. ٍي اص ّوبى دٍساى اثتذائي ًوبص خ
قضب ٍ سٍصُ اي اص ٍي تشك ًطذ. پس اص پبيبى دٍساى تحصيل ٍ گشفتي هذسك ديپلن ثب ًوشات ػبلي ٍاسد داًطگبُ ضْيذ ثْطتي تْشاى ضذ ٍ 

ُ ضشمت پس اص ٍسٍد ثِ داًطگبُ ّوشاُ ثب ثشادساى ديٌي خَد دس هقبثل گبسد پْلَي ّوچَى ضيشي هي ايستبد ٍ دس توبم تظبّشات ّبي داًطگب
دس جلَي داًطگبُ تْشاى ثبسّب تب ًضديني ضْبدت پيص سفت ٍلي ضْبدت اٍ دس جبيي ديگش هقشس ضذُ  8331آثبى سبل  83هي مشد دس سٍص 

 ثَد.
اٍ دس ضْش مشهبى فؼبليتْبي فشاٍاًي داضت ٍ اص اٍليي مسبًي ثَد مِ دساٍليي ساّپيوبيي ّبي مشهبى حضَس چطوگيشي داضت. پخص اػالهيِ 

اهبم)سُ( ٍ مول ثِ فشاس داًطجَيبى تحت تؼقيت سبٍاك ٍ ثِ آتص مطيذى هطشٍة فشٍضيْب اص جولِ فؼبليتْبي ديگش اٍ ثَد. ٍي دس ّبي 
هْش هبُ هسجذ جبهغ مشهبى ثب حولِ گشٍّي اص چوبقذاساى پْلَي اص ًبحيِ پب هجشٍح ضذ مِ دس ايي هبجشا ضيطِ ّبي هغبصُ  42اتص سَصي 

 خويٌي)سُ( سٍي ضيطِ  چسجبًذُ ضذُ ثَد ضنستٌذ ٍ اهَال هغبصُ سا ثِ غبست ثشدًذ. پذسش سا چَى ػنس اهبم
 پس اص پيشٍصي اًقالة ٍ ثشپبيي مويتِ اًقالة اسالهي دس ايي اسگبى ثِ صَست افتخبسي ثجت ًبم مشد ٍ مبست ػضَيت افتخبسي سا دسيبفت ًوَد

فبظت اص ضْش هي پشداخت پس اص ثبص ضذى داًطگبُ ثِ تْشاى سفت ٍ ثِ هحض ٍ ثب تٌْب ٍسيلِ ًگْجبًي اٍ مِ يل چَثذستي ثَد ضجْب ثِ ح
سسيذى ثِ تْشاى دس جْبد سبصًذگي ثجت ًبم ٍ ّوشاُ دٍستبى ّن داًطگبّيص ٍاحذ سصهي داًطگبُ ضْيذ ثْطتي سا تطنيل ٍ تؼليوبت سصهي 

 خَد سا دس ايي ٍاحذ آغبص مشد. 
س اص اًجبم ايي مبس ّوشاُ ثب ديگش ّوشصهبًص قصذ ػضيوت ثِ مشدستبى سا داضت تب ثِ دس ايي صهبى ٍاقؼِ تسخيش الًِ جبسَسي مِ پ

هقبثلِ ثب ػَاهل مشد هْبجن ثپشداصد ٍلي مويتِ داًطگبُ مِ يل پبيگبُ حفبظت اسلحِ ثَد خبلي هي هبًذ ثٌبثشايي تصوين گشفت مويتِ 
د چَى دس صَست خبلي ثَدى مويتِ گشٍّل ّب اص جولِ گشٍُ داًطگبُ سا مِ هحل حفبظت اسلحِ ّبي  غٌيوت ضذُ ثَد خبلي ًگزاس

 81فشقبى مِ قصذ غبست غٌبين سا داضتٌذ اص فشصت استفبدُ هي مشدًذ مِ ايٌنبس ثب ضئَى اسالهي سبصگبس ًجَد ٍ سشاًجبم دس سٍص 
هؼبًذ ٍ ضذ اًقالة ثِ دسجِ  سبلگي دس لجبس سصهي ٍ ٌّگبم پبسذاسي اص مويتِ داًطگبُ تَسط گشٍّل ّبي 42دس  8331آرسهبُ سبل 

 سفيغ ضْبدت ًبئل گشديذ ٍ ثب خَى خَد دسخت اسالم سا آثيبسي مشد يبد ٍ خبطشُ اٍ ّويطِ جبٍداى است.
 
 
 
 

 ِذّض ٔٛعیؽِیذ  
 
 
 
 
 

 
 

  :خالصَ صًذگي ؽِیذ 
 ٙاع جاٖ ٚ چ ؿاي پٕ فغٚعصيٓ  ـتُ  ِظکٛع صع تي يضٖ  كٙيض  فت ص صع جيغ

تٗ جٙاْ گلٛص.صع چٙاعَ آتاْ ِاٖ ؿاي ٘لتاص  تٗ اؿتشضاَ ٔيغٚي 
كض. صع اٚي  ِي تا مٛق  ـأؾ د ِضعن ٌي ِض. صاعاي  ظاِي صع آ أت

ِاٖ  لت  ؿتاْ  11اعصيثٙ ظاِي ا ٔض٘ي أت تٗ فغِا ؿي  يضتي ؿيا اػ ػم
عاٖ ٚ ؿپؾ تٗ ِؼاٚٔت اطالػات فغِأض٘ي أتظاِي عٚصتاع  ِٕتمً كض

فت كغاع صع ٚ ص يا تا ا يغي  لت صع صعگ لتاص ٚ ٘ لت ٘ پٕجُ اعصيثٙ ع 
شاع طغ ٔ جغٚح ٚ ل ّغ ِ يٗ و تاع اػ ٔاد ؿتاْ عٚص ؿپؾ صع  كض كٙغ ٚ

يغ  1/91/14تاعيز  جٗ عف تٗ صع ثاػي   كي اػ جأ ػٛاعض ٔا ثغ  صع ا
 كٙاصت ٔائً ِي گغصص.

  :خالصَ ّصیتٌاهَ ؽِیذ 
 ٔ ٍٗگيغيض ٚ اػ ٘يچ ػِاْ اػ ٚاليت فميٗ وٗ اؿتّغاع ٍِّىت اؿت فاص

ـاجض ٚ  ٍٗ صع ِ يغ اػ جّ ٘اي س صغف واع ـت  ِٓ تالي وٗ اػ  ِٛاٌي  ا
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كٙضاء  ياص  ِاْ اػ  ٘يچ ػ ٕض ٚ  صغف ّٔاي ؿتأٙا ِ ـيٕيٗ ٚ تيّاع د
 غافً ٔثاكيض. 

 
 
 
 

 
 هحوذ هحوذسضب خبًي  ضْيذ

 
 
 
 
 

  
 :خالصه زندگي شهيد  

  4689ؽِشیْس هاٍ عال عتْاى دّم ؽِیذ ّاالهقام یاد ؽذٍ دس تاسیخ چِاسم 
دس ؽِشعتاى صسًذ دیذٍ بَ جِاى گؾْد مَ پظ اص گزساًذى دّساى هتْعطَ 

ٌُگام  58/9/98دس ًیشّ ي اًتظاهي هؾغْل بَ خذهت گشدیذ ، ّي دس تاسیخ 
دسگیشي با اؽشاس  بش اثش  اصابت تیش بَ دسجَ سفیع ؽِادت ًائل آهذ ، 

 اعتّ هضاس ّي دس گلضاس ؽِذاي بخؼ سایي  ّاقع 
 
 
 

 هذوذًظشيؽِیذ 
 
 
 
 
 
 

 
 خالصَ صًذگي ؽِیذ:

عال  ظشي دس  ِاى 4674ؽِیذ ً بَ ج یذٍ  هاى د ؽِش مش هزُبي دس  خاًْادٍ اي  دس 
ًذ ّ دس  هاى گزسا ؽِش مش عطَ سا دس  وایي ّ هتْ تذایي ، ساٌُ صیالت اب ؾْد تذ گ

ّاسد ؽِشباًي عابق ؽذ ّ دس  4688فعالیت ُاي هزُبي هغجذ ؽشمت داؽت. دس عال 
هذت  94عال  عال  78بَ  جذد دس  یذ ّ ه عضام گشد َِ ا بَ جب قَ  95سّص  بَ هٌط

دس اثش اصابت تشمؼ خوپاسٍ دؽوي بَ  58/5/95عشپل رُاب اعضام ؽذ ّ دس تاسیخ 
 دسجَ سفیع ؽِادت ًائل آهذ.

 
 

 
 
 

 هشتضي تیوْسي ؽِیذ 
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 خالصَ صًذگي ؽِیذ: 
تٛاتغ كٙغؿتاْ صع عٚؿتاي اؿپيچ اػ  9449پٕجُ فغٚعصيٓ ِاٖ 

وٛ٘ثٕاْ ِتٌٛض كض. پضعف ػٍي جاْ ٚ ِاصعف گٛ٘غ ؿٍطاْ ٔاَ 
صاكت. تا اٚي ِمطغ ِتٛؿطٗ صعؽ سٛأض، تٗ ػٕٛاْ ؿتٛاْ صَٚ 

 9419صع ٔيغٚي أتظاِي سضِت ِي وغص. چٙاعصُ٘ فغٚعصيٓ ِاٖ 
صع تشق عايٓ تغ اثغ اصاتت گٌٍٛٗ اكغاع كٙيض كض. ِؼاع كٙيض 

 اْ ٚالغ اؿت.صع گٍؼاع كٙضاي كٙغ وغِ
 
 
 

 
 

 هذوْد اعواعیل بیگی ؽِیذ
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 :خالصَ صًذگي ؽِیذ 
صع كٙغ کغِاْ ِتٌٛض  9431پٕجُ ِغصاص ِاٖ كٙيض گغأمضع ياص كضٖ صع     

کاعصأي صعؽ  طغ  تا ِم كت.  ٔاَ صا  ٍٗ ِاصعف جّي ـي ٚ  پضعف ػي كض. 
ّٛص.  ِي ٔ سضِت  ظاِي  يغٚي أت ـغ صع ٔ ٕٛاْ اف تٗ ػ ٔض.  ؿی اَ سٛا

صع ِٕطمٗ ٔٙعت آتاص كٙغؿتاْ عٚصتاع تغ اثغ  9413تّٙٓ ِاٖ ؿاي 
اصاتت گٌٍٛٗ اكغاع ِـٍخ تٗ صعجٗ عفيغ كٙاصت ٔائً گغصيض. ِؼاع 

 ٚي صع گٍؼاع كٙضاي کغِاْ ٚالغ اؿت.
 
