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مدیرکل راه و شهرسازی استان: 

استان کرمان  به احداث

 بیش از نه هزار 

مسکن شهری نیاز دارد

استاندار کرمان:
اول مردادماه آب 5 حلقه چاه  جدید

 وارد مدار آب شرب کرمان می شود
متن در صفحه دوم

WWW.KERMANEMROOZ.COM
روزان هم 

امام جمعه کرمان:

مسئوالن با شفافیت ظرفیت موجود

 آب و برق را به مردم اطالع دهند
2

گردشگری به رغم وجود برخی زیر ساخت ها؛ کرمان در توسعه و رونق  کند استان  گزارش »کرمان امروز« از علل رشد 

متن کامل در صفحه سوم

چرا  درخت گردشگری میوه نمی دهد؟
    استان کرمان با وجود جاذبه های فراوان گردشگری و برخورداری از زیر ساخت های مناسب برای توسعه گردشگری، نمی تواند با رقبای خود همچون شهرهای شیراز و اصفهان در مثلث گردشگری 
ایران همراهی کند. علت این کاستی چیست؟ سید مهدی طبیب زاده که در راس اتاق بازرگانی کرمان است و عمدتا با بخش های خصوصی سر و کار دارد در سخنانی انتقاد گونه، اداره کل میراث 
فرهنگی استان را یکی از ضعیف ترین ادارات در استان دانسته و می گوید: نتوانسته ایم از جاذبه های گردشگری استان کرمان برای رونق گردشگری استفاده کنیم و اصلی ترین علت این است که باور 

جدی برای توسعه گردشگری در کرمان وجود ندارد و...

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

  اعالم زمان برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش
  تسهیالت وزارت بهداشت به بیماران پیوندی

  والیبالیست کرمانی راهی ایتالیا شد
 آتش بالی جان ۷۳ هکتار عرصه جنگلی و مرتعی کرمان

  کادر فنی تیم هندبال مس کرمان معرفی شدند
  آغاز توزیع کارت کنکور سراسری از امروز
  پلیدی شش راننده اتوبوس با هانیه 16 ساله

اخبار ایران، جهان و حوادث:

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان خبرداد:

ارائه اظهارنامه 

مالیات بر ارزش افزوده 

فصل بهار تا 15تیرماه
 صفحه  دوم

ناممکنی که 
ممکن شد

گزارش اختصاصی »کرمان امروز« 
از مراسم جشن امضا 

لبوم موسیقی و رونمایی از آ
کران« کران تا بی   »از 

 اثری از فرشید وهمنی:

شرکت تولیدی وصنعتی سامد
))چسب مشهد ((  آگهی اعطای 

عاملیت فروش

در نظر دارد نسبت به اعطای عاملیت فروش 
محصوالت خود در استان کرمان اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت می شود رزومه و درخواست همکاری
 خود را حد اکثر تا تاریخ 98/04/13 به شماره 09155060215 

ارسال  و یا به شماره 31669-051 فکس نمایند .

آگهی مناقصه عمومی 
نوبت دوم 

شرکت تعاونی خاص
 سحاب فرهنگیان استان کرمان 

متن در صفحه سوم 

آگهی فراخوان مزایده
 )نوبت اول(

اداره کل راه و شهرسازي
 استان کرمان
متن در صفحه هشتم 

آگهی تجدید مناقصه عمومی
 )نوبت اول(

 شرکت معادن
 زغال سنگ کرمان  

متن در صفحه هشتم 

کارخانه چسب هل از بومیان هر استان، ویزیتور )بازاریاب( 
با شرایط زیر استخدام می کند:

حقوق و مزایا: طبق قانون کار+پورسانت+بیمه
با یک هفته آموزش در تبریز)با حقوق و مزایا(پس از اتمام دوره 

آموزشی کار در استان بومی خود را شروع کنید .
شماره تماس : 09303331026

آدرس کارخانه : پلیس راه تبریز - تهران

آگهی استخدام ویزیتور
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اخبار استان

روشن ظرفیت  و  باید شفاف  اینکه مسئوالن  بیان  با  کرمان  امام جمعه   
موجود آب و برق را به مردم اطالع رسانی کنند گفت: مردم هم نیز وظیفه 

دارند در این شرایط صرفه جویی کنند.
نماز جمعه  در  علیدادی سلیمانی  االسالم حسن  ایرنا، حجت  گزارش  به 
بدانند که  را  این  باید مردم در عمل  اینکه  بر  تاکید  با  این هفته کرمان 
اگر کمبودی در بخشی وجود دارد در سایر مناطق نیز این امر وجود دارد 
اظهار کرد: مردم نیز وظیفه دارند که در این شرایط صرفه جویی کنند و 

امیدواریم مردم به این مهم توجه ویژه داشته باشند.
وی همچنین با اشاره به حقوق بشر آمریکایی افزود: حقوق بشر یک بحث 
انسانی است و نقطه مقابل آن حقوق بشر آمریکایی است در حالی که در 

عمل خالف شعارهای خود عمل می کنند.
به  بهشتی  اهلل  آیت  تسلیت شهادت  با  علیدادی سلیمانی  االسالم  حجت 
همه کارکنان دستگاه قضا ادامه داد: شهادت مظلومانه آیت اهلل بهشتی و 

۷۲ تن از یارانش بخشی از عملکرد حقوق بشر آمریکایی است.
امام جمعه کرمان با بیان اینکه شهادت آیت اهلل صدوقی بخشی دیگر از 
حقوق بشر آمریکایی است بیان کرد: در یمن، سوریه، افغانستان، تحمیل 

تحریم های ظالمانه بر ملت ایران و حرکت احمقانه آنها بر روی تحریم 
شخصیت ها بخش دیگری از حقوق بشر آمریکایی است.

حجت االسالم علیدادی سلیمانی با تسلیت شهادت امام صادق )ع( گفت: 
تبیین و تبلیغ احکام اسالمی، تربیت شاگردان برجسته در تخصص های 
مختلف و تشکیل حوزه قوی در جهان اسالم و فراهم کردن بستری برای از 
بین بردن حکومت بنی امیه سه محور مهم در زندگی امام صادق )ع( است.
وی با اشاره به اینکه گام دوم انقالب بسیار مهم و بحث روز است تصریح 
کرد: عدالت محوری در همه دستگاه های کشور یکی از عناصر مهم گام 
دوم انقالب است که این مهم بهره مند شدن مردم از عدالت اجتماعی را 

به دنبال دارد و در همه خدمات عدالت شرط اساسی است.
گفت:  انتخاباتی  رقابت های  شدن  نزدیک  به  اشاره  با  کرمان  جمعه  امام 
کسانی که مسئول ستادهای انتخاباتی هستند و در جذب آرا مردم نفوذ 

دارند بدانند که در قیامت باید جواب سنگین تری را پس دهند.
با حضور  نماز جمعه  هفته  این  میزخدمت جهادی  گزارش  این  براساس 
رئیس کل دادگستری استان کرمان و اعضای شورای قضائی استان برگزار 

شد.

امام جمعه کرمان:

مسئوالن با شفافیت ظرفیت موجود آب و برق را به مردم اطالع دهند

خبر
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان خبرداد:

ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش 

افزوده فصل بهار تا 15تیرماه
  

اظهارنامه  ارائه  مهلت  این که  بیان  با  کرمان  استان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار تا 15 تیرماه است، گفت: این مهلت قابل 

تمدید نیست. 
محمد   ، کرمان  استان  مالیاتی  امور  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
سلمانی با بیان این مطلب افزود: مطابق قانون، مودیان نظام مالیات بر ارزش 
افزوده حداکثر 15 روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی 
خود را از طریق سایت عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به نشانی 

www.evat.ir ارائه و مالیات و عوارض متعلق را پرداخت کنند. 
از هرگونه تسهیالت  برخورداری  به منظور  مالیاتی  تاکیدکرد: مودیان  وی 
قانونی و جلوگیری از تعلق جرایم مالیاتی، می بایست تا تاریخ 15 تیرماه 
نسبت به ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار 1398 و پرداخت 

مالیات و عوارض متعلقه اقدام کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان: 

استان کرمان به احداث

 بیش از نه هزار مسکن شهری نیاز دارد

استان کرمان تا پایان سال 1399 به احداث بیش از نه هزار واحد مسکن 
شهری نیاز دارد. به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و 
با  این خبر گفت:  اعالم  با  بلوردی  استان کرمان، محمدمهدی  شهرسازی 
توجه به سکونت بیش از یک میلیون و 500 هزار نفر از جمعیت دو میلیون 
و 395 هزار نفری شمال استان کرمان در شهرها، مسکن مورد نیاز تا سال 

1399،  بیش از نه هزار واحد است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان افزود: در راستای تامین بخشی از 
قالب  در  مسکن  واحد   1500 حدود  احداث  عملیات  استان،  مسکن  نیاز 

مشارکت در شهرهای کرمان، زرند و سیرجان به زودی آغاز خواهد شد.
وی تصریح کرد: در طرح مسکن مشارکتی زمین دولتی به انبوه سازان و 

متقاضیان واجد شرایط واگذار می شود.
دبیر شورای مسکن استان کرمان، صدور سند تک برگ عرصه و اعیان را از 
مزایای طرح مسکن مشارکتی در مقایسه با واگذاری زمین به صورت اجاره 

99 ساله برای احداث مسکن عنوان کرد.
محمدمهدی بلوردی گفت: همچنین حدود ۲85 هزار مترمربع زمین دولتی 
واحد مسکن در شهرهای شهربابک، کرمان،  از 1۷00  بیش  احداث  برای 
واگذار شده  کرمان  استان  بنیاد مسکن  به  رابر  و  راور، سیرجان  بافت،  زرند، 
است. بر اساس سرشماری سال 1395 استان کرمان با دارا بودن سه میلیون و 
۲64 هزار و ۷18 نفر جمعیت، در جمع ده استان پرجمعیت کشور قرار دارد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان:

شهید بهشتی از پیشتازان نهضت اسالمی 

در ایران بود

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: شهید مظلوم بهشتی از پیشتازان 
از اسالم و مسائل روز  بینش عمیقی که  و  با درک  و  بود  نهضت اسالمی 
داشت همواره در سنگر های فرهنگی، علمی و مبارزاتی نقش مهمی ایفا می 
کرد. به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان 
قضاییه  قوه  هفته  مناسبت  به  استان  دادگستری  رییس کل  موحد،  یداهلل 
درسخنانی پیش از خطبه های نماز جمعه با گرامیداشت هفته قوه قضاییه و 
شهدای ۷تیر گفت:درراس  شهدا هفتم تیرماه باید از شهید مظلوم آیت اهلل 

دکتر بهشتی که معمار و پایه گذار دستگاه قضایی است ، یاد کنیم.
این  که  است  ارزشمندی  فرصت  قضاییه  قوه  هفته  افزود:بزرگداشت  وی 

دستگاه بتواند بامردم بیشتر ارتباط برقرار کند و خدمات ارائه کند.
ملت  است که  روزی  اگر چه  ماه 1360  تیر  روز هفتم  کرد:   بیان  موحد 
تن  نیز ۷۲  و  ملت  این  برای  بود  ملت  بهشتی که خود یک  ایران، شهید 
چهره  که  است  روزی  حال  عین  در  اما  داد،  دست  از  را  انقالب  یاران  از 
انقالب  برای همگان آشکار شده و صفوف  از پیش  بیش  منافقین کوردل 
اسالمی را مستحکم تر ساخت. وی افزود: در این روز شهید بهشتی و تعداد 
در  حزب  این  مرکزی  دفتر  در  اسالمی  جمهوری  حزب  اعضای  از  زیادی 
و  ترور  جز  منطقی  که  منافقین  اما  داشتند،  جلسه ای  تهران  سرچشمه 
خشونت نداشتند با بمب گذاری، شهید بهشتی و ۷۲ نفر از یاران ایشان 
که دارای مسؤولیت هایی همچون نمایندگی مجلس، وزارت و ... داشتند را 

به شهادت رساندند.

