
بارانهای سیل آسا و بی سابقه ی سال جاری
 این پرسش را مطرح کرده است:

آیا کرمان در مسیر

 تغییر اقلیم است؟

هشت صفحه    1000 تومان دوشنبه 20 خرداد ماه 6/1398 شوال 1440/ 10 ژوئن 2019/سال بیست و چهارم شماره 3011

یادداشت

لذت های زندگی

صفحه  سوم 

پرداخت تسهیالت رونق تولید در جنوب کرمان

آثار مکتوب باستانی پاریزی

تصویرگری می شود
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وزیر ارشاد دستور تحویل کاغذ تحریر 

رسانه های کرمان را صادر کرد

به بهانه  درگذشت مرتضی کالنتریان
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ستاره ای دیگر فرو افتاد ...
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رئیس سازمان »ص.م.ت« استان عنوان کرد :

لباس فرم مدارس 

از بازار کرمان

 تامین می شود

استاندار کرمان:
سیستم اداری باید 

روان، چابک و کارا باشد  
متن در صفحه دوم

کرمان؛ روایت »کرمان امروز« از شهدای مظلوم نظم و امنیت به مناسبت برگزاری یادواره 573 شهید ناجا در 

متن کامل در صفحه سوم

 شهدای ناجا ؛ بیدار  در سنگر  امنیت
       اگر پاسبانی شبانه روز نیروهای جان بر کف ناجا نباشد، اگر فرزندانی از این دیار  با تحمل رنج و دوری از خانواده، نگهبان روز و شب این خاک هستند، اگر در شهر امنیت داریم یادمان باشد سبزپوشان 
و سنگردارانی تمام وقت و تمام قد حافظ جان و مال و ناموس مردم هستند. باید قدردان شهدا باشیم زیرا هر چه امروز کشور ما دارد و هر چه در آینده به دست بیاورد به برکت خون شهدا و درخت 

امنیتی است که با این خون آبیاری شده است

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

  بالگرد ناسا آماده پرواز به مریخ است
 کماندار کرمانی بر سکوی نخست جهان ایستاد

  وقوع تصادف دلخراش درکرمان با ۵ کشته
  ضرب و شتم محیط  بانان مجروح بافتی

  اعتراف به همسرکشی در هتل
  تنبیه جالب دادستان نظرآباد برای مانتوفروش نژادپرست

  وزنه برداران کشور قهرمان جهان شدند

اخبار ایران، جهان و حوادث:

معرفی 

چند تن از شهدای 

عرصه نظم و امنیت
 صفحه  پتجم

نقش 
شکاف قانونی 

در حوادث 
محیط بانی 

کرمانی  روایت »کرمان امروز«  از مظلومیت محیط بانان 
گذاری  که ضعف قانون  و حوادث اخیر 

کشد؛ را به رخ می 

WWW.KERMANEMROOZ.COM روزان هم 

اطالعیه برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
متن در صفحه دومشهرستان کرمان با موضوع برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس

شرکت پخش یک و یک )شعبه کرمان( جهت تکمیل کادر فروش خود چند نفر را با حقوق و مزایای مکفی استخدام می نماید.

متقاضیان می توانند همه روزه از ساعت 7 صبح الی 15 به نشانی کرمان - بلوار شهید صدوقی- جنب پست مرکزی-  کوچه 
23 نبش فرعی سوم سمت راست مراجعه نمایند. تلفن های تماس:42- 32132840

آگهی استخدام 

نخبگان دبستان دخترانه سما در سال تحصیلی 97-98
آموزشی، فرهنگی - هنری، پژوهشی ، ورزشی

شرح در صفحه آخر 

فراخوان شماره 98/5/ف )نوبت دوم(
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » بومي سازي و ساخت کابل 6 کیلوولت مربوط به دستگاه هاي 
شاول معدن « خود را از طريق فراخوان عمومي به شرکت ها ي واجد شرايط واگذار نمايد. لذا کلیه متقاضیان مي توانند جهت 
اخذ اسناد فراخوان به آدرس الكترونیكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت تأمین کنندگان و مشتريان 
الي 14 روز دوشنبه مــورخ 98/03/27 در محــل دفترکمیسیون  - مناقصه ها دانلود نمايند. مهلت تحويل پاکات ساعت 9 

معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. 

                                                                              مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

فراخوان شماره 98/2/ف )نوبت دوم(
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » طراحي و مهندسي ساخت يک عدد  درايو  فشار ضعیف«را از 
طريق فراخوان عمومي به شرکت ها ي واجد شرايط واگذار نمايد. لذا کلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان به آدرس 
الكترونیكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت تأمین کنندگان و مشتريان - مناقصه ها دانلود نمايند. 
مهلت تحويل پاکات ساعت 9 الي 14 روز دوشنبه مــورخ 98/03/27 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه 

دفتر مرکزی تهران مي باشد. 

                                                                              مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

با مدرک تحصیلی لیسانس و دو سال سابقه کار سرپرست فروش 

با مدرک تحصیلی دیپلم فروشنده )بازاریاب(



دو دوشنبه 20 خرداد ماه 6/1398 شوال 1440/ 10 ژوئن 2019/سال بیست و چهارم شماره 3011 
اخبار استان

و  توسعه  کار  ابزار  اداری،  سیستم  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
پاسخگو به درخواست های مردم است، گفت: سیستم اداری باید روان، 
چابک و کارا باشد و در این رابطه ارزیابی عملکردها یکی از ضروریات 

به شمار می رود.
با  دیدار  در  فدائی  محمدجواد  دکتر  کویر،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
کارکنان استانداری کرمان به مناسبت عید سعید فطر افزود: دولت به 

دنبال آن است که سیستم اداری را به وضعیت مطلوبی برساند و برای 
این منظور از روش های مختلفی می توان نسبت به ارزیابی عملکردها 

اقدام کرد.
وی بیان کرد: سیستم اداری موجود در استان کرمان انتظارات مردم، 
جامعه، نظام  و دولت را برآورده نمی کند و نمونه بارز این صحبت نیز 

در طوالنی شدن روند اداری کارها در سیستم دولتی، نمایان است.
استاندار کرمان خطاب به کارمندان و مدیران استانداری کرمان یادآور 
شد: مشکالت اشتغال و سایر مشکالت جامعه، باید توسط تمام سیستم 

اداری درک شده و همه کارمندان برای رفع آنها پای کار باشند.
عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان کرمان، از استانداری کرمان به 
عنوان نمایندگی دولت در استان، ناظر بر دستگاه های اجرایی استان 
و سازمانی که مدیریت سیستم دولتی را بر عهده دارد، یاد کرد و ادامه 
داد: کارکنان این نهاد باید به وظایف مهم و خطیر خود توجه داشته 

باشند و به نقش هدایتگرانه خود توجه ویژه ای داشته باشند.
دکتر فدائی با تاکید بر اینکه باید فرهنگ نقد و نقدپذیری در جامعه 
نهادینه شود، گفت: نقد و نقدپذیری به معنای ایراد گرفتن بدون ارائه 
اطالعات  بر  مبتنی  و  نیت  حسن  با  باید  انتقاد  بلکه  نیست،  حل  راه 

صحیح باشد.
وی به موضوع سالمت اداری نیز گریزی زد و بیان کرد: سوء استفاده 

ایجاد سیستم  از اختیارات دولتی برای کسب منافع شخصی موجب 
از  باید  اداری،  سالمت  به  دستیابی  برای  و  شود  می  ناسالم  اداری 
اختیارات دولتی در جهت رفع موانع و همچنین منافع مردم و جامعه 

استفاده کرد.
استاندار کرمان به جایگاه شورای فرهنگ عمومی نیز اشاره و بیان کرد: 
ارتقای فرهنگ جامعه هدف اصلی این شورا است و برای سنجش موفقیت 
که  است  هایی  به شاخص  نیاز  فرهنگ عمومی  موفقیت شورای  و عدم 

سرانه مطالعه در جامعه از جمله این شاخص ها به شمار می رود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، سرپرست 
معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان نیز 
برای  ها  فرصت  از کوچکترین  در سال گذشته  نشست گفت:  این  در 

کمک به معیشت کارکنان استفاده شده است.
افزایش حقوق ها جوابگوی  اینکه  به  با اشاره  دکتر محمدعلی دهقان 
های  فرصت  از  استفاده  با  که  نیست، گفت: سعی شده  و  نبوده  تورم 

موجود زمینه کمک به معیشت کارکنان فراهم شود.
استانداری  اقتصادی و توسعه منابع  امور  سرپرست معاونت هماهنگی 
و  تاکید  نیز  کرمان  استانداری  های  تعاونی  شدن  فعال  بر  کرمان 
به  قراردادی  از  اندیشیده شده که همکاران  تدابیری  خاطرنشان کرد: 

پیمانی و رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت شوند.

استاندار کرمان:

سیستم اداری باید روان، چابک و کارا باشد  

خبر
کارشناس مرکز پیش بینی 

هواشناسی استان اعالم کرد:

گردوغبارکرمانرافرامیگیرد
 

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان گفت: روز سه شنبه 
در اکثر مناطق استان کرمان وزش باد نسبتاً شدید و خیزش گرد و غبار 

پدیده غالب خواهد بود.
بررسی آخرین  اظهار کرد: طبق  با خبرنگار مهر  راستی در گفتگو  فهیمه 
نقشه های هواشناسی طی امروز دوشنبه در ساعات بعدازظهر افزایش ابر و 
رگبار پراکنده در ارتفاعات غرب استان کرمان و وزش تند بادهای لحظه ای 

در سایر مناطق پیش بینی می شود.
وی ادامه داد: روز سه شنبه در اکثر مناطق استان کرمان وزش باد نسبتاً 

شدید و خیزش گرد و غبار پدیده غالب خواهد بود.
کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان عنوان کرد: همچنین 
طی هفته جاری در شرق استان کرمان تحت تأثیر وزش بادهای ۱۲۰ روزه، 

خیزش گرد و غبار محلی دور از انتظار نیست.

رئیس سازمان »ص.م.ت«

 استان عنوان کرد :

لباسفرممدارسازبازارکرمان

تامینمیشود
 

رئیس سازمان صنعت، معدن و 
بر  گفت:  کرمان  استان  تجارت 
اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، 
تمامي پارچه لباس فرم مدارس 
با  و  استان  این  بازار  درون  از 
کیفیت 35 درصد الیاف طبیعي 
و قیمت مناسب تهیه مي شود.

به گزارش ایرنا، مهدي حسیني 
ستاد  نشست  نهمین  در  نژاد 

تنظیم استان کرمان افزود: در این زمینه اولویت خرید پارچه تحت شرایط 
مساوي با کارخانه پشم سازي آسیا است. 

کرمان  استان  تولیدي  واحدهاي  از  باید  تولید  رونق  براي  اظهارکرد:  وي 
حمایت کرد و ضمن این حمایت ها، باید محصول تولیدي به قیمت مناسب 

در اختیار مصرف کننده قرار گیرد. 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: آمادگي داریم 
تولیدي هاي صنعتي و صنفي را براي خریداري پارچه از واحدهاي تولیدي 

کارخانه پشم سازي آسیا )با قیمت و جنس مناسب( هدایت کنیم کنند. 
وي افزود: در تامین شکر مصرفي استان کرمان دچار چالش هستیم و باید 
در این زمینه فرآیند توزیع به نحوي عملیاتي شود که به نیازمندان واقعي 
به مصرف  را مستقیم  این زمینه تمدید شده و کاال  نمایشگاه در  برسد و 

کننده مي رساند. 
حسیني نژاد تصریح کرد: شکر یارانه اي در اماکن مخصوص و در چهار نقطه 
شهر کرمان نمایشگاه هایي برپا شود که شکر به صورت یارانه اي توزیع شود 

و نمایشگاه عرضه کاالهاي اساسي تمدید شده است. 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان ادامه داد: تعاوني ها 
و فروشگاه هاي بزرگ نیز سهمیه شکر خانوار را توزیع کنند که در ادامه 

نمایشگاه ها، شکر مصرفي به دست نیازمندان واقعي برسد. 
قرارداد  مدارس،  فرم  لباس  ساماندهي  پیرامون  نشست  این  در  همچنین 
تصفیه شکر سیرجان، بازدید واحدهاي صنفي نانوایي و نحوه توزیع شکر 

تصمیم گیري شد. 

پرداختتسهیالترونقتولید

درجنوبکرمان

رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت جنوب کرمان گفت: در سال ۹۷ 
حوزه های صنعتی و معدنی جنوب کرمان 5۹ میلیارد ریال تسهیالت رونق 

تولید دریافت کرده اند.
مسلم    ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
کرمان  جنوب  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  فرد  مروجی 
درخصوص عملکرد کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید جنوب کرمان 
در سال ۱3۹۷ گفت: ۶ واحد تولیدی در جنوب کرمان به ارزش بیش از 5۹ 

میلیارد ریال ازتسهیالت رونق تولید سال ۹۷ دریافت کرده اند.
وی افزود: پرونده ۱۰ واحد تولیدی برای دریافت تسهیالت به ارزش بیش از 

۱۱۰ میلیارد ریال به بانک های عامل معرفی شده است.
مروجی فرد تصریح کرد: از مجموع طرح های پرداخت شده تسهیالت رونق 
تولید در سال ۹۷، ۲ طرح مربوط به بازسازی و نوسازی، ۲ طرح سرمایه 

ثابت و ۲ طرح سرمایه در گردش است.
مهمترین  از  کرمان گفت:  تجارت جنوب  و  معدن  رئیس سازمان صنعت، 
طرح هایی که با مصوبات این کارگروه مشکالت آن ها حل شده و به چرخه 
محصوالت  فرآوری  و  بندی  بسته  چون  هایی،  طرح  بازگشتند،  تولید 
تولید رب  بندی آب آشامیدنی،  بسته  آرد،  اندازی کارخانه  راه  کشاورزی، 
اقتصادی  پویایی  در  ارزشمند  گامی  مهم  این  که  می باشند  فرنگی  گوجه 

منطقه است.

محمدعلی جوشایی خبر داد:

برگزاری جشنوارۀ 
»تابستان کرمان« 
در تابستان امسال

جشنوارۀ  برگزاری  از  جوشایی  محمدعلی 
»تابستان کرمان« در تابستان امسال خبر داد.

فرهنگی  معاونت  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
فرهنگی  معاون  کرمان،  شهردار  اجتماعی 
اجتماعی شهردار کرمان در نشستی که با حضور 
برگزار  کرمان  فرهنگی  دستگاه های  نمایندگان 
با  دارد  وظیفه  شهرداری  این که  بیان  با  شد، 
زندگی  سطح  ارتقای  برای  هنر  ابزار  از  استفاده 
شهروندان برنامه داشته باشد، گفت: اعتقاد داریم 
دستگاه های  با  باید  هنر  ابزار  از  استفاده  برای 

تخصصی این حوزه هماهنگ باشیم.
جوشایی افزود: برنامه های ما جنبۀ عام دارد و به 
هیچ وجه وارد حوزۀ تخصصی هنر نخواهیم شد.

کرمان گفت:  نوبهار  ویژه برنامۀ  به  اشاره  با  وی 
ضعفی  و  قوت  نقاط  همۀ  با  کرمان«  »نوبهار 
اگر  داد  نشان  و  بود  خوبی  تجربۀ  داشت،  که 
برنامه ریزی مناسبی داشته باشیم، مردم استقبال 
هدف گذاری  اگر  افزود:  جوشایی  کرد.  خواهند 
به  و  باشد  مناسب  برنامه ها  تبلیغات  البته  و 
مختلف  برنامه های  شود،  گذاشته  احترام  مردم 
فرهنگی، هنری و مذهبی مخاطب خواهد داشت.
برای  جایگاهی  شهرداری  این که  بیان  با  وی 
هنر  حوزۀ  در  تخصصی  برنامه های  اجرای 
ندارد، گفت: شهرداری جایگاهی ندارد که محور 
برنامه های هنری قرار گیرد؛ بلکه باید با فراهم 
فرهنگی  برنامه های  اجرای  زیرساخت ها،  کردن 

هنری را تسهیل کند.
برای  که  برنامه هایی  برخی  به  جوشایی 
گرفته  نظر  در  کرمان«  »تابستان  جشنوارۀ 
هنوز هیچ  این که  بیان  با  و  کرد  اشاره  نیز  شده 
برنامه ای قطعی نشده است، گفت: هدف گذاری 
برنامه های  اجرای  کرمان«،  »تابستان  جشنوارۀ 
ورزش   و  ورزشی  مسابقات  ازجمله  صبحگاهی 
صبحگاهی و هم چنین برنامه های مختلف برای 
امسال  تابستان  شب های  در  گوناگون  سالیق 
اجرای  برای  تابستان  ایام  از  استفاده  وی  است. 
دانست  مناسب  را  هنری  فرهنگی  برنامه های 
می تواند  کرمان«  »تابستان  جشنوارۀ  گفت:  و 
فرهنگی  مختلف  برنامه های  از  زیادی  طیف 
هنری ازجمله برگزاری کنسرت بزرگ  موسیقی 
جشنوارۀ  علیه السالم،  علی  امام  استادیوم  در 
خودروهای  رژۀ  شبانه،  ُجنگ های  کافه ون ها، 
دوقولوها  جشنوارۀ  لیزرشو،  کشور،  کالسیک 
بر  هم چنین  جوشایی  بگیرد.  بر  در  را  وغیره 
مدیران  و  صاحب نظران  نظرات  از  استفاده 
هرچه  اجرای  برای  هنری  فرهنگی  مؤسسات 

بهتر جشنوارۀ »تابستان کرمان« تأکید کرد.
 در ادامه، معاون امور هنری و سینمایی اداره کل 
با اشاره  فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان 
به ویژه برنامه های »نوبهار کرمان« گفت: در ایام 
اثرگذار  و  خوب  برنامه های  اجرای  شاهد  نوروز 

توسط شهرداری کرمان بودیم.
وحید محمدی افزود: در ایام نوروز تالش کردیم 
کرمان«،  »نوبهار  برنامه های  اجرای  راستای  در 
تسهیل گر باشیم. وی ادامه داد: در ایام تابستان 
نیز کمک می کنیم تا جشنوارۀ »تابستان کرمان« 
به بهترین شکل اجرا شود. معاون امور هنری و 
سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
کرمان با اشاره به به کارگیری مؤسسات فرهنگی 
این که  گفت:  کرمان«  »نوبهار  برنامۀ  در  هنری 
مؤسسات  شهرداری،  مختلف  جشنواره های  در 
محسوب  خصوصی  بخش  که  هنری  فرهنگی 
می شوند و مجوز گرفته اند، فعال می شوند، اتفاق 

بسیار مثبتی است.

وزیر ارشاد دستور تحویل کاغذ تحریر رسانه های کرمان را 
صادر کرد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در دیدار مدیر خانه 
مطبوعات و رسانه های شمال استان و نماینده مردم 
دستور  اسالمی،  شورای  مجلس  در  راور  و  کرمان 
تحویل کاغذ تخصیص یافته تحریر رسانه های کرمان 

را صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی خانه مطبوعات و رسانه های 
دیدار  این  در  صالحی  عباس  کرمان،  استان  شمال 
ضمن ابالغ دستور تخصیص کاغذ تحریر به معاونت 
در  کاغذ  کارگروه  گفت:  وزارتخانه  این  مطبوعاتی 
سال جدید با اولویت بندی و سازوکار جدی تری کار 
تامین کاغذ را دنبال می کند و ما متعهد به پیگیری 

و تامین کاغذ رسانه ها و ناشران هستیم.
وی ادامه داد: در خصوص وضعیت مالیات موسسه های 
نیز کارگروهی در دولت  فرهنگی، هنری و رسانه ها 
وزرا در  پیگیری موضوع در سطح  تشکیل شده که 

حال انجام است.

مدیرعامل خانه مطبوعات استان کرمان نیز در این 
دیدار با اشاره به طرح درخواست بر زمین مانده کاغذ 
تحریر رسانه های این استان مربوط به سال ۹۷ گفت: 
بیش از ۸۰ درصد رسانه های کرمان با چاپ افست 

منتشر می شوند و نیاز به تامین کاغذ تحریر دارند.
نکیسا خدیشی عنوان کرد: با وجود تخصیص کاغذ 
تحریر از سوی معاونت و معرفی رسانه ها به شرکت 
انتظار  این لیست در  از سال گذشته  ›ناشران آشنا‹ 

تحویل کاغذ مانده است.
وی همچنین با اشاره به اعالم سازمان مالیاتی نسبت 
رسانه ها  سوی  از  مالی  صورت های  و  اسناد  ارائه  به 
اظهارنامه  تقدیم  بر  عالوه  مالیاتی  سازمان  افزود: 
تحویل اسناد مالی و دفاتر را برای رسانه ها و کسب 
و کارهای فرهنگی هنری از سال ۹۶ الزامی کرده که 

این از توان کارفرمایان فرهنگی خارج است.
خدیشی ادامه داد: در شرایطی که رسانه های مکتوب 

می کنند  نرم  پنجه  و  دست  مختلفی  مشکالت  با 
نرم افزارهای تخصصی حسابداری  به کارگیری  امکان 

و استخدام افرادی به این منظور را ندارند.
مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده  ادامه  در 
اهالی  کننده  نگران  تایید شرایط  با  اسالمی  شورای 
و  فرهنگ  وزیر  دستور  خواستار  رسانه  و  فرهنگ 
ارشاد اسالمی برای تخصیص کاغذ تحریر رسانه های 

استان کرمان شد.
در  نشست  این  پایان  در  پورابراهیمی  محمدرضا 
کرمان  استان  مالیاتی  مدیرکل  از  تلفنی  تماس 
عدم  برای  موضوع  این  پیگیری  زمان  تا  خواست 
و  رسانه ها  سوی  از  حسابداری  اسناد  تحویل  نیاز 
موسسه های فرهنگی هنری کار رسیدگی به مالیات 
سالهای ۹۶ و ۹۷ را مسکوت نگه دارد تا در نشستی 
با رئیس سازمان امور مالیاتی دستورالعملی در این 

زمینه صادر شود.