 
 

 
 هحوَد كرين آبادي ضْيد

 
 
 
 
 

 :خالصِ زًدگي ضْيد
در رٍستاي جَپار از تَابع ضْرستاى كرهاى ديدُ بِ جْاى گطَد. تا هقطع  1349رداد  هاُ ضْيد ٍاالهقام در اٍل خ

بِ خدهت هقدس سربازي اعسام ٍسپس در تاريخ  18/02/1368سَم دبيرستاى درس خَاًد ٍ در تاريخ 
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ضْادت  ٌّگ هيرجاٍُ بِ فيض عظين –در حيي درگيري با اضرار هسلح در استاى سيستاى ٍبلَچستاى  03/05/1370
 ًائل آهد.  رٍحص ضاد ٍ يادش گراهي باد.

 
 

 
 عابذي فشیضًي هشتضي ؽِیذ

 
 
 
 
 
 

  
 :خالصَ صًذگي ؽِیذ 

صع كٙغؿتاْ وغِاْ ِتٌٛض كض. پضعف ِصطفي ٚ ِاصعف ٔصغت  9439يىُ آطع ِاٖ 
ٔاَ صاكت. تا ؿاي چٙاعَ ِتٛؿطٗ صعؽ سٛأض. تٗ ػٕٛاْ ؿغتاػ ژأضاعِغي تٗ 

صع صٍ٘غاْ تغ اثغ اصاتت تغوق تٗ  9431يـت ٚ يىُ تيغ جثٙٗ اػؼاَ كض. ت
 كٙاصت عؿيض. ِؼاع ٚي صع گٍؼاع كٙضا كٙغ وغِاْ ٚالغ اؿت. 

 
 

 
 
 غالهشضا صادقي اعطشخْئيخالصَ اي اص ّضعیت جاًباص: 

 % تٕياص(11) %911لطغ ٔشاع جأثاػؿغتاػ تغسيصي دسجَ: 
 غالِغظا صاصلي اؿطغسٛئيًام ّ ًام خاًْادگي: 

 اوثغ پذس: ًام
 19/19/9431 تاسیخ تْلذ: 

 وغِاْهذل تْلذ: 
 13/11/9431 :تاسیخ اعضام بَ خذهت

 وّيتٗ ؿيغجاْهذل خذهت دس صهاى هجشّدیت: 
 ِتاً٘ ّضعیت تاُل:

 ؿَٛ عإّ٘ايي )صيپٍُ افتشاعي تٕياص( هذسك تذصیلي:
 93/11/9431تاسیخ هجشّدیت: 

 ِذٛع تافت تٗ ؿيغجاْهذل هجشّدیت: 
هي باؽٌذ ّ  55عالَ ّ یل فشصًذ خْاًذٍ پغش 9ل فشصًذ دختشّی داسي ی

 هي باؽذ. ُوغش ایؾاى خاًَ داس
. تغاتغ اػالَ وّيتٗ أمالب اؿالِي ّاژگًْي خْدسّ ًذٍْ هجشّدیت:

)ؿاتك( ؿيغجاْ جأثاػ گغأمضع ياص كضٖ  ديٓ أتماي ِتُٙ تا 
فت اػ سٛصعٚ ؿاػِأي تغ اثغ ٚاژگْٛ كضْ سٛصعٚ صع جاصٖ ؿيغجاْ تا

 ٔاديٗ ؿتْٛ فمغات تٗ كضت آؿية صيضٖ ٚ لطغ ٔشاع كضٖ اؿت.
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ضْادت  ٌّگ هيرجاٍُ بِ فيض عظين –در حيي درگيري با اضرار هسلح در استاى سيستاى ٍبلَچستاى  03/05/1370
 ًائل آهد.  رٍحص ضاد ٍ يادش گراهي باد.

 
 

 
 عابذي فشیضًي هشتضي ؽِیذ

 
 
 
 
 
 

  
 :خالصَ صًذگي ؽِیذ 

صع كٙغؿتاْ وغِاْ ِتٌٛض كض. پضعف ِصطفي ٚ ِاصعف ٔصغت  9439يىُ آطع ِاٖ 
ٔاَ صاكت. تا ؿاي چٙاعَ ِتٛؿطٗ صعؽ سٛأض. تٗ ػٕٛاْ ؿغتاػ ژأضاعِغي تٗ 

صع صٍ٘غاْ تغ اثغ اصاتت تغوق تٗ  9431يـت ٚ يىُ تيغ جثٙٗ اػؼاَ كض. ت
 كٙاصت عؿيض. ِؼاع ٚي صع گٍؼاع كٙضا كٙغ وغِاْ ٚالغ اؿت. 

 
 

 
 
 غالهشضا صادقي اعطشخْئيخالصَ اي اص ّضعیت جاًباص: 

 % تٕياص(11) %911لطغ ٔشاع جأثاػؿغتاػ تغسيصي دسجَ: 
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 اوثغ پذس: ًام
 19/19/9431 تاسیخ تْلذ: 

 وغِاْهذل تْلذ: 
 13/11/9431 :تاسیخ اعضام بَ خذهت

 وّيتٗ ؿيغجاْهذل خذهت دس صهاى هجشّدیت: 
 ِتاً٘ ّضعیت تاُل:

 ؿَٛ عإّ٘ايي )صيپٍُ افتشاعي تٕياص( هذسك تذصیلي:
 93/11/9431تاسیخ هجشّدیت: 

 ِذٛع تافت تٗ ؿيغجاْهذل هجشّدیت: 
هي باؽٌذ ّ  55عالَ ّ یل فشصًذ خْاًذٍ پغش 9ل فشصًذ دختشّی داسي ی

 هي باؽذ. ُوغش ایؾاى خاًَ داس
. تغاتغ اػالَ وّيتٗ أمالب اؿالِي ّاژگًْي خْدسّ ًذٍْ هجشّدیت:

)ؿاتك( ؿيغجاْ جأثاػ گغأمضع ياص كضٖ  ديٓ أتماي ِتُٙ تا 
فت اػ سٛصعٚ ؿاػِأي تغ اثغ ٚاژگْٛ كضْ سٛصعٚ صع جاصٖ ؿيغجاْ تا

 ٔاديٗ ؿتْٛ فمغات تٗ كضت آؿية صيضٖ ٚ لطغ ٔشاع كضٖ اؿت.
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كٙضاء  ياص  ِاْ اػ  ٘يچ ػ ٕض ٚ  صغف ّٔاي ؿتأٙا ِ ـيٕيٗ ٚ تيّاع د
 غافً ٔثاكيض. 

 
 
 
 

 
 هحوذ هحوذسضب خبًي  ضْيذ

 
 
 
 
 

  
 :خالصه زندگي شهيد  

  4689ؽِشیْس هاٍ عال عتْاى دّم ؽِیذ ّاالهقام یاد ؽذٍ دس تاسیخ چِاسم 
دس ؽِشعتاى صسًذ دیذٍ بَ جِاى گؾْد مَ پظ اص گزساًذى دّساى هتْعطَ 

ٌُگام  58/9/98دس ًیشّ ي اًتظاهي هؾغْل بَ خذهت گشدیذ ، ّي دس تاسیخ 
دسگیشي با اؽشاس  بش اثش  اصابت تیش بَ دسجَ سفیع ؽِادت ًائل آهذ ، 

 اعتّ هضاس ّي دس گلضاس ؽِذاي بخؼ سایي  ّاقع 
 
 
 

 هذوذًظشيؽِیذ 
 
 
 
 
 
 

 
 خالصَ صًذگي ؽِیذ:

عال  ظشي دس  ِاى 4674ؽِیذ ً بَ ج یذٍ  هاى د ؽِش مش هزُبي دس  خاًْادٍ اي  دس 
ًذ ّ دس  هاى گزسا ؽِش مش عطَ سا دس  وایي ّ هتْ تذایي ، ساٌُ صیالت اب ؾْد تذ گ

ّاسد ؽِشباًي عابق ؽذ ّ دس  4688فعالیت ُاي هزُبي هغجذ ؽشمت داؽت. دس عال 
هذت  94عال  عال  78بَ  جذد دس  یذ ّ ه عضام گشد َِ ا بَ جب قَ  95سّص  بَ هٌط

دس اثش اصابت تشمؼ خوپاسٍ دؽوي بَ  58/5/95عشپل رُاب اعضام ؽذ ّ دس تاسیخ 
 دسجَ سفیع ؽِادت ًائل آهذ.

 
 

 
 
 

 هشتضي تیوْسي ؽِیذ 
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كٙضاء  ياص  ِاْ اػ  ٘يچ ػ ٕض ٚ  صغف ّٔاي ؿتأٙا ِ ـيٕيٗ ٚ تيّاع د
 غافً ٔثاكيض. 

 
 
 
 

 
 هحوذ هحوذسضب خبًي  ضْيذ

 
 
 
 
 

  
 :خالصه زندگي شهيد  
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 هذوذًظشيؽِیذ 
 
 
 
 
 
 

 
 خالصَ صًذگي ؽِیذ:

عال  ظشي دس  ِاى 4674ؽِیذ ً بَ ج یذٍ  هاى د ؽِش مش هزُبي دس  خاًْادٍ اي  دس 
ًذ ّ دس  هاى گزسا ؽِش مش عطَ سا دس  وایي ّ هتْ تذایي ، ساٌُ صیالت اب ؾْد تذ گ

ّاسد ؽِشباًي عابق ؽذ ّ دس  4688فعالیت ُاي هزُبي هغجذ ؽشمت داؽت. دس عال 
هذت  94عال  عال  78بَ  جذد دس  یذ ّ ه عضام گشد َِ ا بَ جب قَ  95سّص  بَ هٌط

دس اثش اصابت تشمؼ خوپاسٍ دؽوي بَ  58/5/95عشپل رُاب اعضام ؽذ ّ دس تاسیخ 
 دسجَ سفیع ؽِادت ًائل آهذ.