رتبه اول دانشگاه علوم 

پزشکی بم در طرح

 پایش فشارخون
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم گفت: با عملیاتی 
شدن طرح بسیج ملی کنترل فشار خون و پوشش 
نزدیک به ۷۵ درصدی جمعیت تابعه این دانشگاه 
آمایشی  منطقه  در  اول  رتبه  کسب  به  موفق 

استان های کرمان و سیستان و بلوچستان شدیم.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
رئیس  زاده  عباس  عباس   ، جوان   خبرنگاران 
با  خبری  نشست  در  بم  پزشکی  علوم  دانشگاه 
مسائل  و  فشارخون  کنترل  ملی  بسیج  موضوع 
ملی  طرح   : گفت  پاستور  بیمارستان  به  مربوط 
پرونده سالمت الکترونیک که از وعده های رئیس 
مزایای  از  و  شده  محقق  است  بوده  جمهوری 
ذخیره  و  جدید  آمار  کسب  ها،  هزینه  کاهش  آن 
اطالعات و بازیابی آن در بانک اطالعاتی و کمک 
به آموزش و تحقیقات در هر نقطه درمانی است 
به گونه ای که با اجرای این طرح انقالبی در حوزه 

سالمت رخ داده است.
توسعه  ششم  برنامه  به  اشاره  ضمن  زاده  عباس 
پزشکی  الکترونیک  پرونده سالمت  اجرای  گفت: 
برنامه  در  سالمت  نظام  اهداف  جمله  از  خانواده 

ششم توسعه است.
 ۸۵ با  دانشگاه   ۴۴ طرح  این  در  کرد:  اظهار  وی 
درصد پوشش جمعیتی شرکت کردند که دانشگاه 
علوم پزشکی بم نیز جزو این دانشگاه ها به شمار 
ادامه  بم  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  می آید. 
فشارخون  کنترل  ملی  بسیج  طرح  اجرای  با  داد: 
مشخص شد ۶۸ درصد از مردم فشار خون نرمال 
دارند و ۳۲ درصد باقی مانده در معرض فشارخون 
باال و یا مبتال به فشارخون باال هستند و ۱۰ درصد 
آگاهی  باال  خون  فشار  داشتن  از  جمعیت  این  از 
نداشتند و حدود ۱۱.۵ درصد با دارو در حال کنترل 
به وضعیت  اشاره  بودند. وی ضمن  فشارخونشان 
با  داشت:  اظهار  بم  پزشکی  علوم  دانشگاه  مالی 
توجه به قرار گرفتن در شرایط تحریم این دانشگاه 
پروژه های عمرانی را نه متوقف کرده و نه از آن 
حال  در  بیشتری  سرعت  با  پروژه ها  بلکه  کاسته 
حیاتی،  مسائل  ما  اصلی  اولویت  و  هستند  انجام 
تامین تجهیزات پزشکی، تامین دارو های مورد نیاز 

اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی است.

استاندار کرمان:
اول مردادماه آب 5 حلقه چاه جدید وارد مدار آب شرب کرمان می شود

در جلسه هم اندیشی برای رفع مشکل آب شرب شهر 
کرمان مقرر شد که اجرای پروژه خط انتقال آب) 11 
 31 تا  صفارود(  سد  آب  انتقال  خط  انتهای  کیلومتر 
تیرماه به اتمام می رسد و در اول مردادماه آب 5 حلقه 

چاه حفر شده را وارد مدار آب شرب کرمان می کند.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، »محمدجواد فدایی« در 
آب شرب شهر  مشکل  رفع  برای  هم اندیشی  نشست 
کرمان، گفت: چرا باید منتظر بحران باشیم و سپس به 

فکر رفع مشکل می افتیم.
وی بر لزوم به بهره برداری رسیدن پروژه خط انتقال 
آب در تابستان تاکید کرد و افزود: باید این پروژه در 
تابستان به بهره بردرای برسد تا مشکل آب شرب مردم 

کرمان را در تابستان حل کند زیرا ما مشکل زیادی در 
پاییز و زمستان نداریم.

مدیر عامل موسسه ثاراهلل و نماینده قرارگاه سازندگی 
پروژه  اجرای  کرد:  اعالم  پروژه  این  در  خاتم االنبیاء 
انتقال آب  انتهای خط  انتقال آب) 11 کیلومتر  خط 
در  و  می رسد  اتمام  به  تیرماه   31 تا  صفارود(  سد 
اول مردادماه آب 5 حلقه چاه حفر شده را وارد مدار 

می کند.
»ابراهیم علیزاده« نیز در این جلسه گفت: حدود 100 
کیلومتر کل طول خط انتقال آب از سد صفارود تا شهر 
کرمان است که اکنون به دلیل موقعیت اضطراری 11 
کیلومتر انتهای آن برای وارد مدار کردن آب 5 حلقه 

فاضالب کرمان در حال  و  توسط آب  چاه حفر شده 
انجام است.

وی با اشاره به جلسات و مصوبات گذشته، عنوان کرد: 
پایان  تا  االنبیاء  قرارگاه سازندگی خاتم  بود که  مقرر 
اردیبهشت ماه این 11 کیلومتر انتهای لوله گذاری به 
اتمام برساند اما متاسفانه هنوز به دالیل مشکالتی این 

پروژه هنوز به اتمام نرسیده است. 
از  کرمان  استان  منطقه ای  آب  شرکت  عامل  مدیر 
از  راه جلوگیری  تنها  و  افراد در آب  از  برخی  اسراف 
این اسراف، فرهنگسازی دانست و اظهار کرد: باید این 
در  مردم  تا مشکالت  اجرا شود  پروژه هرچه سریعتر 

این زمینه حل شود.

معاون استاندار کرمان خبر داد:

تا پایان سال پروژه تقاطع پل راه آهن و تله کابین 
به اتمام می رسد

کرمان  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
پل  تقاطع  و  تله کابین  پروژه های  اتمام  از 
»مصطفی  دکتر  داد.  خبر  سال  پایان  تا  راه آهن 
ایسنا  خبرنگار  با  گفت و گو  در  آیت الهی موسوی« 
منطقه کویر، با اشاره به سفر معاون میراث فرهنگی 
تشریح  و  کرمان  استان  به  خردادماه   ۷ در  کشور 
بام کرمان  این سفر در خصوص  در  مذاکراتی که 
موافقت  گذشته  در  فرهنگی  میراث  گفت:  شده 
و  است  کرده  کرمان صادر  بام  پروژه  برای  اصولی 
کوه  روی  هتل  احداث  زمینه  در  شائبه ای  اکنون 
و  هستند  موضوع  این  بررسی  حال  در  که  است 
جواب قطعی در این زمینه داده نشده است. وی در 
پاسخ به برخی اظهارات مبنی بر کوه خواری با بیان 
این مطلب که بنده مدارکی برای اظهار نظر ندارم، 
مطرح کرد: اگر کوه خواری شده دستگاه متولی که 
شکایت  بایستی  است،  شهرسازی  و  راه  کل  اداره 
شهرسازی  و  راه  خود  توسط  پروژه  این  و  کند 
باید  است  موردی  چنین  اگر  لذا  شده؛  واگذار 
امور  هماهنگی  معاون  کند.  اقدام  متولی  دستگاه 
عمرانی استاندار کرمان عنوان کرد: بخشی از پروژه 
هنوز  که  است  هتل  احداث  به  مربوط  کرمان  بام 
عملیات احداث آن آغاز نشده و در مرحله طراحی 
استانداری  عمرانی  سابق  معاون  زمان  در  و  است 
کرمان »ابولقاسم سیف الهی« در کمیسیون ماده 5 
مطرح و لکه گذاری آن مشخص و مقرر شده که 

سرمایه گذار طرح اولیه خود را ارایه دهد تا براساس 
آن صادر  برای  موقت  پروانه  اولیه شهرداری  طرح 
با اشاره به تله کابین تصریح کرد: اکنون  کند. وی 
این  دسترسی  جاده  اجرای  عملیات  اتمام  پیگیر 
پروژه و تله کابین هستیم اما اصرارم بر این است که 

ابتدا فضای سبز آنجا را تکمیل کنند.
دلیل  به  سرمایه گذار  افزود:  آیت الهی موسوی 
را  تله کابین  تجهیزات  از  یکسری  هنوز  تحریم ها 
نتوانسته تهیه کند اما متعهد شده که تا پایان سال 

پروژه تله کابین را به بهره برداری برساند.
وی با اشاره به افتتاح تقاطع غیر هم سطح ابوذر و 
در ادامه از اتمام سایر پروژه ها سخن به میان آورد 
و خاطرنشان کرد: تقاطع پل راه آهن اگر به موقع 
در  نیاید  پیش  دیگر  مشکل  و  شود  اعتبار  تامین 
انتهای سال افتتاح خواهد شد و شاید بتوانیم پل 
راه آهن  پل  تقاطع  با  همزمان  نیز  گمنام  شهدای 
اجرا کنیم اما قطعا تقاطع پل راه آهن تا انتهای سال 

به بهره برداری خواهد رسید.

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال 1398 شورای محترم اسالمی شهر، ساخت و نصب تابلوهای راهنمای مسیر در 
سطح شهر  را  از طریق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دارای صالحیت که تجربه و توانایي 
انجام کار را دارند، دعوت بعمل  مي آید جهت دریافت اسناد و اطالع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري 
مرکزي به آدرس رفسنجان، خیابان تختي یا به نشانی اینترنتی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداري 
روز شنبه مورخ 98/04/22 به دبیرخانه شهرداري مرکزي تسلیم نمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.
روابط عمومي شهرداري رفسنجان

آگهي مناقصه عمومی )نوبت دوم(

قابل توجه مودیان محترم مالیاتی )اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد امالک اجاری(

مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 97 و پرداخت مالیات مربوطه 
از طریق سامانه www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری می باشد.
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قلیان؛
نقطه شروع اعتیاد !

بیراهه ها

به  که  وقتی  مقصود  به  رسیدن  راه  در 
در  را  وجودم  ترس  اندیشم  می  بیراهه 
نیستند  خواستنی  ها  بیراهه  گیرد.  می  بر 

بلکه یکباره در کاسه ی آدم افتاده و او را مجبور به تحمل 
آنجا  برند.  می  خفگی  و  سکوت  به  رو  را  دنیا  کنند.  می 
کسی صدای کسی را نخواهد شنید بن بست هایش همیشه 
شده  تنگ  جهان  رویم  می  که  بیراهه  به  ماند  می  بست  بن 
برای  تالش  اما  آیند  می  به چشم  تر  پررنگ  دردهایمان  و 
این  از  گذشتن  سالمت  ی  مایه  نشدن  تسلیم  و  برگشتن 
مرحله خواهد بود. مورد انتقاد قرار گرفتن از سوی دیگران 
کوتاه  چاره  از  را  دستمان  و  کرده  سست  را  پایمان  نباید 
برآئید  جبران  درصدد  و  پذیرفته  را  خود  اشتباه  بلکه  سازد 
انرژی  با  که  اگر  و  سازید  دوبرابر  را  خود  انرژی  بلکه  تا 
برگردید.  اولیه  مسیر  به  که  توانست  خواهید  بردارید  قدم 
انسانها  بیوگرافی  در  که  بوده  اتفاقی  زیباترین  برگشتن 
زده  می  هم  به  را  پیرشدن  ی  برنامه  زیرا  است  شده  حک 
های  دغدغه  میان  در  خوب  حس  یک  به  برگشتن  است. 
به  مدتها  تا  را  راه  و  داده  آدم  به  مضاعف  قدرتی  زندگی 
انتخاب  بتواند  که  زمانی  تا  گذارد  می  باز  روشنایی  سوی 
تازه ای داشته باشد. راه موفقیت به سویش بسته نخواهد شد 
پایین  را  او  نفس  به  اعتماد  بیمارگونه  انتقادهای  اینکه  مگر 
آورده و دچار شک و تردید گردیده باشد. برخی مسیرهای 
دارند  تغییر  به  نیاز  دوراندیشی  با کمی  نیز  ظاهر صحیح  به 

چرا که عاقبت خوبی نخواهند داشت.
در برف رو به جنگ می روی باید 

از خواب برگشتن بترسی و ببینی 
پایان کارت را که گوشت تیز باشد 
شاید صدای بوف های کور جنگل 
سوت عذابی بوده تا که دور باشی 

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« از علل رشد کند استان کرمان در توسعه و رونق گردشگری به رغم وجود برخی زیر ساخت ها؛

چرا درخت گردشگری میوه نمی دهد؟

اشاره:
اگر چه استان کرمان به لحاظ تاریخی و منابع طبیعی 
تواند درآمد  دارای جاذبه گردشگری که می  و مناطق 
ویژه ای را برای این استان از این محل به ارمغان  بیاورد، 
برخوردار است اما واقعیات موجود نشان دهنده ی آن 
است که این استان نتوانسته  با جاذبه های گردشگری 
خویش درآمد کسب کند. این در حالی است که استان 
کرمان سه هزار جاذبه گردشگری - توریستی دارد که 
اسناد  در  و  است  جهانی  اثر   6 و  ملی  ثبت  اثر   370
توسعه، بخش گردشگری به عنوان یکی از جاذبه های 
مهم پیش بینی شده است. از این رو این سئوال مطرح 
با توجه  به  است که بخش گردشگری استان کرمان  
شاخص های اقتصادی این بخش چرا نتوانسته در این 
زمینه کسب درآمد کند؟ در ادامه این گزارش به بررسی 
این موضوع از دیدگاه مسئوالن و بر اساس آمار و ارقام 
می پردازیم چرا که پاسخی که در پی آن هستیم مسلما 

در دل سخنان مسئوالن است.
نقش گردشگری در توسعه اقتصادی

فراوانی  توسعه  جهان  در  گردشگری  صنعت  امروزه 
یافته است و بسیاری از کشورها از این  رهیافت توانسته 
اند وضعیت خود را تا در حد  توجهی بهبود بخشیده و 
بسیاری از مشکالت خود از قبیل بیکاری، پایین بودن 
پوشش  را  ارزی  درآمد  کمبود  و  سرانه  درآمد  سطح 

دهند.
بودن جاذبه های گردشگری  دارا  از نظر  ایران  کشور 
در ردیف ده کشور اول جهان قرار دارد و دارای جاذبه 
های متنوع و منحصر به فرد تاریخی، مذهبی، فرهنگی، 
طبیعی و... است. در این میان استان کرمان نیز از جاذبه 
تا  تاریخی گرفته  از  است  برخوردار  فراوانی  گردشگری 
جاذبه های طبیعی اما این استان  با وجود جاذبه های 
برای  مناسب  های  زیر ساخت  از  برخورداری  و  فراوان 
همچون  خود  رقبای  با  نتوانسته   گردشگری،  توسعه 
ایران  گردشگری  مثلث  در  اصفهان  و  شیراز  شهرهای 

همراهی کند. باید دید علت این امر چیست؟
باور جدی برای توسعه گردشگری در کرمان 

وجود ندارد 
اواخر هفته گذشته در کرمان در نشست شورای گفت 
و گوی دولت و بخش خصوصی، سید مهدی طبیب زاده 
که در راس اتاق بازرگانی کرمان است و عمدتا با بخش 
انتقاد گونه  های خصوصی سر و کار دارد در سخنانی 
ادراه کل میراث فرهنگی استان را یکی از ضعیف ترین 
ادارات در استان دانست و گفت: نتوانسته ایم از جاذبه 
گردشگری  رونق  برای  کرمان  استان  گردشگری  های 

استفاده کنیم و اصلی ترین علت این است که باور جدی 
برای توسعه گردشگری در کرمان وجود ندارد.