پرورش ماهی قزل آال در کرمان
گفت:  کرمان  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
آالی  قزل  ماهی  بچه  قطعه  هزار   ۷۰۰ تعداد 
شهرستان  واسط  حد  مزارع  در  کمان  رنگین 
آبی  منابع  در  رهاسازی  و  توزیع  آماده  و  تولید 

استان است.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
جهاد  مدیر  مسعودی  احمد   ، جوان  خبرنگاران 
کشاورزی شهرستان کرمان گفت: در سال رونق 

ظرفیت های  از  استفاده  به  توجه  نیزبا  و  تولید 
تعداد  مهم  این  توسعه  برای  پروری  آبزی  بالقوه 
و  ۱۲۰ هزار قطعه بچه ماهی سردابی در مزارع 
 ۹5 سطح  در  کشاورزی  آب  ذخیره  استخر های 

هزار متر مربع رها سازی شد.
ماهه  چند  بارندگی های  به  عنایت  با  گفت:  وی 
اخیر خوشبختانه برخی مزارع پرورش ماهی غیر 

فعال مجددا فعال و راه اندازی گردیدند.

وجود  دلیل  به  شهرستان  این  کرد:  اظهار  وی 
منابع آبی و اقلیمی بسیار مطلوب، پتانسیل تکثیر 
ماهیان سردابی را برخوردار می باشد که در همین 
راستا تعداد ۷۰۰ هزار قطعه بچه ماهی قزل آالی 
رنگین کمان در مزارع حد واسط شهرستان تولید 
استان  آبی  منابع  در  رهاسازی  و  توزیع  آماده  و 
رهاسازی  تعداد  این  از  می رود  انتظار  که  است 

میزان ۷۲ تن گوشت سفید استحصال گردد.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(

اطالعیه برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
شهرستان کرمان با موضوع برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس

شهرداری خورسند در نظر دارد مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت معابر به شماره ۲۰۹۸۰۹۰۹۰۹۰۰۰۰۰۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد و الزم است 

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،  مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/03/19 می باشد.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد تا ساعت: ۱4 روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰4/۰5 می باشد.
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰4/۰۹

اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکت های الف آدرس: شــهربابک - خورســند خیابان حافظ کدپســتی 
۷۷55۱۸4۷۷۷ تلفن : 34۱43۲۹۱

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934 - 021
آدرس سایت ستاد ایران: www.setadiran.irدفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷3۷ و ۸5۱۹3۷۶۸

بدین وسیله به اطالع اعضاء محترم انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان کرمان می رساند مجمع عمومی عادی ساالنه انجمن در روز یکشنبه مورخ 
۹۸/4/۲3 از ساعت ۹ الی ۱۲ در محل دفتر انجمن به نشانی میدان قرنی، ابتدای خیابان سعدی ساختمان اتاق اصناف برگزار می شود.

دستور جلسه: برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس: 
هر یک از اعضای محترم انجمن که تمایل دارند داوطلب عضویت در هیات مدیره و بازرس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان کرمان باشند می 

بایست تا مورخ ۹۸/3/3۱ شخصا نسبت به حضور در دفتر انجمن و تکمیل فرم درخواست داوطلبی و ارائه مدارک الزم اقدام نمایند.
مدارک الزم جهت ثبت نام داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرس: 

-عضویت در مجمع عمومی انجمن )صرفا از طریق ســامانه جامع عضویت به نشــانی members.crps.ir برای افراد باالی ۱۸ ســال ســن و تابعیت جمهوری 
اسالمی ایران(

تکمیل فرم اعالم داوطلبی: 
- دو نسخه تصویر برابر با اصل کارت ملی )پشت و رو( و تمام صفحات شناسنامه 

- دو نسخه تصویر برابر با اصل آخرین مدرک تحصیلی 
- تعداد ۶ قطعه عکس رنگی ۶ در 4 پرسنلی 

- دو نسخه تصویر برابر با اصل کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت دائم برای داوطلبان مذکور 
- تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه محل اقامت )برای داوطلبینی که متولد شهرستان کرمان نمی باشند( 

- تکمیل و امضا فرم تعهد نامه حضور منظم در جلسات هیات مدیره 
شماره تلفن ۰343۲۲3۰۱۲4 آماده پاسخگویی به سواالت و ارائه هر گونه اطالعات تکمیلی می باشد.4۹44۹۱

انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان کرمان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه به مساحت 420/13 مترمربع تحت پالک یک 
فرعی از 1492 - اصلی بخش 27 کرمان واقع در گلباف خیابان انقالب محله کوش کوچه شهید میرتاج 
الدینی جنب مسجد صاحب الزمان مورد تقاضای عباس هابیلی فرزند قاسم به عمل نیامده است لذا حسب 
درخواست کتبی مالک به شماره 98/11024/129/ و مورخ  -98/3/8 آگهی تحدید حدود اختصاصی 
رای  به  منجر  فاقد سند رسمی که  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اجرایی  در  مرقومه  پالک 
از ساعت  منتشر و عملیات تحدیدی آن  شماره 139760319062000900 مورخ 97/11/28 شده است 
9 صبح روز دوشنبه 98/4/10 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به مالک و مجاورین رقبه مزبور 
اخطار می شود که در موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسی بر حدود و 
حقوق ارتفاقی آن اعتراضی داشته باشد می تواند از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی به مدت 30 روز 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک گلباف تسلیم و سپس به مراجع قضائی جهت رسیدگی به 
دادگاه صالحه ارسال در غیر این صورت پس ا زانقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی مسموع نیست. 

تاریخ انتشار: 98/3/20
محمد مقصودی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گلباف 355 م/الف



دوشنبه 20 خرداد ماه 6/1398 شوال 1440/ 10 ژوئن 2019/سال بیست و چهارم شماره 3011 سه جامعه 

یادداشت های 

گاه و بی گاه

شیر
قدیما اسم شیر را که می شنیدم سراسیمه می دویدم و جایی 
های  روایت  به  را  اش  آوازه  چون  شدم  می  قایم  مطمئن 
گوناگون شنیده بودم پس به احترام شیرجنگل، شیرخوردن را 
با احتیاط می نوشیدم تا ناراحت نشود و به شیر آب هم آهسته، 
آهسته نزدیک می شدم و به آرامی آن را نیم دور باز می کردم 
و سریع می بستم تا آن زمان که شیر را در قفس کردند هم، 
جرات رفتن و دیدن آن را نداشتم ولی کم کم رفتم و دیدم 
هر  دیگر  دوشیر  سر  بر  و  ریخت  ترسم  و  شد  عادی  برایم  و 
چه خواستم دادم این ماجرا ادامه داشت تا دیروز که به جای 
شیر آب مصارف کشاورزی و صنعتی نمادی عجیب دیدم و 
در  و  فرار گذاشتم  به  پا  و  رفتم  بالفاصله چندمتر عقب عقب 

حین فرار فریاد زدم اژدها، اژدها.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

روایت »کرمان امروز« از شهدای مظلوم نظم و امنیت به مناسبت برگزاری یادواره 573 شهید ناجا در کرمان؛

 شهدای ناجا؛بیدار درسنگرامنیت

برای شهدا نوشتن و از شهدا گفتن 
برای شهدا نوشتن و از شهدا گفتن قلمی می خواهد 
به پهنه تمامی جنگل ها و دفتری می خواهد به وسعت 
اقیانوس ها چرا که مجاهدان راه خدا گوهر زیبای عمل 
خود را  به ُزخارف دنیا محک زدند و دل  به خطر زدند 
راست  ما  تا  رفتند  راه  دوال  دوال  خاکریزها  پشت  در  و 
راست راه برویم. آنها سفیر عشق شدند تا ما کشوری آباد 
بسازیم. در این میان اما شهدای نظم و امنیت، شهدای 
ناجا نیز هیچ کم از شهدای ارزشمند دوران دفاع مقدس 
ندارند. آن هنگام که مردان بی ادعا در مناطق مرزی، در 
کوره راه ها، در مبارزه  با سوداگران مرگ و اشرار وظیفه 
خود را انجام می دهند  و ما بی هیچ دغدغه ای مشغول 
گوهر  اصل  در  هستیم  مان  روزانه  های  فعالیت  انجام 
اصیل امنیت  را مدیون زحمات، تالش ها و خون های 
پاک شهدای نیروی انتظامی)ناجا( هستیم. شهدایی که 
دلیرانه تا پای جان در برابر مزدور، راهزن و ده ها مورد 
خطر آفرین دیگر مقاومت کردند و شربت سرخ شهادت  
را نوشیدند تا ما در آسایش و آرامش کامل به سر بریم. 
ما نمی بینیمشان وقتی خواب پلکهایشان  را سنگین می 
کند، وقتی سپر می شوند در برابر متجاوزین و محاربین.

اگر شهدای ناجا نبودند
شهدای  این  پاک  خون  اگر  نبودند،  ناجا  شهدای  اگر 
گرانقدر و گرانسنگ نبود این روزها اکثر ما یادمان می 
رفت که کسانی مثل آنها اگر نباشند چه بر سر شهر و 
کشور خواهد آمد. اگر پاسبانی شبانه روز نیروهای جان 
بر کف نیروی انتظامی نباشد، اگر فرزندانی از این دیار  
شب  و  روز  پاسبان  خانواده،  از  دوری  و  رنج  تحمل  با 
این خاکند، اگر در شهر امنیت داریم یادمان باشد سبز 
پوشان و سنگردارانی همه وقت بیدار حافظ جان و مال 

و ناموس ما هستند.
یادواره  573شهید 

امنیت کمترین و  از شهدای مظلوم نظم و  یاد کردن 
کوچک ترین کاری است که می شود در مقابل عظمت 

کار آنان انجام داد. به همین منظور یادواره 573 شهید 
حوزه نظم و امنیت در کرمان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش احمد یوسفی معاون 
نشست  در  کرمان  استان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی 
خبری پیرامون برگزاری یادواره 573 شهید حوزه نظم و 
امنیت استان کرمان بیان کرد: نیروی انتظامی سازمانی 
است که شهادت در آن جاری و ساری است که نمونه 
آن شهید »محمدامین اهلل دادی« است که چند روز قبل 

به فیض شهادت نائل آمد.
وی افزود: شهدای نیروی انتظامی جان خود را آگاهانه 
تقدیم می کنند تا هموطنان آنان در شرایط مطلوب و پر 

از امنیت زندگی کنند.
کرمان  استان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 

گفت: در دوره ای که همه سرگرم زندگی خود هستیم 
عده ای جان فشانی می کنند تا خللی در آسایش مردم 
وارد نشود لذا همه قشرهای جامعه در زیر چتر امنیتی 
که نتیجه خون شهدا است فعالیت می کنند اما مطلبی 
خون  به  توجه  می کنند  توجه  آن  به  جامعه  کمتر  که 

شهداست.
احمد یوسفی اظهار کرد: جامعه باید احساس دین به 
خون شهدا داشته باشد اما این موضوع در زندگی مردم 

کمتر دیده می شود.
همه  که  است  این  انتظامی  نیروی  سعی  افزود:  وی 
ایثار  باالترین  این  در آسایش و آرامش زندگی کنند و 
خود  آسایش  از  شهدا  که  معتقدم  و  است  گذشت  و 
گذشتند تا مردم از هر قشر و گروه و با هر عقیده ای در 

آسایش و امنیت زندگی کنند.
کرمان  استان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
فشانی  جان  مظلومانه  پلیس  شهدای  کرد:  تصریح 
می کنند و در نظر آن ها گروه و فرد خاصی وجود ندارد 
و هر کسی که در جغرافیای استان زندگی می کند زیر 

چتر امنیت آن ها قرار دارد.
وی با اشاره به سخن پیامبر اکرم )ص( مبنی بر اینکه 
یکی  غافلند  آن ها  از  که  دارند  پنهان  نعمت  دو  »مردم 
نعمت سالمتی و دیگری امنیت است«، گفت: مردم در 
جامعه در امنیت کامل به سر می برند و این باعث شده 

که از آن غافل شوند.
انتظامی  نیروی  جبهه  در  کرد:  بیان  احمدیوسفی 
نیروهای ما ۲۴ ساعته در حال خدمت هستند که این 
مدل می تواند در شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و 

… به عنوان الگو در همه زمینه ها مطرح شود.
نسلی  است؛  خردگرایی  نسل  امروز  نسل  افزود:  وی 
تبیین یک  اجتماعی  نگاه  و  برهان  و  دلیل  با  که  است 
موضوعی را می پذیرد و این مساله کار نیروی انتظامی را 

آسان کرده است.
 573 یادواره  برنامه های  با  ارتباط  در  یوسفی  احمد 
تا  گذشته  سال   ۱۰ در  گفت:  انتظامی  نیروی  شهید 
که  کرده  تقدیم  شهید   ۱۰۰ انتظامی  نیروی  حال  به 

میانگین سنی شان ۲۲ سال است.
آغاز  ماه  خرداد  اول  از  شهدا  یادواره  کرد:  ابراز  وی 
 573 و  قرآن  جلسه   573 روز  چند  این  طی  و  شده 
هزار صلوات تقدیم به شهدا کردیم بیش از ۴۰ نشست 
شب  در  یادواره  اجالسیه  همچنین  داشتیم  تخصصی 
برگزار  ثاراهلل  حسینیه  محل  در  خرداد  یکم  و  بیست 
برنامه ای  هایتک  محل  در  خردادماه   ۲۲ و  شد  خواهد 
با حضور خانواده شهدای نیروی انتظامی و مسئوالن از 

جمله سردار اشتری فرمانده ناجا برگزار می شود.
استاندار  با  فرماندهی  نشست  گفت:  احمدیوسفی 
و  پلیس«  راه  »سه  به  سیلو  راه  سه  نامگذاری  کرمان، 
برنامه های  دیگر  از  از سرداران شهید  تابلو  هفت  نصب 

پیش رو است.
سخن آخر

ما باید قدر دان شهدا باشیم چرا که هر چه امروز کشور 
ما دارد و هر چه در آینده به دست  بیاورد به برکت خون 
و  مقدس  دفاع  دوران  شهدای  خاطر  و  یاد  شهداست. 

شهدای نیروی انتظامی گرامی باد..

   اگر پاسبانی شبانه روز نیروهای جان بر کف ناجا نباشد، اگر فرزندانی از این 
دیار  با تحمل رنج و دوری از خانواده، نگهبان روز و شب این خاک هستند، اگر 
در شهر امنیت داریم یادمان باشد سبزپوشان و سنگردارانی تمام وقت و تمام قد 
حافظ جان و مال و ناموس مردم هستند. باید قدردان شهدا باشیم زیرا هر چه 
امروز کشور ما دارد و هر چه در آینده به دست بیاورد به برکت خون شهدا و 

درخت امنیتی است که با این خون آبیاری شده است

به قلم مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

لذت های زندگی

با  زندگی  های  خوبی  از  بردن  لذت 
نوعی  بلکه  نبوده  گناه  قرمزها  خط  رعایت 
کنار  از  شدن  رد  باشد.  می  سپاسگزاری 

اتفاقات تکراری وقتی که هیجان آفرین باشد تکرار نبوده بلکه 
قابلیت های  انسان  به  تا  باشد  نوعی صعود روحی و اخالقی می 
می  هایی  موفقیت  باعث  ها  قابلیت  همین  رفته  رفته  بدهد.  تازه 
شود که حاکی از خوش شانسی بوده و ابرهای سیاه زندگی را 
پس می زند. سپاسگزاری شانه های روح را از بار گستاخی رها 
می  حرکت  قدرت  بزرگ  های  هدف  به  رو  انسان  به  و  کرده 
دهد. حتی اگر از قدرتمان برای کمک به همنوعان استفاده کنیم 
شاهد پژواکش بوده و به حد نیاز از خوبی های متقابل بهره مند 
می شویم. به همین صورت وقتی که از معبود ازلی تشکر کنیم 
وجودمان روشن شده و راه زندگیمان باز می شود. اگر که نمی 
توانیم از وجود افراد مشخصی لذت ببریم حداقل کنار آمدن با 
آنها زندگی را زیباتر می سازد. کنار آمدن و دوست داشتن آدم 
که  آنچه  خاطر  به  نه  دارد  اهمیت  هستند  که  آنچه  خاطر  به  ها 
ما در ذهن و تصور خود ازآنها ساخته ایم. آرزو به آدم انگیزه 
با  را  واقعیت  تا  آرزو  میان  فاصله  نباید  اما  دهد  می  حرکت  ی 
محکوم کردن دیگران پر کرد چون اینگونه فضای سپاسگزاری 
را در آغوش  تواند خود  نمی  انسان  و  انسان گرفته می شود  از 
بند  را  زندگی  نفس  ها  سازد. حسرت خوردن  رها  یگانه  معبود 
می آورد. شادی و لذت را در قلب مردم تکثیر کرده و حسرت 
نالیدن ما عاقبت  با  باد بسپاریم زیرا اطرافیان  هایمان را به دست 

از دردهایمان خسته شده و تنهایمان می گذارند.
خداوندا برای داده هایت 

برای هر غریب و آشنایت 
تو را از جان و دل من دوست دارم 

سرآغازم، خودم، عمرم فدایت

به قلم 
مهناز سعید 

بارانهای سیل آسا و بی سابقه ی سال جاری، این پرسش را مطرح کرده است: 

بهاری که طی  بارانهای شدید  و  برف  بارش  با  همزمان 
از  هایی  بخش  و  بود  سابقه  بی  اخیر  ی  ساله  یکصد 
زمین های کشاورزی  و  کاشانه  توسعه،  زیرساخت های 
مردم چند استان را به ویرانی کشاند، سیالب در بسیاری 
و  یافت  جریان  نیز  کرمان  پیرامون  رودهای  خشک  از 

خرابی هایی ـ هر چند اندک ـ به بار آورد.
از  و  مسئوالن  برای  را  خطر  زنگ  که  هایی  سیالب 
جمله ستادهای بحران که در پی وقوع زلزله ی ویرانگر 
تا براساس  اندازی شدند  سال ۱38۲ شهرستان بم، راه 
های  تجربه  نیز  و  زلزله  این  از  ناشی  علمی  های  یافته 
پژوهش  بر  مبتنی  های  روش  کشورها،  دیگر  ذیقیمت 
های  سرمایه  اتالف  از  پیشگیری  برای  دانشگاهی  های 
کشور  ترقی  و  پیشرفت  برای  سال  ها  ده  طی  که  ملی 
صرف شده است، اندیشیده شود و در دانشگاه ها، نیروی 
علمی کارآمد برای جلوگیری از بیان غیرعلمی »غافلگیر 
شدیم!« یا »بدشانسی آوردیم« تربیت شوند و ما عالوه 
بر برخورداری از دانشمندان علوم و فناوری های جدید، 
مهار  در  کنیم که  به جهان عرضه  دانشمندانی  بتوانیم، 

طبیعت سرکش، سرآمد دانشمندان جهان باشند.
اما متاسفانه عدم هماهنگی بین عامالن احداث زیرساخت 
ها با اعضای ستاد بحران، فقدان دانش و تجربه ی الزم 
در رویارویی با طبیعت سرکش از یک سو و عدم دلسوزی 
و  ساله  یکصد  های  افق  با  هایی  زیرساخت  اجرای  در 
دویست ساله از دیگر سو، طبیعت را در پیمودن مسیری 

که گاه خانه ها و محل کسب و کار مردم را به ویرانه بدل 
ساخت، آزاد گذاشت.