 
 

 
 
 

 هشتضي تیوْسي ؽِیذ 
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 خالصَ صًذگي ؽِیذ: 
تٛاتغ كٙغؿتاْ صع عٚؿتاي اؿپيچ اػ  9449پٕجُ فغٚعصيٓ ِاٖ 

وٛ٘ثٕاْ ِتٌٛض كض. پضعف ػٍي جاْ ٚ ِاصعف گٛ٘غ ؿٍطاْ ٔاَ 
صاكت. تا اٚي ِمطغ ِتٛؿطٗ صعؽ سٛأض، تٗ ػٕٛاْ ؿتٛاْ صَٚ 

 9419صع ٔيغٚي أتظاِي سضِت ِي وغص. چٙاعصُ٘ فغٚعصيٓ ِاٖ 
صع تشق عايٓ تغ اثغ اصاتت گٌٍٛٗ اكغاع كٙيض كض. ِؼاع كٙيض 

 اْ ٚالغ اؿت.صع گٍؼاع كٙضاي كٙغ وغِ
 
 
 

 
 

 هذوْد اعواعیل بیگی ؽِیذ
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 :خالصَ صًذگي ؽِیذ 
صع كٙغ کغِاْ ِتٌٛض  9431پٕجُ ِغصاص ِاٖ كٙيض گغأمضع ياص كضٖ صع     

کاعصأي صعؽ  طغ  تا ِم كت.  ٔاَ صا  ٍٗ ِاصعف جّي ـي ٚ  پضعف ػي كض. 
ّٛص.  ِي ٔ سضِت  ظاِي  يغٚي أت ـغ صع ٔ ٕٛاْ اف تٗ ػ ٔض.  ؿی اَ سٛا

صع ِٕطمٗ ٔٙعت آتاص كٙغؿتاْ عٚصتاع تغ اثغ  9413تّٙٓ ِاٖ ؿاي 
اصاتت گٌٍٛٗ اكغاع ِـٍخ تٗ صعجٗ عفيغ كٙاصت ٔائً گغصيض. ِؼاع 

 ٚي صع گٍؼاع كٙضاي کغِاْ ٚالغ اؿت.
 
 
 

 
 هحوَد كرين آبادي ضْيد

 
 
 
 
 

 :خالصِ زًدگي ضْيد
در رٍستاي جَپار از تَابع ضْرستاى كرهاى ديدُ بِ جْاى گطَد. تا هقطع  1349رداد  هاُ ضْيد ٍاالهقام در اٍل خ

بِ خدهت هقدس سربازي اعسام ٍسپس در تاريخ  18/02/1368سَم دبيرستاى درس خَاًد ٍ در تاريخ 

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



نقشه وحشتناک

 تازه داماد شاهرودی 

برای خواهر عروس 
 دختر جوان که در ماجرای اسید پاشی خانوادگی ۲۰ روز با مرگ دست و 

پنجه نرم می کرد، روی تخت بیمارستان به کام مرگ فرو رفت. 
  دخترجوانی از اهالی روستای »پشت بستام« در شهرستان شاهرود هدف 
اتاق  در  که  دختر  مادر  و  پدر  شب،  تاریکی  در  گرفت.  قرار  اسیدپاشی 
به  سرعت  به  دخترشان  دلخراش  فریاد  صدای  شنیدن  با  بودند  خوابیده 
طرف کلید برق رفتند تا المپ را روشن کنند، اما در کمال ناباوری متوجه 
شدند برق قطع است. آن ها بعد ازبررسی متوجه شدند کلید کنتور قطع 
شده است. دقایقی بعد با وصل مجدد برق و روشن شدن اتاق، با صحنه 
قرار  اسیدپاشی  هدف  محدثه-  جوانشان-  دختر  شدند.  روبه رو  دلخراشی 
گرفته بود و کف اتاق از درد و شدت سوختگی به خود می پیچید. آنان با 
مشاهده این وضعیت به سرعت دخترشان را به بیمارستان شاهرود رساندند. 
 پزشکان بیمارستان بالفاصله بعد از بررسی وضعیت مصدوم و اقدامات 
درمانی مقدماتی اعالم کردند او هر چه سریع تر باید برای درمان تخصصی 
به بیمارستان سوانح و سوختگی ساری منتقل شود. بدین ترتیب قربانی 
اسیدپاشی را شبانه به این بیمارستان انتقال دادند. از سوی دیگر با شکایت 
خانواده محدثه، پرونده ای در این باره تشکیل و در دستور کار ویژه مأموران 
پلیس قرار گرفت. آن ها هنگام بررسی خانه دختر جوان با سه رختخواب 
در کنار هم روبه رو شدند که رختخواب دختر جوان در سمت راست بود. با 
توجه به اینکه هر سه عضو خانواده پتو روی خود کشیده بودند، مشخص 
بود عامل یا عامالن اسید پاشی با این خانه آشنایی کامل داشته و حتی 

جای خوابیدن طعمه خود را نیز به خوبی می دانستند. 
 در همین حال مأموران متوجه شدند افراد ناشناس بعد از ورود به خانه 
مورد نظر و قبل از اسیدپاشی، ابتدا آب و برق ساختمان را قطع کرده و 

سپس مرتکب جنایت هولناک شده اند. 
پدر دختر  آغاز شد.  پرونده  برای کشف  خانواده  از  تحقیق  ترتیب  بدین   
جوان به پلیس گفت: »دخترمان محدثه۳۲- ساله - مدتی قبل خواستگار 
پیدا کرده و قرار بود طی چند وقت آینده برای خواستگاری بیایند. اما بنا 
به دالیلی که برای ما هم معلوم نیست دامادمان با این وصلت مخالف 
بود. شب حادثه در حالی که همگی خواب بودیم ناگهان صدای فریاد های 
»سوختم سوختم« دخترم را شنیده و به سرعت بیدار شدیم. در همان حال 
متوجه شدیم دو مرد در حالی که صورتشان را با پارچه سیاه رنگی پوشانده 

بودند به سرعت از خانه به بیرون فرار کردند.« 
 با توجه به این اظهارات، تجسس ها برای کشف ارتباط داماد خانواده در 
این ماجرا آغاز شد. مرد میانسال وقتی از سوی پلیس بازداشت شد ابتدا 
و  مدارک  با  وقتی  اما  پاشی شد،  اسید  ماجرای  از  اطالع  گونه  منکر هر 
مستندات غیرقابل انکار از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی شاهرود روبه رو 

شد سرانجام لب به اعتراف گشود. 
 وی در اعترافات خود ادعا کرد با همدستی یکی از دوستان جوانش نیمه 

شب وارد خانه پدرزنش شده و پس از اسیدپاشی گریخته اند. 
قربانی  سرانجام  داشت،  ادامه  ماجرا  این  درباره  تحقیقات  که  حالی  در   
ماجرا، پس از ۲۰ روز جدال با مرگ، روز ۱۷ تیر به خاطر سوختگی شدید 
ناشی از اسید پاشی و عفونت ناشی از آن روی تخت بیمارستان تسلیم 

مرگ شد. 
علت  درباره  تخصصی  معاینات  انجام  برای  حادثه  قربانی  پیکر  اکنون   
تحقیقات  و  شده  داده  انتقال  مازندران  قانونی  پزشکی  به  مرگ  اصلی 

تخصصی از دو متهم برای کشف انگیزه جنایت وحشیانه ادامه دارد

سیم کارت گمشده آبروی زن 

جوان را برد
وقتی زن جوان سیم کارتش را گم کرد، فکر نمی کرد دچار این همه دردسر 

و مخمصه شود.
از  ،اولین بار یکی  به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
دوستانش با او تماس گرفت و از سر دلسوزی شماتتش کرد. نمی فهمید 
دوستش چه می گوید تا اینکه متوجه شد در اینستاگرام صفحه ای با نام او 

باز شده و تصاویر خصوصی اش در آن منتشر شده است.
از  اینکه خودش این صفحه را دید و دریافت تعدادی  تا  باورش نمی شد 
تصاویری که هیچ وقت به کسی نشان نداده در این صفحه منتشر شده 

است.
ضربه بعدی را زمانی خورد که متوجه شد یک کانال تلگرامی نیز به نام او 
باز و همان تصاویر محرمانه اش در آن صفحه منتشر شده است. از خجالت 
نمی توانست سرش را جلو خانواده و آشنایان بلند کند. به واسطه این اتفاق 

از جمع گریزان بود.
ادامه فعالیت این صفحات در فضای مجازی او را کالفه کرده بود. برای 
علیه  و  مراجعه  مشهد  رایانه ای  جرائم  به  رسیدگی  دادسرای  به  همین 
چگونه  نمی دانست  که  او  کرد.  شکایت  تلگرامی  کانال  این  گردانندگان 
اطالعات محرمانه اش لو رفته است با در دست داشتن مرجوعه قضایی به 

پلیس فتای خراسان رضوی معرفی شد.
خراسان رضوی،  فتای  پلیس  رئیس  جهانشیری،  سرهنگ جواد  دستور  به 
این پرونده  یافتند به  این پلیس تخصصی مأموریت  از کارشناسان  تیمی 
این  پروفایل  روی  از  تصاویر  مأموران برداشت  ظن  اولین  کنند.  رسیدگی 
فعالیت  سرنخ،  همین  با  که  بود  مجازی  شبکه های  در  جوان  خانم 
از تصاویر را هیچ گاه در  اما شاکی اعالم کرد برخی  گسترده ای آغاز شد، 

حساب کاربری اش قرار نداده است.
شد  تحقیقات  از  جدیدی  شاخه  وارد  بررسی ها  به دست آمده،  اطالعات  با 
و با طرح این سؤال که شاکی چند خط تلفن همراه به نام خودش دارد، 

ضابطان قضایی به پیگیری این موضوع پرداختند.
تیم  هست،  نامش  به  سیم کارت  یک  کرد تنها  اعالم  جوان  زن  هر چند 
در  شاکی  که  شد  دیگر  سیم کارت  یک  وجود  متوجه  پلیس  تخصصی 

گذشته آن را خریده و از سرنوشت این سیم کارت بی اطالع است.
شاکی در ادامه به یاد آورد که زمانی این سیم کارت را تهیه کرده و اتفاقا 
این  از  از مدتی که  باز کرده و پس  تلگرام  با آن یک حساب کاربری در 
کنار  کارش  در محل  را  آن  استفاده می کرده  کمتر  و سیم کارت  حساب 

گذاشته است.
و  فعال  این خط همچنان  بود،  انداخته  دور  را  هر چند شاکی سیم کارت 
از  این زن هم  از آن بود و اطالعات محرمانه  فردی در حال سوءاستفاده 

همین طریق به دست فرد شیاد افتاده بود.
با دستور قضایی و حذف این صفحات در فضای مجازی، تحقیقات پلیس 

برای شناسایی عامل این شیادی ادامه دارد.