ها،  ظرفیت  به  توجه  با  افزود:  وی  ایسنا  گزارش  به 
به  که  داخلی  و  خارجی  گردشگران  تعداد  و  خروجی 
مراکز  رونق  موجب  باید  که  آنطور  آیند،  می  کرمان 

اقامتی بشوند، اثر جدی نمی بینیم.
طبیب زاده تصریح کرد: حدس زده می شود کمتر از 
30 هزار نفر توریست خارجی در سال به استان کرمان 
قابل  رقم  همجوار  های  استان  به  نسبت  که  آید  می 

توجهی نیست.
با اشاره به سهم پایین بخش گردشگری  طبیب زاده 
از تسهیالت بانکی تصریح کرد: به دلیل طوالنی مدت 
مدت  تسهیالت  باید  گردشگری،  اقتصادی  بازده  بودن 
استان  رسد  نظر می  به  و  ارائه شود  بخش  این  به  دار 
کرمان نتوانسته از تسهیالت صندوق توسعه ملی در این 
حوزه استفاده کند و در تسهیالت تبصره 18 نیز بخش 

گردشگری جایگاهی ندارد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان 
کرمان گفت: گردشگری جایگاهی در برنامه ریزی استان 

به عنوان یک تسهیلگر و پیشران ندارد که باید در این 
و همه  توجه شود  ها  زیرساخت  توسعه  به  ابتدا  راستا 
کسانی که خواستار رونق گردشگری هستند باید توجه 

جدی به این بخش داشته باشند.
توجه جدی به نقش گردشگری در هشت منطقه 

استان کرمان
برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس  که  نشست  این  در 
نقطه  هشت  در  گفت:  داشت  حضور  هم  استان  ریزی 
نقش  به  استان  این  آمایش  مطالعات  منطقه   10 از 
تری  ویژه  توجه  ها  زیرساخت  توسعه  در  گردشگری 

انجام شده است.
به گزارش ایرنا، جعفر رودری افزود: استان کرمان 0.7 
درصد از گردشگران خارجی ورودی به کشور در سال 
۹6 را به خود اختصاص داده است و در این سال 38 

هزار نفر وارد این استان شده اند.
جاذبه  هزار  سه  کرمان  استان  کرد:  تاکید  وی 
ملی  ثبت  اثر   370 که  دارد  توریستی   - گردشگری 
بخش  توسعه،  اسناد  در  و  است  جهانی  ثبت  اثر   6 و 
گردشگری به عنوان یکی از جاذبه های مهم پیش بینی 

شده است.
استان کرمان  ریزی  برنامه  و  رئیس سازمان مدیریت 
از معدن  بعد  استان  توسعه  انداز  گفت: در سند چشم 
خدمات  ارائه  به  کشاورزی  و  صنعتی  محصوالت  و 

گردشگری توجه شده است.
های  ظرفیت  دیگر  از  را  سالمت  گردشگری  رودری 
گردشگری استان کرمان برشمرد و گفت: گردشگری از 
صنایع اشتغال زا و درآمدزا در دنیا به شمار می رود که 
در برنامه های اقتصادی در سطح دنیا به صورت ویژه 

مورد توجه قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: گردشگری، ظرفیت خوبی برای ایجاد 
صلح و دوستی در دنیا به شمار می رود واز این رو دامنه 

آن فراتر از مسائل اقتصادی است.
استان کرمان  ریزی  برنامه  و  رئیس سازمان مدیریت 
خاطرنشان کرد: ایران رتبه 10 از نظر وجود جاذبه های 
تاریخی و باستانی و رتبه ۵ دنیا از نظر وجود جاذبه های 
طبیعی را دارد و در دهه های اخیر سهم ایران از اقتصاد 

گردشگری افزایش یافته است.
رودری گفت: درآمدهای گردشگری استان کرمان در 
با رشد پیش بینی  سال ۹۵ حدود 30 میلیون دالر و 
شده در 1۴0۴ و پایان برنامه ششم باید به نحوی پیش 
برده شود که سهم گردشگری در اقتصاد استان افزایش 

یابد.
وی به راهکارهای توسعه صنعت گردشگری در استان 
صنعت  به  بخشی  اولویت  کرد:  بیان  و  اشاره  کرمان 
گردشگران،  اصلی  های  خواست  به  توجه  گردشگر، 
معرفی و شناسایی جاذبه های گردشگری، اعتمادسازی 
و حمایت از گردشگران، توسعه زیرساخت های مرتبط 
با گردشگری و گسترش و حمایت از گردشگری طبیعی 

و روستایی از جمله این موارد است.
استان کرمان  ریزی  برنامه  و  رئیس سازمان مدیریت 
گفت: ایجاد زمینه های الزم برای کاهش اتکا به منابع 
رقابتی  کشور،  در  تعطیالت  ساماندهی  دولتی،  مالی 
فعاالن  به  مستمر  آموزش  و  گردشگری  صنعت  کردن 
صنعت  توسعه  راهکارهای  دیگر  از  گردشگری  بخش 

گردشگری در استان کرمان به شمار می رود.
سخن آخر

در سال های اخیر زیاد شنیده ایم که توسعه گردشگری 
کرمان می تواند این استان  را نجات دهد اما با توجه  به 
شواهد و قراین  باید گفت متاسفانه این بخش به دالیلی 
که می توان از ال به الی سخنان مسئوالن یافت چندان 
مورد توجه قرار نگرفته و شاید بتوان گفت گردشگری 
کرمان محل آزمون وخطای مسئوالن شده است که در 
جای خود درجا می زند... هر چند که غالمرضا فرخی 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
کرمان عملکرد اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان 
افزود:  و  دانست  دفاع  قابل  را  مختلف  های  حوزه  در 
کل  اداره  این  کاری  کارنامه  از  کسانی  امروز  متاسفانه 
کاری  فعالیت  ۴0سال   طول  در  که  گیرند  می  خرده 
خود در بخش دولتی و سپس خصوصی، عملکرد قابل 

قبولی برای این استان نداشته اند!

   استان کرمان با وجود جاذبه های فراوان گردشگری و برخورداری از زیر ساخت 
های مناسب برای توسعه گردشگری، نمی تواند با رقبای خود همچون شهرهای 
شیراز و اصفهان در مثلث گردشگری ایران همراهی کند. علت این کاستی چیست؟ 
سید مهدی طبیب زاده که در راس اتاق بازرگانی کرمان است و عمدتا با بخش های 
خصوصی سر و کار دارد در سخنانی انتقاد گونه، اداره کل میراث فرهنگی استان را 
یکی از ضعیف ترین ادارات در استان دانسته و می گوید: نتوانسته ایم از جاذبه های 
گردشگری استان کرمان برای رونق گردشگری استفاده کنیم و اصلی ترین علت این 

است که باور جدی برای توسعه گردشگری در کرمان وجود ندارد و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

به قلم 
میرسیدعباس 

روح االمینی 

در  که  است  تاریخ  در  تلخی  و  سیاه  روزهای 
قرن اخیر سیاه تر شده است و چون تکیه بر 
علم و دانش و تکنولوژی دارد روسیاه تر است. 
سال  تیرماه  هفتم  سیاه  روزهای  این  از  یکی 
1366 است که بمب های شیمیایی که حاصل 
علم شیمی و فیزیک است با هواپیماهای بمب 
و  دیده  آموزش  های  خلبان  هدایت  و  افکن 

کش  زحمت  و  گناه  بی  مردم  سر  بر  رادارها 
سردشت ریخته شد تا جنایتکاران مدال بگیرند 
کردن  محکوم  با  سرمایه  اصلی  جنایتکاران  و 
خود را خالص کنند اما زمان دراز روسیاهی را 
پاک نمی کند تا زمانی که سود هدف بشر است 
نوع کسب  هر  دارد  و حاکمیت سرمایه وجود 
علم و پژوهش علمی و کسب مهارت می تواند 
در خدمت جنایت قرار گیرد. مدال های سینه 
این جنایتکاران که از کشتار به خاک خود بر 
می گردند بوی خون می دهد و روزی بچه های 
آنها که امروز به پدر خود و مدال پدر افتخار 
می کنند خواهند دانست که پدرشان با جنایت 

و کشتار پول به خانه آورده است و خون زن 
و مرد و کودک سردشت در هر زینتی که دارند 
پنهان است. روزی خواهد آمد که انسان های 
زحمت کش نقاب از چهره فرصت طلب بر می 
آزادی خواهد خواند.  و کردستان سرود  دارند 
کوهها و درختان و آب رودهای سردشت پیغام 
این جنایت را و ریشه های شکل گیری آن را 
روزی  تا  کنند  می  منتقل  بعد  های  نسل  به 
که  بداند  و  کند  باور  را  »انسانیت«  انسان  که 
هیچ چیز ثابت و بدون تغییر نیست نباید آن 
زحمت کشان  نفع  به  باید  بلکه  کرد  تغییر  را 

تغییر داد....

یادی از بمباران شیمیایی تیرماه سردشت 

جنایت به چه قیمتی!؟ 

یادداشت های 

گاه و بی گاه

ندیده 
می  خود  فرزندان  برای  را  ها  خوبی  همه  همیشه  مادر  و  پدر 
پرورانند همچون  نمی  را که در سر  خواهند و چه آرزوهایی 
یک نفر از فامیل ما که برای فرزند شیرخواره اش اینچنین آرزو 
می کرد و می گفت فرزندم دلم می خواهد بزرگ شوی و بعد 
داماد شوی. سپس چند فرزند داشته باشی و آن فرزندان ازدواج 
کنند و برایت چند نوه بیاورند و بعد نوبت به نوه ها برسد که 
بزرگ شده و ازدواج کنند و بچه های آنها نتیجه هایت دورت 
را بگیرند و از سرکولت باال روند و همچنین زنده باشی تا نبیره 
سنت  دیگر چون  و  برسانی  سرانجام  به  هم  را  هایت  ندیده  و 
خیلی زیاد شده از دنیا بروی و ندیده هایت با اشک و آه برای 

دادن سرسالمتی نزد من آیند.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم 
شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان کرمان در نظر دارد خرید لوله و اتصاالت، اجرای کاشی و سرامیک، 
و اجرای شاسی کشی آسانسورهای فاز 8 واقع در خیابان وصال کوچه 1۴ را به مناقصه بگذارد متقاضیان 
جهت کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته به آدرس: کرمان، خیابان سپه، روبه 

روی شهرداری مرکزی مراجعه نمایند.
روابط عمومی شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان کرمان 
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اهدای خون سالم، اهدای زندگی

فرهنگ و ادب

بیلش ِگلی ور نمی داره!
کشفیات باستان شناسان در حوالی و داخل غارها نشان می دهد که انسان 
پیش از کشف فلزات در دوره های سنگی و نوسنگی و حتی اوایل عصر آهن، 
زندگی را بر محور »شکار« سپری می کرد تا اینکه رفته رفته به ارزش غذایی 
دانه ها پی برد و بدین ترتیب کشاورزی و دامداری، بشریت را در آستانه ی 

عصری قرار داد که به تشکیل نخستین دهکده ها و شهرها ختم می شد.
کشاورزی و دامداری که انسان منزوی در غارها را در راستای تامین وسایل 
به سمت زندگی  قوانین داد و ستد  ابزارهای حرفه ای و همچنین وضع  و 

گروهی سوق داده بود، بیل و کلنگ و گاو آهن و ..... را پدید آورد. 
»بیل« از جمله ابزارهایی است که نه تنها در کشاورزی، جایگاه خود را از 
دست نداده بلکه در احداث انواع سازه ها، نقش مهمی برعهده دارد. بیل از 
دو بخش: دسته و کفه تشکیل می شود. دسته ی چوبی بیل را در گویش 
کرمانی »اِسَتن« گویند و معموال از چوب محکم و بادوام تهیه می شود. کفه 
ی بیل از جنس آهن است و در گذشته با زور بازوی آهنگرانی ساخته می شد 

که از قدرت بدنی زیادی برخوردار بودند.
بزرگتری به  بازوانی ستبر داشتند، کفه ی  کشاورزانی که سینه ای فراخ و 
آهنگران سفارش می دادند. یعنی طول و عرض کفه ی بیل آنها بیشتر از 
سایر کشاورزان بود که از نیروی جسمانی کمتری برخوردار بودند. آنها با بدن 
های ورزیده و قوی، هر بار که بیل خود را در زمین فرو می کردند، نزدیک به 
50 سانتیمتر زمین را می شکافتند و مقدار زیادی خاک و گل را جا به جا می 
کردند و زمین را برای نشاندن نهال درخت یا کشت انواع غالت و حبوبات و 

سبزی ها آماده می کردند.
در گویش کرمانی، بیل های بزرگی که کفه ای به طول حدود 50 سانتیمتر 
داشتند »بیل زعیمی« می نامیدند و کسانی که رهبری یک عده کشاورز را 
بر عهده داشتند »زعیم« نامیده می شدند و بیل های بزرگ و سنگین توسط 

آنها به کار می رفت.