هر چند دولت با همکاری ملت همیشه در صحنه، با آن 
چه در اختیار داشت، مرحمی بر جراحات مردم نهاد ولی 
به خوبی جای اندیشه ی سیستماتیک و علمی در مهار 
طبیعت قهار خالی بود. چرا که نقشه ی جامعی از مسیر 
سیالب های خروشان طی سده های گذشته در اختیار 
ارگان های ذی ربط نبود و به همین لحاظ شهرداری ها 
را  راه  جاری،  های  بودجه  تایید  و  درآمد  افزایش  برای 
برای ناهنجاری هایی مثل کوه خواری، رودخانه خواری، 
می  که  سیالبهایی  و  کردند  هموار   ... و  خواری  جنگل 
بایست، راه خود را برای سیراب کردن، هامون های تشنه 
لب و منابعی که طی یکصد ساله ی اخیر در هجوم بی 
وقفه ی طمع کاران و آزمندان حاشیه کویر با موتور پمپ 
هایی که شیره ی جان زمین را می مکیدند خالی شده 
بودند در پیش بگیرند، ـ سردرگم ـ به خانه های مردم در 
خیابان ها و کوچه ها، سرک می کشیدند و خانه هایی را 
که ده ها سال پرورشگاه دلیر مردان وطن بودند از لجن 

لبریز می کردند و ...
محیط  کارشناسان  سال  ها  ده  که  است  حالی  در  این 
زیست از لزوم تقویت پوشش گیاهی کوه ها و تپه هایی 
فریاد زدند که خاکهای حاصلخیزشان در زیر تازیانه ی 
رگبارهای بهاری دوام نمی آورند و در سفر نهر به نهر و 
زندگی  وسایل  روی  بر  سیالب  ی  رودخانه  به  رودخانه 

مردم که طی عمری فراهم شده بود، آوار می شدند.
و  درختکاری  با  توانست  می  که  حاصلخیزی  خاک 
محافظت از بوته زارها، تثبیت شود و جنگلهای انبوهی 
که طی قرون گذشته در هجوم آزمندان قلع و قمع شده 
بودند، احیا شوند و در مناطقی با کشت درختان مثمر، 
باعث شکوفایی اقتصاد و رونق زندگی روستاییان و کوه 

کاذب  مشاغل  به  شهرها  حاشیه  در  که  شوند  نشینانی 
مشغولند و باری بر مشکالت دولت ها محسوب می شوند.
نگارنده به سن ده سالگی، دانش آموز کالس پنجم بودم، 
روز ۱5 اسفند، بوته ای گز یا تاغ به هر یک از ما دادند 
و با اتوبوس راهی جاده ی تهران شدیم ـ که آن روزها 
تانکر  و  کردیم  حفر  زمین  در  هایی  حفره  ـ  بود  خاکی 
بزرگ و پراز آب، گودی اطراف این نهال را آبیاری می 
کردند و گویا سالها آبیاری ادامه داشت تا امروز که درخت 
های گز و تاغ، همچون سدی مقاوم از حرکت شن های 

روان به سوی شهر پیشگیری می کنند.
با این وصف، عده ای ستمگر و پول پرست، حاصل دست 
های کوچک کودکان مدارس کرمان را نادیده می گیرند 
فیلتری  ی  مثابه  به  امروزه  که  جنگلها  این  حریم  به  و 
مقاوم از ابتالی مردم به بیماری های تنفسی پیشگیری 

را  آب  و  کارند  می  پسته  و  کنند  می  تجاوز  کنند،  می 
که  کشند  می  درختانی  پای  به  زیرزمین  متر  صدها  از 
شده اند بالی جان مردم و تازه با توجه به رشد شگفت 
انگیز پسته در آمریکا و دیگر کشورها شک نباید کرد که 
پسته کاری دیگر برای ایران مقرون به صرفه نیست. از 
سویی آب های تلخ و شوری که از ژرفای زمین مکیده 
آفت  گونه  هر  به  ابتال  برای  را  پسته  درختان  می شود، 
مهیا ساخته و سم هایی که برای مبارزه با این آفت ها 
به کار می رود، هر ساله، ضعیف تر و ضعیف تر می شود 
تا جایی که باغدارانی که روزگاری برای تصرف بازارهای 
جهانی به خود می بالیدند، مجبورند سم های قوی تر و 
بیشتری به کار ببرند و پژوهشهای دانشمندان نشان می 
که  است  از سمومی شده  مملو  مناطق  این  دهد، خاک 
خطرات  آماج  را  خیز  پسته  شهرهای  ساکنان  سالمتی 

خود قرار داده اند.
وقتی که آب و زمین بر اثر ندانم کاری آزمندان روزگار 
»بیمار« می شود، طبیعت به فکر پاالیش زمین بر می 
آید که یکی از این روش ها، سیل هایی است که درختان 
را در زیر سنگ و شن ناشی از حرکت توفنده ی سیالب 
ها پنهان می کند تا مردم به فکر کشت محصولی برآیند 
ظالمانه  درتهاجم  را  مظلوم  مردم  و  نباشد  زا  آفت  که 

اربابان پسته حفظ کند.
شوم  تبعات  از  رهایی  برای  سرانجام،  بایستی  دولت 
توجهی  کمترین  که  را  کارانی  پسته  نفت،  به  وابستگی 
بر  مالیات  پرداخت  به  ملتزم  ندارند،  مردم  سالمتی  به 
آلودگی محیط زیست کند تا روند مخرب پسته کارانی 
آمریکایی شکست خواهند  کاران  پسته  با  رقابت  در  که 

خورد، متوقف شود.
اگر تغییر اقلیم کرمان به وقوع بپیوندد...؟

زودی  به  یابد،  تداوم  کرمان  در  باران  و  برف  بارش  اگر 
کوبنده،  و  تند  رگبارهای  زیر  در  کوهستانها  های  خاک 
شسته می شوند و زیرساخت ها را در زیر خود مدفون 
می سازند. بنابراین ُقُرق دره ها و کوهستانها امری الزامی 
است چرا که دامها در صورت چرای بی رویه، نهالهای تازه 
رسته را می خورند و این نهالها نمی توانند، ریشه هایی 

بیفشانند که جلوی شستن خاک را بگیرد.
هموار  بایستی  ها  به سوی جلگه  راه سیالبها  از سویی، 
گردد تا منابع زیرزمینی برای تغذیه درختانی که سالها 

پیش کشته شده اند، مهیا شوند.
و  اقلیمی  تغییرات  برای  که  کادرهایی  تربیت  عالوه  به 
ضروری.  است  امری  باشند،  آماده  آن  از  ناشی  عواقب 
بدیهی است که اگر مساله را جدی نگیریم در آینده ای 
نه چندان دور، انگشت ندامت به دندان خواهیم گزید که 

چنین مباد!

آیا کرمان در مسیر تغییر اقلیم است؟
تمهیدات هم سو با تغییرات اقلیمی و بارانی شدن منطقه ی کرمان چیست؟

به قلم 
یحیی فتح نجات 
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اهدای 
خون سالم 

اهدای زندگی

فرهنگ و ادب

سرویس ادبی کرمان امروز

مکتوب  آثار  تصویرگری  محوریت  با  »آینه داران«  جایزه  دوره  اولین 
محمدابراهیم باستانی پاریزی با عنوان »پاریز تا پاریس« برگزار می شود.

به گزارش ایسنا، سید عباس دعایی، مؤسس، طراح و مجری جایزه »آینه دار 
با  جایزه  دوره  اولین  کرد:  اظهار  دوران«  داران  »آینه  مؤسسه  و  دوران« 
محوریت تصویرگری آثار مکتوب استاد محمدابراهیم باستانی پاریزی با عنوان 
»پاریز تا پاریس« برگزار می شود و امیدواریم این رویداد ساالنه با تمرکز بر 

آثار بزرگان و فرهیختگان ایران برگزار شود.
او یادآور شد: دانشکده ادبیات مرکز همایش های بین المللی خود را به عنوان 
دبیرخانه این جایزه قرار داده و هنرمندان برای ارسال آثارشان باید به دفتر 
آینه دار دوران که در سایت آورده شده است مراجعه کنند و اصل کار را ارائه 

بدهند.
دعایی یادآور شد: آثار برگزیده در کتاب »آینه دار دوران«، از انتشارات سازمان 
طراحی  امتیاز  برتر  هنرمند  می رسند.  چاپ  به  ایران،  ملی  کتابخانه  و  اسناد 
جلد کتاب »آینه دار دوران« را خواهد داشت و سه هنرمند برگزیده، از سوی 
موزه هنرهای معاصر، جهت سفر پژوهشی، به شهرک بین المللی هنر پاریس 
به  سفر  میهمان  برگزیده،  هنرمندان  همچنین  شد.  خواهند  معرفی  )سیته(، 
کرمان برای دیدار از میراث فرهنگی و زیبایی های این استان می شوند و به 
هنرمندان برگزیده، پس از نمایش آثار در دانشگاه تهران، لوح تقدیر و گواهی 

همکاری، اهدا می شود.
ارسال  مهلت  کرد:  اعالم  دوران«  »آینه دار  جایزه  مجری  و  طراح  مؤسس، 
اعالم  اداری روز دوشنبه )٢٩ مهرماه( است و زمان  تا آخرین ساعت  آثار 

پاریزی  باستانی  استاد  تولد  با سالروز  زمان  ماه هم  برگزیده، دی  هنرمندان 
است.

دعایی بیان کرد: این جایزه با پشتیبانی مؤسسه رز آبی برگزار می شود. دی 
ماه گذشته لوگوی این رویداد که توسط هنرمند عزیز آقای حسن روح االمین 
طراحی شد به همراه سایت طراحی در باغ موزه نگارستان اندیشه دانشگاه 

تهران رونمایی شد.
وی درباره پیشینه مؤسسه »آینه دار دوران« و برنامه های آن گفت: »آینه دار 
دوران« لقبی است که برای استاد محمدابراهیم باستانی پاریزی انتخاب شده 

است و به خاطر عالقه ای که به آقای باستانی پاریزی داشتیم، سال ٩۵ به 
گروه تصویرگری »آمیدا« پیشنهاد دادیم که آثار مکتوب ایشان را تصویرگری 
از  اجازه  با  و  گذاشتیم  کرمان شناسی  مرکز  با  جلساتی  کار  این  برای  کنند. 
خانواده آقای باستانی پاریزی به این نتیجه رسیدیم که هر کسی می خواهد با 

آثار ایشان آشنا شود، ابتدا باید با کرمان آشنا شود.
استانداری  و  ارگ جدید  مراکز  با  که  با هماهنگی هایی  داد: سپس  ادامه  او 
کرمان انجام دادیم پیگیر شدیم که گروه تصویرگری را به کرمان ببریم و 
آثار ایشان  از  بتوانند  تا  با کرمان و استاد باستانی پاریزی آشنا کنیم  آنها را 

تصویرگری مناسبی کنند. در همین راستا گروه تصویرگر مدعو هر کدام به 
انتخاب خودشان یکی از کتاب های آقای باستانی پاریزی را انتخاب کردند و 

ما توانستیم حدود ۴۰ اثر هنری از این گروه تهیه کنیم.
مؤسس، طراح و مجری جایزه »آینه دار دوران« گفت: این آثار را اردیبهشت ماه 
سال ٩۵ در قالب یک کتاب با نام »آینه دار دوران« چاپ و در کتابخانه ملی 
البته با پیشنهاد بنیاد ایران شناسی، این کتاب در دو علمی  رونمایی کردیم. 
بخش  دو  در  و  گذاشتیم  را  تصویرگری  آثار  هنری  بخش  در  بود.  هنری  و 
علمی مطالبی که از پیش در مورد استاد باستانی پاریزی نگاشته شده بود و 
می توانست قابلیت ارائه به مراکزی مثل یونسکو را برای ثبت شخصیت ایشان 

داشته باشد استفاده کردیم.
دعایی افزود: کتابخانه ملی هم برای بزرگداشت استاد باستانی پاریزی یک 
مراسم برگزار کرد و این کتاب را جز انتشارات خود قرار داد. پس از آن آثار 
به مدت یک هفته در دانشگاه تهران که خانه دیگر استاد شناخته می شود به 
نمایش درآمد. آنجا آقای دکتر حبیب اهلل صادقی که مشاور طرح بودند پیشنهاد 
جایزه ای با نام استاد باستانی پاریزی را دادند که این کار به صورت ملی انجام 
شود و ما هم از این پیشنهاد استقبال کردیم. سپس، شرکت ملی صنایع مس 
ایران که مسئولیت های فرهنگی نیز دارد، به این نتیجه رسیدند که از یک 
کار فرهنگی با کیفیت حمایت کنند و چون یکی از بخش های این شرکت، 
مس کرمان است و آقای باستانی پاریزی هم یکی از اعتبارهای شهر کرمان 
هستند، آنها از این کار حمایت و آثار هنرمندان را خریداری کردند و ما این 
آثار را از طرف شرکت ملی مس کشور به دانشگاه تهران اهدا کردیم. دانشگاه 
تهران هم آثار هنرمندان را به باغ موزه نگارستان تحویل داد و قرار شد آثار 

در آنجا نگه داری شود.
را  روند  این  کرد  امیدواری  ابراز  پایان  در  دوران«  »آینه داران  مؤسسه  مدیر 
ساالنه با محوریت آثار یکی از بزرگان و فرهیختگان هنر ایران انجام دهند و 

آثار مکتوب فاخر عصر معاصر را از این طریق به متن جامعه آورند.

این روزها خبر آمد که مرتضی کالنتریان مترجم بنام 
می  گذشته  در  اگر  و  افتاد  فرو  ترجمه  آسمان  از  هم 
گفتیم این آسمان غرق ستاره هاست، حاال دیگر مترجم 
قاضی،  محمد  کالنتریان،  مرتضی  چون  بزرگی  های 
و  هستند  نادر  و  کم   ... آذین  به  و  منصوری  اله  ذبیح 
اگر هم هستند توان ترجمه و نشر را ندارند. شایع شد 
از طبقه  را  سالگی خود  در 87  مرتضی کالنتریان  که 
تکذیب  فرزندانش  بعدها  اما  است  انداخته  دوازدهم 
کردند. این مترجم رمان سیمای زنی در میان جمع از 

بررسی  و  روسو  اجتماعی  قراردادهای  و  بل  هاینریش 
یک پرونده قتل از فوکو... را ترجمه کرده است.

آن  او،  مرگ  در  که  است  مانده  ها  دل  بر  غم  این 
است  گذاشته  قدم  سالمندی  به  اینک  که  جوان  نسل 
قراردادهای اجتماعی ژان ژاک روسو را با دقت نخوانده 
نرفت.  هم  فوکو  میشل  سراغ  به  و  گذشت  زود  آن  از 
نسل  آن  که  شد  باعث  ارزنده  آثار  این  از  دوری  این 
عینک بدبینی را به جای عینک واقع بینی جهت دیدن 
درست  شناخت  بدون  و  بزند  چشم  بر  غرب  فرهنگ 
فرهنگ غرب با آن ستیز کند و اهداف انقالب بزرگ 
توسعه طلبی و سودخواهی  را منحرف سازد.  مشروطه 
نظام سرمایه داری را به حساب فرهنگ غرب نوشت و 
آنها را از هم جدا نکرد گروهی فرصت طلب هم با عمد 
و یا غیرعمد با قلم مسموم خود سعی کردند به جامعه 
جوان تزریق کنند که هدف فرهنگ غرب تخریب است 

و لذا جوانان از دستاوردهای علمی دانشمندان بزرگی 
چون میشل فوکو و ژان ژاک روسو، دکارت و ... محروم 
شدند و راهی رفتند که غرب یکبار در قرن هیجدهم 
فرانسه  بزرگ  انقالب  با  و  بود  کرده  تجربه  تلخی  با 
تاوان آن را پرداخته بود. نسل جوان آن روز بدون شک 
به باورهای ارتجاعی هانری که آنها را بر سر گذاشت 
اینکه  تا  بر داشت  تاوان سنگینی در  و راهی رفت که 
ترجمه های  رساندن  بهره  از  ناکام  مرتضی کالنتریان 
اشتباهات  و  آییم  خود  به  باید  رفت  خاک  به  خویش 
گذشته را جبران کنیم و نسل جدید را با علم و دانش 
و فلسفه علمی و دستاوردهای علمی غرب آشنا کنیم و 
فساد جامعه سرمایه داری و توسعه طلبی نظام سرمایه 
داری که در غرب هستند را به حساب دانشمندان آنها 

ننویسیم.
یاد مرتضی کالنتریان گرامی باد. 

آثارمکتوبباستانیپاریزیتصویرگریمیشود

به بهانه  درگذشت مرتضی کالنتریان، مترجم آثار ادبی؛

ستارهایدیگرفروافتاد...
به قلم میرسیدعباس 

روح االمینی 

بیمدل!

خیال نازک 
عشق تو 

بند دلم را 
آبی می کند 

نکند
کاسه ی ظریف خواستنت 

با چین اخم قهر تو 
در نهان خانه ی دل من 

فرو ریزد!

به قلم 
سیدرضا 
مجدزاده 



دوشنبه 20 خرداد ماه 6/1398 شوال 1440/ 10 ژوئن 2019/سال بیست و چهارم شماره 3011  پنج روزانه خوانی

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 حسین قرباني زاده  

شهيد ياد شده در يکم مهر ماه 1358 در روستاي 
کوه باداموئيه از توابع شهرستان کرمان متولد شد. 
پدرش کريم، کشاورز بود و مادرش مريم نام داشت. 
تا پايان مقطع متوسطه درس خواند. در سال 1380 
ماه  اسفند  ششم  در  و  آمد  در  ناجا  استخدام  به 
1382 در شهرستان نيک شهر استان سيستان و 
بلوچستان در درگيري با اشرار بر اثر اصابت گلوله به 
فيض شهادت نائل گرديد. مزار وي در گلزار شهداي 

زادگاهش واقع است. 
شهید سعید موسي نژاد

شهيد سعيد موسي نژاد در سال 1343 در بخش 
شهداد درخانواده اي مذهبي ديده به جهان گشود 
تا پايان مقطع تحصيلي متوسطه درس خواند سپس 
به عنوان سرباز ژاندامري به جبهه هاي حق عليه 
باطل اعزام شد و در سال 1363 در منطقه آبادان 
دشمن  خمپاره  ترکش  اصابت  اثر  بر  رود(  )اروند 

بعثي به فيض عظيم شهادت نائل شد.
شهید مجید اکبری 

سال  ارديبهشت  چهارم  در  اکبری  مجيد  شهيد 
به  کرمان  شهر  در  مذهبي  اي  خانواده  در   1370
دنيا آمد و در مراسم مذهبي شرکت مي کرد، عالقه 
بهجت  اهلل  آيت  و  رهبري  معظم  مقام  به  خاصي 
ناجا  در   89 سال  در  بسيجي  روحيه  با  و  داشت 
استخدام گرديد، در چهارم ارديبهشت سال 92 در 
هنگام اجراي طرح مهار با اشرار مسلح درگير شد و 
از ناحيه قفسه سينه مورد اصابت گلوله قرار گرفته و 

به فيض شهادت نائل شده است
 شهید رضا دوست محمدی

سال  ماه  فروردين  دهم  در  شده،  ياد  معزز  شهيد 
کوه  روستای  در  مذهبی  ای  خانواده  در   1357
باداموئيه از توابع شهرستان کرمان ديده به جهان 
گشود تا مقطع ديپلم درس خواند و پس از آن به 
خدمت مقدس سربازی اعزام گرديد، پس از چند ماه 
خدمت قبل ازفرا رسيدن ماه محرم در تاريخ بيست 
و هفتم سال 1372 در درگيری با اشرار مسلح در 
شهرستان خاش استان به درجه رفيع شهادت نائل 
آمد و در روز اول محرم پيکر مطهرش در روستای 
وبه خاک سپرده شد.روحش  تشييع  کهنوئيه  چاه 

شاد و يادش گرامی باد. 
 شهید مجید خالداري

روستاي  در   1341 ماه  تير  پانزدهم  شهيد  سردار 
اسفندقه از توابع جيرفت ديده به جهان گشود. تا 
پايان مقطع کارداني درس خواند و در سال 1364 
شد.  دختر  يک  و  پسر  سه  صاحب  و  کرد  ازدواج 
بم  مستقر شهرستان  الزهرا  گردان 10  اعالم  برابر 
در ساعت 16 مورخ 1385/05/21 دو گروه مسلح 
با تجهيزات کامل به فرماندهي شهيد واالمقام ياد 
شده براي انجام امور محوله در دهانه عباسعلي از 
توابع شهر ريگان با کاروان اشرار و قاچاقچيان مسلح 
گلوله  اصابت  اثر  بر  درگيري  اين  در  و  درگيرشد 
موشک آرپي جي اشرار خودرو تويوتا حامل ايشان 
و 7 نفر از هم رزمانشان به درجه رفيع شهادت نائل 
شهداي  گلزار  در  وي  مزار  است  گفتني  گرديدند. 

شهر کرمان واقع است.  
 شهید اصغر حاج علیزاده

از  تنگل  باب  تاريخ 62/1/1 در روستاي  در  شهيد 
توابع شهرستان زرند در خانواده اي مذهبي ديده به 
جهان گشود تا مقطع ديپلم درس خواند ، از همان 
کودکي عالقه زيادي به مراسم مذهبي داشت ، عضو 
بسيج بود در مهر ماه سال 82 به خدمت مقدس 
آموزش  مرکز  در  را  آموزش  دوره  اعزام،  سربازي 
بيرجند طي نموده و سپس براي ادامه خدمت به 
از  ماه  از گذشت 9  و پس  اعزام شد  تايباد مشهد 
درگيري  در  تاريخ 83/04/28  در  سربازي  خدمت 

با اشرار مسلح به فيض عظماي شهادت نائل آمد.
 شهید حمید رضا نقی زاده

شهيد حميدرضا نقي زاده در دوم مرداد سال 1365 
در شهر کرمان ديده به جهان گشود. اين شهيد عزيز 
از همان کودکي در جلسات قرآن شرکت مي کرد 
تا جايي که در نوجواني حائز رتبه برتر قرآني گرديد 
و از همين سنين فعاليت خود را در پايگاه مسجد 
امام حسين)ع( آغاز کرد. در رشته کامپيوتر تا مقطع 
سپس  کرد.  تحصيل  زاهدان  دانشگاه  در  کارداني 
جهت انجام خدمت سربازي وارد نيروي انتظامي و 
در گروهان مرزي کشتگان از هنگ مرزي سراوان 
استان سيستان و بلوچستان مشغول به خدمت شد. 
کارشناسي  آزمون  در  خدمت  ماه  هشت  طول  در 
شرکت و پذيرفته شد. هنوز مشغول فراهم کردن 
 1387/11/24 تاريخ  در  که  بود  تحصيل  مقدمات 
مصادف با اربعين ساالر شهيدان پس از اقامه نماز 
صبح حين انجام ماموريت بر اثر انفجار تله انفجاري 
اشرار مسلح در 4 کيلومتري گروهان مرزي کشتگان 

هنگ مرزي سراوان به درجه رفيع شهادت نائل آمد. 
 شهید  محسن دایی زاده

شهيد گرانقدر در ششم مهرماه هزاروسيصدو شصت 
شش در خانواده اي مذهبي در شهر کرمان چشم 
تحصيل  دوران  گذراندن  از  بعد  گشود.  جهان  به 
در مقطع متوسطه و اخذ مدرک ديپلم به خدمت 
سربازي در نيروي دريايي ارتش اعزام شد و پس از 
پايان خدمت مقدس سربازي به دليل عالقه وافر به 
خدمت در ناجا در تاريخ 1391/06/01 به استخدام 
ناجا در آمد، در ضمن در حال ادامه تحصيل در رشته 
نرم افزار کامپيوتر در دانشگاه آزاد واحد بردسير بوده 
است، وي مدتي نيز در يگان تکاوري شهرستان راور 
خدمت کرد و به صورت داوطلبانه، براي پاسداري 
مناطق  به  انتقال  تقاضاي  اسالمي  کشور  حريم  از 
در  نمود.  را  بلوچستان  و  استان سيستان  عملياتي 
تاريخ 1395/12/20 با دختر خاله خود به نام خانم 
رقيه اميري گور ازدواج کرد و قرار بود شهيد معزز در 
تاريخ 1396/06/08 جهت زيارت به عتبات عاليات 
نقطه  تاريخ 1396/02/06 در  رهسپار شود که در 
صفر مرزي در هنگ مرزي ميرجاوه در درگيري با 
گروهک معاند جيش الظلم به همراه 8 نفر ديگر از 
همرزمانش، به آرزوي خويش که شهادت و زيارت 
سرور و مواليش حضرت اباعبدا... الحسين بود نائل 
گرديد. گفتني است مزار مطهر وي در گلزار شهداء 

شهر کرمان مي باشد.
 شهید محمدرضا فدایي رایني

شهيد محمدرضا فدايي در تاريخ 1349/06/25 در 
شهر جيرفت ديده به جهان گشود دوران تحصيالت 
خود را در همان شهر سپري نمود. شهيد گرانقدر 
فردي مومن، دلسوز، با ايمان، عاشق خانه و خانواده 
خود، معتقد به دين اسالم، عاشق خدمت به مملکت 
با حضور پرشور خود در جبهه هاي حق عليه باطل 
شناسنامه  از  استفاده  )با  کم  سال  و  وجود سن  با 
بردار بزرگتر( و داراي روحيه شهادت طلبي، شهيد 
انجام خدمت مقدس  با رسيدن سن قانوني جهت 
سربازي به عضويت ژاندارمري سابق در آمده و به 
 1370/12/23 تاريخ  در  و  اعزام  هرمزگان  استان 
با زبان روزه دعوت حق را لبيک گفت و به درجه 

شهادت نائل آمد.
شهید مجتبي کمالي

در   1362 سال  ماه  تير  هفتم  در  گرانقدر  شهيد 
کرمان ديده به جهان گشود. تا پايان مقطع متوسطه 
درس خواند و ديپلم گرفت. سپس در سال 1380 
به استخدام ناجا درآمد  و سرانجام در تاريخ بيست 
انجام  حين   1382 سال  ماه  ارديبهشت  پنجم  و 
ماموريت در شهرستان راور به درجه رفيع شهادت 
نائل آمد. مزار وي در گلزار شهداء کرمان مي باشد.