خبر روحانی در دیدار با ورزشکاران و قهرمانان ملی:
کره ایم  گر با احترام سر میز بنشینند اهل مذا ا

رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه در برابر قدرت های 
اهل  ما  گفت:  نمی شویم،  تسلیم  زیاده خواه،  و  زورگو 
با احترام کامل و در چارچوب  اگر  منطق و مذاکره ایم 
اینکه  نه  بنشینند،  مذاکره  میز  بین المللی سر  مقررات 

فرمان مذاکره صادر کنند.
حسن  المسلمین  و  حجت االسالم  ایسنا،  گزارش  به 
روحانی در دیدار با ورزشکاران و قهرمانان ملی با تاکید 
ایجاد  ملی  مضاعف  غرور  ورزشکار  معلوالن  اینکه  بر 
ورزش  وزیر  از  هستند،  اراده  پیروزی  نماد  و  می کنند 
و رئیس کمیته المپیک خواست با همه توان به ندای 

قهرمانان پاسخ مثبت دهند.
وی با تأکید بر اینکه ورزشکاران عالوه بر افتخارآفرینی 
برای کشور، آفریننده نشاط، سرزندگی و غرور برای ملت 
هستند، تصریح کرد: ورزش یعنی از ماکو تا چابهار و از 
سرخس تا خرمشهر باید فریاد ملت و دست واحده باشد 

و از میدان ورزش صدای وحدت و اتحاد بلند شود.
امید،  تقویت  به  که  چیزی  هر  به  باید  افزود:  روحانی 
در  اگر  کنیم.  تکیه  بازمی گردد،  مردم  اراده  و  روحیه 
جنگ با آمریکا امیدوارانه بایستیم، پیروز می شویم کما 
اینکه همه دالوران در خط این مبارزه فداکاری بزرگی 
از خود نشان  می دهند و انتظار داریم همه ورزشکاران 
باعث تقویت وحدت و اتحاد شوند و  قهرمان فضیلت در 

بین ملت باشند.
رئیس جمهوری با بیان اینکه ورزش می تواند برای جوانان 
سالمت جسم و جان را به ارمغان بیاورد و در عین حال 
باید مراقب بود تا این میدان ورزش، میدان وحدت، اتحاد 
و یگانگی باشد، از همه مسئوالن و قهرمانان درخواست 
کرد که اجازه ندهند در میدان مسابقات و مراکز ورزشی 

مسائل تفرقه افکنانه طرح شود.
روحانی با بیان اینکه همه ملت از موفقیت های ورزشکاران 
ما در میادین ورزشی خوشحال می شوند، گفت: ملت باید 
احساس کند که ایران در برابر یک کشور در حال مسابقه 

است و نه یک گروه،  تیم و جمع.
وی با بیان اینکه ورزش از لحاظ فرهنگی نیز برای ما 
افتخارآفرین است و در دو صحنه ورزشی، فرهنگ بسیار 
زیبای ایرانی و اسالمی به رخ جهانیان کشیده می شود، 
حجاب  با  ما  بانوان  که  زمانی  صحنه  اولین  در  گفت: 
اسالمی، فرهنگ ملت ایران اسالمی را نشان می دهند و 
جای دیگر زمانی است که ورزشکاران مسلمان در هنگام 

اذان مغرب و در میدان ورزش افطار می کنند.
ورزشکار  معلوالن  تالش  به  اشاره  با  جمهوری  رئیس 

کشورمان ادامه داد: آنان می توانند با اراده و تمرین هر 
چیزی را خلق کنند و نه تنها برای خود و خانواده بلکه 

برای ملت افتخارآفرینی کنند.
روحانی ادامه داد: ما در میدان بزرگ ایستادگی، رقابت و 
تقابل در برابر دشمنان نیز با وحدت و یکپارچگی پیروز 

خواهیم شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از ملت 
شریف ایران، تأکید کرد: ملت ایران برای ماه ها و روزها، 
ایام سختی را با ایستادگی در برابر دشمنان سپری کرد 

و دشمنان را قدم به قدم عقب راند.
رئیس جمهوری با بیان اینکه دشمنان از اردیبهشت سال 
اسالمی  علیه جمهوری  را  تحریم های جدیدی  گذشته 
ایران وضع کردند تا به تعبیر خودشان باالترین فشار در 
طول تاریخ را بر ملت وارد کنند، گفت: دشمنان آرزوی 
واهی داشتند که ملت ایران را وادار به تسلیم کنند اما تا 
امروز علیرغم سختی و مشکالت، مردم در برابر فریادهای 

دشمن با غرش قهرمانانه مقاومت کرده اند.
اعالم  گذشته  سال  تا  که  دشمنی  داد:  ادامه  روحانی 
می کرد هدفم از بین بردن نظام جمهوری اسالمی ایران 
است، امروز به صراحت اعالم می کند کاری با نظام ندارد. 
بزرگ ترین  می کرد  ادعا  قبل  ماه  چند  تا  که  دشمنی 
قدرت نظامی جهان است و اگر اراده کند نیروهای مسلح 
ایران را می تواند در هم بشکند، امروز اعالم می کند که 
قصد جنگ ندارد. چند ماه پیش خلیج فارس، جوالنگاه 
ناوهای آنها بود اما امروز از ناوگان آنها خبری نیست و 
تا ۳۰۰ - ۴۰۰ مایلی دورتر در آب های بین المللی لنگر 

انداخته اند.
دادیم  نشان  مدت  این  در طول  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
در برابر قدرت های زورگو و زیاده خواه، تسلیم نمی شویم، 
احترام   با  اگر  مذاکره ایم  و  منطق  اهل  ما  کرد:  تأکید 
کامل و در چارچوب مقررات بین المللی سر میز مذاکره 
آن  در  کنند.  صادر  مذاکره  فرمان  اینکه  نه  بنشینند، 

صورت ما تابع نخواهیم بود.
رئیس جمهوری با بیان اینکه همه کارآفرینان و فعاالن 
اقتصادی علیرغم پیچیدگی های یک سال اخیر به خوبی 
سال  به  نسبت  غیرنفتی  صادرات  گفت:  کردند،  تالش 
گذشته بهتر شده است و شرایط کشاورزی نیز علیرغم 
مشکالت ابتدای سال و بروز سیالب ها از سال قبل بهتر 

است.
و  صنعتگران  کشاورزان،  همه  اینکه  بیان  با  روحانی 
مهندسان در همه زمینه ها حرکت درخشانی داشته اند، 

پیروز  حتماً  باشد،  ملت  مقاومت  اگر  کرد:  خاطرنشان 
و  سختی ها  البته  و  بود  خواهیم  صحنه  این  و  میدان 

مشکالتی نیز برای مردم وجود داشته است.
وی تصریح کرد: دولت با همه توان در کنار مردم است و 
خاضعانه از مردم می خواهم که متحد و در کنار هم و در 

برابر توطئه های دشمن ایستادگی کنند.
روحانی در بخش ابتدایی سخنان خود از تمام ورزشکاران 
و قهرمانان ملی که برای کشور و ملت غرور، افتخار و 

نشاط آفریدند، قدردانی کرد.
این  در  نیز  و جوانان  ورزش  وزیر  گزارش  این  براساس 
مراسم با اشاره به افتخارات و مدال آوری ها و قهرمانی های 
ورزشی  مختلف  عرصه های  در  کشورمان  ورزشکاران 
دریافت  برای  کشور  ورزشکاران  گفت:   ،۹۷ سال  در 
سهمیه های المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۰ سال سختی را 
پیش رو دارند و وزارت ورزش و جوانان همه تالش خود 
را برای حضور پرشور و مقتدرانه ورزشکاران کشورمان در 

این رقابت ها به کار خواهد گرفت.
 ۷۰۰ از  بیش   ۹۷ سال  در  افزود:  سلطانی فر  مسعود 
رسیده  بهره برداری  به  کشور  سطح  در  ورزشی  پروژه 
عرصه های  در  خصوصی  بخش  مشارکت  زمینه های  و 
همچنین  است.  شده  فراهم  ورزش  اقتصاد  به  مربوط 
اقدامات قابل توجهی در زمینه رسیدگی به امور جوانان 
و تسهیل شرایط ازدواج و اشتغال آنان انجام شده است.

نیز  المپیک  ملی  کمیته  رئیس  امیری  صالحی  رضا 
و  اقدامات  روند  از  گزارشی  ارائه  ضمن  مراسم  این  در 
کشور  قهرمانی  ورزش  اعتالی  برای  برنامه ریزی ها 

اوج  در  امروز  ایران  ورزش  گفت:  بین الملل،  عرصه  در 
انسجام، همدلی و همگرایی بوده و ارکان ورزش کشور 
اعم از وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون های ورزشی و 
رسانه ها در مسیر توسعه ملی برای ایجاد غرور، نشاط و 

غیرت در ملت ایران تالش می کنند.
و  فراوان  مشکالت  علیرغم  دولت  کرد:  تصریح  وی 
در  بسیاری  تالش های  دشمنان  ظالمانه  تحریم های 
راستای رفع مشکالت ورزشکاران و حمایت از آنان در 

مسیر افتخارآفرینی بین المللی داشته و خواهد داشت.
همچنین در این مراسم پیش از سخنان رئیس جمهوری، 
الناز دارابیان قهرمان رشته پرتاب دیسک پارالمپیک و 
حسن یزدانی قهرمان کشتی آزاد کشور به بیان دیدگاه ها 
و نقطه نظرات خود پیرامون موضوعات گوناگون مرتبط با 

اعتالی ورزش قهرمانی کشور پرداختند.
و  معلول  ورزشکاران  روی  پیش  مشکالت  به  توجه 
بیشتر  درخشش  برای  شرایط  تسهیل  پارالمپیکی، 
قهرمانان در عرصه های بین المللی، تأمین شرایط اشتغال 
ورزشکاران و قهرمانان و استخدام آنها با توجه به قوانین 
مدال آوران  و  قهرمانان  به موقع جوایز  پرداخت  موجود، 
در مدت کوتاهی پس از افتخارآفرینی، توجه به تأمین 
هزینه های اعزام ورزشکاران و تیم های مختلف ورزشی به 
عرصه های بین المللی، حضور جامعه ورزش در کنار ملت 
ایران در سختی ها و مشکالت از جمله سیل و زلزله و 
تالش همه جانبه ورزشکاران و قهرمانان در مسیر اعتال و 
برافراشته شدن پرچم کشور از جمله مواردی بود که در 