در  اغلب  و  داشت  می  بر  بیشتری  گل  و  خاک  افراد،  این  بیل  که  آنجا  از 
طراحی و اجرای کار کشاورزی و انتخاب نوع گیاه متناسب با خاک و آب و 
هوای هر منطقه و چگونگی کشت و داشت و برداشت هر محصول از تجربه 
و دانش اجدادی مطلوبی برخوردار بودند، مدیریت و رهبری کارگران به آنها 
سپرده می شد و کشاورزان از آنها پیروی می کردند و به قول معروف »خط 
آنها را می خواندند.« و توصیه های آنها را آویزه ی گوش خود می کردند. به 
عبارت واضح تر »زعیم ها« تا هنگامی که »بیلشان گلی بر می داشت« در 
سلسله مراتب نظام کشاورزی از جایگاه ویژه ای برخوردار بودند و از آنجا که 
به عنوان رابط بین دهقان یا ارباب و خان، دستمزد کارگران را می پرداختند 
جامعه ی  احترام  از  بودند،  نظر  ها صاحب  پرداخت  این  میزان  تعیین  در  و 

کشاورزی برخوردار بودند.
بسیاری از زعیم ها تا وقتی که بیلشان گلی بر می داشت، محترم بودند ولی 
از آنجا که جوانی چون برق و باد درگذر است و به قول حضرت حافظ »دائم 
گل این بستان شاداب نمی ماند« قدرت بدنی آنها ـ مثل هر انسان دیگری ـ 
رو به افول می نهاد و دست و پایشان روی بیل می لرزید و دیگر مثل دوره 

ی پرشور جوانی »بیلشان گلی بر نمی داشت« 

در این زمان دو مسیر پیش پایشان باز می شد: چنانچه در روزگار جوانی و 
برخورداری از قدرت جسمی و اجتماعی با کارگران به عدالت و احترام متقابل 
رفتار می کردند و به این توصیه ی جناب حافظ که فرموده است: »دریاب 
ضعیفان را در وقت توانایی« عمل کرده بودند، کشاورزان بی توجه به مقدار 
گلی که بیلشان برمی داشت، آنها را دوست می داشتند و حرمت می گذاشتند. 
چنانچه بی توجه به اندرز بزرگان علم و ادب و آموزه های دینی با تکبر و 
بداخالقی، کشاورزان را مورد ظلم و ستم و تمسخر قرار می دادند، کوچه ی 
بن بست آخر را با رنج و سختی های بسیار طی می کردند و »عاقبت به خیر 
نمی شدند« چون در این کوچه »دیگر بیلشان گلی بر نمی داشت« و کسی 

به گفته های آنها وقعی نمی نهاد.
از  کنایی  جمله  یک  عنوان  به  اکنون  داره!«  نمی  ور  گلی  »بیلش  زبانزد: 
اجتماعی  امور  از  فراتر رفته و بسیاری  فعالیت های کشاورزی  محدوده ی 
اجتماعی،  نهاد  یک  مدیریت  فردی  مثال،  عنوان  به  است.  گرفته  بر  در  را 
... را برعهده می گیرد. در صورتی که از شایستگی الزم برای  فرهنگی و 
تصدی این جایگاه برخوردار باشد، در ژرفای این بیت جناب حکیم ابوالقاسم 
فردوسی: »ندیدی که چند از بزرگان که ُمرد/ ز گیتی جز از نام نیکی نُبرد« 

به تامل می پردازد و به این سروده ی حضرت حافظ عمل می کند: »چو 
غنچه، گر چه فروبستگی است کار جهان/ تو هم چو بادبهاری، گره گشا می 
باش« او با تبعیت از سیره ی مبارک پیامبر اکرم )ص( و ائمه ی اطهار )ع( 
به روزگاری که »بیلش گلی بر می دارد« خدمت به مردم را وجهه ی همت 
بلند خود می سازد و بنا به فرموده یگانه حماسه سرای نامدار جهان، حضرت 
فردوسی طوسی، نیک می داند که »نباشد کسی بر جهان پایدار/ همه نام 
نیکی بود یادگار« او که به درجه ای از فرزانگی رسیده است، براین واقعیت 
واقف است که پیش از او، کسان دیگری بر این مسند تکیه زده اند که اکنون 
خاکستر جسمشان بازیچه ی بادهای بازیگوش است و آنچه که از مال و 
منال گرد کرده بودند ـ هر چند بلند و زیبا و با شکوه و پرتعداد ـ چند دست 
گشته و اکنون نامی هم از او بر آنها نمانده است. بسیاری به این جاه و مقام 
رسیدند ولی متاسفانه نفهمیدند که جناب فردوسی در این فراز از سخنان نغز 
خود: »اگر نیست ایدر فراوان درنگ/ همان نام بهتر که ماند نه ننگ« و لذا 
به جای خدمت به مردم، نام خود را به ننگ آلودند و به هنگام فرو افتادن از 
آن جایگاه نه تنها »دیگر بیلشان گلی برنداشت!« بلکه آیندگان بر ادعای آنها 
خندیدند و مضحکه ی کودکان کوی و برزن شدند. نمونه ی تاریخی این 
قبیل مردمان، علی بن الیاس حاکم قدرتمند کرمانـ  که گویند بندر والی آباد 
بازمانده ی نام اوست ـ به روزگار پیری در ماورالنهر بر دوکی نخ می رشت 
و می گفت: من قلعه ها و شهرها ساختم و کودکان او را به تمسخر و خیال 
دیوانگی، سنگ می زدند و می خندیدند و شاید شعرکی هم می خواندند. 
نظیر محمد علی شاه قاجار که در استبداد صغیر مجلس را به توپ بست و 
پناهنده ی سفارت روس و غریب مرگ شد. کودکان درباره اش  سرانجام 

می خواندند: مندلی چپش، افتاد ِو ُپش، آب بردتش، سگ خوردتش و ....«
اما بزرگانی که عشق به بشریت در خونشان جاری بوده است، چون لسان 
الغیب حافظ شیرازی و فردوسی و سعدی و موالنا و ... پس از گذشت صدها 

سال حرفشان خریدار دارد و بیلشان هنوز هم گل بر می دارد.
آری، انسان های شریفی که خیراندیش و خیررسان هستند نه تنها تا پایان 
عمرشان »بیلشان گل بر می دارد« و مردم آنها را دوست می دارند، بلکه 
پس از مرگ نیز در قلب عاشقان جای دارند چرا که همتی بلند دارند در این 
باره هموالیتی هنرمند ما، جناب خواجوی کرمانی فرموده است: »همت عالی 

ز فلک بگذرد/ مرد به همت ز ملک بگذرد«
اگر بخواهیم این زبانزد را در کالمی کوتاه بیان کنیم، باید گفت: »بیلش گلی 
ور نمی داره!« یعنی حرفش خریداری نداره، بُرش نداره وکسی خط او را نمی 

خواند ،چون خیرخواه مردم نبوده و نیست.

ضرب المثل های کرمانی 
به قلم 

یحیی فتح نجات

به کوشش: محمود
   جعفری کوهبنانی

جمال الدین سلمان ساوجی از خانواده مرفه و اهل علم 
به  دیده   – جری   709  –  688 سال   به  ساوه  شهر  در 

جهان گشود .
پس از کسب و تحصیل علم به شعر و شاعری روی آورد 
و قریحه خود را در دربارها و در خدمت مدح و ستایش 

پادشاهان قرار داد.
دربار  وزیر  محمد  الدین  غیاث  ستوده  که  کسی  اولین 
االسرار  بدایع  قصیده  . وی  است  بهادر  ابو سعید  سلطان 
آورده  در  نظم  به  دوست  دانش  وزیر  این  ستایش  در  را 
همسرش  و  ایلکانی  حسن  شیخ  همراه  به  سپس  است 
دلشاد خاتون به بغداد رفت . اشعار فراوانی در مدح آنان و 

فرزندشان اویس دارد.
 ، همسرش  و  ایلکانی  حسن  شیخ  محبت  به  توجه  با 

سلمان در بغداد زندگی خوبی داشت . اویس نیز که بعد 
از پدر به تخت پادشاهی نشست حال ممدوح درجه اول 
این شاعر  به  پدر  مانند  او هم   . میامد  به حساب  سلمان 
رفتاری  او  در حق  و  داد  می  فراوان  پاداش  و  صله  دربار 

کریمانه داشت  . 
سلمان ممدوحان دیگری نیز داشت :

1.سلطان حسین : فرزند اویس
برادرش  با  درگیری  هنگام  که   : مظفری  محمود  2.شاه 

شاه شجاع به بغداد پناه آورده بود
3.شاه شجاع مظفری : که بعد از وفات سلطان اویس و 
آنجا چیره  بر  و چندی  آذربایجان حمله کرد  به  برادرش 

ماند . 
سلطان حسین بعد از اینکه مجددا به بغداد بازگشت از 
سلمان به خاطر مدح شاه شجاع رنجید و شاعر مورد بی 

مهری وی قرار گرفت. 
اشعار سلمان به لحاظ محتوا و معنی ارزش چندانی ندارد 
ولی زیبایی واستحکام و استفاده ار ایهام و صنایع شعری 
ریال شعر او را لطیف کرده است . در قصیده سرایی مهارت 
از عصر  اخرین شاعر مدیحه سرا قبل  به عنوان  و  داشت 
بازگشت به حساب می آید . عالوه بر این به شیوه شاعران 

قصیده سرای گذشته مانند سنایی ، انوری و خاقانی نظر 
داشته است.

سلمان سروده هایی در ستایش پروردگار ، امامان و به 
ردیف  در  نیز  غزل  در  وی  دارد   علی  حضرت  خصوص 
غزلیات فصیح   . دارد  قرار  ایران  غزلسرای  بزرگ  شاعران 
اشعار  به  حدی  تا  که  است  عرفان  و  عشق  امیختگی  او 

سعدی می ماند .
آثار :  1.کلیات دیوان : مشتمل بر قصاید و غزلیات و 

رباعیات و ترجیعات و ترکیبات 
به  که  است   بیت  هزار  در  مثنوی  یک   : نامه  2.فراق 
قول مرحوم دکتر صفا شرح محبت میان سلطان اویس و 
بیرامشاه پسر خواجه  مرجان و مرگ او در گیالن است 
و هجر و فراقی که از این راه میان او و اویس افتاده است

ری  قول  به  عاشقانه  مثنوی   : خورشید  و  3.جمشید 
از سکه ی  ای  تازه  ریپکا ضرب  قول  به  عاشقانه  مثنوی 
جمشید  عشق  ماجرای   . است  شیرین  و  خسرو  قدیمی 
و شرح سختی های او در راه رسیدن به خورشید دختر 
وصال  آن  پایان  و  بیت  نهصد  دوهزاو  با  است  روم  قیصر 

عاشق و معشوق است. 
4.قصیده بدایع االسرار

نگاهی کوتاه به زندگی جمال الدین سلمان ساوجی

از کلیه سهامداران شرکت مهندسین مشاور فرازان طرح بارز 
به شماره ثبت 7410 دعوت می گردد  جهت شرکت در 
مجمع عمومی فوق العاده در ساعت 17 مورخ 98/4/20 در 

محل شرکت حضور به هم رسانند.
دستور کار جلسه فوق العاده: تغییر آدرس شرکت

 هیات مدیره شرکت 

آگهی تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

به قلم میرسید عباس روح االمینی 

تاکنون تا آنجا که مقدر بوده است اندیشمندان ایران را 
معرفی کرده ایم و گاهی تکرار هم شده است اینک به 
باعث  آنها  افکار  که  رویم  می  غرب  اندیشمندان  سراغ 

انقالب  اگر  شده  فرانسه  کبیر  انقالب  شدن  ور  شعله 
مشروطه در ایران با همه عظمت آن دستاورد ماندگاری 
برای  را  مدرنیته  توانست  فرانسه  کبیر  انقالب  نداشت 
به  غربی  و سایر کشورهای  انگلستان  و  آلمان  و  فرانسه 
و  سازد  نزدیک  دانش  و  علم  به  را  آنها  و  آورد  ارمغان 
آگاهی  با  و  از تن جامعه جراحی کند  را  نوع خرافه  هر 
و چند  هنگل  دکارت  بیکن،  روسو،  ژاک  ژان  زندگی  از 
نفر دیگر خواننده ایرانی می تواند این مغزها که انقالب 

کبیر فرانسه را ایجاد کرد با متفکران ایرانی مقایسه کند. 
ابتدا به سراغ ژان ژاک روسو می رویم که افسوس ایرانی 
ها کتاب  قرارداد اجتماعی او را که دکتر زیرک زاده و 
کالنتریان در دهه سی ترجمه کرده بودند خوب نخواندند 
و آن را جدی نگرفتند. خیانت گروهی از روشنفکران را 
از جامعه می گیرد اگر دانشمند است تئوری می دهد و 
افکار را در قالب شعر بیان می کند  اگر شاعر است آن 
و همین افکار است که نوشته و شعر را کیفی می کند. 