 شهید هادي محمدي

خانواده  در  سال 1343  در  محمدي  هادي  شهيد 
جهان  به  آبادچشم  شاهرخ  روستاي  در  مذهبي 
مي  شرکت  انقالب  اوان  هاي  راهپيمايي  گشوددر 
بسيجي  عنوان  به  نيز  انقالب  پيروزي  از  کردپس 
فعاليت داشت و در زمان تحصيل در اول دبيرستان 
داوطلبانه به جبهه ها اعزام شد و در آن زمان هم 
در جبهه بود و هم درس مي خواند تا مقطع ديپلم 
تحصيل کرد. مدت 7 سال نيز به عنوان پاسدار در 
سپاه خدمت کرد. در سال 68 ازدواج نموده و حاصل 
نيز يک فرزند دختر و يک فرزند پسر  ازدواج  اين 
است. با نيروي انتظامي به عنوان نيروي مردمي و 
داوطلبانه همکاري داشت تا اينکه در تاريخ بيست و 
نهم بهمن ماه سال 79 به همراه گروهي از نيروهاي 
قرارگاه ابوذر کرمان جهت انجام ماموريت در مسير 
گلباف، حرمک اعزام شد که با اشرار مسلح درگير که 
در اين درگيري نامبرده در اثر اصابت تير مستقيم 

اشرار به درجه رفيع شهادت نائل مي شود.
 شهید محمدجواد فرح رو

شهيد گرانقدر در يکم شهريور ماه سال 1344 در 
روستاي هوتک از توابع شهرستان کرمان چشم به 
جهان گشود و در سال 1369 ازدواج کرد که حاصل 
بهمن  ايشان در شانزدهم  بود.  فرزند پسر  آن يک 
ماه سال 1371 در بخش راين به همراه 19 نفر از 
همرزمانش در درگيري با اشرار بر اثر اصابت گلوله 
نائل گرديدند. مزار وي در  به درجه رفيع شهادت 

گلزار شهداء شهر کرمان مي باشد.
 شهید محمدحسین نعمتي

شهيد واالمقام ياد شده در سال 58 در شهر گلباف 
از توابع کرمان به دنيا آمد. دوران دبستان را در شهر 
گلباف به اتمام رساند و سپس به همراه خانواده به 
شهر  در  را  خود  تحصيالت  و  کرد  عزيمت  کرمان 
کرمان تا پايان مقطع فوق ديپلم ادامه داد. به دليل 
عشق و عالقه به نظام مقدس جمهوري اسالمي و 
خدمت به جامعه تصميم به خدمت در لباس مقدس 
ناجا را گرفت و در سال 78 وارد نظام شد در سال 
از  چند سال خدمت در  ازدواج نموده و پس   85
ادامه  براي  به زادگاهش  شهر هاي جوپار و ماهان 
خدمت بازگشت . وي به عنوان فرمانده دسته رزمي 
حوزه انتظامي گلباف در نيمه شب مورخ 85/10/17 
حين گشت زني و انجام وظيفه در درگيري با اشرار 
مسلح به فيض عظماي شهادت نائل آمد . روحش 

شاد و يادش گرامي باشد.
شهید  مهدي پور محي آبادي

   شهيد ياد شده در بيست و دوم بهمن ماه سال 
45 در خانواده اي مذهبي در شهرستان کرمان ديده 
به جهان گشود تا پايان مقطع ابتدايي درس خواند، 
وارد کميته انقالب اسالمي گرديد. در سال 1368 
ازدواج کرد و ثمره اين ازدواج يک فرزند پسر بود که 
آمد. شهيد  به دنيا  بزرگوارش  از شهادت پدر  پس 
اشرار  با  در درگيري  ازدواج  از  ماه پس  گرانقدر 7 
مسلح در ارتفاعات جوپار به درجه رفيع شهادت نائل 

آمد. روحش شاد و يادش گرامي باد.

 شهید  رسول شجاعي باغیني

شهيد رسول شجاعي باغيني در سي ام شهريور ماه 
سال 1356 در شهر کرمان ديده به جهان گشود و تا 
مقطع ديپلم ادامه تحصيل داد و پس از تحصيل به 
خدمت مقدس سربازي مشغول گرديد که در هشتم 
حين  کردستان  منطقه  در   1377 سال  ماه  تير 
درگيري با اشرار مسلح و قاچاقچيان به درجه رفيع 
شهادت نائل آمد . روحش شاد و يادش گرامي باد. 

 شهید درویش روهنده

شهيد معزز ياد شده در فروردين ماه سال 1338 در 
روستای اسفندقه شهرستان جيرفت در يک خانواده 
ابتدايی درس  پايان مقطع  تا  مذهبي متولد شد و 
خواند. ايشان متاهل و دارای دو فرزند دختر و يه 
فرزند پسر می باشند. شهيد معزز در دوم ارديبهشت 
ماه سال 1367 در کوه های نگار شهرستان بردسير 
از  نفر   5 همراه  به  مسلح  اشرار  با  درگيری  در 
همرزمانش به اسارت قاچاقچيان در آمده و پس از 
تحمل شکنجه های فراوان در تاريخ 1367/05/25 

به درجه رفيع شهادت نائل گرديدند.
شهید  جعفر آبادی

 1346 ماه  مهر  دو  در  آبادی  جعفر  شهيد  سروان 
جيرفت  شهرستان  افتاده  دور  روستای  از  يکی  در 
دهستان اسفندقه ودر يک خانواده مذهبی ديده به 
جهان گشود. پس از سپری نمودن دوران کودکی 
پا به  عرصه علم ودانش گذاشت و تحصيالتش را 
به  ادامه داد ودر . 18سالگی  در مقطع  راهنمايی 
جهت عشق و عالقه ای که نظام مقدس  جمهوری 
مقدس   لباس  پوشيدن  به  مصمم  داشت  اسالمی 
نيروی انتظامی )ژاندار مری( شد ،  پس از استخدام 
3 سال در منطقه  شهداد  و پس از آن 4سال در 
هنگام  کرد.  خدمت  کردستان  عملياتی  مناطق  
بازگشت به کرمان در عقيدتی سياسی استان کرمان 
مشغول به کار شد و به جهت پشتکار ی که داشت 
موفق به اخذ ديپلم واز طريق کنکور وارد دانشکده 
افسری شد ،  و بعد از اتمام دوره آموزش افسری 
انتظامی استان کرمان  در معاونت اطالعات نيروی 
به عنوان مدير  نيز  فعاليت شد وسه سال  مشغول 
کارنامه   . کرد  بردسير خدمت  اطالعات شهرستان 
سوابق درخشان وی باعث شد که در سمت فرمانده 
ودر  شود   گرفته  کار  به  ماهان  شهر  انتظامی  ی 
از خود نشان داد و  اين مدت خدمت شايسته ای 
سرانجام در غروب روز جمعه 86/16/16  در جلوي 
رفيع  درجه  به  مبينا  خردسالش  دختر  ديدگان 

شهادت نائل گرديد. 
شهید ناصر پور شیخعلی

در  مذهبي  اي  خانواده  در   1353 سال  در  شهيد 
دنيا  به  کرمان  شهر  توابع  از  اندوهجرد  روستاي 
آمد. از همان اوان کودکي بسيار مهربان و باگذشت 
مي  احترام  مادر خود  و  پدر  به  به خصوص  و  بود 
گذاشت ، به مسائل مذهبي و ديني اهميت فراواني 
مي داد به خواهران و برادر کوچکتر خود نيز نماز 
اول وقت خواندن را گوشزد مي کرد، شهيد معزز 
در روز چهارشنبه مورخ 1374/05/18 در روستاي 
ناجا مورد حمله  با  به همکاری  با توجه  اندوهجرد 
اشرار مسلح قرار گرفته و به درجه رفيع شهادت نائل 

آمد. روحش شاد و يادش گرامي باد.
 شهید  عباس شاهدادی

شهيد گرانقدر ياد شده ، در سيزدهم آبان ماه 1361 
در شهرستان کرمان چشم به جهان گشود. پدرش 
مقطع  پايان  تا  داشت  نام  گلي  مادرش  و  حسن 
نيروي  با  گرفت  ديپلم  و  خواند  درس  متوسطه 
انتظامي همکاري مي کرد تا اينکه در هفتم دي ماه 
1380 در گردان 101 گروهان شهيد رباعي جوشان 
گلبافت در اثر اصابت گلوله سهوي به گردن مجروح 
شد و در بيمارستان شهيد باهنر کرمان به شهادت 
رسيد. مزار وي جنب گلزار شهداء شهر کرمان مي 

باشد. 
 شهیدحمید رضا نقی زاده 

شهيد حميدرضا نقي زاده در دوم مرداد سال 1365 
در شهر کرمان ديده به جهان گشود. اين شهيد عزيز 
از همان کودکي در جلسات قرآن شرکت مي کرد 
تا جايي که در نوجواني حائز رتبه برتر قرآني گرديد 
و از همين سنين فعاليت خود را در پايگاه مسجد 
امام حسين)ع( آغاز کرد. در رشته کامپيوتر تا مقطع 
سپس  کرد.  تحصيل  زاهدان  دانشگاه  در  کارداني 
جهت انجام خدمت سربازي وارد نيروي انتظامي و 
در گروهان مرزي کشتگان از هنگ مرزي سراوان 
استان سيستان و بلوچستان مشغول به خدمت شد. 
کارشناسي  آزمون  در  خدمت  ماه  هشت  طول  در 
شرکت و پذيرفته شد. هنوز مشغول فراهم نمودن 
 1387/11/24 تاريخ  در  که  بود  تحصيل  مقدمات 
مصادف با اربعين ساالر شهيدان پس از اقامه نماز 
صبح حين انجام ماموريت بر اثر انفجار تله انفجاري 
اشرار مسلح در 4 کيلومتري گروهان مرزي کشتگان 
هنگ مرزي سراوان به درجه رفيع شهادت نائل آمد. 

 شهید  عباس فالح پور نسب

شهيد در سال 1347 در روستاي محي آباد کرمان 
به دنيا آمد. در 16 ماهگي پدرش فوت  و مادرش 
ازدواج مجدد نمود که سرپرستي وي را عمويش به 
نام حسين فالح پور برعهده گرفت . وي در سال66به 
استخدام پليس راه در آمد و طي درگيري با اشرار 
ايرانشهر استان  مسلح در منطقه بزمان شهرستان 
سيستان و بلوچستان بر اثر اصابت تير مستقيم به  
همراه يکي از همرزمانش به نام ناصر اميد به درجه 
رفيع شهادت نائل آمد. مزار شهيد در گلزار شهداي 

اشکذر يزد مي باشد.

معرفی چند تن از شهدای عرصه نظم و امنیت
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 . يؿاؼ ٔي ظؼ گهؿاؼ نٓعاي ؾاظگاْم ٔاقغ اقت. َائم گؽظيعنٓاظت فيض گهٕنّ بّ 
 
 
 
 

 قؼيع يٕقي َژاظ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ظؼ بطم نٓعاظ ظؼضإَاظِ اي  8535نٓيع قؼيع يٕقي َژاظ ظؼ قال 
يػْبي ظيعِ بّ خٓاٌ گهٕظ تا پاياٌ يقطغ تسصيهي يتٕقطّ ظؼـ 

ضٕاَع قپف بّ ػُٕاٌ قؽباؾ ژاَعايؽي بّ خبّٓ ْاي زق ػهيّ باطم 
ظؼ يُطقّ آباظاٌ )اؼَٔع ؼٔظ( بؽ اثؽ  8535ٔ ظؼ قال نع اػؿاو 

 نع.پاؼِ ظنًٍ بؼثي بّ فيض ػظيى نٓاظت َائم اصابت تؽكم ضً
 
 
 
 
  ٓيع يديع اييؽين
 
 
 
 
 
 
 
 

ظؼ ضإَاظِ اي يػْبي ظؼ نٓؽ كؽياٌ  8533ظؼ چٓاؼو اؼظيبٓهت قال  يديع اکبؽینٓيع 
ػالقّ ضاصي بّ يقاو يؼظى ؼْبؽي ٔ آيت ٔ ظؼ يؽاقًًػْبي نؽكت يي كؽظ، بّ ظَيا آيع 
، ظؼ چٓاؼو ظؼ َاخا اقتطعاو گؽظيع 18 ظؼ قال ٔ با ؼٔزيّ بكيديهللا بٓدت ظانت 
ٔ اؾ َازيّ نع با انؽاؼ يكهر ظؼگيؽ ظؼ ُْگاو اخؽاي طؽذ يٓاؼ  81اؼظيبٓهت قال 

 اقت نعِنٓاظت َائم قفكّ قيُّ يٕؼظ اصابت گهٕنّ قؽاؼ گؽفتّ ٔ بّ فيض 
 
  
 
 

 ؾاظِ يزكيٍ قؽباَنٓيع  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نعِ ياظ  ياِ ظؼ  نٓيع  ٓؽ  کى ي قتاٌ  8531ي بغ نٓؽ يّ اؾ تٕا کِٕ باظايٕئ قتاي  ظؼ ؼٔ
کؽياٌ يتٕنع نع. پعؼل کؽيى، کهأؼؾ بٕظ ٔ ياظؼل يؽيى َاو ظانت. تا پاياٌ يقطغ 
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ظؼ ؼٔقتاي باب تُگم اؾ تٕابغ نٓؽقتاٌ ؾؼَع ظؼ  8/8/31تاؼيص نٓيع ظؼ 
ظيپهى ظؼـ ضٕاَع ، اؾ ًْاٌ ضإَاظِ اي يػْبي ظيعِ بّ خٓاٌ گهٕظ تا يقطغ 

 11كٕظكي ػالقّ ؾياظي بّ يؽاقى يػْبي ظانت ، ػضٕ بكيح بٕظ ظؼ يٓؽ ياِ قال 
بّ ضعيت يقعـ قؽباؾي اػؿاو، ظٔؼِ آيٕؾل ؼا ظؼ يؽكؿ آيٕؾل بيؽخُع طي ًَٕظِ ٔ قپف بؽاي 

 ياِ اؾ ضعيت قؽباؾي ظؼ تاؼيص 8اظايّ ضعيت بّ تايباظ يهٓع اػؿاو نع ٔ پف اؾ گػنت 
 ظؼگيؽي با انؽاؼ يكهر بّ فيض ػظًاي نٓاظت َائم آيع. 11/33/15

 
 

 
 ٍضعيت ضْيذ: حويذ رضا ًقی سادُ 

 
 
 
 
 
 

 
 

ظؼ نٓؽ كؽياٌ ظيعِ بّ خٓاٌ  8533نٓيع زًيعؼضا َقي ؾاظِ ظؼ ظٔو يؽظاظ قال 
هكات قؽآٌ نؽكت يي كؽظ تا خايي كّ گهٕظ. ايٍ نٓيع ػؿيؿ اؾ ًْاٌ كٕظكي ظؼ خ

ظؼ َٕخٕاَي زائؿ ؼتبّ بؽتؽ قؽآَي گؽظيع ٔ اؾ ًْيٍ قُيٍ فؼانيت ضٕظ ؼا ظؼ 
پايگاِ يكدع اياو زكيٍ)ع( آغاؾ كؽظ. ظؼ ؼنتّ كايپيٕتؽ تا يقطغ كاؼظاَي ظؼ 
ظاَهگاِ ؾاْعاٌ تسصيم كؽظ. قپف خٓت اَداو ضعيت قؽباؾي ٔاؼظ َيؽٔي اَتظايي 

يؽؾي كهتگاٌ اؾ ُْگ يؽؾي قؽأاٌ اقتاٌ قيكتاٌ ٔ بهٕچكتاٌ  ٔ ظؼ گؽْٔاٌ
يهغٕل بّ ضعيت نع. ظؼ طٕل ْهت ياِ ضعيت ظؼ آؾيٌٕ كاؼنُاقي نؽكت ٔ پػيؽفتّ 

 13/88/8513نع. ُْٕؾ يهغٕل فؽاْى کؽظٌ يقعيات تسصيم بٕظ كّ ظؼ تاؼيص 
ٕؼيت بؽ يصاظف با اؼبؼيٍ قاالؼ نٓيعاٌ پف اؾ اقايّ ًَاؾ صبر زيٍ اَداو ياي

كيهٕيتؽي گؽْٔاٌ يؽؾي كهتگاٌ ُْگ  3اثؽ اَفداؼ تهّ اَفداؼي انؽاؼ يكهر ظؼ 
 . يؽؾي قؽأاٌ بّ ظؼخّ ؼفيغ نٓاظت َائم آيع

 
 

 
 

 محسن دایی زاده شهيد  
 
 
 
 

 
ػٙيض گزأمضر صر ػؼُ ِٙزِاٖ ٘شارٚطيصضٚ ػصت ػغ صر سأٛاصٖ اي ِذ٘ثي 

ْ چؼُ تٗ جٙاْ گؼٛص. تعض اس گذرأضْ صٚراْ تذصيً صر ِمطع صر ػٙز وزِا
ِتٛططٗ ٚ اسذ ِضرن صيپٍُ تٗ سضِت طزتاسي صر ٔيزٚي صريايي ارتغ اعشاَ 

ػض ٚ پض اس پاياْ سضِت ِمضص طزتاسي تٗ صٌيً عاللٗ ٚافز تٗ سضِت صر 
تٗ اطتشضاَ ٔاجا صر آِض، صر ضّٓ صر داي  10/10/0930ٔاجا صر تاريز 

صيً صر رػتٗ ٔزَ افشار واِپيٛتز صر صأؼگاٖ آساص ٚادض اصاِٗ تذ
تزصطيز تٛصٖ اطت، ٚي ِضتي ٔيش صر يگاْ تىاٚري ػٙزطتاْ راٚر سضِت کزص 

ٚ تٗ صٛرت صاٚطٍثأٗ، تزاي پاطضاري اس دزيُ وؼٛر اطالِي تماضاي 
أتماي تٗ ِٕاطك عٍّياتي اطتاْ طيظتاْ ٚ تٍٛچظتاْ را ّٔٛص. صر تاريز 

تا صستز ساٌٗ سٛص تٗ ٔاَ سأُ رليٗ اِيزي گٛر اسصٚاج کزص  01/00/0931
جٙت سيارت تٗ عتثات  10/10/0930ٚ لزار تٛص ػٙيض ِعشس صر تاريز 
صر ٔمطٗ صفز ِزسي صر ٕ٘گ  10/10/0930عاٌيات ر٘ظپار ػٛص وٗ صر تاريز 
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قال  ًعي ظؼ  ْاظي يس ناْؽش  8535نٓيع  قتاي  يػْبي ظؼ ؼٔ ضإَاظِ  ظؼ 

ك يي  نؽكت  قالب  ْاي أاٌ اَ ًايي  هٕظظؼ ؼاْپي ٓاٌ گ بّ خ هى  ؽظپف اؾ آباظچ
پيؽٔؾي اَقالب َيؿ بّ ػُٕاٌ بكيدي فؼانيت ظانت ٔ ظؼ ؾياٌ تسصيم ظؼ أل 
ظبيؽقتاٌ ظأطهباَّ بّ خبّٓ ْا اػؿاو نع ٔ ظؼ آٌ ؾياٌ ْى ظؼ خبّٓ بٕظ 

قال َيؿ بّ ػُٕاٌ  3ٔ ْى ظؼـ يي ضٕاَع تا يقطغ ظيپهى تسصيم كؽظ. يعت 
ٔ زاصم ايٍ اؾظٔاج  اؾظٔاج ًَٕظِ 31پاقعاؼ ظؼ قپاِ ضعيت کؽظ. ظؼ قال 

ُٕاٌ  بّ ػ ظايي  يؽٔي اَت با َ قت.  كؽ ا َع پ يك فؽؾ تؽ ٔ  َع ظض يك فؽؾ يؿ  َ
ٓى  كت ٔ َ تاؼيص بي كّ ظؼ  تا ايُ نت  كاؼي ظا ًْ َّ يي ٔ ظأطهبا يؽٔي يؽظ َ

بّ ًْؽاِ گؽْٔي اؾ َيؽْٔاي قؽاؼگاِ ابٕغؼ كؽياٌ خٓت  38بًٍٓ ياِ قال 
كّ با انؽاؼ يكهر ظؼگيؽ  اَداو يايٕؼيت ظؼ يكيؽ گهباف، زؽيك اػؿاو نع

كّ ظؼ ايٍ ظؼگيؽي َايبؽظِ ظؼ اثؽ اصابت تيؽ يكتقيى انؽاؼ بّ ظؼخّ ؼفيغ 
 نٓاظت َائم يي نٕظ.