این نشست از سوی این ورزشکاران به آنها اشاره شد.
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و  برادر  همسر  خونین  جنایتی  در  که  مردی   
برادرزاده اش را کشته و برادرزاده دیگرش را مجروح 
قصاص  بار  دو  به  اولیای دم  درخواست  با  بود،  کرده  
محکوم شد و رأی صادره در دیوان عالی کشور مورد 

تأیید قرار گرفت.
به گزارش شرق؛ متهم که مرد میان سالی است، بعد 
از دستگیری ادعا کرد چون به همسر برادرش مظنون 
بوده، اما برادرش گفته های او را قبول نکرده،  دست به 

این کار زده  است.
 15۲ کالنتري  مأموران  که  زماني  قبل،  سال  دو 
حوالي  دوونیم طبقه،  خانه اي  در  قتل  از  خاني آباد 
شدند،  حاضر  محل  در  و  باخبر  نعمت آباد  پاسگاه 
جسد زنی ۲۹ ساله و دختر چهارساله اش را دیدند. 
پیکر مجروح  با  آنها همچنین در گوشه دیگر خانه 
مواجه  ساله  نوشین 11  نام  به  خانواده  دیگر  دختر 
شدند. لحظاتي بعد بازپرس ویژه قتل تهران با تماس 

مأموران کالنتري راهي محل شد.
این  از  حکایت  همسایه ها  گفته هاي  و  بررسي ها   
داشت که عامل جنایت عموي خانواده است که در 
اقدامي  هولناك، همسر برادر و یکي از دخترانش را 
به قتل رسانده و دختر دیگر وي را به شدت زخمي  و 
راهي بیمارستان کرده است. درحالي که تحقیقات در 
محل ادامه داشت، به تیم جنایي خبر رسید قاتل به 
صحنه جنایت بازگشته است. به این ترتیب او دستگیر 

و به اداره پلیس منتقل شد.

متهم در بازجویي ها به جرمش اعتراف کرد و گفت: 
به  من  دارم.  اختالف  برادرم  همسر  با  است  مدتي 
با  او  مي دادم  احتمال  و  بودم  او مشکوك  رفتارهاي 
به همین  باشد،  پنهاني داشته  ارتباط  مرد غریبه اي 
خاطر نقشه قتل او را طراحي کردم. بامداد روز حادثه 
با کلید یدکي که از قبل تهیه کرده بودم، به سراغ او 

در خانه اش رفتم.
تره بار  میدان  که  کارش  محل  در  برادرم  شب  آن   
است خوابیده و همسرش همراه دو دخترش در خانه 
تنها بود و خانه نیز طوري بود که آنها در طبقه دوم 
مي خوابیدند و طبقه اول و نیم طبقه باال نیز خالي از 
سکنه بودند. وقتي وارد طبقه دوم خانه شدم، ابتدا 
ضربه اي به دست همسر برادرم زدم و از او خواستم 
سکوت کند که با دادوفریادش نیوشا از خواب بیدار 

شد.
 وقتي چاقو را به بدن زن برادرم زدم به گلوي نیوشا 
او را کشت. در همین لحظه نوشین  برخورد کرد و 
از خواب بیدار شد و مرا گرفت که براي رهایي چند 

ضربه به دستش زدم و بعد فرار کردم.
در نهایت متهم به دادگاه کیفری استان تهران معرفی 
و جلسه محاکمه برگزار شد. در این جلسه اولیاي دم 
در  کردند.  قصاص  درخواست  متهم  براي  جوان  زن 
ادامه، نوشین به جایگاه فراخوانده شد و گفت: شب 
حادثه پدرم در محل کارش بود. نیمه شب صدای جیغ 
مادرم را شنیدم. چراغ را که روشن کردم، دیدم مرد 

به سر  به تن داشت و کاله گیس  قدبلندی که کت 
گذاشته و صورتش را نیز پوشانده بود، با مادرم درگیر 

شده و او را کتک می زند.
 به سمتش رفتم. پای آن مرد را که گرفتم، کاله گیس 
و پارچه از چهره اش افتاد. فهمیدم عمویم است. او ما 
را با چاقو زد و فرار کرد. بیهوش شدم و وقتی به هوش 
آمدم، مأموران در خانه ما بودند. چندبار تحت  عمل 
جراحی قرار گرفتم و یک ماه در بیمارستان بستری 

بودم.
 ۴۰ روز بعد از ماجرا زمانی که مرخص شدم و به خانه 
پدربزرگم رفتم، آن موقع متوجه شدم مادرم و خواهرم 
کشته شده اند. سه ماه قبل از واقعه، عمویم با زنی به 
خانه مان آمده بود. مادرم که پی به ارتباطشان برد، 

مانع حضورشان در خانه شد و هر دو را بیرون کرد.
را  را می بری و ما  آبرویم   عمویم می گفت حاال که 
بیرون می کنی تو را می کشم. مادرم تلفنی موضوع را 
به زن عمویم گفت. دیگر از عمویم خبری نبود تا اینکه 
برای عمویم  زد.  رقم  را  این جنایت  و  آمد  آن شب 

قصاص می  خواهم.
من  گفت:  و  گرفت  قرار  جایگاه  در  متهم  ادامه،  در 
مرد  و  برادرم  رابطه همسر  به  دارم.  قبول  را  قتل ها 
او را هر روز  نام فرهاد پي برده بودم و  به  غریبه اي 
نزدیک خانه برادرم مي دیدم، اما او مي گفت فقط یک 

رفت و آمد ساده است.
دیگر  کرد،  عوض  را  خانه ا ش  برادرم  اینکه  از  بعد   

باعث شد  و همین  نداد  را  به من آدرس خانه شان 
که من دیگر نتوانم از رابطه فرهاد و همسرش خبر 
با  باالخره  اینکه  تا  گذشت  چندوقتي  باشم.  داشته 
آدرس  توانستم  برادرم  کارگران  از  یکي  دنبال کردن 

خانه برادرم را گیر بیاورم.
 هنوز ماجرای رابطه پنهانی را باور نمي کردم تا اینکه 
و  رفتیم  برادرم  خانه  به  دوستانم  از  یکي  همراه  به 
وقتي مطمئن شدم فرهاد آنجاست، به او گفتم سروته 
کوچه را مي بندیم تا ببینیم فرهاد از کدام خانه بیرون 
خانه  به  فرهاد  که  شدیم  متوجه  باالخره  مي آید. 
برادرم رفته است، اما هرچه به برادرم مي گفتم او باور 
نمي کرد و فقط مي خواست من آدرس منزلش را پیدا 

نکنم.
 باالخره نقشه اي کشیدم و به برادر دیگرم گفتم به 
تهران بیاید تا با هم به خانه برادرم برویم و در آنجا 
توانستم سر صبحي از کلید هاي خانه برادرم دو عدد 
بسازم. با همین کلیدها گاهي به خانه سر مي زدم و 
نفر روی  فرهاد هر سه  و  و زنش  برادرم  درحالي که 

پشت بام بودند، آنها را زیر نظر مي گرفتم.
 یک بار زن برادرم را با فرهاد در پشت بام دیدم. دیگر 
باید از ماجرا مطمئن مي شدم. تا اینکه فرهاد را در 

کنار همسر برادرم دیدم و نقشه قتل را اجرا کردم.
و  وارد شور شدند  پایان گفته های متهم، قضات  در 
متهم را به دوبار قصاص محکوم کردند و رأی صادره 

در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت.

مردشکاکبهجرمدوقتلقصاصمیشود
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برخورد ون و وانت پراید

 10 مصدوم و یک کشته  

بر جای گذاشت
رییس اورژانس کرمان از برخورد یک دستگاه وانت پراید و ون 
برجای  یک کشته  و  مصدوم  حادثه ۱۰  این  گفت:  و  داد  خبر 

گذاشت.
محمد  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش  به 
در  خردادماه  بامداد ۱۱  گفت:  کرمان  اورژانس  رییس  صابری؛ 
ساعت ۵ و ۳۴ دقیقه یک دستگاه ون با یک دستگاه وانت پراید 

با یکدیگر برخورد کردند.
وی محل این حادثه را حوالی کارخانه الستیک بارز اعالم کرد 
و افزود: متاسفانه در این حادثه یک نفر به علت شدت جراحت 
وارد شده قبل از رسیدن آمبوالنس جان باخته و ۱۰ نفر مصدوم 

شدند.
و  مرد  حادثه  این  مصدومین  تمامی  اینکه  به  اشاره  با  صابری 
دارای رده سنی ۲۷ تا ۵۴ هستند، بیان کرد: مصدومین توسط 
۵ دستگاه آمبوالنس به بیمارستان شهید باهنر و حضرت فاطمه 
مصدومین  تمامی  عمومی  حال  و  شده  منتقل  کرمان  )س( 

مساعد است.

کشف ۲۳۵ کیلو تریاک در منوجان
فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۲۳۵ کیلوگرم تریاک در 
عملیات شبانه ماموران پاسگاه "چاه شاهی" شهرستان منوجان 

خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، 
سردار رضا بنی اسدی فر، فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: 
کار  سری  یک  انجام  با  منوجان  شاهی  چاه  پاسگاه  ماموران 
اطالعاتی از حمل موادمخدر توسط یک وانت پیکان در سطح 

حوزه استحفاظی آگاهی یافتند.
وی افزود: ماموران این پاسگاه طی یک عملیات شبانه به مسیر 
احتمالی عبور قاچاقچیان واقع در جاده"منوجان-هشت بندی" 
در  استقرار  با  و  شده  اعزام  هرمزگان  استان  میناب  شهرستان 
قسمتی از این محور مشاهده کردند یک دستگاه خودرو وانت 
پیکان و یک دستگاه موتوسیکلت از مسیر اصلی خارج و وارد 

جاده های فرعی شدند.
سردار بنی اسدی فر تصریح کرد: ماموران نیز بالفاصله به تعقیب 
با  آن ها  سرنشینان  اما  پرداختند،  موتورسیکلت  و  خودرو  این 
برجای گذاشتن وسایل نقلیه خود با استفاده از تاریکی شب از 

محل متواری شدند.
وی بیان کرد: در بازرسی از خودروی برجای مانده از قاچاقچیان 
۲۳۵ کیلوگرم تریاک کشف شد که تالش پلیس برای دستگیری 

قاچاقچیان فراری ادامه دارد.