بسیاری از گفته ها و نوشته ها و شعرها از افکاری است 
ارزش  حرفی  است.  حرف  و  نشده  گرفته  جامعه  از  که 
ازآموزگاران  بسیاری  های  حرف  باشد.  عمل  مگر  ندارد 
نیست.  فیزیکی  کار  تنها  است عمل  ها عمل  در کالس 
روسو مطرح می  زمان  در  دانشمندان  که  هایی  پرسش 

کردند نیز عمل بود. 

ادامه دارد...

کوچه بن بست             ژان ژاک روسو              بخش اول
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روز 7 تیر 1360 بر اثر انفجار یک بمب نیرومند در مقر حزب جمهوري 
اسالمي در تهران، آیت اهلل بهشتي و 72 تن از یاران امام خمیني به شهادت 
رسیدند؛ آیت اهلل سیدمحمد حسینی بهشتی، رییس وقت دیوان عالی کشور 
و بیش از 70 نفر از مقامات و چهره های برجسته سیاسی از جمله چهار وزیر، 
چند معاون وزیر، 27 نماینده مجلس و جمعی از اعضای حزب جمهوری 

اسالمی در جریان انفجار مقر اصلی این حزب به شهادت رسیدند.
 این حادثه شش روز پس از عزل بنی صدر از ریاست جمهوری صورت 
گرفت. روز سه شنبه 30 /3 /1360 طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر در 
مجلس شورای اسالمی بررسی و با 177 رای موافق، 12 رای ممتنع و یک 
رای مخالف تصویب شد و روز اول تیرماه، حضرت امام خمینی)ره( حکم 

عزل بنی صدر را از مقام ریاست جمهوری صادر کردند.
 سازمان مجاهدین خلق پس از این وقایع، در 30 خرداد 1360، اعالم کرد 
که فعالیت های این سازمان وارد فاز نظامی شده است، موج این فعالیت ها 
مسئوالن  تا  و خیابان  مردم عادی در کوچه  از  بود که  قدری گسترده  به 
شاخص نظام را در بر گرفت. سه روز قبل از وقوع این حادثه، محمد جواد 
قدیری، عضو کادر مرکزی سازمان مجاهدین خلق و طراح اصلی انفجار 
مسجد ابوذر که در آن حضرت آیت اهلل خامنه ای، امام جمعه وقت تهران و 
رهبر معظم انقالب مورد سوءقصد قرار گرفت، به دوستان خود با اطمینان 

خبر داده بود که »روز هفتم تیر« کار یکسره خواهد شد.
 چگونگی واقعه:

دفتر  اجتماعات  سالن  در  ای  جلسه   1360 تیر  هفتم   20:30 ساعت  در 
برگزار  تهران  سرچشمه  در  واقع  ایران  اسالمی  جمهوری  حزب  مرکزی 
شد. موضوع جلسه تورم و انتخابات ریاست جمهوری آینده بود. پس از 
تالوت قرآن و اعالم برنامه، سید محمد حسینی بهشتی سخنانش را به این 

شکل آغاز کرد:
و  کنند  مهره سازی  ما  برای  استعمارگران  دهیم  اجازه  نباید  دیگر  بار  ما 
سرنوشت مردم ما را به بازی بگیرند. تالش کنیم کسانی را که متعهد به 

مکتب هستند و سرنوشت مردم را به بازی نمی گیرند انتخاب شوند…
که در این لحظه انفجاری سالن اجتماعات را ویران کرد.

 مرتضی محمدخان که از این انفجار جان به در برده است این واقعه را 
چنین شرح می دهد:

بهشتی هم پشت همین میز نشسته بودند و مدت کوتاهی از شروع جلسه 
نگذشته بود که بمب عمل کرد و دفتر حزب منفجر شد، در ردیف جلوی 
بودند.  من  اطراف  در  هم  قندی  و  باغانی  بود،  نشسته  منتظری  محمد  من 
جواد سرافراز، در ردیف پشت من بود… وقتی بمب منفجر شد ما یک 
آن  در  انفجار…  و  شد  زرد  که  دیدم  من  را  دیوار  و  دیدیم  زردی ای 
شرایط همه قرآن می خواندند و ناله هم شنیده می شد ولی بیشتر همه قرآن 
می خواندند و شهادتین می گفتند، صداها به تدریج کمتر می شد، و بعد هم 
بردارند.  را  این طاق یک تکه  اینکه یک جرثقیل آوردند که  مثل  باال  از 
جرثقیل نتوانست سقف را بلند کند و زنجیرش پاره شد و دوباره این طاق 
افتاد روی آوار، البته در این شرایط افراد در البه الی صندلی ها قرار گرفته 
بودند. عبدالکریمی نماینده لنگرود، که در حال قرائت قرآن بود، در همین 
شرایط شاید با افتادن مجدد طاق، شهید شد. از بعضی دوستان دیگر هم 
صداهایی می آمد، بعداً متوجه شدم که تقریباً سرم روی سینه آقای باغانی 
بود و این بنده خدا داشت به لقاءاهلل می رفت. صداها، از هزاران نفری که 
روی پشت بام ایستاده بودند شنیده می شد، که هیچ کاری هم از دستشان 
برنمی آمد. گویا در فضای روی طاق گرد و خاک بوده، این ها با پاشیدن 
آب، قصد رفع کردن گرد و خاک را داشتند، غافل از اینکه این کار تمام 
منافذی که برای تنفس ما وجود داشت مسدود می کرد. با حدود ۴ ساعت، 
زیر  از  را  چپم  و دست  شد  ایجاد  تنفس  راه  مقداری  که  کردم  احساس 

خاک بردم باال و دست مرا پیدا کردند.
 بازدید رهبری از محل حادثه هفتم تیر

 سعید شاهسوندی عضو سابق کمیته مرکزی سازمان مجاهدین می گوید 
که این انفجار توسط سازمان مجاهدین خلق طراحی و اجرا شده است و 

او و گروه دیگری که در جریان انجام این عملیات قرار داشته اند در آن 
مطلع  عملیات  موفقیت  میزان  از  تا  می کردند  شنود  را  سپاه  بی سیم  شب 
شوند. اجرای این عملیات را محمدرضا کالهی به عهده داشت که خود از 

نیروهای خدماتی حزب به شمار می آمد.
با  فرانسه شد و  از آن راهی  بعد  فرار کند و  توانست  انفجار  از  او پس   
علنی  زندگی  امکان  سابقه اش  دلیل  به  ولی  بریده بود  مجاهدین  از  اینکه 
را نداشت تا سرانجام سال 13۹۴ به احتمال زیاد در یک ترور کشته شد. 
مدفن تعدادی از کشته شدگان این واقعه در بخشی از قطعه 2۴ بهشت زهرا 
قرار دارد که بعدها آرامگاه شهدای هفتم تیر در آن بنا گردید. امروزه در 
محل سابق دفتر مرکزی حزب جمهوری که در انفجار ویران شد مجموعه 
فرهنگی شهدای انقالب اسالمی بنا شده است و زیر نظر سازمان تبلیغات 

اسالمی اداره می شود.
 محمدرضا کالهی

 عامل انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی چه کسی بود؟ 
اول رشته  دانشجوی سال  متولد 1338،  فرزند حسن  محمدرضا کالهی 
برق دانشگاه علم و صنعت ایران که نامبرده در حین وقوع حادثه  متواری 

شده است.
سخنگوی سپاه نیز در مصاحبه ای با ارائه توضیحات بیشتر در مورد نتایج 
تحقیقات گفت: ... بمب گذاری از ناحیه سازمان مجاهدین خلق، این گروه 
وابسته و مزدور آمریکایی، صورت گرفته است. شکل و نحوه کار هم به 
نام محمدرضا کالهی  به  نفوذی  عامل  وسیله یک  به  که  بوده  این طریق 
که در میان کارکنان حزب جمهوری اسالمی نفوذ کرده بود ... این بمب 
گذاری صورت می گیرد ... این بمب گذاری خیلی ساده و به نوعی بوده 
که هر کسی می توانسته این کار را انجام دهد، به جهت اینکه فرصت کافی 
داشته و یکی از بمب ها را در زیر تریبون قرار داده، بمب دیگر را در کنار 
ستونی از سالن کار گذاشته ... بمب گذار در ارتباط با همان سالن کنفرانس 

و به عنوان یک کارمند معمولی و ساده کار می کرده است.
جمهوری  اطالعات  وزیر  اولین  ری شهری،  محمدی  حجت االسالم   
اسالمی ایران نیز در خاطرات خود آخرین و کامل ترین اطالعات منتشره 
درباره کالهی را ارائه داده است: محمدرضا کالهی بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی، در سال 1357 به سازمان منافقین پیوست. ابتدا در انجمن اسالمی 
با خط دهی سازمان از  دانشجویان دانشگاه علم و صنعت و پس از مدتی 
انجمن اظهار بریدگی نموده، ضمن اینکه در همان مقطع با سازمان ارتباط 
انقالب اسالمی ولی عصر  به عنوان پاسدار کمیته  تنگاتنگی داشته است، 
هدایت  با  به تدریج  و  فعالیت  به  شروع  پاستور،  خیابان  در  واقع  )تهران( 

منافقین، وارد حزب جمهوری اسالمی می شود.
 کالهی از تاریخ 135۹/۹/1 در منزل شخصی فردی به نام سعید عباس 

انفرادی زندگی می کرده و  به صورت  به عنوان مستاجر و  مودب صفت، 
بعضا افرادی را نیز با خود به منزل می آورده است. وی ساعت 7 صبح از 
خانه خارج و حدود 8 شب به خانه باز می گشت و در رفت و آمد بسیار 
محتاط و مرتبا خودش را چک می کرد و حتی برای رفتن به دستشویی، در 

اتاق خودش را قفل می نموده است.
 وی چند روز قبل از انفجار حزب، کیف سامسونت خود را عوض کرده 
و یک کیف بزرگ را با خودش حمل می نموده و چون رفت و آمد وی 

در طول روز به حزب زیاد بوده، کمتر مورد بازرسی قرار می گرفت.
 کالهی پس از انفجار حزب جمهوری اسالمی، متواری و در خانه های 
عوامل  توسط  کشور  غرب  مرز  طریق  از  نهایتاً  و  مخفی  منافقین  تیمی 
بود،  مخفی  ایران  در  وی  که  مقطعی  در  شد.  منتقل  عراق  به  منافقین 
گزارش های متعددی مبنی بر محل اختفای وی در مناطقی از جمله جاده 
چالوس، روستای سیاه بیشه و قلعه میرفتاح در اطراف همدان، واصل که با 

مراجعه تیم های عملیاتی، نتیجه ای حاصل نشد.
گفته می شود کالهی در سال 1370، نسبت به سازمان منافقین مساله دار 
شد و پس از جدایی از سازمان طی سال 1372 از عراق به آلمان گریخته 

است. 
   شهدای 7 تیر شهر ری

 اسامی کشته شدگان :
در این بمب گذاری 73 تن دربردارنده 27 نماینده مجلس، ۴ وزیر و 12 

معاون وزیر جان باختند.
سید محمد حسینی بهشتی - رئیس دیوان عالی کشور

رحمان استکی - نماینده شهرکرد در مجلس
محمدحسین صادقی - نماینده دورود و ازنا در مجلس و امام جماعت 

هفشجان
سیدمحمدباقر حسینی لواسانی - نماینده تهران در مجلس

سید رضا پاک نژاد - نماینده یزد در مجلس
علیرضا چراغ زاده دزفولی - نماینده رامهرمز در مجلس

غالمحسین حقانی - نماینده بندرعباس در مجلس
محمدعلی حیدری - نماینده نهاوند در مجلس

سیدمحمدتقی حسینی طباطبائی - نماینده زابل در مجلس
عباس حیدری - نماینده بوشهر در مجلس

سیدشمس الدین حسینی نائینی - نماینده نائین در مجلس
سید محمد کاظم دانش - نماینده شوش و اندیمشک در مجلس

علی اکبر دهقان - نماینده تربت جام در مجلس
عبدالحمید دیالمه - نماینده مشهد در مجلس

غالمرضا دانش آشتیانی - نماینده تفرش و آشتیان در مجلس

سید فخر الدین رحیمی - نماینده مالوی لرستان در مجلس
جواد شرافت - نماینده شوشتر در مجلس

میربهزاد شهریاری - نماینده رودباران در مجلس
قاسم صادقی - نماینده مشهد در مجلس

سید نوراهلل طباطبایی نژاد - نماینده اردستان در مجلس
حسن طیبی - نماینده اسفراین در مجلس