 
 
 

 
 

 يسًعخٕاظ فؽذ ؼٔ نٓيع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صر رٚطتاي ٘ٛته اس تٛاتع ػٙزطتاْ وزِاْ  0911ػٙيض گزأمضر صر يىُ ػٙزيٛر ِاٖ طاي 
کزص وٗ داصً آْ يه فزسٔض پظز تٛص. ايؼاْ اسصٚاج  0903چؼُ تٗ جٙاْ گؼٛص ٚ صر طاي 

ٔفز اس ّ٘زسِأغ صر صرگيزي  03صر تشغ رايٓ تٗ ّ٘زاٖ  0930صر ػأشصُ٘ تّٙٓ ِاٖ طاي 
تا اػزار تز اثز اصاتت گٌٍٛٗ تٗ صرجٗ رفيع ػٙاصت ٔائً گزصيضٔض. ِشار ٚي صر گٍشار 

 ػٙضاء ػٙز وزِاْ ِي تاػض.
 

 
 

 
 يسًعزكيٍ َؼًتي نٓيع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

صر ػٙز گٍثاف اس تٛاتع وزِاْ  10ِماَ ياص ػضٖ صر طاي ػٙيض ٚاال
تٗ صٔيا آِض. صٚراْ صتظتاْ را صر ػٙز گٍثاف تٗ اتّاَ رطأض ٚ 
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ٙٛري  مضص جّ ظاَ ِ تٗ ٔ لٗ  تٗ عال صّيُ  عٗ ت تٗ جاِ سضِت  طالِي ٚ  ا
ٚارص ٔظاَ ػض صر  30سضِت صر ٌثاص ِمضص ٔاجا را گزفت ٚ صر طاي 

اسصٚاج ّٔٛصٖ ٚ پض اس  چٕض طاي سضِت صر ػٙز ٘اي جٛپار  01طاي 
ٕٛاْ  تٗ ع ؼت . ٚي  سضِت تاسگ  ِٗ تزاي اصا گا٘غ  تٗ ساص ٘اْ  ٚ ِا

ِٛ ػة   ّٗ ثاف صر ٔي ظاِي گٍ دٛسٖ أت ِي  طتٗ رس ٔضٖ ص رر فزِا
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ظبيؽقتاٌ ظأطهباَّ بّ خبّٓ ْا اػؿاو نع ٔ ظؼ آٌ ؾياٌ ْى ظؼ خبّٓ بٕظ 

قال َيؿ بّ ػُٕاٌ  3ٔ ْى ظؼـ يي ضٕاَع تا يقطغ ظيپهى تسصيم كؽظ. يعت 
ٔ زاصم ايٍ اؾظٔاج  اؾظٔاج ًَٕظِ 31پاقعاؼ ظؼ قپاِ ضعيت کؽظ. ظؼ قال 

ُٕاٌ  بّ ػ ظايي  يؽٔي اَت با َ قت.  كؽ ا َع پ يك فؽؾ تؽ ٔ  َع ظض يك فؽؾ يؿ  َ
ٓى  كت ٔ َ تاؼيص بي كّ ظؼ  تا ايُ نت  كاؼي ظا ًْ َّ يي ٔ ظأطهبا يؽٔي يؽظ َ
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ديٓ گؼت سٔي ٚ أجاَ ٚظيفٗ صر صرگيزي تا اػزار ِظٍخ  03/01/01
 تٗ فيض عظّاي ػٙاصت ٔائً آِض . رٚدغ ػاص ٚ ياصع گزاِي تاػض.

 
 
 
 

 
 يٓعي پٕؼ يسي آباظي نٓيع 

 
 
 
 
 
 
 

 
طاي     ِاٖ   ّٓ ظت ٚ صَٚ تٙ ػضٖ صر تي ياص  سأٛاصٖ صر  11ػٙيض 

اي ِذ٘ثي صر ػٙزطتاْ وزِاْ صيضٖ تٗ جٙاْ گؼٛص تا پاياْ ِمطع 
طاي  يض. صر  طالِي گزص مالب ا تٗ أ ٔض، ٚارص وّي تضايي صرص سٛا ات

اسصٚاج کزص ٚ ثّزٖ ايٓ اسصٚاج يه فزسٔض پظز تٛص وٗ پض  0900
ِاٖ پض  3اس ػٙاصت پضر تشرگٛارع تٗ صٔيا آِض. ػٙيض گزأمضر 

يز تٗ اس اسصٚاج صر صرگ پار  عات جٛ ظٍخ صر ارتفا ػزار ِ تا ا ي 
 ؼٔزم ناظ ٔ ياظل گؽايي باظ.صرجٗ رفيع ػٙاصت ٔائً آِض. 

 
 
 

 
 رسَل ضجاعی باغيٌی ضْيذ  

 
 
 
 

 
 

صر  0910ػٙيض رطٛي ػجاعي تاغيٕي صر طي اَ ػٙزيٛر ِاٖ طاي 
اِٗ تذصيً ػٙز وزِاْ صيضٖ تٗ جٙاْ گؼٛص ٚ تا ِمطع صيپٍُ اص

صاص ٚ پض اس تذصيً تٗ سضِت ِمضص طزتاسي ِؼغٛي گزصيض وٗ صر 
صر ِٕطمٗ وزصطتاْ ديٓ صرگيزي تا  0933٘ؼتُ تيز ِاٖ طاي 

اػزار ِظٍخ ٚ لاچالچياْ تٗ صرجٗ رفيع ػٙاصت ٔائً آِض . 
  ؼٔزم ناظ ٔ ياظل گؽايي باظ.

 
 

 ظؼٔيم ؼُْٔعِ نٓيع 
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اسصٚاج کزص ٚ ثّزٖ ايٓ اسصٚاج يه فزسٔض پظز تٛص وٗ پض  0900
ِاٖ پض  3اس ػٙاصت پضر تشرگٛارع تٗ صٔيا آِض. ػٙيض گزأمضر 
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 بسوِ تعالی
 
 

 
 
 

 ػباـ ناْعاظی نٓيع  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

صر ػٙزطتاْ  0900مضر ياص ػضٖ ، صر طيشصُ٘ آتاْ ِاٖ ػٙيض گزأ
وزِاْ چؼُ تٗ جٙاْ گؼٛص. پضرع دظٓ ٚ ِاصرع گٍي ٔاَ صاػت تا 
پاياْ ِمطع ِتٛططٗ صرص سٛأض ٚ صيپٍُ گزفت تا ٔيزٚي أتظاِي 

 010صر گزصاْ  0901ّ٘ىاري ِي وزص تا ايٕىٗ صر ٘فتُ صي ِاٖ 
ز اصاتت گٌٍٛٗ طٙٛي تٗ گزٚ٘اْ ػٙيض رتاعي جٛػاْ گٍثافت صر اث

گزصْ ِجزٚح ػض ٚ صر تيّارطتاْ ػٙيض تإ٘ز وزِاْ تٗ ػٙاصت 
 گٍشار ػٙضاء ػٙز وزِاْ ِي تاػض.  جٕةرطيض. ِشار ٚي 

 
 
 

  زًيع ؼضا َقی ؾاظِنٓيع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ظؼ نٓؽ كؽياٌ ظيعِ بّ خٓاٌ  8533نٓيع زًيعؼضا َقي ؾاظِ ظؼ ظٔو يؽظاظ قال 

ٕظكي ظؼ خهكات قؽآٌ نؽكت يي كؽظ تا خايي كّ گهٕظ. ايٍ نٓيع ػؿيؿ اؾ ًْاٌ ك
ظؼ َٕخٕاَي زائؿ ؼتبّ بؽتؽ قؽآَي گؽظيع ٔ اؾ ًْيٍ قُيٍ فؼانيت ضٕظ ؼا ظؼ 
پايگاِ يكدع اياو زكيٍ)ع( آغاؾ كؽظ. ظؼ ؼنتّ كايپيٕتؽ تا يقطغ كاؼظاَي ظؼ 
ظاَهگاِ ؾاْعاٌ تسصيم كؽظ. قپف خٓت اَداو ضعيت قؽباؾي ٔاؼظ َيؽٔي اَتظايي 

ظؼ گؽْٔاٌ يؽؾي كهتگاٌ اؾ ُْگ يؽؾي قؽأاٌ اقتاٌ قيكتاٌ ٔ بهٕچكتاٌ ٔ 
يهغٕل بّ ضعيت نع. ظؼ طٕل ْهت ياِ ضعيت ظؼ آؾيٌٕ كاؼنُاقي نؽكت ٔ پػيؽفتّ 

 13/88/8513نع. ُْٕؾ يهغٕل فؽاْى ًَٕظٌ يقعيات تسصيم بٕظ كّ ظؼ تاؼيص 
اَداو يايٕؼيت بؽ  يصاظف با اؼبؼيٍ قاالؼ نٓيعاٌ پف اؾ اقايّ ًَاؾ صبر زيٍ

كيهٕيتؽي گؽْٔاٌ يؽؾي كهتگاٌ ُْگ  3اثؽ اَفداؼ تهّ اَفداؼي انؽاؼ يكهر ظؼ 
 . يؽؾي قؽأاٌ بّ ظؼخّ ؼفيغ نٓاظت َائم آيع
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ٕظكي ظؼ خهكات قؽآٌ نؽكت يي كؽظ تا خايي كّ گهٕظ. ايٍ نٓيع ػؿيؿ اؾ ًْاٌ ك
ظؼ َٕخٕاَي زائؿ ؼتبّ بؽتؽ قؽآَي گؽظيع ٔ اؾ ًْيٍ قُيٍ فؼانيت ضٕظ ؼا ظؼ 
پايگاِ يكدع اياو زكيٍ)ع( آغاؾ كؽظ. ظؼ ؼنتّ كايپيٕتؽ تا يقطغ كاؼظاَي ظؼ 
ظاَهگاِ ؾاْعاٌ تسصيم كؽظ. قپف خٓت اَداو ضعيت قؽباؾي ٔاؼظ َيؽٔي اَتظايي 

ظؼ گؽْٔاٌ يؽؾي كهتگاٌ اؾ ُْگ يؽؾي قؽأاٌ اقتاٌ قيكتاٌ ٔ بهٕچكتاٌ ٔ 
يهغٕل بّ ضعيت نع. ظؼ طٕل ْهت ياِ ضعيت ظؼ آؾيٌٕ كاؼنُاقي نؽكت ٔ پػيؽفتّ 

 13/88/8513نع. ُْٕؾ يهغٕل فؽاْى ًَٕظٌ يقعيات تسصيم بٕظ كّ ظؼ تاؼيص 
اَداو يايٕؼيت بؽ  يصاظف با اؼبؼيٍ قاالؼ نٓيعاٌ پف اؾ اقايّ ًَاؾ صبر زيٍ

كيهٕيتؽي گؽْٔاٌ يؽؾي كهتگاٌ ُْگ  3اثؽ اَفداؼ تهّ اَفداؼي انؽاؼ يكهر ظؼ 
 . يؽؾي قؽأاٌ بّ ظؼخّ ؼفيغ نٓاظت َائم آيع

 
 

 
 

 عباس فالح پَر ًسب ضْيذ  
 
 
 
 

 
جذد ًوَد كِ سزپزستتی ٍی را  هاّگی پذرش فَت  ٍ هادرش اسدٍاج ه 71در رٍستای هحی آباد كزهاى بِ دًيا آهذ. در  7431ضْيذ در سال 

بِ استخذام پليس راُ در آهذ ٍ طی درگيزی با اضزار هسلح در هٌطقِ بشهتاى  11عوَيص بِ ًام حسيي فالح پَر بزعْذُ گزفت . ٍی در سال
  ِ درجتِ رفيت     ضْزستاى ايزاًطْز استاى سيستاى ٍ بلَچستاى بز اثز اصابت تيز هستقين بِ  ّوزاُ يكی اس ّوزسهاًص بِ ًام ًاصز اهيتذ بت

 ضْادت ًائل آهذ. هشار ضْيذ در گلشار ضْذای اضكذر يشد هی باضذ.
 
 
 

 
ظؼ ؼٔقتای اقفُعقّ نٓؽقتاٌ خيؽفت  8551ؿؾ ياظ نعِ ظؼ فؽٔؼظيٍ ياِ قال نٓيع يؼ

هاٌ  َع. اي تعايی ظؼـ ضٕا طغ اب ياٌ يق تا پا نع ٔ  نع  يػْبي يتٕ ضإَاظِ  يك  ظؼ 
ؼؿؾ ظؼ ظٔو  نٓيع ي نُع.  يی با كؽ  َع پ يّ فؽؾ تؽ ٔ  َع ظض ْم ٔ ظاؼای ظٔ فؽؾ يتا

ياِ هت  قتاٌ بؽظ 8533 قال اؼظيبٓ گاؼ نٓؽ ْای َ کِٕ  نؽاؼ ظؼ  با ا يؽی  قيؽ ظؼ ظؼگ
ًؽاِ  بّ ْ كهر  ًم  3ي پف اؾ تس يعِ ٔ  ياٌ ظؼ آ قاؼت قاچاقچ بّ ا ياَم  فؽ اؾ ًْؽؾ َ

 بّ ظؼخّ ؼفيغ نٓاظت َائم گؽظيعَع. 13/33/8533نکُدّ ْای فؽأاٌ ظؼ تاؼيص 
 
 
 

 
 جعفز آبادی ضْيذ 

 
 
 
 
 
 

 
در یکی اس ريستاای دير اتاتادٌ شُزستاان جیزتتس دَ تاان استفىذ ٍ يدر یت          6431دي مُز ماٌ  سزيان شُیذ جعفز آبادی در

خاوًادٌ مذَبی دیذٌ بٍ جُان گشًد. پس اس سپزی ومًدن ديران کًدکی پا بٍ  عزصٍ علم يداوش گذاشس ي تحصیالتش را در 
مقتذ   جمُتًری استالمی داشتس مصتمم بتٍ        سالگی بٍ جُس عشق ي عال تٍ ای کتٍ ومتا    61مقطع  راَىمایی ادامٍ داد يدر . 

ستال در  3سال در مىطقٍ  شتُذاد  ي پتس اس آن    4شذ ،  پس اس اساخذا   )ژاندار مری(پًشیذن لبا  مقذ   ویزيی اوامامی 
مىاطق  عملیاتی کزدساان خذمس کزد. َىگا  باسگشس بٍ کزمان در عقیذتی سیاسی اساان کزمان مشغًل بٍ کار شذ ي بٍ جُس 

ی کٍ داشس مًتق بٍ اخذ دیپلم ياس طزیق کىکًر يارد داوشکذٌ ات زی شذ ،  ي بعذ اس اتما  ديرٌ آمتًس  ات تزی در   پشاکار 
معايوس اطالعات ویزيی اوامامی اساان کزمان مشغًل تعالیس شذ يسٍ سال ویش بٍ عىًان مذیز اطالعات شُزساان بزدسیز خذمس 

ر سمس تزماوذٌ ی اوامامی شُز ماَان بتٍ کتار گزتاتٍ شتًد  يدر ایته متذت       کزد . کاروامٍ سًابق درخشان يی باعث شذ کٍ د
در جلًی دیذگان دخاتز خزدستالش مبیىتا بتٍ       61/61/11خذمس شای اٍ ای اس خًد وشان داد ي سزاوجا  در غزيب ريس جمعٍ 

 درجٍ رتیع شُادت وائل گزدیذ. 

 
 
 
 
 
 

 َاصؽ پٕؼ نيطؼهی نٓيع
 

 
ظؼ ضإَاظِ اي يػْبي ظؼ ؼٔقتاي اَعْٔدؽظ اؾ تٕابغ  8535نٓيع ظؼ قال 

اؾ ًْاٌ أاٌ كٕظكي بكياؼ يٓؽباٌ ٔ باگػنت  .نٓؽ كؽياٌ بّ ظَيا آيع
بٕظ ٔ بّ ضصٕو بّ پعؼ ٔ ياظؼ ضٕظ ازتؽاو يي گػانت ، بّ يكائم يػْبي 
يؿ  ضٕظ َ كٕچکتؽ  بؽاظؼ  ضٕاْؽاٌ ٔ  بّ  يي ظاظ  َي  يت فؽأا ُي اًْ ٔ ظي

َع قت ضٕا ًاؾ أل ٔ نُبّ  ٌَ ؼؿؾ ظؼ ؼٔؾ چٓاؼ نٓيع ي کؽظ،  يي  نؿظ  ؼا گٕ
ظؼ ؼٔقتاي اَعْٔدؽظ با تٕخّ بّ ًْکاؼی با َاخا يٕؼظ  81/33/8533يٕؼش 

ؼٔزم زًهّ انؽاؼ يكهر قؽاؼ گؽفتّ ٔ بّ ظؼخّ ؼفيغ نٓاظت َائم آيع. 
 ناظ ٔ ياظل گؽايي باظ.

 
ظؼ ؼٔقتای اقفُعقّ نٓؽقتاٌ خيؽفت  8551ؿؾ ياظ نعِ ظؼ فؽٔؼظيٍ ياِ قال نٓيع يؼ

هاٌ  َع. اي تعايی ظؼـ ضٕا طغ اب ياٌ يق تا پا نع ٔ  نع  يػْبي يتٕ ضإَاظِ  يك  ظؼ 
ؼؿؾ ظؼ ظٔو  نٓيع ي نُع.  يی با كؽ  َع پ يّ فؽؾ تؽ ٔ  َع ظض ْم ٔ ظاؼای ظٔ فؽؾ يتا

ياِ هت  قتاٌ بؽظ 8533 قال اؼظيبٓ گاؼ نٓؽ ْای َ کِٕ  نؽاؼ ظؼ  با ا يؽی  قيؽ ظؼ ظؼگ
ًؽاِ  بّ ْ كهر  ًم  3ي پف اؾ تس يعِ ٔ  ياٌ ظؼ آ قاؼت قاچاقچ بّ ا ياَم  فؽ اؾ ًْؽؾ َ

 بّ ظؼخّ ؼفيغ نٓاظت َائم گؽظيعَع. 13/33/8533نکُدّ ْای فؽأاٌ ظؼ تاؼيص 
 
 
 

 
 جعفز آبادی ضْيذ 

 
 
 
 
 
 

 
در یکی اس ريستاای دير اتاتادٌ شُزستاان جیزتتس دَ تاان استفىذ ٍ يدر یت          6431دي مُز ماٌ  سزيان شُیذ جعفز آبادی در

خاوًادٌ مذَبی دیذٌ بٍ جُان گشًد. پس اس سپزی ومًدن ديران کًدکی پا بٍ  عزصٍ علم يداوش گذاشس ي تحصیالتش را در 
مقتذ   جمُتًری استالمی داشتس مصتمم بتٍ        سالگی بٍ جُس عشق ي عال تٍ ای کتٍ ومتا    61مقطع  راَىمایی ادامٍ داد يدر . 

ستال در  3سال در مىطقٍ  شتُذاد  ي پتس اس آن    4شذ ،  پس اس اساخذا   )ژاندار مری(پًشیذن لبا  مقذ   ویزيی اوامامی 
مىاطق  عملیاتی کزدساان خذمس کزد. َىگا  باسگشس بٍ کزمان در عقیذتی سیاسی اساان کزمان مشغًل بٍ کار شذ ي بٍ جُس 

ی کٍ داشس مًتق بٍ اخذ دیپلم ياس طزیق کىکًر يارد داوشکذٌ ات زی شذ ،  ي بعذ اس اتما  ديرٌ آمتًس  ات تزی در   پشاکار 
معايوس اطالعات ویزيی اوامامی اساان کزمان مشغًل تعالیس شذ يسٍ سال ویش بٍ عىًان مذیز اطالعات شُزساان بزدسیز خذمس 

ر سمس تزماوذٌ ی اوامامی شُز ماَان بتٍ کتار گزتاتٍ شتًد  يدر ایته متذت       کزد . کاروامٍ سًابق درخشان يی باعث شذ کٍ د
در جلًی دیذگان دخاتز خزدستالش مبیىتا بتٍ       61/61/11خذمس شای اٍ ای اس خًد وشان داد ي سزاوجا  در غزيب ريس جمعٍ 

 درجٍ رتیع شُادت وائل گزدیذ. 

 
 
 
 
 
 

 َاصؽ پٕؼ نيطؼهی نٓيع
 

 
ظؼ ضإَاظِ اي يػْبي ظؼ ؼٔقتاي اَعْٔدؽظ اؾ تٕابغ  8535نٓيع ظؼ قال 

اؾ ًْاٌ أاٌ كٕظكي بكياؼ يٓؽباٌ ٔ باگػنت  .نٓؽ كؽياٌ بّ ظَيا آيع
بٕظ ٔ بّ ضصٕو بّ پعؼ ٔ ياظؼ ضٕظ ازتؽاو يي گػانت ، بّ يكائم يػْبي 
يؿ  ضٕظ َ كٕچکتؽ  بؽاظؼ  ضٕاْؽاٌ ٔ  بّ  يي ظاظ  َي  يت فؽأا ُي اًْ ٔ ظي

َع قت ضٕا ًاؾ أل ٔ نُبّ  ٌَ ؼؿؾ ظؼ ؼٔؾ چٓاؼ نٓيع ي کؽظ،  يي  نؿظ  ؼا گٕ
ظؼ ؼٔقتاي اَعْٔدؽظ با تٕخّ بّ ًْکاؼی با َاخا يٕؼظ  81/33/8533يٕؼش 

ؼٔزم زًهّ انؽاؼ يكهر قؽاؼ گؽفتّ ٔ بّ ظؼخّ ؼفيغ نٓاظت َائم آيع. 
 ناظ ٔ ياظل گؽايي باظ.