تیم ملی والیبال ایران در دومین مسابقه خود در 
ملی  تیم  از سد  ملت  های ۲۰۱9  لیگ  های  رقابت 

چین گذشت.
 به گزارش جام جم آنالین  ، تیم ملی والیبال ایران 
در دومین دیدار خود در رقابت های لیگ ملت های 
به مصاف چین، میزبان  ۲۰۱9  در سالن جیانگمن 
هفته اول رفت که این مسابقه با نتیجه ۳ بر صفر 
و با امتیازهای ) ۲۲ - ۲۵، ۱8 - ۲۵ و ۲۱ - ۲۵ ( به 

سود ایران خاتمه پیدا کرد.
قضاوت دیدار تیم های ملی والیبال ایران و چین را 
جعفر ابراهیم از بحرین به عنوان داور اول و یاماموتو 

از ژاپن به عنوان داور دوم  بر عهده داشتند.
ترکیب سعید معروف،  از  بازی  این  برای  کوالکوویچ 
عبادی پور،  میالد  غفور،  امیر  موسوی،  محمد  سید 
محمدرضا  و  مجرد  اصغر  علی  فیاضی،  پوریا 

حضرت پور استفاده کرد.
ست نخست؛ 25 بر 22 به سود ایران

چینی ها بازی را خیلی بهتر از ایران آغاز کردند. آنها 
با حمایت پرشور هواداران خود و زدن سرویس های 

هدفدار تیم ایران را دچار مشکل کردند.
وقت  به  تیم ها  چین  سود  به   6 بر   8 امتیاز  در 
استراحت فنی اول رفتند. در ادامه ملی پوشان ایران 
عملکرد بهتری داشتند و در امتیاز ۱۴ بر ۱۱ سرمربی 
در  و  کرد  فنی  استراحت  وقت  درخواست  چینی ها 
به  تیم ها  ایران  سود  به   ۱۲ بر   ۱6 امتیاز  در  ادامه 
وقت استراحت فنی دوم رفتند. این ست در نهایت 

با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ به سود ایران خاتمه پیدا کرد.
ست دوم؛ 25 بر 18 به سود ایران

شروع ست دوم با عملکرد خیلی خوب ایران همراه 
بود. فیاضی با سرویس های قدرتمند خود چینی ها 

را دچار مشکل کرد تا اینکه در امتیاز 6 بر ۲ به سود 
در  کرد.  فنی  استراحت  وقت  لوزانو درخواست  ایران 
امتیاز 8 بر ۵ به سود ایران تیم ها به وقت استراحت 
اختالف  کردن  کم  برای  چینی ها  رفتند.  اول  فنی 
بسیار تالش کردند، اما در نهایت ست دوم با نتیجه 

۲۵ بر ۱8 به سود ایران تمام شد.
ست سوم؛ 25 بر 21 به سود ایران

در  اینکه  تا  رفت  پیش  پایاپایی  در ست سوم  بازی 
امتیاز 8 بر 6 به سود چینی ها هر دو تیم راهی وقت 
استراحت فنی اول شدند. شرایط در اواسط ست دوم 
به سود ایران شد و با سرویس های خوب عبادی پور 
وقت  به  تیم ها  ایران  سود  به   ۱۵ بر   ۱6 امتیاز  در 
استراحت فنی دوم رفتند. برتری ایران در ست سوم 
ادامه پیدا کرد تا در نهایت این ست هم با نتیجه ۲۵ 

بر ۲۱ به سود ایران تمام شد.

به این ترتیب تیم ملی والیبال ایران دومین پیروزی 
ملت های  لیگ  رقابت های  در هفته نخست  را  خود 

۲۰۱9 کسب کرد.
چینی ها امسال برای صعود به المپیک برنامه ریزی 
برای رسیدن  قابل توجه  با سرمایه گذاری  و  کرده اند 

به این هدف تالش می کنند.
آنها در گام نخست با نتیجه نزدیک ۳ بر ۲ مغلوب 
ایتالیا  بر یک  نتیجه ۳  با  ایران هم  و  آلمان شدند 
بازی های  در  بار   ۲ کنون  تا  چین  داد.  شکست  را 
در سال  بار  است که دومین  المپیک شرکت کرده 
۲۰۰8 به دلیل میزبانی در پکن سهمیه گرفت. مقام 
عنوان  بهترین  جهان  قهرمانی  مسابقات  هفتمی 
این تیم در رویدادهای بین المللی به شمار می رود. 
همچنین چین سه مدال طال در بازی های آسیایی 

دارد.

درگ  منطقه ای  کشور  قهرمانی  مسابقات 
در  بار  اولین  برای  رمضان  جام   ،)۴۰۰ )شتاب 

کرمان برگزار شد.
رضا نیکزاد، دبیر هیات موتورسواری و اتومبیلرانی 
گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان  استان 
گفت:   ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان 
مسابقات قهرمانی کشور منطقه ای درگ )شتاب 
۴۰۰(، جام تکریم رمضان با ورزش با حضور ۴۰ 
شرکت کننده از استان های کرمان، اصفهان، قم، 
خراسان  و  فارس  یزد،  بلوچستان،  و  سیستان 
کرمان  یک  شماره  صنعتی  شهرک  در  جنوبی 

برگزار شد.
وی افزود: نتایج این رقابت ها به این شرح است:

کالس پراید
نفر اول: علی رشیدی

نفر دوم: محمد زارعیان
نفر سوم: محمد رضا یادگاری نیا

کالس ۴۰۵
نفر اول: احسان کریمی

نفر دوم: علی محمد قاسم زاده
نفر سوم: محمد علی کریمی

کالس ۲۰6

نفر اول: نوید مزارعی
نفر دوم: امیر قاعدین

نفر سوم: محمد صادق درکی
کالس ریس استریت

نفر اول: اکبر محمدی
نفر دوم: امید قاعدیان

نفر سوم: سامان رفیعی
کالس اورال

نفر اول: سامان رفیعی
نفر دوم: فرهاد یکتا

نفر سوم: ناصر صبا زارع

کال س ۴ توربو
نفر اول: حبیب مظلوم

نفر دوم: وحید مستوفی
نفر سوم: فرهاد یکتا

کالس آزاد
نفر اول وحید مستوفی
نفر دوم عباس ذاکری
نفر سوم امیر آریایی

نیز  تیمی  مجموع  در  کرد:  تصریح  نیکزاد 
استان های فارس، کرمان و اصفهان به مقام های 

اول تا سوم دست یافتند.

بانوی  از  پارالمپیک  بین المللی  کمیته  سایت 
پارا  محبوب ترین  عنوان  به  کشورمان  ملی پوش 

تیرانداز جهان نام برد.
 به گزارش جام جم آنالین  رقابت های تیراندازی با 
 9 تا   ۳ روزهای  قهرمانی جهان طی  معلوالن  کمان 

ژوئن به میزبانی کشور هلند برگزار می شود.
این  پارالمپیک در آستانه  سایت کمیته بین المللی 
مسابقات 8 ورزشکار برتر را که چهره های اصلی این 
این ورزشکاران  رویداد هستند، معرفی کرد. در بین 
نام زهرا نعمتی بانوی ملی پوش کشورمان نیز دیده 
عنوان  نعمتی  معرفی  در   IPC سایت  می شود. 
بانوان،  ریکرو  در  پارالمپیک  و  جهان  »قهرمان  کرد: 

محبوب ترین پارا تیرانداز نیز است."
زهرا نعمتی )در ماده ریکرو انفرادی و میکس(، راضیه 
شیرمحمدی )در ماده کامپوند انفرادی و میکس( دو 
بانوی ملی پوش کشورمان در این مسابقات هستند.
در ماده کامپوند مردان و در بخش انفرادی و تیمی 
بیابانی  رمضان  و  نوری  هادی  منشأزاده،  سینا  علی 
و در ماده ریکرو آقایان و در بخش انفرادی و تیمی 
غالمرضا رحیمی، پوریا جاللی پور و اصغر زارعی نژاد 

نمایندگان تیم ملی ایران هستند.
محمدرضا  و  کاکوش  مجید  مردان   W۱ کالس  در 
رقابت  به  خود  حریفان  با  انفرادی  بخش  در  زندی 

می پردازند.

لیگ ملت  های ۲۰۱9
دومینپیروزیبرایوالیبالایراندرنبردآسیاییها

کرماننایبقهرمانرقابتهایکشوریدررشتهدرگشد

زهرا نعمتی محبوب ترین پاراتیرانداز جهان شد

یکی از شاخصه های توسعه یافتگی فوتبال یک منطقه، استفاده 
از نیروها و توان بومی آن منطقه در تیم های اصلی خود می باشد و 
هرچند در فوتبال روز دنیا بحث بومی گرایی به هیچ وجه متعصبانه 
دنبال نمی شود اما به هرشکل بررسی عملکرد تیم ها در این زمینه 
می تواند خروجی فوتبال آن منطقه و اکادمی باشگاه را آشکار کند.

به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ تیم فوتبال مس کرمان نیز 
همانند سال های گذشته به نوعی پیشرو در این زمینه قلمداد می 
شد و بیشتر از همه تیم های لیگ یک استان در سال قبل از نفرات 

بومی و اکادمی خود استفاده می کرد.
از ۳۰ بازیکنی که فصل قبل در ترکیب مس به میدان رفتند ۱6 

بازیکن یعنی بیش از ۵۰ درصد نفرات را بازیکنان محصوالت اکادمی 
باشگاه مس و بازیکنان استان کرمان تشکیل می دادند.