سیف اهلل عبدالکریمی - نماینده لنگرود در مجلس
عبدالوهاب قاسمی - نماینده ساری در مجلس

عمادالدین کریمی بیژنی نژاد - نماینده نوشهر در مجلس
محمد منتظری - نماینده نجف آباد در مجلس
عباسعلی ناطق نوری - نماینده نور در مجلس

مهدی نصیری الری - نماینده الرستان در مجلس
علی هاشمی سنجانی - نماینده اراک در مجلس

حسن عباسپور - وزیر نیرو
محمدعلی فیاض بخش - وزیر مشاور و سرپرست سازمان بهزیستی کشور

محمود قندی - وزیر پست و تلگراف و تلفن
موسی کالنتری - وزیر راه و ترابری

جواد اسداهلل زاده - معاون بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی
عباس ارشاد - معاون دفتر آموزش سازمان بهزیستی

مهدی امین زاده - معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی
محمدصادق اسالمی - معاون پارلمانی و هماهنگی وزارت بازرگانی

محمود تفویضی زواره - معاون وزارت راه و ترابری
هاشم جعفری معبری - معاون امور مالی وزارت بهداری

ایرج شهواری - معاون وزارت آموزش و پرورش
عباس شاهوی - معاون وزارت بازرگانی

حسن عضدی - معاون وزارت فرهنگ و آموزش عالی
و  آموزش  وزارت  مالی  و  اداری  معاون   - شورشانی  فالح  اکبر  علی 

پرورش
حبیب اهلل مهمانچی - معاون امور پارلمانی و هماهنگ وزارت کار

غالمعلی معتمدی - معاون رفاه تعاون وزارت کار
سید کاظم موسوی - معاون وزارت آموزش و پرورش

حسن اجاره دار - سردبیر نشریه عروة الوثقی
عباس ابراهیمیان - عضو حزب جمهوری اسالمی

علی اکبر اژه ای - عضو دفتر سیاسی حزب جمهوری اسالمی
علی اصغر آقازمانی - عضو حزب جمهوری اسالمی

محمود باالگر - عضو حزب جمهوری اسالمی
حسن بخشایش - عضو حزب جمهوری اسالمی
محمد پور ولی - عضو حزب جمهوری اسالمی

رضا ترابی - عضو حزب جمهوری اسالمی
مهدی حاجیان مقدم - مسئول آموزش واحد مهندسی حزب جمهوری 

اسالمی
محمد خوش زبان - عضو حزب جمهوری اسالمی

علی درخشان - عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسالمی
جواد سرافراز - عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسالمی

حسین سعادتی - مسئول آموزش شهرستان های حزب جمهوری اسالمی
حبیب اهلل مهدی زاده طالعی - عضو حزب جمهوری اسالمی

سید محمد موسوی فر - عضو حزب جمهوری اسالمی
محسن موالئی - عضو حزب جمهوری اسالمی

جواد مالکی - عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسالمی
عبدالحسین اکبری مازندرانی ساوی - عضو هیئت پنج نفره کشاورزی 

منطقه مازندران
حسین اکبری - مدیر عامل بانک کشاورزی

هادی امینی - عضو واحد مهندسین حزب جمهوری اسالمی
سید محمد پاک نژاد - عضو هیئت مدیره شرکت چوب و کاغذ

محمد رواقی - مدیرعامل شرکت فرش ایران
توحید رزمجومین - عضو هیئت مدیره گروه صنعتی ملی

علی اکبر سلیمی جهرمی - دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی
جواد سرحدی - مدیر عامل سازمان تعاون مصرف شهر و روستا

محمد حسن محمد عینی - عضو حزب جمهوری اسالمی
حبیب مالکی - فرماندار ایرانشهر

محمد علی مجیدی - مشاور عمرانی وزارت کشور 

به بهانه گذر از هفتم تیر  ماه و سالروز انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی و شهادت دکتر بهشتی

سید شهیدان انقالب



بازیگر سرشناس ایرانی 

در دام مرد انتقامجو افتاد !
با شکایت  پیج  فن  مدیر یک  از دستگیری  پایتخت  فتای  پلیس  رئیس 
پیچ  فن  داد،مدیر  خبر  تلویزیون  و  تئاتر  سینما،  بازیگران مطرح  از  یکی 

اقدام به نشراکاذیب کرده بود.
سرهنگ تورج کاظمی اظهار کرد: اواخر ماه گذشته یکی از بازیگران مطرح 
سینما، تئاتر و تلویزیون، با مراجعه به پلیس فتای پایتخت، در خصوص 
هویت  با  اینستاگرامی  صفحه  یک  توسط  افترا  و  توهین  اکاذیب،  نشر 

نامشخص، علیه خود، ابراز شکایت کرد.
انتظامی عنوان کرد: این بازیگر مطرح کشور، در شکایت خود  این مقام 
عنوان داشت که حدود یکسال است فردی ناشناس توسط این صفحه که 
یکصد هزار فالوور دارد، با درج مطالب نامناسب، وی را مورد آسیب روانی 

قرار داده است.
وی افزود: پرونده در اختیار کارشناسان این پلیس قرار گرفته و در کمترین 
در  فنی  اقدامات  با  بود،  ساله   30 مردی  که  پرونده  متهم  ممکن  زمان 
در  قضایی  مرجع  با  هماهنگی  پس  و  شناسایی  تهران  شمال  محدوده 

مخفیگاهش دستگیر شد.
ضمن  شده  انجام  تحقیقات  در  متهم  کرد:  تصریح  کاظمی،  سرهنگ 
اعتراف به جرم خود اظهار کرد که این اقدام را برای افزایش مخاطب در 
صفحه خود و همچنین به خاطر کینه ای که از این بازیگر مطرح دارد، 

انجام داده است.
رئیس پلیس فتای پایتخت، در پایان با اشاره به این مطلب که، با اعتراف 
جرائم  دادسرای  اختیار  در  رسیدگی  برای  و  تکمیل  پرونده  متهم،  صریح 
رایانه ای قرار گرفت، خاطرنشان کرد: شهروندان و کاربران فضای مجازی، 
می باید با رعایت حرمت های فرهنگ غنی ایرانی - اسالمی در فضای 

مجازی، امکان بروز جرائم و ناهنجاری را در این فضا کاهش دهند.

 پلیدی شش راننده اتوبوس 

با هانیه 16 ساله
 

  پلیس احمدآباد افغانستان 6راننده اتوبوس را به جرم تجاوز به دختری 
16 ساله دستگیر کرد.

به گزارش گروه ترجمه رکنا، دختری 16 ساله مورد تجاوز 6راننده اتوبوس 
در یکی از ترمینال های احمدآباد افغانستان قرار گرفت.

 بر اساس گزارش پلیس، 6 متهم هانیه 16 ساله را زمانی که وارد اتوبوس 
شد مورد هدف پلیدشان قرار دادند و پس از تجاوز گروهی و چندساعته او 
را در حالی که در اثر ضرب و شتم وحشیانه دندان هایش شکسته شده 

بود برهنه و خونین در خیابان رها کنند.
ماموران گشت شبانه هنگام ماموریت با جسم نیمه جان هانیه در کنار 
خیابان مواجه شدند و پس از انتقال به بیمارستان و تاییدیه پزشکان مبنی 

بر تجاوز پلیس تحقیقات اولیه خود را آغاز کرد.
خوشبختانه با پرس و جو و آزمایشات دی ان ای پلیس متوجه هویت 6 
از متواری شدن  را در ترمینال قبل  توانست آن ها  مجرم جنسی شد و 

دستگیر کند.

  چرا سگ ها بیشتر کودکان را گاز 

می گیرند؟

شناخت  در  آن ها  زیرا  بیشتری هستند،  گازگرفته شدن  در خطر  کودکان 
احساسات سگ ها ضعیف هستند و نمی توانند رفتار های هشدار دهنده ی 

سگ ها را تفسیر کنند.
تایید شده  مزایای بزرگ شدن کودکان در مجاورت حیوانات خانگی کاماًل 
است. امروزه از سگ ها در کالس های درس نیز استفاده می شود. با این حال 
نباید فراموش کرد که سگ ها می توانند خطر نیز داشته باشند. کودکان زیر 
بیشترین در معرض خطر گازگرفته شدن توسط سگ ها هستند.  10 سال 
و  است  مشکل  است،  چقدر  کودکان  شدن  گرفته  گاز  نرخ  اینکه  تخمین 
همچنین دانستن اینکه همه ی گاز ها منجر به وضعیت اضطراری نمی شود، 
ضروری است؛ ولی برخی اوقات گاز گرفتن سگ می تواند منجر به جراحات 
از ترس شود.  استرسی پس  اختالالت  مانند عالئم  روانی  تاثیرات  و  جدی 
شناخت  در  آن ها  زیرا  هستند،  بیشتری  شدن  گازگرفته  خطر  در  کودکان 
دهنده ی  هشدار  رفتار های  نمی توانند  و  هستند  احساسات سگ ها ضعیف 
با  ایمن  رفتار  درباره ی نحوه ی  از کودکان  بسیاری  تفسیر کنند.  را  سگ ها 
سگ ها و خطر گازگرفته شدن توسط آن ها اطالعات کمی دارند. وقتی که 
مطالعه  را  سگ ها  توسط  شدن  گازگرفته  از  پیشگیری  نحوه ی  محققین 
احساسات  شناخت  درباره ی  کودکان  به  می توان  که  دریافتند  می کردند، 
مثاًل  کرد؛  گوشزد  را  درباره ی سگ ها  ایمنی  قوانین  و  داد  آموزش  سگ ها 
اینکه بدانند نباید به سگ ها در زمان غذا خوردن و یا در زنجیر بودن نزدیک 
البته یاد گرفتن این موارد باعث نمی شود که کودکان بیشترین گروه  شد. 

گازگرفته شده توسط سگ ها نباشند.
تحقیقا جدیدی که در مجله ی Anthrozoös به چاپ رسیده است، 
توانسته راهی برای جلوگیری از گازگرفته شدن توسط سگ ها ارائه کند. به 
بیش از 100 کودک در سنین بین چهار و شش ساله، تصاویر و کلیپ هایی 
از سگ های خوشحال، وحشت زده و عصبانی نشان داده شد. از کودکان 
اکثر  که  چند  هر  کنند.  شناسایی  را  سگ ها  احساسات  تا  شد  خواسته 
کودکان اشاره می کردند که به سگ های عصبانی نزدیک نمی شوند، ولی 
اکثر آن ها می گفتند که به سگ های وحشت زده نزدیک می شوند و آن ها 
را در آغوش می گیرند. همین واقعیت دلیل اصلی گازگرفته شدن کودکان 
توسط سگ ها است. وقتی سگ ها سر خود را پایین می گیرند، دم خود را 
پایین می آورند و یا آن را بین پا های خود می برند، می توان گفت وحشت زده 
هستند. اگر سگی دهان خود را باز کرد و دندان نشان داد در اقع آماده ی 
ایجاد کرد.  برای آن  به آن تهدیدی  با نزدیک شدن  نباید  حمله است و 
آموزش والدین در مورد خطرات نزدیک شدن به سگ های وحشت زده و 
اهمیت آموزش فرزندان شان در مورد این سگ ها می تواند از گازگرفته شدن 
توسط سگ ها جلوگیری کند. البته والدین مایل هستند در مورد مهربان 
بودن با حیوانات آموزش هایی را به فرزندان خود بدهند، ولی این تحقیق 
نشان می دهد که اهمیت آموزش شناسایی احساسات سگ ها از مهربان 

بودن با آن ها بیشتر است.