ٔفز  0ِزسي ِيزجاٖٚ صر صرگيزي تا گزٚ٘ه ِعأض جيغ اٌظٍُ تٗ ّ٘زاٖ 
أغ، تٗ آرسٚي سٛيغ وٗ ػٙاصت ٚ سيارت طزٚر ٚ ِٛاليغ صيگز اس ّ٘زسِ

دضزت اتاعثضا... اٌذظيٓ تٛص ٔائً گزصيض. گفتٕي اطت ِشار ِطٙز ٚي صر 
 گٍشار ػٙضاء ػٙز وزِاْ ِي تاػض.

 
 

 
 هحوذرضا فذايی رايٌی:ضْيذ  

 
 
 
 
 
 

ظؼ نٓؽ خيؽفت ظيعِ بّ خٓاٌ گهٕظ ظٔؼاٌ  13/33/8538نٓيع يسًعؼضا فعايي ظؼ تاؼيص 
سصيالت ضٕظ ؼا ظؼ ًْاٌ نٓؽ قپؽي ًَٕظ. نٓيع گؽاَقعؼ فؽظي يٕيٍ، ظنكٕؾ، با ايًاٌ، ت

ػانق ضاَّ ٔ ضإَاظِ ضٕظ، يؼتقع بّ ظيٍ اقالو، ػانق ضعيت بّ يًهكت با زضٕؼ پؽنٕؼ 
ضٕظ ظؼ خبّٓ ْاي زق ػهيّ باطم با ٔخٕظ قٍ ٔ قال كى )با اقتفاظِ اؾ نُاقُايّ 

نٓاظت طهبي، نٓيع با ؼقيعٌ قٍ قإََي خٓت اَداو  بؽظاؼ بؿؼگتؽ( ٔ ظاؼاي ؼٔزيّ
ضعيت يقعـ قؽباؾي بّ ػضٕيت ژاَعاؼيؽي قابق ظؼ آيعِ ٔ بّ اقتاٌ ْؽيؿگاٌ اػؿاو ٔ 

با ؾباٌ ؼٔؾِ ظػٕت زق ؼا نبيك گفت ٔ بّ ظؼخّ نٓاظت َائم  15/81/8533ظؼ تاؼيص 
 آيع.

 

 
 

 
 يدتبي كًاني نٓيع

 
 
 
 
 
 
 

 
صر وزِاْ صيضٖ تٗ جٙاْ  0900ػٙيض گزأمضر صر ٘فتُ تيز ِاٖ طاي 

طپض صر  فت.  يپٍُ گز ٔض ٚ ص ططٗ صرص سٛا طع ِتٛ ياْ ِم تا پا ؼٛص.  گ
ظت ٚ  0901طاي  تاريز تي طزأجاَ صر  ِض  ٚ  جا صرآ طتشضاَ ٔا تٗ ا

طاي  ِاٖ  ؼت  طتاْ  0900پٕجُ ارصيثٙ يت صر ػٙز جاَ ِاِٛر ديٓ أ
تٗ ػٙضاء  راٚر  ٍشار  ِشار ٚي صر گ ِض.  ئً آ ػٙاصت ٔا يع  جٗ رف صر

 .وزِاْ ِي تاػض
 
 
 

 
 ْاظي يسًعي نٓيع 

 
 
 
 
 
 
 

 

ٔفز  0ِزسي ِيزجاٖٚ صر صرگيزي تا گزٚ٘ه ِعأض جيغ اٌظٍُ تٗ ّ٘زاٖ 
أغ، تٗ آرسٚي سٛيغ وٗ ػٙاصت ٚ سيارت طزٚر ٚ ِٛاليغ صيگز اس ّ٘زسِ

دضزت اتاعثضا... اٌذظيٓ تٛص ٔائً گزصيض. گفتٕي اطت ِشار ِطٙز ٚي صر 
 گٍشار ػٙضاء ػٙز وزِاْ ِي تاػض.

 
 

 
 هحوذرضا فذايی رايٌی:ضْيذ  

 
 
 
 
 
 

ظؼ نٓؽ خيؽفت ظيعِ بّ خٓاٌ گهٕظ ظٔؼاٌ  13/33/8538نٓيع يسًعؼضا فعايي ظؼ تاؼيص 
سصيالت ضٕظ ؼا ظؼ ًْاٌ نٓؽ قپؽي ًَٕظ. نٓيع گؽاَقعؼ فؽظي يٕيٍ، ظنكٕؾ، با ايًاٌ، ت

ػانق ضاَّ ٔ ضإَاظِ ضٕظ، يؼتقع بّ ظيٍ اقالو، ػانق ضعيت بّ يًهكت با زضٕؼ پؽنٕؼ 
ضٕظ ظؼ خبّٓ ْاي زق ػهيّ باطم با ٔخٕظ قٍ ٔ قال كى )با اقتفاظِ اؾ نُاقُايّ 

نٓاظت طهبي، نٓيع با ؼقيعٌ قٍ قإََي خٓت اَداو  بؽظاؼ بؿؼگتؽ( ٔ ظاؼاي ؼٔزيّ
ضعيت يقعـ قؽباؾي بّ ػضٕيت ژاَعاؼيؽي قابق ظؼ آيعِ ٔ بّ اقتاٌ ْؽيؿگاٌ اػؿاو ٔ 

با ؾباٌ ؼٔؾِ ظػٕت زق ؼا نبيك گفت ٔ بّ ظؼخّ نٓاظت َائم  15/81/8533ظؼ تاؼيص 
 آيع.

 

 
 

 
 يدتبي كًاني نٓيع

 
 
 
 
 
 
 

 
صر وزِاْ صيضٖ تٗ جٙاْ  0900ػٙيض گزأمضر صر ٘فتُ تيز ِاٖ طاي 

طپض صر  فت.  يپٍُ گز ٔض ٚ ص ططٗ صرص سٛا طع ِتٛ ياْ ِم تا پا ؼٛص.  گ
ظت ٚ  0901طاي  تاريز تي طزأجاَ صر  ِض  ٚ  جا صرآ طتشضاَ ٔا تٗ ا

طاي  ِاٖ  ؼت  طتاْ  0900پٕجُ ارصيثٙ يت صر ػٙز جاَ ِاِٛر ديٓ أ
تٗ ػٙضاء  راٚر  ٍشار  ِشار ٚي صر گ ِض.  ئً آ ػٙاصت ٔا يع  جٗ رف صر

 .وزِاْ ِي تاػض
 
 
 

 
 ْاظي يسًعي نٓيع 

 
 
 
 
 
 
 

 

ٔفز  0ِزسي ِيزجاٖٚ صر صرگيزي تا گزٚ٘ه ِعأض جيغ اٌظٍُ تٗ ّ٘زاٖ 
أغ، تٗ آرسٚي سٛيغ وٗ ػٙاصت ٚ سيارت طزٚر ٚ ِٛاليغ صيگز اس ّ٘زسِ

دضزت اتاعثضا... اٌذظيٓ تٛص ٔائً گزصيض. گفتٕي اطت ِشار ِطٙز ٚي صر 
 گٍشار ػٙضاء ػٙز وزِاْ ِي تاػض.

 
 

 
 هحوذرضا فذايی رايٌی:ضْيذ  

 
 
 
 
 
 

ظؼ نٓؽ خيؽفت ظيعِ بّ خٓاٌ گهٕظ ظٔؼاٌ  13/33/8538نٓيع يسًعؼضا فعايي ظؼ تاؼيص 
سصيالت ضٕظ ؼا ظؼ ًْاٌ نٓؽ قپؽي ًَٕظ. نٓيع گؽاَقعؼ فؽظي يٕيٍ، ظنكٕؾ، با ايًاٌ، ت

ػانق ضاَّ ٔ ضإَاظِ ضٕظ، يؼتقع بّ ظيٍ اقالو، ػانق ضعيت بّ يًهكت با زضٕؼ پؽنٕؼ 
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ظت ٚ  0901طاي  تاريز تي طزأجاَ صر  ِض  ٚ  جا صرآ طتشضاَ ٔا تٗ ا

طاي  ِاٖ  ؼت  طتاْ  0900پٕجُ ارصيثٙ يت صر ػٙز جاَ ِاِٛر ديٓ أ
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ضإَاظِ ای يػْبی ظؼ ظؼ  8533نٓيع يؼؿؾ ياظ نعِ، ظؼ ظْى فؽٔؼظيٍ ياِ قال 
ؼٔقتای کِٕ باظايٕئيّ اؾ تٕابغ نٓؽقتاٌ کؽياٌ ظيعِ بّ خٓاٌ گهٕظ تا يقطغ 
ظيپهى ظؼـ ضٕاَع ٔ پف اؾ اٌ بّ ضعيت يقعـ قؽباؾی اػؿاو گؽظيع، پف اؾ چُع 

قال  فتى  كت ٔ ْ تاؼيص بي سؽو ظؼ  ياِ ي قيعٌ  فؽا ؼ بم اؾ ضعيت ق ظؼ  8531ياِ 
اٌ ضال اقتاٌ بّ ظؼخّ ؼفيغ نٓاظت َائم آيع ظؼگيؽی با انؽاؼ يكهر ظؼ نٓؽقت

ٔ ظؼ ؼٔؾ أل يسؽو پيکؽ يطٓؽل ظؼ ؼٔقتای چاِ کُٕٓئيّ تهييغ ٔبّ ضاک قپؽظِ 
 نع.ؼٔزم ناظ ٔ ياظل گؽايی باظ. 
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تٌابع جيرفت ديده بو جيان گشٌد. تا پايان هقطع كارداني در رًستاي اسفندقو از  1431سردار شييد پانسدىن تير هاه 

السىرا هستقر  11ازدًاج کرد ً صاحب سو پسر ً يك دختر شد. برابر اعالم گردان  1433درش خٌاند ً در سال 
دً گرًه هسلح با تجييسات كاهل بو فرهاندىي شييد ًاالهقام ياد  11/10/1430هٌرخ  13شيرستان بن در ساعت 

انجام اهٌر هحٌلو در دىانو عباسعلي از تٌابع شير ريگان با كارًان اشرار ً قاچاقچيان هسلح درگيرشد ً شده براي 
نفر از ىن رزهانشان بو  7در اين درگيري بر اثر اصابت گلٌلو هٌشك آرپي جي اشرار خٌدرً تٌيٌتا حاهل ايشان ً 

 .  يداي شير كرهان ًاقع استهسار ًي در گلسار ش گفتني است. درجو رفيع شيادت نائل گرديدند
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ٔ ظؼ ؼٔؾ أل يسؽو پيکؽ يطٓؽل ظؼ ؼٔقتای چاِ کُٕٓئيّ تهييغ ٔبّ ضاک قپؽظِ 
 نع.ؼٔزم ناظ ٔ ياظل گؽايی باظ. 

 
 
 
 
 

 
 

 مجيد خالداري شهيد 
 
 
 
 
 

 
تٌابع جيرفت ديده بو جيان گشٌد. تا پايان هقطع كارداني در رًستاي اسفندقو از  1431سردار شييد پانسدىن تير هاه 

السىرا هستقر  11ازدًاج کرد ً صاحب سو پسر ً يك دختر شد. برابر اعالم گردان  1433درش خٌاند ً در سال 
دً گرًه هسلح با تجييسات كاهل بو فرهاندىي شييد ًاالهقام ياد  11/10/1430هٌرخ  13شيرستان بن در ساعت 

انجام اهٌر هحٌلو در دىانو عباسعلي از تٌابع شير ريگان با كارًان اشرار ً قاچاقچيان هسلح درگيرشد ً شده براي 
نفر از ىن رزهانشان بو  7در اين درگيري بر اثر اصابت گلٌلو هٌشك آرپي جي اشرار خٌدرً تٌيٌتا حاهل ايشان ً 

 .  يداي شير كرهان ًاقع استهسار ًي در گلسار ش گفتني است. درجو رفيع شيادت نائل گرديدند
 

 
 

 اصغؽ زاج ػهيؿاظِ :نٓيع 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 ؼضا ظٔقت يسًعی نٓيع  
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قلیان؛
نقطه شروع اعتیاد !

اعتراف به همسرکشی

 در هتل

مردی که حدود یک ماه پیش همسرش را در یکی از هتل های پایتخت 
به قتل رسانده بود، خود را به پلیس معرفی کرد.

متهم ۳۰ ساله که در این مدت فراری بود، پس از معرفی خود گفت: به 
همسرش مشکوک و همین باعث اختالف آن ها شده بود که در نهایت 

به قتل منجر شد.
اطالع  تهران  قتل  کشیک  بازپرس  به  اردیبهشت   ۲۴ قتل  این  ماجرای 
داده و ساعتی بعد تحقیقات جنایی آغاز شد. در اولین مرحله از تحقیقات 
گروهی از مأموران کالنتری ۱۴۷ در محل حاضر شدند و معلوم شد اولین 
او در تحقیقات  از خدمه هتل است.  فردی که جسد را پیدا کرده، یکی 
اولیه گفت: چند بار برای نظافت اتاق ۲۵۱ مراجعه کردم، اما کسی در را باز 
نمی کرد و عالمتی که اجازه ورود داریم یا نه هم روی در نبود برای همین 
در نهایت با کلید یدک وارد و با جسد غرق در خون این زن روبه رو شدم. 

بعد هم مدیریت هتل را در جریان قرار دادم.
و  قانونی  پزشکی  تیم  و  بازپرس  اولیه  تحقیقات  شروع  از  بعد  دقایقی 
کارآگاهان پلیس آگاهی در محل جنایت حضور یافتند. بررسی دفتر ثبت 
پیداشدن جسد همراه  از  قبل  روز  دو  مقتول  داشت  آن  از  هتل حکایت 
شوهرش برای اقامت به آن هتل که در شرق پایتخت واقع است، مراجعه 
کرده بودند. همچنین بررسی دوربین های مداربسته حکایت از آن داشت 
که زوج جوان در مدت اقامت خود چند بار از اتاق خارج شده اند، ولی آخرین 
بار شوهر این زن حدود یک روز قبل از کشف جسد به تن هایی از اتاق 

خارج شده است.
در ادامه به دستور بازپرس جنایی جسد به پزشکی قانونی انتقال یافت و 

مرد جوان به عنوان متهم به قتل تحت تعقیب قرار گرفت.
با گذشت یک ماه از تحقیقات جنایی برای دستگیری این مرد، او همچنان 
پردیس  پلیس  مأموران  روز های هفته گذشته  آخرین  اینکه  تا  بود  فراری 
معرفی خود مدعی شده  با  متهمی  دادند  اطالع  تهران  پلیس جنایی  به 
همسرش را در یکی از هتل های تهران به قتل رسانده است؛ بنابراین مرد 
که بازداشت شده بود به تهران انتقال یافت و تحویل پلیس جنایی تهران 
شد. این مرد پس از اعتراف به قتل همسر خود گفت: من و همسرم از 
مدت ها قبل اختالف داشتیم و مدتی از هم جدا زندگی می کردیم. او مدعی 
بود به دلیل غیبت من موفق شده است غیابی طالق بگیرد، اما مدرکی 
برای این حرف خود نداشت و همین باعث دل چرکین شدن من شده بود. 
از طرفی به او مشکوک بودم که با چند مرد ارتباط دارد برای همین نقشه 
قتل به ذهنم رسید، البته می خواستم رابطه ام را با او را خوب کنم، اما در 
آخرین تالش هم موفق نشدم و در نهایت او را کشتم. بعد هم به شهری 
که خانواده ام آنجا هستند، رفتم و آن ها به من گفتند خودم را تسلیم کنم، 
برای همین به پردیس که محل زندگی ام بود رفتم و خودم را به پلیس 

معرفی کردم.
در حال حاضر این مرد در بازداشت پلیس آگاهی تهران به سر می برد و 

تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.

تنبیه جالب دادستان نظرآباد برای 

مانتوفروش نژادپرست

روح اهلل احمدی، دادستان عمومی و انقالب شهرستان نظرآباد از صدور قرار 
اتباع  از ورود  با نصب بنری  تعلیق برای فروشنده مغازه مانتوفروشی که 
افغانستانی به مغازه خود جلوگیری کرده بود خبر داد و گفت: این فرد که به 
دلیل توهین به اتباع افغانستانی یک روز بازداشت شده بود، مدعی شد که 
درصدد جبران عمل ناپسند خود برخواهد آمد. دادستان عمومی و انقالب 
شهرستان نظرآباد با اشاره به اینکه مجازات تکمیلی متهم سه بند است، 
بیان کرد: در قرار تعلیق، متهم مکلف به عذرخواهی از اتباع افغانستانی 
این کشور طی مدت سه  اتباع  به  ارائه تخفیف ویژه  در فضای مجازی، 
ماه، درج موضوع تخفیف با نصب بنر و انجام پژوهش در خصوص سابقه 

تاریخی رابطه دوستی بین ایران و افغانستان شد.

خبر احتمال تغییر روند سدسازی در ایران
عمر ۷۰ ساله سدسازی در ایران از ساخته شدن ۱۷۲ سد 
ملی در سطح ایران حکایت دارد که تقریباً بر اساس آب و 
هوا و طبق یک روال مشخص ساخته شده اند؛ اما به نظر 
می رسد بارندگی های اخیر و وقوع سیالب در نقاط مختلف، 
قصد  مسئوالن  و  داده  تغییر  را  ایران  راه سدسازی  نقشه 
دارند بعد از آن که به درک و دریافت دقیق تری از شرایط 

آبی کشور رسیدند، تغییرات الزم را اعمال کنند.
به گزارش ایسنا، سدها برای اهداف مختلفی از جمله 
و  تفریحی  اهداف  برق،  تولید  آب،  تأمین  و  ذخیره 
کنترل سیالب ساخته می شوند و در طول تاریخ یکی 
از نمادهای توسعه جوامع بوده است که برخی تنها با 
سدهایی  حتی  شده اند.  ساخته  سیالب  کنترل  هدف 
با اهدافی غیر از کنترل سیالب ساخته می شوند،  که 
بازگشت های  دوره  با  سیالب  مدیریت  در  می توانند 

کوچک هم مفید باشند.
بنا بر اطالعات موجود، در ایاالت متحده نزدیک به ۸۴ 
هزار سد ساخته شده است که شامل ۸۱۰۰ سد بزرگ 
است. در ایالت کالیفرنیا )با مساحتی حدود یک چهارم 
ایران( ۲۷۰۰ سد و مخزن  ایران و یک دوم جمعیت 
وجود دارد که حجم ذخیره آنها افزون بر ۵۲ میلیارد 

متر مکعب است.
بنا به گزارش FEMA، نزدیک به ۱۸ درصد اهداف 
سدسازی در ایاالت متحده، فقط کنترل سیالب بوده 
است. ۱۲ درصد سدهای بلند جهان در اروپا قرار دارد 
)۶۱۰۰ سد( که حجمی حدود ۴۱۰ میلیارد مترمکعب 
را به خود اختصاص داده اند. در اسپانیا ۱۲۰۰، ترکیه 
۶۲۵، فرانسه ۵۶۹، ایتالیا ۵۲۴ و انگلستان ۵۱۷ سد 
بلند وجود دارد. در زمان سیالب، حجم زیادی آب در 
زمان نسبتاً کوتاهی وارد مخزن می شود و اگر گنجایش 

مخزن کافی باشد، می تواند در مخزن آرام گیرد.
سدسازی در ایران از کجا آغاز شد و به کجا رسید؟

ماجرای سدسازی در ایران از سال های پایانی دهه ۲۰ 
به  ایران  در سطح  ملی  تاکنون ۱۷۲ سد  و  شد  آغاز 
بهره برداری رسیده که از این تعداد، ۱۹ طرح مربوط به 
قبل از انقالب اسالمی و مابقی به بعد از انقالب مربوط 
می شود؛ البته روند سدسازی در آن زمان، بسیار کند 
تنها یک  دوم  و  اول  دولت های  در  که  به گونه ای  بود، 
سد، در دولت سوم، سه سد و در دولت پنجم نیز دو 
سد مورد بهره برداری قرار گرفت. اما از دولت ششم و 
هفتم می توان به عنوان دولت های میانه رو در سدسازی 
یاد کرد، چراکه در هر کدام از آن ها، تنها ۱۳ سد به 
از  پس  که  است  شرایطی  در  این  رسید.  بهره برداری 
شدیم،  مواجه  وسیع سدسازی  با حجم  دولت ششم، 
مدار  به  سد   ۳۵ هشتم،  دولت  در  تنها  که  به طوری 

بهره برداری وارد شد.
در ادامه این روند، در دولت بعد یعنی دولت نهم، از اول 
سال ۱۳۸۸،  شهریورماه  پایان  تا  سال ۱۳۸۴  مهرماه 
بالغ بر ۱۸ سد به بهره برداری رسید اما قله سدسازی در 
دولت دهم و با تعداد ۳۹ سد قرار داشت. پس از آن، 
بحث سدسازی  در  به طور جدی  امید،  و  تدبیر  دولت 
مورد انتقاد قرار گرفت و همین مساله موجب شد که 
تعداد سدهای بهره برداری شده در این دولت، با کاهش 
روبرو شود و دولت یازدهم، ۲۵ سد و دولت دوازدهم نیز 

تنها سه سد را به بهره برداری برساند.
ظرفیت  به  سد   ۱۷۲ سال ها،  این  طی  درمجموع  اما 
بر  و  به بهره برداری رسیده  مترمکعب  میلیون   ۵۱۷۶۵
اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، اکنون ۶۷۲ سد 
در دست بهره برداری، ۱۲۰ سد در دست ساخت و ۱۷۶ 

سد در دست مطالعه قرار دارد.
۴۳ سد تا پایان برنامه ششم بهره برداری می شود

این موضوع به این معناست که تا پایان برنامه ششم، 
نیز  دوازدهم  دولت  در  شده  ساخته  سدهای  تعداد 
اساس  بر  چراکه  یافت؛  خواهد  چشمگیری  افزایش 
تفصیلی  سند  اساس  بر  شده  تعیین  اهداف  عملکرد 
آب،  تأمین  برنامه  سرفصل  در  و  توسعه  ششم  برنامه 
ظرفیت آب تنظیمی سدها )غیرمرزی( مقرر شده است 
که در طول برنامه، ۱۴۰۱ میلیون مترمکعب اضافه شود 
که در سال ۱۳۹۶، این هدف ۱۳۲ میلیون مترمکعب 
میلیون   ۱۱۲ بر  بالغ  فعالیت  این  عملکرد  و  بوده 

مترمکعب بوده است.
آب  ظرفیت  در  هم چنین  نیرو،  وزارت  اعالم  بر  بنا 
تنظیمی سدها )مرزی( مقرر شده که در طول سال های 
برنامه ششم توسعه، ۲۸۵۷ میلیون مترمکعب ظرفیت 
تنظیم اضافه شود که در سال ۱۳۹۶، این هدف، ۳۱۴ 
 ۲۲۸ بر  بالغ  هم  عملکرد  و  بوده  مترمکعب  میلیون 

میلیون مترمکعب اعالم شده است.
 کاربرد سدها در کنترل سیالب

در هر حال، سدها این امکان را فراهم می آورند که بتوان 
سطح آب رودخانه و جریان سیالب در پایین سد را با 
تدریجی آن در زمان  و رهاسازی  ذخیره موقت سیل 
بی خطر کنترل کرد. همچنین کاهش دبی پیک سیالب 
از طرف  پیک  انداختن دبی  تأخیر  به  و  از یک طرف 

دیگر، کاری است که سدها انجام می دهند.
امروزه در دنیا سدها مؤثرترین و موفق ترین ابزار کنترل 
برنامه  یک  با  آن  در  که  می شوند  شناخته  سیالب 
سد  از  رهاسازی  و  ذخیره  مقدار  یکپارچه،  مدیریت 
تنظیم می شود. به طور کلی هر سد با یک برنامه ریزی 
مدیریت مخزن خاص خود، در برنامه مدیریت سیالب 

مشارکت می کند تا بتواند در نهایت خسارت سیالب در 
پایین دست را به کمترین مقدار ممکن کاهش دهد.