از هزار دقیقه در ترکیب  بازیکن کرمانی این  فصل مس بیش   ۵
مس به میدان رفتند که این موضوع نشان می دهد تقریبا نیمی 
از  بازیکنان ترکیب اصلی مس را بازیکنان بومی مس تشکیل داده 

بودند.
حسین  مس،  باشگاه  اخیر  های  سال  آکادمی  بازیکنان  بین  در 
حیدری بیشترین صعود را در بین بازیکنان کرمانی برای بازی در 
ترکیب این فصل مس نسبت به سال های قبل به خود اختصاص 
داده بود  و امیر حسین عسگری و میالد محمدی در جایگاه های 

در  بازی  دقیقه  بیشترین  نیز  تیکدری  داشتند. مهدی  قرار  بعدی 
بین نفرات کرمانی این فصل را به خود اختصاص داده بود.

کار سه  زراعت  عباس  و  امیر حسین صالحی، حمید محمدرفیع 
بازیکن کرمانی آینده دار مس در این فصل نشان دادند ضمن اینکه 
از پدیده های اصلی ترکیب مس در بین نفرات  علیرضا آرتا یکی 

بومی در این فصل محسوب می شد.
نکته مهم در توجه به نیروهای بومی مس در فصل گذشته حضور 
دومین سرمربی کرمانی برروی نیمکت این تیم پس  از احمد نخعی 
در رقابت های لیگ یک بود که فرزاد حسین خانی در ده مسابقه 

فصل قبل به عنوان سرمربی در تیم مس حضور داشت.

نگاهی به بومی گرایی حداکثری مس در فصل قبل لیگ یک

افقی: 
1-منظومه گابریال میسترال- خوابیدن 

2- کاپیتان سابق و گلزن تیم استقالل تهران 
در اکثر مسابقات داربی پایتخت - هیری

شخص  دوم  متصل  ضمیر  بازگشت-   -3
مقر  شهر   - تکنیک  و  راز  افشای   - مفرد 

دیوان بین المللی 
4- استرداد - آتمسفر - انگل 

5- یارگان - تنگه- بازگشت داده شده )به 
صورت درهم ریخته(

6- پیشه اش خرید و فروش حیوانات اهلی 
و دام است - بیماری ریوی - پرده در 

7- فلز پرمصرف - استمرار - پیامبر نخستین 
آهنگهای  از  یکی  نام   - پسرانه  نامی   -8

موسیقی ایرانی
نشین  ته   - و گمان - گو  - وهم  بزاق   -9

مایعات 
10- حرف شگفتی - از القاب باریتعالی به 
معنای بخشنده مهربان - خشکی - دوستی 

11- خار و دندانه سر دیوار - هجر و دوری 
- الیروب قنات 

در  شما  استانی  شبکه  های  برنامه  از   -12
سیما - دوام و برقراری مستمر 

جنگل   - شده  ستایش   - فریب  تشنه   -13
کنار 

گهربار  فرمایشات  )از  جدول  رمز   -14
امیرمومنان حضرت علی )ع((

15- دارو - خروشان - قصه و حکایت 
عمودی: 

1- اصالح کردن امور میان مردم - جزیره 
بسیار مرطوب و گندیده 

2- تابلویی از کامیل پیسارو - موش خرما 
3- غارت و چپاول - روپوش زنانه - بندری 

در اوکراین
4- خط پیاده روی - غم و اندوه 

5- استمرار یافتن - پوپک 
از   - توجه  خور  در  کوشش  و  سعی   -6
الفبای فارسی - راه حق و درست  حروف 

- خامل 
7- کدو تنبل - محیط - افراد مورد اعتماد 

و موثق
8- نواحی سردسیر - دستور 

9- گرد و دایره ای شکل - ستاره ای کم 

فروغ در دب اصغر - ذرات ریز آهن پاره 
و ...

10- طهران قدیم - شهر شمالی و آرزو - از 
دروازه بانان اخیر تیم ملی فوتبال کشورمان 

11- چسبناک و لغزنده - پیرامون - شرم 
12- خبری که شیوع پیدا کرده - تکخال 

13- ادامه رمز 
14- ادامه رمز - مجبور شده - خبّاز

مرکب  ریز(  )درهم  الیزابت   - تاک   -15
دان- ُخم قیراندود شده 
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زندگی  شهرها  در  جهان  جمعیت  از  نیمی  امروزه 
می کنند و پیش بینی شده که تا سال ۲۰۵۰ میالدی 

دو سوم از مردم در شهرها سکونت خواهند داشت.
ایسنا، همچنین پیش بینی شده که حدود  به گزارش 
و  آفریقایی  کشورهای  در  تغییرات  این  از  درصد   ۹۰
آسیایی اتفاق خواهد افتاد. این روند به این معنی است 
که تمرکز بر توسعه شهری به گونه ای که برای سالمت 

مثمر ثمر باشد بیش از گذشته اهمیت پیدا می کند.
در این گزارش برخی از پیوندهای موجود بین زندگی 
شهری و سالمت بررسی شده و روش هایی که شهرها 
قرار  مطالعه  مورد  می کنند  کمک  سالمتر  زندگی  به 

گرفته است.
سازمان جهانی بهداشت )WHO( از چندین دهه قبل 
فعالیت  هایی را در راستای بهبود سالمت شهرها داشته 
ارائه  خصوص  این  در  را  متعددی  کلیدی  اقدامات  و 
کرده است که از آن جمله می توان به شبکه شهرهای 
و  شبکه ها  دیگر  و  بهداشت  جهانی  سازمان  سالم 
اقدامات متعددی اشاره کرد که از شهرها در راستای 

فعالیت در موضوعات ویژه ای حمایت می کند.
مواجه با مساله سالمت روان در شهرها 

صوتی،  آلودگی  باال،  جمعیتی  تراکم  بیکاری،  فقر، 
زیرساخت های ضعیف و نبود فضاهای سبز کافی برخی 
روبرو  آن  با  شهرها  ساکنان  که  هستند  مشکالتی  از 
می شوند. تمام این چالش ها می توانند عاملی در بروز 
بیماری های روان یا تشدید آن ها باشند و موجب شوند 

افراد احساس تنهایی و انزوا داشته باشند.
با این حال در اغلب شهرها به افراد کمک می شود تا 

از طریق برنامه هایی که فضاهای شهری را در راستای 
چالش ها  این  به  می دهند  قرار  مطلوب  رواِن  سالمت 

واکنش مناسب نشان دهند.
زندگی  بر  که  نیست  چالشی  تنها  آسمانخراش ها 
بسیاری  این حال  با  اما  انداخته  ساکنان شهرها سایه 
از افراد به دلیل بیکاری، طالق، از دست دادن اعضای 
به  روحی  و  جسمی  مشکالت  یا  خشونت  خانواده، 

شهرها مهاجرت می کنند.
نقل  شهرها  به  می سازد  مجبور  را  افراد  که  دالیلی 
مکان کنند در عین حال فاکتور خطرزایی در تشدید 

مشکالت سالمت روان است.
از آنجایی که اکنون بیش از نیمی از جمعیت جهان در 
شهرها زندگی می کنند، تراکم باالی جمعیت می تواند 
مشکل بزرگی در شهرها باشد. همچنین این شرایط در 
کنار آلودگی صوتی، استرس مضاعف و انزوای اجتماعی 

را به همراه دارد.
بیشتر  شهرها  در  اغلب  نابرابری  و  فقر  این،  بر  عالوه 
با چالش  یافتن شغل  برای  افراد  و  آیند  به چشم می 

بیشتری مواجه هستند.
و  خیابان ها  در  شهرها  جمعیت  سوم  یک  از  بیش 
حاشیه های شهرها زندگی می کنند که روبه رو شدن 
با مشکالت اجتماعی و مالی برای آنها نیز بیماری های 
سالمت روان را تشدید کرده و خطر افسردگی یا ابتال 
به دیگر بیماری های سالمت روان را افزایش می دهند.

سبز  فضاهای  به  دسترسی  کمبود  شهرها  بیشتر  در 
این  به  دسترسی  دارد.  وجود  طبیعی  محیط های  و 
محیط ها در برخورداری از سالمت روان اهمیت دارد، 
و  داده  ارتقا  را  فیزیکی  فعالیت  و  اجتماعی  ارتباطات 
میزان استرس، اضطراب و افسردگی را کاهش می دهد.

تالش برای کاهش تصادفات جاده ای 
اجرا  عدم  و  جاده ها  خرابی  جمله  از  متعددی  دالیل 

و  جاده ای  تصادف های  عامل  رانندگی  قوانین  شدن 
سوانح رانندگی هستند.

بهبود طراحی جاده ای، اعمال قوانین و آگاهی بخشی از 
روش های تداخلی هستند که به ارتقای امنیت جاده ها 

و خیابان های شهری کمک می کنند.
در  میر  و  مرگ  اصلی  عامل  جاده ای  تصادفات  اکنون 

میان افراد ۵ تا ۲۹ ساله است.
تصادفات  اثر  بر  نفر  میلیون   ۱.۳۵ از  بیش  ساالنه 
جاده ای جان خود را از دست می دهند و ۵۰ میلیون 

نفر دیگر نیز مصدوم می شوند.
رویکردهای خالقانه برای کاهش خشونت در شهرها 

جمله  از  خشونت  جهان  شهرهای  از  بسیاری  در 
تیراندازی و چاقوکشی از عوامل اصلی مرگ و میر در 

میان افراد ۱۵ تا ۴۴ ساله است.
هر ساله ده ها میلیون نفر بر اثر خشونت های غیرمرگبار 
از جمله تعرض آسیب می بینند و این شرایط می تواند 
برای سالمت خطرناک  که  منتهی شود  رفتارهایی  به 

است.
فقر، عدم دسترسی به حفاظت های اجتماعی، مشکالت 
به  آسان  دسترسی  و  روان  سالمت  مشکالت  تربیتی، 
سطح  افزایش  به  اسلحه  و  مخدرها  انواع  الکلی،  مواد 

خشونت منجر می شود.
در سراسر جهان در هر دقیقه از روز یک نفر به قتل 
می رسد و تعداد بیشتری مصدوم می شوند و تعداد قابل 
توجهی خشونت هایی را تجربه می کنند که پیامدهای 
و  احساسات  اما  ندارد  همراه  به  توجهی  قابل  جسمی 
قدرت شناختِی افرادی را که در معرض این خشونت ها 

بوده اند عمیقا تحت تأثیر قرار می دهد.
و  دارند  نقش  خشونت  در  متعددی  عوامل  و  دالیل 
فردی،  مختلف  سطوح  در  نیز  مختلفی  راهکارهای 
خانوادگی و اجتماعی برای مقابله با آن مطرح می شود. 