خبر تسهیالت وزارت بهداشت به بیماران پیوندی

طالق جنجالی یک زوج پس از 77 سال زندگی مشترک

وزارت  بیماری های  و  پیوند  مدیریت  مرکز  رئیس 
تسهیل  برای  را  وزارتخانه  این  بهداشت طرح جدید 

ارائه داروهای بیماران پیوندی تشریح کرد.
از داروهای  مهدی شادنوش درباره وضعیت حمایت 
بیماران  داروهای  عمده  گفت:  پیوندی،  بیماران 
قرار  مورد حمایت  بهداشت  وزارت  از سوی  پیوندی 
به صورت  داروها  این  از  برخی  به طوریکه  می گیرند. 
هم  برخی  و  گرفته  قرار  بیماران  اختیار  در  رایگان 
ارائه  بیماران  به  باالی ۹۰ درصد  بیمه ای  با پوشش 

می شوند.
در  دقیق تر  مدیریت  انجام  لزوم  بر  تاکید  با  وی   
آنجایی  از  افزود:  پیوندی،  بیماران  داروهای  حوزه 
بسیار  و  وارداتی  عمدتا  بیماران  این  داروهای  که 

در  بهتری  مدیریت  است  الزم  هستند،  گران قیمت 
زمینه ارائه آنها اتفاق بیفتد تا به صورت بهینه تر این 
داروها را به دست بیماران پیوندی برسانیم. بر همین 
اساس طرحی را با عنوان »صدور حواله الکترونیکی« 
برای داروهای بیماران پیوندی تدوین کردیم که طی 
پنج ماهه گذشته در دانشگاه علوم پزشکی ایران به 

صورت پایلوت اجرا شد.
شادنوش با بیان اینکه هدف مان از اجرای این طرح 
برای  رفت وآمد  گرفتار  پیوندی  بیماران  که  بود  این 
دریافت تاییدیه داروهایشان نباشند، اظهار کرد: طبق 
طرح پایلوت صدور حواله الکترونیکی برای داروهای 
پوشش  تحت  که  پیوندی  بیماران  پیوندی،  بیماران 
اینکه  محض  به  بودند،  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه 

پزشک برایشان داروی مورد نظر را تجویز می کرد، به 
معاونت درمان دانشگاه ایران مراجعه کرده و برایشان 

پرونده ای تشکیل می شد.
وی ادامه داد: سپس دانشگاه علوم پزشکی ایران به 
مربوطه  داروخانه  برای  را  تاییدیه ای  آنالین  صورت 
این  کار  یا  و  سکونت  محل  نزدیکی  در  عمدتا  که 
بیماران است، ارسال کرده و بیمار می تواند با مراجعه 
به داروخانه سهمیه دارویی خود را دریافت کند. بعد 
از آن نیز بیمار به صورت دوره ای سهمیه داروی خود 
را از داروخانه مربوطه دریافت می کند. بنابراین دیگر 

نیازی به دریافت تاییدیه مداوم ندارد.
درحال حاضر  خوشبختانه  اینکه  بیان  با  شادنوش 
پایلوت این طرح به صورت بسیار موفق در دانشگاه 

علوم پزشکی ایران اجرا شد، گفت: بعد از دریافت 
در  و  کردیم  برطرف  را  اشکاالتش  اقدام،  این  نتایج 
الکترونیکی  حواله  صدور  طرح  زودی  به  تا  صددیم 
برای بیماران پیوندی را کشور کنیم تا با این اقدام، 
مدیریت مناسبی در حوزه داروهای بیماران پیوندی 
این  ابتدا  تا  بنابراین در صدد هستیم  صورت گیرد. 
طرح را در تهران و سپس به صورت منطقه منطقه 
در کل کشور، اجرا کنیم. پیش بینی می کنیم تا قبل 
در کشور  را  الکترونیکی  حواله  پایان سال صدور  از 

برای بیماران پیوندی، اجرایی کنیم.
در  که  کرده ایم  تالش  تاکنون  گفت:  همچنین  وی 
حوزه تامین داروهای پیوندی مشکلی ایجاد نشود و 

فعال هم در این زمینه مشکلی وجود ندارد. 

به  زندگی مشترک  از 77 سال  ایتالیایی پس  زوج 
دلیل یک عشق قدیمی از یکدیگر جدا شدند.

به گزارش گروه ترجمه رکنا، طالق یک زوج پس از 
77 سال زندگی مشترک در فضای مجازی خبرساز 

شد.  مرد ۹۹ ساله  ایتالیایی بعد از دیدن نامه  ی  6۰ 
سال پیش همسر ۹6 ساله  اش به عشق قدیمی  اش، 

او را بعد از 77 سال زندگی مشترک طالق داد.
پس از انتشار خبر طالق این زوج در رسانه ها و فضای 

واکنش  این طالق  به  نسبت  زیادی  کاربران  مجازی 
نشان دادند.

نامه  خانم  چرا  که  کردند  عنوان  کاربران  از  ای  عده 
عاشقانه گذشته خود را تا این سن نگه داشته است.

در مقابل عده ای دیگر از کاربران معتقدند که این 
مرد نباید حساس می شد و باید از این نامه که تاریخ 
انقضای آن مربوط به سال ها پیش است، می گذشت 

و زندگی خود را خراب نمی کرد.
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و  آموزش  وزارت  منابع  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
و  آموزش  در  نیرو  استخدام  مجوز  صدور  از  پرورش 

آزمون  زیاد  احتمال  به  که  گفت  و  داد  خبر  پرورش 
جامع استخدامی دولت در مرداد ماه برگزار و حدود 

۲۰ هزار نفر برای آموزش و پرورش پذیرفته خواهند 
شد.

برگزاری  جزئیات  گفت وگویی  در  ترکمن  الهیار  علی 
میزان  و  پرورش  و  آموزش  وزارت  استخدامی  آزمون 
اعالم و اظهار  را  نیرو در سال تحصیلی جدید  جذب 
از  جذب  برای  هم  ما  مجوزهای  خوشبختانه  کرد: 
)جذب  فرهنگیان  دانشگاه   ۲۸ ماده  اساسنامه  طریق 
قبولی  از  پس  دیگر  دانشگاه های  فارغ التحصیالن 
یکساله  دوره های  گذراندن  و  استخدامی  آزمون  در 
صالحیت حرفه ای معلمی( و هم برای دوره های چهار 

ساله کارشناسی تربیت معلم صادر شده است.
 ۲۸ ماده  طریق  از  می خواهند  که  کسانی  افزود:  وی 
آزمون  در  می توانند  شوند،  پرورش  و  آموزش  وارد 
فراگیر و جامع سازمان اداری استخدامی شرکت کنند 
امور  سازمان  استخدامی  اطالعیه های  منتظر  باید  لذا 
مرداد  آزمون  این  زیاد  احتمال  به  باشند.  استخدامی 

ماه برگزار خواهد شد.
و  آموزش  وزارت  منابع  توسعه  و  ریزی  برنامه  معاون 
شدگان  پذیرفته  از  دسته  آن  اینکه  بیان  با  پرورش 

دانشگاه  در  دارند  قصد  که  نیز  سراسری  کنکور 
پس  باید  بشوند،  معلم  و  کرده  تحصیل  فرهنگیان 
دانشگاه  انتخاب  و  درج  به  نسبت  نتایج،  اعالم  از 
فرهنگیان در دفترچه انتخاب رشته اقدام کنند گفت: 
نفر مجوز دوره های چهار ساله  امسال ۲۵ هزار  برای 
صادر  سراسری  کنکور  طریق  از  فرهنگیان  دانشگاه 

شده است.
نیز گفت: مجوز  ماده ۲۸  درباره مجوز  ترکمن  الهیار 
نفر  هزار   ۲۰ از  کمتر   ،۲۸ ماده  طریق  از  ما  جذب 
داریم،  جدید  مجوز  ۱۲هزار  حدود  عبارتی  به  است. 
عدالت  توسعه  ویژه  نیروی  تامین  برای  مجوز   ۲۰۰۰
اختصاص  بلوچستان  و  سیستان  برای  صرفاً  آموزشی 
یافته و بیش از ۴۰۰۰ مجوز استفاده نشده از سال های 

قبل داریم.
هزار   ۱۲ تا   ۱۰ وضعیت  تبدیل  از  همچنین  وی 
آموزشیار نهضت سوادآموزی، معلمین حق التدریس و 
نیروهای پیش دبستانی از محل قانون تعیین تکلیف 
استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت 

سواد آموزی در سال تحصیلی جدید خبر داد.

تمامی گروه های  آزمون سراسری  کارت شرکت در 
سایت  روی  بر  تیرماه   ۹ یکشنبه  امروز  از  آزمایشی 

سازمان سنجش قرار می گیرد.
سنجش  سازمان  عالی  مشاور  ایسنا:  خبرگزاری 
آموزش کشور با بیان اینکه کارت شرکت در کنکور 
از امروز توزیع می شود، گفت: این آزمون ۱3 و ۱۴ 

تیر ماه جاری برگزار می شود.
اظهار  مطلب  این  بیان  ضمن  توکلی  حسین  دکتر 
رشته های  برای   ۹۸ سال  سراسری  آزمون  کرد: 
آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  آزمون  با  تحصیلی 
عالی برای پذیرش دانشجو در دوره های روزانه، نوبت 
نیمه  دوره های  غیرانتفاعی،  نور،  پیام  )شبانه(،  دوم 
حضوری، مجازی، پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد 
رشته های  و  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها 
برگزار  اسالمی  آزاد  دانشگاه  آزمون  با  تحصیلی 

می شود.
وی در ادامه تصریح کرد: برای رشته های تحصیلی با 
آزمون کنکور سراسری سال ۹۸ تعداد یک میلیون 
از  که  کرده اند  نام  ثبت  ۱۵داوطلب  و  هزار   ۱۱۹ و 
ریاضی  گروه  در  نفر   ۲۴۱ و  هزار   ۱6۴ تعداد  این 
علوم  گروه  در  نفر  و ۲۴6  هزار  تعداد 637  فنی،  و 

علوم  گروه  در  نفر  و 3۰6  هزار  تعداد ۲۸۲  تجربی، 
و  هنر  گروه  در  نفر   ۱3۵ و  هزار   ۲۵ تعداد  انسانی، 
زبان های خارجی  گروه  در  و ۸7نفر  هزار  تعداد ۱۰ 

ثبت نام کردند.
تاکید  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  عالی  مشاور 
کرد: از تعداد یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۱۵ داوطلب 
ثبت نام کننده تعداد 6۴۸هزار و ۸۴۵ نفر زن )معادل 
۵7.۹۸ درصد داوطلبان( و ۴7۰هزار و ۱7۰ نفر مرد 
ثبت  آمار  داوطلبان( هستند.  )معادل ۴۲.۰۲ درصد 
نام کنندگان در کنکور سال ۹۸ نسبت به آمار ثبت 
نام کنندگان در سال ۹7 تعداد 6۴ هزار و 7۹7 نفر 

بیشتر است.
دکتر توکلی گفت: از تعداد یک میلیون و ۱۱۹ هزار 
و ۱۵داوطلب ثبت نام کننده تعداد ۵77 هزار و ۲۵۵ 
جدید  آموزشی  نظام  دیپلم  دارای  داوطلبان  از  نفر 
داوطلبان  از  نفر  و76۰  هزار   ۵۴۱ تعداد  و   6-3-3
پیش  مدرک  و  قدیم  آموزشی  نظام  دیپلم  دارای 
درصد   ۵۱.۵۹ دیگر  عبارت  به  هستند.  دانشگاهی 
درصد  و ۴۸.۴۱  نظام جدید  دیپلم  دارای  داوطلبان 

داوطلبان دارای نظام قدیم هستند.
به گفته وی، تعداد ۲3۴ هزار و ۱۰۹ نفر از داوطلبان 

عالوه بر انتخاب گروه آزمایشی اصلی خود گروه های 
آزمایشی دوم و یا سوم )هنر و زبان های خارجی( را 
داوطلب  و ۵۸۵  تعداد 7۸هزار  انتخاب کرده اند.  نیز 
انتخاب  را  هنر  آزمایشی  گروه  اصلی  گروه  بر  عالوه 
کرده اند و همچنین تعداد ۱۵۵ هزار و ۵۲۴ داوطلب 
انتخاب  را  زبان  آزمایشی  اصلی گروه  بر گروه  عالوه 
کرده اند. به این ترتیب برای گروه آزمایشی هنر ۱۰3 
زبان های  آزمایشی  گروه  برای  و  کارت  و 7۲۰  هزار 
است.  شده  صادر  کارت   6۱۱ و  هزار   ۱6۵ خارجی 
داوطلبی که عالقمندی  و ۱۰۹  هزار  تعداد ۲3۴  از 
و  هزار   ۱۵۲ تعداد  کرده اند  اعالم  را  سوم  و  دوم 
داوطلب  و ۲3۱  هزار  تعداد ۸۱  و  زن  ۸7۸داوطلب 

مرد هستند.
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور افزود: با 
توجه به تعداد یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۱۵ داوطلب 
واقعی و تعداد عالقمندان به گروه های آزمایشی دوم 
و سوم )هنر و زبان های خارجی( برای برگزاری آزمون 
سراسری سال ۹۸ تعداد یک میلیون و 3۵3 هزار و 

3۲۴ کارت ورود به جلسه آزمون صادر شده است.
توکلی افزود: کارت شرکت در آزمون تمامی گروه های 
آزمایشی به همراه برگه راهنمای آزمون سراسری از 

پرینت  و  مشاهده  برای  تیرماه۹۸   ۱۲ تا  تیرماه   ۹
کارت بر روی سایت سازمان سنجش منتشر می شود. 
پرینت  دریافت  به  نسبت  است  الزم  داوطلبان  کلیه 
اقدام  مقرر  مهلت  در  آزمون  راهنمای  برگه  و  کارت 

کنند.
اختصاصی  و  عمومی  آزمون  کرد:  نشان  خاطر  وی 
علوم  و  فنی  و  ریاضی  آزمایشی  گروه های  داوطلبان 
انسانی در صبح پنجشنبه۱3 تیرماه، آزمون داوطلبان 
آزمون  ۱3تیر،  پنجشنبه  بعدازظهر  در  هنر  گروه 
داوطلبان گروه علوم تجربی در صبح جمعه ۱۴ تیر 
زبان های خارجی  آزمایشی  آزمون داوطلبان گروه  و 
در بعدازظهر جمعه ۱۴ تیر ۹۸ در 3۸۱ شهرستان 
برگزار  امتحانی  و بخش مختلف کشور و۵۱۸ حوزه 

خواهد شد.
سراسری  آزمون  نهایی  نتایج  اینکه  بیان  با  توکلی 
سال ۹۸ در نیمه دوم شهریورماه ۹۸ منتشر می شود، 
تصحیح  از  پس  و  آزمون  برگزاری  از  پس  افزود: 
 ۹۸ مردادماه  دوم  دهه  در  اولیه  کارنامه  برگه ها، 
منتشر می شود. داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته 
در  دانشگاه ها  ظرفیت  گرفتن  نظر  در  با  می شوند 
مهلت اعالم شده نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

اعالم زمان برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش

آغاز توزیع کارت کنکور سراسری از امروز
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والیبالیست کرمانی 

راهی ایتالیا شد
سعید رنجبر، والیبالیست کرمانی در قالب تیم ملی دانشجویان ایران 

راهی ایتالیا شد
علی اکبر ثابتی پور، رئیس هیات والیبال استان کرمان در گفت و گو 
با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: 
مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان۱۲ تا ۲۵ تیر جاری با حضور 

۱۰ تیم از سراسر جهان به میزبانی ایتالیا برگزار می شود.
ملی  تیم  قالب  در  کرمانی  والیبالیست  رنجبر،  سعید  افزود:  وی 

دانشجویان ایران در این رقابت ها حضور می یابد.
وی یادآور شد: تیم  ایران در این رقابت ها با کشور های لهستان، 

برزیل، کانادا و فرانسه هم گروه است.