و  بیشتر  ذخیره  ایجاد  برای  بهره برداران  منظور  بدین 
سیالبی،  فصل  شروع  از  قبل  سیالب،  کاراتر  مدیریت 
سطح آب مخزن را کاهش می دهند. البته تخلیه مخزن 
بارش و  اعتماِد  قابل  بینی های  به پیش  وابسته  بسیار 
رواناب در باالدست سد است که باید در زمان مناسب 
در اختیار بهره بردار سد قرار گیرد؛ در غیر این صورت 
امکان ناپذیر  عملی  نظر  از  مخزن  در  مدیریت سیالب 
اتخاذ این استراتژی، خطر سیل را حذف کرده  است. 
یا تا حد زیادی کاهش می دهد. بنابراین مدیریت مؤثر 
مخزن در زمان سیالبی بسیار وابسته به توان پیش بینی 

بارش است.
طبق آخرین آمار ۱۲۰ سد نیمه تمام در حال ساخت 
در ایران وجود دارد که از این تعداد، ۴۳ سد هدف شرب 
را به دنبال دارد و باید حداکثر تا پایان برنامه ششم، به 
مدار بهره برداری وارد شود اما باید اعالم کرد که اجرای 
این طرح ها به بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه 
نیاز دارد. هم چنین در طرح ارزیابی و بازنگری سدها، 

مقرر شد که این ۴۳ سد به طور حتم اجرایی شود.
بررسی دقیق تر  با  تغییر روند سدسازی  احتمال 

شرایط آبی کشور
درحالی که به گفته محمد حاج رسولی ها - مدیرعامل 
شرکت مدیریت منابع آب ایران - هیچ طرح جدیدی 
طی شش یا هفت سال اخیر در حوزه سدسازی ایجاد 
طرح های  تکمیل  به  موظف  را  خود  دولت  و  نشده 
و  پنجم  برنامه  در  درصد سدها،  می داند. ۴۰  گذشته 
و  است  شده  وارد  بهره برداری  مدار  به  توسعه  ششم 
نمی توان سدهایی را که با هدف شرب ساخته و روی 

آن ها برنامه ریزی شده است را کنار گذاشت و به همین 
تا پایان برنامه ششم  دلیل باید ۴۳ سد مذکور حتماً 
وزیر   - اردکانیان  رضا  وارد شود،  بهره برداری  مدار  به 
نیرو - در آخرین اظهار نظر خود به تأثیر تغییرات اقلیم 
در روند سدسازی اشاره کرد و از بررسی دقیق تر شرایط 

آبی خبر داد.
 ۶۰ کنون  تا  یازدهم  دولت  ابتدای  از  وی  گفته  به 
به  و  شده  ساخته  استانی  سد  حدود ۵۰  و  ملی  سد 
نیز  دوازدهم  دولت  پایان  تا  است  رسیده  بهره برداری 
به این تعداد اضافه خواهد شد. وزارت نیرو بر اساس 
برنامه توسعه کشور و پتانسیل منابع آبی طرح هایی را 
نهایی و مطالعه کرده است که در مرحله اجرا قرار دارد. 
درصددیم در آینده نزدیک با توجه به آخرین برآوردها 
و احتماالتی که در بحث های تغییر اقلیم داده می شود، 
به درک و دریافت دقیق تری از شرایط آبی کشور برسیم 

تا اگر تغییراتی الزم است اعمال شود.
وزیر نیرو با تاکید بر این که مخازن و سدهای دست ساز 
ساخته  مختلفی  فرعی  و  اصلی  اهداف  برای  بشر 
می شود اظهار کرد: از حدود ۴۷ هزار سد بزرگ دنیا 
رقم قابل مالحظه ای از سدها هستند که هدف اصلی 
آن ها کنترل سیالب، تولید انرژی، تأمین آب شرب و 
… است. البته این به این معنی نیست که سدها تک 
اگر  برسیم که  نقطه  این  به  منظوره هستند. چنانچه 
شرایط بارش ها از شرایط معتدل تبعیت نخواهد کرد و 
رادیکالیزم آب و هوایی خواهیم داشت و ممکن است 
چند سال خشک داشته باشیم و بعد با ترسالی مواجه 
شویم، باید سدهایی با کنترل سیالب داشته باشیم و 
مخازنی داشته باشیم که هر گاه که این بارش ها صورت 

می گیرد، امکان نگهداشت را داشته باشند.
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 NASA Jet(ناسا جت  پیشرانه  آزمایشگاه 
Propulsion Laboratory( اعالم کرد بالگرد 
آزمایشی که برای پرواز در جو مریخ طراحی شده، با 
موفقیت آزمایش های خالء را انجام داده و تقریبا به 

طور کامل آماده پرواز به فضا است.
به گزارش ایسنا؛ مییم آونگ)Mimi Aung(مدیر 
داریم  انتظار  »ما  می گوید:  مریخی  بالگرد  پروژه 
اصالحات  و  تغییرات  بررسی ها،  آخرین  زودی  به 
صورت گیرد و تا اواسط تابستان آن را به آزمایشگاه 
ارسال  نورد  مریخ  در  نصب  برای  جت  پیشرانش 

کنیم.«
ضمن  طرح،  این  بودن  آمیز  موفقیت  مورد  در  وی 
کارشناسان  جانبه  همه  بررسی های  به  اشاره 
دست  کامل  موفقیت  به  زمانی  تنها  »ما  می افزاید 
خواهیم یافت که این وسیله بتواند در آسمان مریخ 

به پرواز درآید«.
کاوشگر  موفق  فرود  از  پس   ،۲۰۱۲ دسامبر  در 

»کنجکاوی« که در دهانه گیل در خط استوای مریخ 
شروع به بررسی اسرار این دریاچه خشک کرد، ناسا 
از برنامه بعدی خود برای ساخت یک مریخ نورد دیگر 
که باید در سال ۲۰۲۰ به سیاره سرخ فرستاده شود 

پرده برداشت.
فوریه  در  کاوشگر  این  ناسا،  فعلی  برنامه های  طبق 
سال ۲۰۲۱، در دهانه جزرو)Jezero crater( در 
منطقه استوایی آن سیاره فرود خواهد آمد. براساس 
مریخ نورد جانشین  این  آن دوران،  ناسا در  اطالعیه 
اما  پایه  همان  بر  را  آن  و  شد  خواهد  »کنجکاوی« 
با مجموعه ای از ابزارهای پیشرفته تر خواهد ساخت.

این  اصلی  هدف  قبلی،  سفینه های  برخالف  البته 
کاوشگر، جستجوی آب نیست، بلکه بررسی توانایی 
مریخ برای زیست در گذشته و امروز خواهد بود. یکی 
از دالیل این تغییر هدف، البته مشکالت سیاسی بین 
بر خالف  بعدی،  نورد  مریخ  است.  روسیه  و  آمریکا 
کاوشگر کنجکاوی و مارس اودیسی دو کاوشگر قبلی 

برای  که   )NORD(نورد روسی  دستگاه  به  ناسا، 
تحقیقات فضایی  پژوهشگاه  توسط  آشکارسازی آب 
آکادمی علوم روسیه طراحی شده بود، مجهز نیست.

از سوی دیگر، در مریخ ۲۰۲۰ که هنوز اسم رسمی 
ندارد، یک میکروفن نصب خواهد شد که ما را قادر 
می سازد صدای مریخ را بشنویم. اگر پرتاب کاوشگر 
کاوشگر  از  قبل  سفینه  این  نیفتد،  تعویق  به  ناسا 
فرود  مریخ  سطح  در  »اگزومارس«  روسی-اروپایی 

خواهد آمد.
نوآوری اصلی فناوری سفینه مریخی بعدی ناسا، یک 
بالگرد کوچک است که به »برادر بزرگ« خود کمک 
جستجوی  برای  را  دورتری  مناطق  تا  کرد  خواهد 
آثار بالقوه زندگی روی سطح سیاره چهارم منظومه 

شمسی رصد کند.
پیشرانۀ  آزمایشگاه  در  موفقیت  با  قباًل  بالگرد  این 
آنچه که در  با  ناسا مونتاژ و در شرایط مشابه  جت 
مریخ قرار دارند، از جمله با سطح مشابهی از گرانش 

آزمایش شده است. دانشمندان امیدوارند که بتوانند 
شاهکار برادران رایت را تکرار کنند و ۱۱۸ سال پس 
از آنها اولین دستگاه پرنده را – این بار- درسیاره ای 

دیگر به پرواز درآورند.
جمله  از  آزمایش ها  مهمترین  آونگ،  گفته  طبق 
آزمایش دما و ارتعاش در داخل محفظه خالءهمچنین 
سامانه های پروازی که باید بعد از فرود کاوشگر مریخ 
۲۰۲۰ در دهانه جزرو برای بلند شدن و پرواز بالگرد 
بکار رود در آزمایشگاه های الکهید-مارتین، شرکت 

طرف قرارداد ناسا در این برنامه انجام شده است.
بعد از اینکه دستگاه به آزمایشگاه پیشرانۀ جت ناسا 
قدرتمند  باتری های  دارند  بازگشت، مهندسان قصد 
قبل  سازی  آماده  و  نصب  آن  روی  را  خورشیدی 
این  کارشناسان  گفته  به  کنند.  تکمیل  را  پرواز  از 
کامل  طور  به  ژوئیه،  ماه  اواسط  در  بالگرد  سازمان، 
آماده پرواز به سیاره سرخ خواهد بود و در آن زمان 

به مریخ نورد سوار می شود.

بالگرد ناسا آماده پرواز به مریخ است

آگهی مزایده  فروش  زمین و اجاره  )مزایده شماره 72 ( 
شهرداری کرمان در نظر دارد جهت فروش تعداد۸۶ قطعه زمین و اجاره ۸ موردامالک خود به صورت نقد و اقساط از طریق برگزاری مزایده 
عمومی اقدام نماید.  لذا کلیه متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت بازدید از نقشه ها و موقعیت امالک )به مدیریت  امالک و مستغالت 
واقع در بلوار فردوسی کوچه شماره ۴( و دریافت اسناد از تاریخ ۹۸/۳/۲۰ لغایت ۹۸/۴/۴ به مدیریت امور قراردادهای شهرداری و جهت تسلیم 
پیشنهادات تا مورخ ۹۸/۴/۹  به دبیرخانه شهرداری واقع در کرمان ، خیابان سپه مراجعه نمایند . بازگشایي پاکات در تاریخ ۹۸/۴/۱۰ انجام 
خواهد شد . برنده مزایده بایستی حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعالم برندگان به صورت کتبی نسبت به واریز مبلغ کل پیشنهادی 
بصورت نقد و اقساط به شرح ذکر شده در اسناد مزایده اقدام نمایددر این مزایده امکان شرکت برای پیمانکاران و طلبکاران  تا سقف سه میلیارد 
ریال فراهم می باشد و بیشتر از سه میلیارد ریال ، مابقی نقدا و در صورت تمایل حد اکثر شش ماهه با کارمزد ۱۰ درصد نسبت به پرداخت به 
حساب شهرداری اقدام نمایند .الزم بذکر است کلیه شرایط مزایده  اعم از شرایط تضمین شرکت در مزایده ،مهلت پرداخت ، و شرایط پرداخت 
نقد و اقساط و سایر شرایط دراسناد مزایده ذکر گردیده است . ) همچنین پیشنهاددهندگان پس از دریافت یک نسخه از اسناد مزایده ، ضمن 
قبولی شرایط، کلیه صفحات اسناد را امضا نموده و فرم پیشنهاد قیمت را تکمیل و به شرح ذکر شده در اسناد مزایده  در پاکت های مورد نظر 

قرارداده وتحویل نمایند(، لیست مشخصات امالک در سایت شهرداری به آدرس kermancity.ir قابل رویت می باشد . 1۴5م/الف
                                                                                  

مدیریت ارتباطات و بین الملل شهرداری کرمان 
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کرمان قهرمان مسابقات 

زورخانه ای قهرمانی نونهاالن استان

مسابقات پهلوانی و زورخانه ای قهرمانی نونهاالن استان با قهرمانی 
تیم کرمان پایان یافت.

 ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
رقابت های پهلوانی و زورخانه ای قهرمانی نونهاالن استان کرمان با 
شرکت ۵ تیم از شهرستان های کرمان، رفسنجان، بردسیر، انار و 
بم به میزبانی بم در مجموعه ورزشی فجر این شهرستان برگزار شد.

بر این اساس ۴۵ ورزشکار در مواد چرج تیز، چرج چمنی، کباده، 
سنگ و میل بازی با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان تیم 
شهرستان کرمان موفق به کسب عنوان نخست و قهرمانی این دوره 

از مسابقات شد.
تیم های رفسنجان و بم نیز عناوین دوم و سوم این مسابقات را به 

خود اختصاص دادند.
نفرات برتر این دوره از مسابقات به اردوی آماده سازی تیم نونهاالن 
استان فرا خوانده می شوند تا نونهاالن استان با ترکیبی متشکل از 

بهترین ها عازم مسابقات قهرمانی کشور شود.
مراسم اختتامیه ی این رقابت ها با حضور میرحسینی رئیس هیئت 
و  ورزش  اداره  رئیس  و  بم  فرماندار  استان،  ای  زورخانه  و  پهلوانی 
جوانان این شهرستان به همراه برخی دیگر از مقامات محلی برگزار 

شد.

وقوع تصادف دلخراش درکرمان 

با ۵ کشته
رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر مرکز حوادث دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان گفت: در برخورد پژو پارس و رانا در بلوار هوانیروز 

شهر کرمان ۵ نفر کشته شدند.
به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  و بنابه اعالم 
دانشگاه  مرکز حوادث  و  بیمارستانی  پیش  اورژانس  عمومی  روابط 
پیش  اورژانس  رئیس  صابری  سیدمحمد  کرمان،  پزشکی  علوم 
بیمارستانی و مدیر مرکز حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: 
متاسفانه ۵ نفر در ساعت ۲۳ جمعه ۱۷ خرداد بر اثر برخورد شدید 
از اختیارآباد(  بلوار هوانیروز شهر کرمان )قبل  پژو پارس و رانا در 
آمبوالنس جان  از رسیدن  قبل  وارد شده  به علت شدت جراحات 

باختند.
وی با بیان اینکه تمامی جانباختگان سرنشینان خودروی رانا بودند، 
اورژانس  وسیله  به  حادثه  این  ساله(   ۵۰ )زن  مصدوم  تنها  افزود: 
۱۱۵ با حال عمومی مساعد به مرکز آموزشی، درمانی شهید باهنر 

کرمان منتقل شد.
سیدمحمد صابری بیان کرد: جان باختگان شامل ۴ زن و یک پسر 

بچه بودند که رده سنی آن ها حدودا بین ۱۰ تا ۳۵ سال است.

ضرب و شتم محیط  بانان مجروح بافتی
فرماندار بافت در مورد خبر منتشر شده در فضای مجازی پیرامون 

ضرب و شتم محیط بانان این شهرستان توضیح داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ،حمزه 
فضای  در  شده  منتشر  خبر  به  واکنش  در  بافت  فرماندار  جواران 
مجازی پیرامون ضرب و شتم محیط بانان این شهرستان گفت: به 
این  برای  هنوز  بازپرسی  نشست  گذشته  روز  چند  تعطیالت  علت 

افراد برگزار نشده است.
وی اظهار کرد: ضرب و شتم احتمالی محیط بانان توسط خانواده 
افراد فوت شده توسط دستگاه قضایی در حال بررسی است و در 

صورت تایید، افراد خاطی مجازات می شوند.
فوت  افراد  خانواده  از طرف  پرخاشگری  البته  بافت گفت:  فرماندار 

شده حتی در جرائم غیر عمد نیز دور از انتظار نیست .
حمزه جواران با اشاره به اینکه در فضای مجازی نقل شده خانواده 
افراد فوت شده، قتل را عمد عنوان کرده اند تصریح کرد: عمد یا غیر 
عمد بودن قتل این ۲ فرد، بر عهده دستگاه قضایی است و اظهار نظر 

مراجعی که صالحیت ندارند در این زمینه درست نیست.
حمزه جواران با بیان اینکه برخی کاربران فضای مجازی مدعی شده 
شده  جلوگیری  بیمارستان  در  بانان  محیط  درمان  ادامه  از  بودند 
به نوع جراحات و  با توجه  افراد  این  این در حالی است که  گفت: 

طبق نظر پزشک از بیمارستان مرخص شدند.
فرماندار بافت با اشاره به فوت دو نفر از عشایر ایل علیرضایی طی 
چند روز اخیر در این منطقه گفت: چهار محیط بان درگیر در این 
پرونده به دستور بازپرس و با قرار بازداشت موقت به زندان معرفی 

شدند.
محیط  و  بین چندشکارچی  قبل  هفته  یک  وگریز  تعقب  درحادثه 
بانان دو شکارچی کشته شدند و محیط بانان نیز دچارسانحه شده 

و روانه بیمارستان شدند.
حادثه  پرونده  انتقال  خواهان  زیست  محیط  فعاالن  است  گفتنی 
درگیری بین شکارچیان ومحیط بانان بافت از دادگستری بافت به 

دادگستری کل استان کرمان هستند .
این افراد همچنین خواستار اعزام هرچه زودتر محیط بانان مجروح به 
مراکز درمانی و برخورد قانونی با مقصران ضرب و شتم محیط بانان 

در برابر درب دادگاه هستند.
انتقال  و  شکارچیان  توسط  مجروح  محیط بان  درمان  از  جلوگیری 
آن ها از بیمارستان به دادگاه و بدتر از آن،  ضرب و شتم  محیط بانان 
مجروح توسط بستگان شکارچیان فوت شده در مقابل درب دادگاه و 
در برابر چشم ماموران! ابعاد دیگری از این پرونده را تشکیل می دهد.

وزنه  قهرمان  خود،  کرمانی  مربی  کنار  در  ایران  تیم 
برداری جوانان جهان شد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان  ، رقابت های وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان 
با حضور ۴۸ کشور روز های ۱۱ تا ۱۷ خرداد جاری به 

میزبانی کشور فیجی برگزار شد.
تیم ملی وزنه برداری جوانان کشورمان که با تمرینات 

و تالش های آرش وطن خواه مربی شایسته کرمانی 
در رقابت های قهرمانی ۲۰۱۹ جوانان جهان به میزبانی 
فیجی حضور یافته بود با کسب ۲ مدال طال، ۴ نشان 
نقره و ۹ گردن آویز برنز و بدست آوردن ۶۲۲ امتیاز بر 

سکوی قهرمانی تکیه زد.
تیم ملی وزنه برداری ایران با ترکیب حسین نجفی در 
دسته ۶۱ کیلوگرم، روح اهلل بیرانوند دسته ۷۳ کیلوگرم، 

محمدحسینی  کیلوگرم،   ۸۱ دسته  سلطانی  حسین 
۸۹ کیلوگرم، افشین طاهری دسته ۹۶ کیلوگرم، علی 
علیرضا  و  ۱۰۲کیلوگرم  دسته  امیرعزیزی  و  قاسمی 
علی  و  یوسفی  علیرضا  کیلوگرم،   ۱۰۹ دسته  لطفی 
را  امتیاز   ۶۲۲ توانست  +۱۰۹کیلوگرم  دسته  داودی 

کسب کند.
در نتایج تیمی کشورمان با ۶۲۲ امتیاز مقام قهرمانی 

با  ژاپن  و  امتیاز  با ۵۵۳  آمریکا  تیم  و  کرد  را کسب 
۵۲۲ امتیاز به ترتیب مقام دوم و سوم را بدست آوردند.
وزنه  قهرمان  که  متوالیست  بار  چهارمین  برای  ایران 

برداری جوانان جهان  می شود.
تفلیس  در   ۲۰۱۶ سال های  کشورمان  برداران  وزنه 
تاشکند  در   ۲۰۱۸ و  ژاپن  توکیو  در   ۲۰۱۷ گرجستان، 

ازبکستان توانستند قهرمان جهان شوند.