احداث پارک های کتابخوانی، اختصاص مراکز آموزشی 
و تفریحی و همچنین مراکز مشاوره مشکالت خانوادگی 

از جمله این راهکارها به حساب می آیند.
آلودگی هوا در شهرها نفش کشیدن را سخت می کند 
روزانه از هر ۱۰ نفر که ساکن مناطق شهری هستند ۹ 

نفر هوای آلوده تنفس می کنند.
عوامل متعددی از جمله رفت و آمد خودروها، فعالیت 
هوا  آلودگی  در  خانگی  سوخت های  و  کارخانجات 
آسم  تنفسی،  قلبی،  بیماری های  به  ابتال  دارند.  نقش 
و سرطان ریه از جمله عوارض ناشی از قرار گرفتن در 

معرض هوای آلوده هستند.
استعمال سیگار در محیط های عمومی بر میزان عدم 
دسترسی افراد به هوای پاک تاثیر می گذارد. هر ساله 
هفت میلیون نفر به دلیل تنفس هوای آلوده جان خود 

را از دست می دهند.
مغزی،  سکته  از  ناشی  میرهای  و  مرگ  از  سوم  یک 
ناشی  آلودگی هوا  از  قلبی  بیماری های  و  ریه  سرطان 

می شوند.
آالینده های میکروسکوپی موجود در هوا از سیستم های 
دفاعی بدن عبور کرده و به سیستم تنفسی و گردش 
خون نفوذ کرده و به ریه ها، قلب و مغز آسیب می زند.

تاثیر می  فاکتورهای مهم که در کیفیت هوا  از دیگر 
گذارد استعمال دخانیات است. دود ناشی از دخانیات 
عالوه بر سالمت افراد سیگاری به سالمت ریه افراد غیر 
سیگاری نیز که در معرض دود قرار دارند آسیب می زند 

و عامل مرگ زودهنگام ۸۷۰ هزار نفر در سال است.
اختصاص فضاهای شهری عاری از دود سیگار عالوه بر 
حفظ سالمت، افراد را تشویق می کند مصرف سیگار را 
استعمال  برای  فضاهای محدودی  که  کنند چرا  ترک 

دخانیات وجود دارد.
دود  از  عاری  شهری  فضاهای  اختصاص  بر  عالوه 

غیرمستقیم  و  مستقیم  اشکال  تمامی  منع  سیگار، 
برای تبلیغات دخانیات نیز در کاهش استعمال سیگار 

اثرگذار است.
تقویت  بر  اندونزی  جاکارتای  شهر  در  مثال  طور  به 
باز  فضاهای  در  دخانیات  تبلیغات  منع  شدن  اجرایی 
تاکید شده در حالیکه در شهر کامپاالی اوگاندا قوانین 
ملی مربوط به فضاهای عاری از دود سیگار در سراسر 

شهر اعمال می شود.
تشویق به انجام فعالیت های جسمی برای حفظ سالمت 

قلبی،  بیماری های  از  پیشگیری  به  جسمی  فعالیت 
و  سرطان ها  انواع  از  برخی  و  دیابت  مغزی،  سکته 
سالمت  بهبود  و  وزن  افزایش  از  پیشگیری  همچنین 
شهری  مناطق  در  زندگی  اما  می کند  کمک  روان 
برخورداری از فعالیت جسمی کافی را محدود می کند.

اهمیت فعالیت های جسمی برای بهره مندی از سالمت 
جسم و روان تایید شده است اما در سراسر جهان یک 
چهارم از بزرگساالن و سه چهارم از نوجوانان فعالیت 

جسمی کافی انجام نمی دهند.
در سال ۲۰۱۸ میالدی سازمان جهانی بهداشت اولین 
برنامه اقدام جهانی با موضوع فعالیت جسمی را تهیه 
 ۱۵ حدود  کاهش  برنامه  این  از  هدف  کرد.  تنظیم  و 

درصدی بی تحرکی تا سال ۲۰۳۰ است.
رژیم غذایی  از  افراد  بهره مندِی همه  چالش تضمین 

سالم
مصرف وعده های غذایی سالم در اغلب شهرهای جهان 
زنجیره ای  فودهای  فست  و  رستوران ها  از  مملو  که 

هستند به نظر به »یک چالش« تبدل شده است.
ساعات طوالنی حضور در محیط های کاری مانع از آن 
می شود که افراد فرصت کافی برای خرید مواد غذایی 

تازه و سالم و همچنین طبخ آن ها داشته باشند.
تهیه  برای  انسان  میلیون ها  جهان  سراسر  در  روزانه 
روبه رو  مشکل  با  مناسب  و  سالم  غذایی  وعده های 

می شوند.
 به گزارش ایسنا به نقل از سایت اطالع رسانی سازمان 
از  نفر  میلیون   ۸۲۰ از  بیش  روزانه  بهداشت،  جهانی 

مردم جهان از تامین غذای خود باز می مانند. 
برای بسیاری از مردم فقر مفرط، کمبود غذا یا زندگی 
در مناطقی که تحت تأثیر تغییرات اقلیمی یا جنگ و 
درگیری هستند این مفهوم را دارد که دسترسی آنان 

به مواد غذایی محدود است یا اصال وجود ندارد.
استراتژی  سالم تر  انتخاب های  ساختن  آسان 
به  افراد  می کند  تضمین  که  است  هوشمندانه ای 
داشته  دسترسی  مطلوبی  و  سالم  غذایی  رژیم های 
باشند. به طور مثال، دسترسی آساِن شهروندان به مواد 
شرایطی  مثل  مناسب  قیمت  با  محلی  و  سالم  غذایی 
که اکنون در مورد خوراکی های فرآوری شده، آماده و 
سرشار از چربی، نمک و مواد قندی وجود دارد، تضمین 

شود. 

چالش های »شهر سالم« از نگاه یک سازمان جهانی

روایت »کرمان امروز« از تخریب بخشی از سیل بند اطراف کرمان با توجه به توضیحات مسئوالن مربوطه:

فروردین امسال آغازی تلخ و پُر اضطراب بود. سیل در کل 
کشور ایجاد وحشت کرده بود و این ارعاب حتی در کرمان 
هم احساس شد که با اقدامات پیشگیرانه و به موقع مسئوالن 
اطراف  بارش های  نبودن  بحرانی  البته  و  استانی  و  شهری 
شهر کرمان، در شهر کرمان شاهد خسارت نبودیم. از ابتدای 
امسال طرح احداث سیل بند در اطراف شهر کرمان اجرایی 
اما حدود یک  شد و درباره آن خبرهای بسیاری شنیدیم. 
هفته است که در فضای مجازی یک خبر جدید بین مردم 
کرمان دست به دست می شود و آن درباره تخریب بخشی از 
سیل بند احداث شده در منطقه ده باال کرمان است. پس از 
مدتی که این خبر همراه با کنایه و انتقاد مردمی در فضای 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  مدیر  شد  منتشر  مجازی 
استان کرمان در این باره توضیحاتی را منتشر کرد که توجه 
به آن خالی از لطف نیست. رجبی زاده درباره تخریب این 
سیل بند گفته است: باتوجه به بارندگی های شدید شامگاه 
به وقوع پیوست و  اردیبهشت ماه که در زمان کوتاهی   ۳۱
همچنین با توجه به وسعت حدود ۲۵۰۰ هکتاری این منطقه 
که به صورت صخره ای و با شیب تند حوزه باال دست بند 
فوق می باشد، شاهد حرکت شدید آب به سمت این سیل 
بند و حجم باالی سیالب بودیم و از آنجایی  که بند در حال 
اجرا بود از محل دستک سمت راست که در حال تکمیل 

شدن است حرکت سیالب از این نقطه شروع و به تدریج از 
مجاورت دستک عبور که همین امر باعث زیر شوئی و خالی 
شدن قسمتی از زیردستک سمت راست این سیل بند گردید 

و به فرو نشست دستک فوق منجر شد.
این توضیحات مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
درباره اتفاقی است که ممکن بود منجر به مرگ مردم و یا از 
دست رفتن مال ایشان شود. اول اینکه باید از ایشان تشکر 
کنیم که حداقل حاضر به پاسخگویی در این زمینه شدند و 
مانند بعضی از مدیران طلب کار مردم نیستند. اما بنده این 
توضیحات را حدود ۱۰ بار خواندم ولی بازهم قانع نشدم که 
چرا یک سیل بند که کارش جلوگیری از عبور غیر قابل مهار 
آب است، خودش قربانی جریان آب می شود. نکته ای که 
باید درباره آن توضیحات بیشتری منتشر شود. پروژه احداث 
سیل بند در کرمان بیش از چهل میلیارد تومان هزینه برده 
عمرانی  معاونت  از جمله  مربوطه  مسئوالن  از  باید  و  است 
استانداری کرمان که بیشترین نظارت را بر این طرح داشت، 
به  با توجه  ما  افتاده است؟ همه  اتفاق  این  پرسید که چرا 
توضیحات آقای رجبی زاده متوجه شدیم که آب از دستک 
رفته و سیل بند را زیرشویی کرده است، اما آیا اگر این عبور 
آب منجر به نابود شدن خانه های مردم شده بود و عده ای 
از کرمانیان را به کام مرگ کشانده بود، بازهم این توضیحات 

کافی بود؟
یک زبانزد قدیمی می گوید: هرچه بگندد نمکش می زنند، 
وای به روزی که بگندد نمک. اینکه چگونه یک سیل بند 
که کارش بندآوردن سیل است خودش توسط یک جریان 
اتفاق  نابود می شود یک  – ونه سیل- شسته و  جزیی آب 

اسف بار است و پیمانکاران و طراحان این سازه باید به مردم 
پاسخگو باشند که چگونه شاهد چنین رخدادی بودیم؟  اگر 
دیگر بخش های این سیل بند نیز دچار چنین اتفاقی شود 

از  باشند؟  مردم  پاسخگوی  خواهند  می  چگونه  مسئوالن 
معاونت عمرانی استانداری کرمان و مدیرکل منابع طبیعی 
استان و همچنین دیگر مسئوالن مربوطه می خواهیم که 

اطمینان  کرمان  مردم  به  بند  سیل  این  مانده  باقی  درباره 
خاطر دهند تا دیگر همچون فروردین امسال شاهد اضطراب 

و دلهره در خانه های کرمان نباشیم.

وای به روزی که بگندد نمک !
به قلم

 محمدفتح نجات