برای  کرمان  استان  تای  موی  انجمن  بانوان  منتخب  تیم 
حضور در مسابقات قهرمانی کشور راهی اصفهان شد.

نایب رئیس هیات ورزش های رزمی استان  زهره توسلی، 
کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان  ، گفت: تیم منتخب بانوان انجمن موی 

تای استان کرمان به منظور حضور در مسابقات قهرمانی 
کشور »انتخابی تیم ملی« با بدرقه ابراهیمی رئیس هیئت 
ورزش های رزمی و نماینده انجمن موی تای استان کرمان 

عازم اصفهان شد.
به  جاری  خرداد   ۲۰ تا  ها  رقابت  این  اینکه  اعالم  با  وی 

برگزار  عباسپور  شهید  ورزشی  سالن  در  اصفهان  میزبانی 
از زینب ملک اوالدی،  تیم متشکل  این  افزود:  می شوند، 
فاطمه برجی، بهاره ملک پور افشار، مهناز غضنفری، اسما 
حاج ابراهیمی، افسانه ملک پور افشار و مهدیه ارجمندی 
به سرمربیگری ماه سیما احمدی، مربیگری سمیه قاسمی 

و سرپرستی زهره توسلی در این رقابت ها حضور می یابد.
از  داور  عنوان  به  نیز  لقمانی  آسیه  کرد:  تصریح  توسلی 

استان کرمان در این مسابقات قضاوت می کند.
جاری  مسابقات  در  کرمان  استان  اعزامی  تیم  برای  وی 

آرزوی موفقیت کرد.

 به گزارش جام جم آنالین به نقل از فارس، هیات 
مدیره باشگاه استقالل در شرایطی برگزار شد که 
به  را  استراماچونی  آندره آ  باشگاه  این  مدیرعامل 
عنوان سرمربی که با این باشگاه به توافق رسیده 

به اعضا معرفی کرد.
روند  از  گزارشی  استقالل  باشگاه  مدیرعامل 
مذاکره با سرمربی ایتالیایی را به اعضا ارائه کرد و 

تصمیم گیری شد که مسئوالن باشگاه استقالل 
راهی  یا  مربی  این  با  رسمی  قرارداد  عقد  برای 
به  کنند  دعوت  وی  از  اینکه  یا  و  شوند  ترکیه 

تهران سفر کند.
قرارداد مالی استراماچونی برای یک فصل تنظیم 
مدیران  تائید  به  باید  دوم  فصل  برای  و  شده 

باشگاه استقالل برسد.

در کنار مربی کرمانی؛ وزنه برداران کشور قهرمان جهان شدند

اعزام بانوان موی تای کار کرمانی به رقابت های کشوری

استراماچونی سرمربی 

تیم  هلند،   ۲۰۱۹ پاراتیروکمان  جهان  قهرمانی  رقابت های  ی  ادامه  در 
ایران که از سینا منشازاده، کماندار کرمانی در ترکیب خود سود  کامپوند 

می برد، قهرمان جهان شد.
مسابقات  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
جهانی پاراتیروکمان ۲۰۱۹ هلند با حضور ۶۰۰ کماندار معلول از ۹۲ کشور 

جهان از روز دوشنبه ۱۳ خرداد جاری آغاز شد.
در ادامه ی این رقابت ها، تیم کامپوند مردان با ترکیب علی سینا منشازاده، 
به  برزیل  برابر  اول  استراحت در دور  از  بیابانی پس  و رمضان  نوری  هادی 

برتری رسید و در ادامه مالزی را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد.
کمانداران کشورمان برابر چین ۲۲۴ بر ۲۳۸ به برتری رسیدند و راهی فینال 

شدند.
برتری  به  ترکیه  برابر   ۲۱۹ بر   ۲۲۲ نهایی  دیدار  در  کشورمان  پوشان  ملی 

رسیدند و به مدال طال دست یافتند.
همچنین تیم میکس کامپوند ایران با ترکیب راضیه شیرمحمدی و علی 
سینا منشازاده پس از پشت سر گذاشتن کره جنوبی، اسلواکی راهی نیمه 

نهایی شد، اما با شکست برابر روسیه راهی دیدار رده بندی شد.
ایتالیا در جایگاه چهارم  برابر  با شکست ۱۴۹ بر ۱۴۱  کمانداران کشورمان 

مسابقات جهانی ایستادند.
این  پایانی  تیم   ۴ جمع  به  صعود  با  این  از  پیش  کشورمان  میکس  تیم 

مسابقات سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۰ را قطعی کرده بود.

قدس  آستان  شهدای  یادواره  عنبرآباد،  فوتبال  مینی  مسابقات 
آغاز  شهرستان  این  مرکزی  بخش  روستا های  حضور  با  که  رضوی 

شده بود، با معرفی تیم های برتر به کار خود پایان داد.
مصطفی اکبری زاده، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان عنبرآباد 
در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، 
گفت: مسابقات مینی فوتبال عنبرآباد، یادواره شهدای آستان قدس 
جمهوری  بنیانگذار  یادمان  ورزش،  با  رمضان  تکریم  جام  رضوی، 

اسالمی و بزرگداشت کنگره ۶ هزار و ۵۰۰ شهید استان کرمان، با 
حضور ۱۱ تیم از روستا های بخش مرکزی این شهرستان برگزار شد.
تیم های شهدای آستان قدس  بین  رقابت ها  این  فینال  افزود:  وی 
رضوی و تیم بنی فاطمه در محل زمین چمن مجتمع کشاورزی 

امام رضا )ع( جهاد آباد برگزار شد.
پایان، تیم های شهدای آستان قدس  اکبری زاده تصریح کرد: در 
دست  دوم  و  اول  های  مقام  به  فاطمه  بنی  و  شیراز(  )تل  رضوی 

یافتند.
اخالق  تیم  عنوان  به  نیز  فرهنگیان  رستوران  تیم  یادآور شد:  وی 

انتخاب شد.
اکبری زاده با اعالم اینکه این رقابت با حضور اخالقی رئیس هیئت 
)ع(،  رضا  امام  کشاورزی  مجتمع  مسئول  الدینی  کمال  فوتبال، 
جمعی از مردم و ورزشکاران عنبرآباد برگزار شد، افزود: در مراسمی 

با اهدای جوایزی از تیم های برتر تقدیر شد.

کماندار کرمانی بر سکوی نخست جهان ایستاد

پایان مسابقات مینی فوتبال در عنبرآباد

خبر

افقی: 
اثر  بر  که  زیتون  روغن  مفید  ترکیبات  1-از 

تابش مستقیم نورآفتاب از بین می رود
۲- مستشرق- از درختان جنگلی 

از  بزرگتر  میمون  نوعی   - دخترانه  نامی   -3
می  ساخته  خون  در  که  ویتامینی  شمپانزه- 

شود
جوی  و  نهر   - التین  تصدیق   - پرحرفی   -4

باریک
5- نگهبانی دادن - بدن - آب دهنده 

فوتبال  ملی  های  تیم  دیدار  انجام  محل   -6
 ۲۰19 آسیای  ملتهای  جام  در  عراق  و  ایران 

امارات 
7- نفس خسته - ماه هفتم سریانی - پایتخت 

موسیقی جهان 
8- منکرات - پهلوان 

9- گذرگاه - پرستشگاه زرتشتیان 
1۰- بامبو- رمزینه 

ای  منطقه  محبس-   - بی حضور  11- ضمیر 
در پایتخت 

1۲- هدیه - گسیل داشتن - بلند پایه 
13- کام - فردوس برین - ایالتی در افغانستان 
14- از رقیب های تیم ملی فوتبال کشورمان 
در جام ملتهای آسیای ۲۰19 امارات - واحد 

پول آسیایی
15- لخت و عور - ناروا و ناپسند - از اعداد 

اول 
عمودی: 

1- فرمول ساختمانی ساروج 
جواهرات   - شیوخ  مجلس  برق-  سیم   -۲

گرانبها 
3- آغاز و ابتدا - هنوز بیگانه - راز نهفته 

4- اثری از کنوت هامسون 

5- غذای شاهانه - از برنامه های عصرگاهی 
صدای استانی مرکز کرمان - نوعی خطاب 

 - طعم  خوش  زردآلوی  انواع  از   - عار   -6
فقدان 

7- برآمدگی پوست در اثر سوختن یا ضربه 
- بارکش شهری - توجه و التفات 

8- درخت تسبیح - خواهش و استدعا - گنج 
- نوعی غذای آبکی 

9- ادبی ترین بخش کتاب زرتشت - تخت و 
سریر- فاش ساختن کالم 

و  آرامش   - فهرست  و  سیاهه   - متاع   -1۰
اطمینان خاطر 

11- در ردیف 13 افقی آمده - خامه و کلک 
- میرزا )در هم ریز( - موی بلند 

1۲- نصرت - طفل و بچه - سهولت و آسانی 
13- خواستن و سوال کردن - نامی زیبا برای 

دخترخانمها - کوچکترین انشعاب 
برد   - مولوی  مدفن  فارس-  در  والیتی   -14

معروف 
15- مغشوش و متشنج - پشتیبان و مددکار 
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روایت »کرمان امروز« از مظلومیت محیط بانان کرمانی و حوادث اخیر که ضعف قانون گذاری را به رخ می کشد؛

درباره  کشور  های  رسانه  که  باشد  سال   10 حدود  شاید 
چند  تازه  و  کنند  می  منتشر  مطلب  و  خبر  بانان  محیط 
متوجه  را  افراد  این  وجود  مردم  از  بعضی  که  است  سالی 
شده اند. همه ما در کودکی با پزشک و پلیس و آتش نشان 
آشنا هستیم؛ اما کمتر کسی است که در سن نونهالی به 
کودکش واژه محیط بان و اهمیت آن را بیاموزد. به همین 
دلیل است که حتی هنوز بسیار از مردم تاثیر مثبت این 
افراد را بر زندگی انسان نمی دانند و تازه چند سالی است 
اختصاص  ایشان  به  را  شهادت  لقب  شبهه  و  شک  با  که 
داده اند. اما نکته ای که بسیاری آزار دهنده است، شهادت 
حداقل یک نفر به صورت سالیانه در استان کرمان است که 
البته این رقم در برخی از سالهای اخیر به دو نفر هم رسید. 
در راور، بافت و چندین شهر دیگر اخبار شهادت و حادثه 
ی منجر به جرح بسیار منتشر شده است و این جای تاسف 

شاهد  ما  اجتماعی  آگاهِی  و  تکنولوژی  عصر  در  که  است 
چنین اتفاقاتی هستیم.

پیش از این در همین روزنامه بارها به مظلومیت این عزیزان 
شکارچیان  با  صحبتمان  روی  البته  که  ایم  کرده  اشاره 
از  برخی  سازی  شفاف  واسطه  به  اکنون  اما  بود  خطاکار 
رسانه ها متوجه یک شکاف قانونی در این زمینه شده ایم و 
در این متن به آن خواهیم پرداخت. در هفته گذشته شاهد 
مورد  کرمان  بافت  در شهرستان  بان  محیط  دو  که  بودیم 
هدف گلوله قرار گرفتند و با دو شکارچی خالف کار درگیر 
شدند و نتیجه این شد که متاسفانه به دلیل تعقیب و گریز 
و برخورد اتومبیل با شکارچیان، ایشان جان خود را از دست 
دادند و داغی بزرگ بر دل چند خانواده ماند. در این حادثه 
دو محیط بان که هدف گلوله قرار گرفته بودند مجروح شده 
و حال یکی از این افراد در ناحیه صورت وخیم اعالم شده 
است. اما باید از قانون گذاران پرسید که چرا چنین اتفاقی 
رخ داده است. چرا محیط بانان مذکور از اسلحه برخوردار 
نبودند که در همان ابتدای کار بتوانند شکارچیان خاطی را 
با تهدید اسلحه اعمال قانون کنند تا کار به تعقیب و گریز 

و در نهایت مرگ دو هموطن ختم نشود؟ 
در یکی از رسانه های فعال در جنوب استان خواندم که این 

دو محیط بان از نداشتن اسلحه و تجهیزات دفاعی سخن 
اینکه ما  به میان آورده بودند که بسیار مایه تاسف است. 
انصاف  از  بفرستیم، دور  به جنگ  اسلحه  را بدون  سربازی 
از  داشت.  نخواهد  پی  در  را  مثبتی  عملکرد  یقینا  و  است 
تحویل  زمینه  در  ضعیف  های  نظارت  برخی  دیگر  سویی 
این  از  بخشی  تواند  می  نیز  شهروندان  به  شکاری  اسلحه 
فجایع را باعث شود. متاسفانه برخی شکاف های قانونی در 
بانان  از سوی محیط  اجرای آن  زمینه وظایف و شیوه ی 

باعث می شود که قدرت ایشان در سطحی که باید نباشد. 
قانونی و عدم توجه  از دیدگاهی دیگر همین شکاف های 
مسئوالن به اهمیت این پاسبانان ارزشمند باعث می شود 
که شکارچیان نیز در این زمینه سهل انگارتر رفتار کنند. 
به نحوی که در خبرها بارها خوانده ایم شکارچیان به سوی 
اند. هم یک موجود زنده  بانان شلیک و فرار کرده  محیط 
را شکار می کنند و هم محیط بانان را مجروح می سازند و 
در آخر گویا دستاوردی حاصل نشده است. به عقیده بنده 

حقیر و بسیاری از اهالی رسانه و فعاالن اجتماعی، باید در 
میزان تجهیزات و تعداد پرسنل محیط بانی و برخی قوانین 
بازدارنده برای شکارچیان تجدید نظر شود. این اتفاقی که 
یک  به  منجر  تواند  می  است  داده  رخ  کرمان  جنوب  در 
امروز  همین  از  و  شود  جویانه  انتقام  های  درگیری  سری 
باید نیروی انتظامی و دیگر نیروهای امنیتی در این زمینه 
همکاری های الزم را داشته باشند و دولت نیز هرچه زودتر 

در برخی قوانین بازنگری کند.

نقش شکاف قانونی در حوادث محیط بانی 
به قلم

 محمدفتح نجات

یسنا خنامانی  
پیشرفت تحصیلی - پایه اول

آرشیدا نازلی 
دانش آموز ممتاز - پایه اول

کوثر فرامرز پور دارزینی 
دانش آموز ممتاز - پایه اول

ویانا گنجعلیخانی حاکمی 
پیشرفت تحصیلی- پایه اول

یسنا واعظی مقدم 
دانش آموز ممتاز - پایه اول

رضوان نصری راینی 
پیشرفت تحصیلی- پایه اول

آیناز اکبری پور
دانش آموز ممتاز - پایه اول

یگانه زارع- رتبه سوم 
مدادرنگی سطح ناحیه یک

روژان شریف پور
دانش آموز ممتاز - پایه اول

زهرا قاسمی پور افشار 
پیشرفت تحصیلی- پایه اول

مهرا جمادی 
دانش آموز ممتاز - پایه اول

ثنا کوشش
دانش آموز ممتاز - پایه اول

ضحا نخعی پور
دانش آموز ممتاز - پایه اول

فاطمه سلیمانی صدرآبادی
دانش آموز ممتاز - پایه دوم

مبینا السادات عرب زاده مدنی پور 
دانش آموز ممتاز - پایه دوم

حسنا امیرماهانی - رتبه اول 
سرود گروهی سطح ناحیه 

یک - منتخب ورزشی 

مرضیه توکلی 
پیشرفت تحصیلی - پایه دوم

شادان دانشی
دانش آموز ممتاز - پایه دوم

یسنا ایالقی حسینی -رتبه دوم 
مدادرنگی سطح ناحیه یک 

ستایش حسن آبادی 
دانش آموز ممتاز - پایه دوم

پرنیا زارع فوسکی - رتبه 
برتر نقاشی استارتاپ فرش

یسنا جعفری 
دانش آموز ممتاز - پایه دوم

رها مالمحمدی 
دانش آموز ممتاز - پایه دوم

رقیه پورصدیقی
دانش آموز ممتاز - پایه دوم

ریحانه کفاش پور- رتبه اول خط 
تحریری سطح ناحیه یک - رتبه 

اول طراحی مداد سطح ناحیه یک 
رها سادات خسروی 

پیشرفت تحصیلی - پایه دوم
ویانا ابولحسنی سعدآبادی
دانش آموز ممتاز - پایه دوم

کوثرنورمحمدی سیرچی 
دانش آموز ممتاز - پایه دوم

مهسا پورامراللهی 
دانش آموز ممتاز - پایه دوم

کیانا سنجری 
دانش آموز ممتاز - پایه دوم

ستایش سنجری بنستانی
دانش آموز ممتاز - پایه دوم

آیال گل محمدی 
دانش آموز ممتاز - پایه دوم

یسنا حسن زاده 
دانش آموز ممتاز - پایه دوم

فاطیما پرنده افشار 
دانش آموز ممتاز - پایه دوم

فاطمه علی آبادی 
پیشرفت تحصیلی - پایه دوم

فاطمه فردوسی - رتبه سوم 
پاستل سطح ناحیه یک - 

دانش آموز ممتاز پایه دوم 
راحله عابدی فریزنی 

دانش آموز ممتاز - پایه دوم

ریحانه ذکریایی کرمانی 
رتبه سوم طراحی مداد سطح 

ناحیه یک - پایه سوم 
ریحانه محمدزاده تاج آبادی
دانش آموز ممتاز - پایه سوم

ستایش فتحی 
دانش آموز ممتاز - پایه سوم

نادیا گنج پور
دانش آموز ممتاز - پایه سوم

بهاره بذرافشان - رتبه اول 
پاستل سطح ناحیه یک 

بهار زندوکیل- رتبه برتر 
جشنواره جابربن حیان سطح 

ناحیه یک 

حسنا معین - رتبه برتر 
جشنواره جابربن حیان سطح 

استان 

ِآیناز حیدری زاده قاسمی 
- رتبه سوم طراحی زغال 

سطح ناحیه یک 

حنانه نصری راینی 
دانش آموز ممتاز

 پایه چهارم

نازنین زهرا غنی زاده 
دانش آموز ممتاز 

پایه چهارم 

روژین شهریاری فرد - رتبه 
برتر جشنواره جابربن حیان 

سطح استان 

کیمیا حدادحسنی پور - رتبه 
برتر جشنواره جابربن حیان 

سطح ناحیه یک 

آیلین آشورماهانی - رتبه 
اول طراحی مداد سطح 

ناحیه یک 

سارا مصطفوی - رتبه دوم پاستل 
سطح ناحیه یک - رتبه برتر جشنواره 

جابربن حیان سطح ناحیه یک 

ریحانه شمسی گوشکی 
 رتبه اول سرود گروهی

 سطح ناحیه یک 

نیایش کدخدائی 
رتبه دوم آبرنگ سطح

 ناحیه یک 

پارمیداالسادات رضایی 
جوشانی- رتبه اول سرود 
گروهی  سطح ناحیه یک 

مبینا یزدی زاده باغینی 
 رتبه اول سرود گروهی  

سطح ناحیه یک 

ستایش نعمت اهلل ئی 
بزنجانی 

دانش آموز ممتاز پایه پنجم

زهرا نژاد محمودآبادی 
 رتبه اول سرود گروهی

 سطح ناحیه یک 

رضوان وطنخواه
 رتبه اول سرود گروهی

 سطح ناحیه یک 

تانیا نحوی
 رتبه اول طراحی  مداد

سطح ناحیه یک 

شیوا حسین نخعی 
دانش آموز ممتاز 

پایه ششم 

آیسو دهقاندوست 
پیشرفت تحصیلی 

پایه ششم 

الناز بذرافشان - رتبه سوم 
طراحی زغال سطح

 ناحیه یک 

ستایش نژاد محمودآبادی 
دانش آموز ممتاز 

پایه ششم 

سما واعظی مقدم 
رتبه اول آب مرکب سطح 

ناحیه یک 

فاطمه حفارزاده 
رتبه دوم پاستل سطح 

ناحیه یک 
هلیا اکبرآبادی نژاد 

منتخب ورزشی

مبینا رضایی- رتبه اول مدادرنگی 
سطح ناحیه یک - رتبه دوم 

خط تحریری سطح ناحیه یک 

نغمه عظیمی فر - رتبه اول 
احکام سطح ناحیه یک - رتبه 

برتر نقاشی استارتاپ فرش

باران سخنور ماهانی
 رتبه سوم خط تحریری 

سطح ناحیه یک 

ساغر دولتی راینی 
رتبه دوم آبرنگ سطح 

ناحیه یک 

فاطیما علیزاده 
دانش آموز ممتاز - پایه دوم

سارینا محمدنژاد میرجانی
دانش آموز ممتاز - پایه دوم

یکتا مالمحمدی حسین آبادی
دانش آموز ممتاز - پایه اول

سایدا بلوچ اکبری
دانش آموز ممتاز - پایه اول

الینا عربی انبی
دانش آموز ممتاز - پایه اول

نیایش یوسفی منش
دانش آموز ممتاز - پایه اول

فاطیما حسنی زاده باغینی  
دانش آموز ممتاز - پایه اول

فاطیما فدائی 
دانش آموز ممتاز - پایه اول

سمایی بود                    هر که ساعی بود 
نخبگان دبستان دخترانه سما در سال تحصیلی 97-98
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