پایان اردوی انتخابی تیم والیبال نوجوانان 

کرمان در شهربابک
اردوی انتخابی تیم والیبال نوجوانان با حضور شرکت کنندگانی از 

سراسر استان کرمان به میزبانی شهربابک برگزار شد.
علی اکبر ثابتی پور، رئیس هیات والیبال استان کرمان در گفت و 
گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
گفت: اردوی انتخابی تیم والیبال نوجوانان استان کرمان با حضور 
۳۳ والیبالیست دختر از شهرستان های انار، کرمان، رفسنجان، راور، 

شهربابک، زرند، بم و سیرجان به میزبانی شهربابک برگزار شد.
وی با اعالم اینکه این اردو با حضور گیتا گرامی نائب رییس هیات 
والیبال و مسئوالن شهرستان شهربابک انجام شد، افزود: برگزیدگان 

این اردو به رقابت های قهرمانی کشور اعزام می شوند.
ثابتی پور افزود: بدین منظور۱۴ بازیکن، ۳ مربی و  یک  سرپرست 
در قالب تیم منتخب استان کرمان راهی رقابت های قهرمانی کشور 

می شوند.
وی تصریح کرد: رقابت های قهرمانی کشور نوجوانان ۱۴ تا ۲۱ تیر 

به میزبانی استان اراک برگزار می شوند.

تنیسور کرمانی نایب قهرمان رقابت های 

مناطق پنجگانه کشور
قهرمانی  نایب  با  کشور  بانوان  پنجگانه  مناطق  مسابقات  پرونده 

نیایش میرزایی، تنیسور کرمانی در زنجان بسته شد.
مرتضی ایرانمنش، رئیس هیات تنیس استان کرمان در گفت و گو با 
خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: 
مسابقات تنیس مناطق پنجگانه بانوان کشور با حضور ۳۸ تنیسور از 
۱۲ استان کشور از یکم تا ششم تیر جاری به میزبانی هیات تنیس 

استان زنجان برگزار شد.
وی با اعالم اینکه سرداوری این مسابقات بر عهده سمیه شکوری و 
مسئولیت برگزاری مسابقات بر عهده مهدی ملکی بود، افزود: پس 
از ۶ روز رقابت سخت و نفس گیر، سرانجام مهراز رضویان از اصفهان 
بر سکوی نخست ایستاد و قهرمان شد، نیایش میرزایی از کرمان به 
عنوان نایب قهرمانی دست یافت و آیلین صدیق زاده و اعظم صمدیه 

هردو از استان خراسان رضوی به صورت مشترک سوم شدند.
خلیلی  حضور  با  نیز  برتر  نفرات  جوایز  کرد:  تصریح  ایرانمنش 
و  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  ورزشی  معاون  پور  حمزه  مدیرکل، 

آقاجانلو رئیس هیات تنیس استان زنجان اهدا شد.
تبریک  کرمان  استان  تنیس  جامعه  به  را  موفقیت  این  کسب  وی 

گفت و برای این بانوی تنیسور آرزوی موفقیت کرد.

پایان مسابقات فوتسال نونهاالن

 منطقه ۴ کشور در انار
های  تیم  معرفی  با  کشور   ۴ منطقه  نونهاالن  فوتسال  مسابقات 
صعود کننده به دور بعد رقابت ها در محل سالن ورزشی آزادگان 

شهرستان انار به کار خود پایان داد.
علی صالحی، سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان انار در گفت 
و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
گفت: مسابقات فوتسال نونهاالن منطقه ۴ کشور با شرکت تیم های 
المهدی انار )استان کرمان(، شاهین طبس )استان خراسان جنوبی(، 
بندرعباس  غدیر  یادآوران  بلوچستان(،  و  )سیستان  هیرمند  خاتم 
)استان هرمزگان(، سلمان جنوب )استان هرمزگان(، پدیده یاسوج 
به مدت ۵ روز در  تیر جاری  از یکم  بویراحمد(  )استان کهکلوییه 

محل سالن ورزشی آزادگان شهرستان انار برگزار شد.
وی افزود: در پایان این رقابت ها، تیم های خاتم هیرمند و سلمان 

جنوب به مرحله بعد رقابت ها راه یافتند.
صالحی تصریح کرد: ۲۲ تیر جاری محل برگزاری و تاریخ دور بعد 

رقابت ها مشخص می شود.
وی یادآور شد: در آخرین روز مسابقات نتایج زیر حاصل شد:

پدیده یاسوج ۶ _ یادآوران غدیر بندرعباس ۴
شاهین طبس ۲ - خاتم هیرمند ۴

المهدی انار ۳_ سلمان جنوب ۴
نونهاالن منطقه ۴ کشوری، رئیس  فوتسال  اتمام مسابقات  از  پس 
از  انار  شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  سرپرست  و  فوتبال  هیات 

ناظران و داوران این مسابقات تقدیر کردند.

آتش بالی جان ۷۳ هکتار عرصه 
جنگلی و مرتعی کرمان

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان گفت: بر اثر آتش 
در  امسال  بهار  مرتعی  و  جنگلی  عرصه های  از  ۷۳هکتار  سوزی، 

استان کرمان خاکستر شد.
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل  زاده  رجبی  کرمان،  
در  امسال  سوزی های  آتش  خسارت  افزایش  به  اشاره  با  کرمان 
آتش   ۱۸ وقوع  با  امسال  نخست  ماه  سه  گفت:  مراتع  و  جنگل ها 
سوزی ۷۳ هکتار عرصه جنگلی و مرتعی در آتش سوخت در حالیکه 
۱۲ ماه پارسال در ۲۵ آتش سوزی ۹۸ هکتار از جنگل ها و مراتع 

استان در آتش سوخت.
رجبی زاده از تشکیل گروه های مردمی ویژه اطفای حریق در قالب 

۴۳ گروه به استعداد ۶۲۰ نفر در استان خبر داد.

مدیرعامل باشگاه مس کرمان، طی احکامی حمید 
صادقی سرمربی و دانیال امینایی کمک مربی تیم 
رقابت های  جاری  فصل  برای  کرمان  مس  هندبال 

لیگ برتر کشور را منصوب کرد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 

نیا  محمودی  محمود  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
حمید  حکمی  طی  کرمان،  مس  باشگاه  مدیرعامل 
صادقی از بازیکنان سابق تیم هندبال مس کرمان که 
سابقه هدایت این تیم در لیگ برتر را نیز در کارنامه 
هندبال  فصل  این  سرمربی  عنوان  به  است  داشته 

مس کرمان منصوب کرد.
کرمانی  سرشناس  های  هندبالیست  از  که  صادقی 
محسوب می شود، سابقه بازی در تیم ملی و کسب 

افتخارات بین المللی را نیز دارد.
کرمان،  مس  باشگاه  مدیرعامل  سوی  از  همچنین 

تیم  در  مربی  کمک  عنوان  به  امینایی  دانیال 
هندبال مس کرمان فعالیت خواهد کرد.

قالب  در  جاری  فصل  در  کرمان  مس  هندبال  تیم 
رقابت های لیگ برتر کشور به مصاف رقیبان خود 

خواهد رفت.

در ششمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی که در 
دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد، از اکبر ایرانمنش، 
استاد دانشگاه کرمان به عنوان پیشکسوت رشته کشتی 

تجلیل شد.
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
دانشجویی  ملی  همایش  ششمین  در  کرمان،  از  جوان 
علوم  دانشکده  رئیس  فارسی  حضور  با  که  ورزشی  علوم 
اطاعت معاون پشتیبانی و مدیریت  تندرستی،  و  ورزشی 
و  فرهنگی  معاون  احمدی  عبدالحمید  سید  منابع، 
حجت  جوانان،  و  ورزش  وزارت  همگانی  ورزش  توسعه 
نماینده مجلس شورای  مازنی  والمسلمین احمد  االسالم 
اسالمی و مهرزاد حمیدی معاون تربیت بدنی و سالمت 
وزارت آموزش و پرورش در دانشگاه شهید بهشتی تهران 

برگزار شد، از خسرو ابراهیم استاد دانشکده علوم ورزشی 
و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان پیشکسوت 
به  کرمان  دانشگاه  استاد  ایرانمنش  اکبر  و  والیبال  رشته 
عنوان پیشکسوت رشته کشتی به پاس یک عمر تالش 

تجلیل شد.
این همایش توسط انجمن علمی دانشجویی علوم ورزشی 
تبادل  و  توانمندسازی  هدف  با  بهشتی  شهید  دانشگاه 
علمی  تجربه های  و  اطالعات  تبادل  علمی  یافته های 
دانشجویان و پژوهشگران جوان و ارائه آخرین دستاورد های 
پژوهشی، شناسایی و اطالع رسانی تحوالت علمی ایران و 
به  جهان در زمینه تربیت بدنی و علوم ورزشی و کمک 
تربیت  نظریه رشته  و چارچوب های  مفاهیم  روشن شدن 

بدنی و علوم ورزشی در سطح دانشجویی برگزار شد.

سعید افروز، ورزشکار جیرفتی در رقابت های پارا دو و 
میدانی قهرمانی کشور با پرتاب نیزه ای به مسافت ۳۵ 
متر و ۶۴ سانتیمتر، حضور خود در پارااُلمپیک ۲۰۲۰ 

توکیو را قطعی کرد.
ی  شایسته  ورزشکار  این  مربی  شاهرخی،  مهدی 
استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  جیرفتی 
های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: سی و 
میدانی  و  قهرمانی کشور دو  سومین دوره مسابقات 
جانبازان و معلولین ـ انتخابی رقابت های ۲۰۲۰ توکیو، 
از  ورزشکار   ۲۵۰ حضور  با  تیر  هفت  شهدای  یادبود 

آفتاب  درمجموعه  تهران  میزبانی  به  کشور  سراسر 
انقالب برگزار شد.

وی افزود: در پایان این رقابت ها، سعید افروز، ورزشکار 
 ۶۴ و  متر   ۳۵ مسافت  به  نیزه ای  پرتاب  با  جیرفتی 
مسابقات،  این  قهرمانی  عنوان  کسب  و  سانتیمتر 
حضور خود در پارااُلمپیک ۲۰۲۰ توکیو را قطعی کرد.

پارااُلمپیک  رقابت های  در  اینکه  اعالم  با  شاهرخی 
با پرتاب  از ورزشکاران کشور های خارجی  ۲۰۱۶، یکی 
مقام  سانتیمتر   ۴۰ و  متر   ۳۵ مسافت  به  ای  نیزه 
را کسب کرد، تصریح کرد: طی چهار  نخست جهان 

سال گذشته نیز ورزشکار دیگری با مسافت ۳۶ متر و 
۴۰ سانتیمتر رکورد جهان را در دست دارد.

وی یادآور شد: هم اکنون سعید افروز با مسافت ۳۵ 
بر  شده  ذکر  ورزشکار  از  پس  سانتیمتر   ۶۴ و  متر 

سکوی جهان ایستاده است.
بار  اولین  برای  اتفاق بزرگ  این  بیان کرد:  این مربی   
استان کرمان  میدانی  و  دو  تاریخ ورزش  در  است که 
مدال  حاضر  حال  در  گفت:  شاهرخی  می افتد.  اتفاق 
انجام  که  پرتابی  این  با  افروز  پارااُلمپیک سعید  نقره 
داد، قطعیست و وی برای کسب مدال طال طی یک و 

نیم سال آینده تمرین می کند.
نیز  جیرفتی  ی  شایسته  قهرمان  این  افروز  سعید 
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در 
خبرنگاران جوان از کرمان، با تقدیر از مهدی و محسن 
ابراز امیدواری کرد: بتواند در  شاهرخی، مربیان خود، 
رقابت های پارااُلمپیک ۲۰۲۰ توکیو بر سکوی نخست 
بیاستد و عنوان قهرمانی رقابت ها را به خود اختصاص 
میدانی  و  دو  پارا  رقابت های  می شود:  یادآور  دهد. 
قهرمانی کشور در بخش بانوان نیز  در مجموعه آفتاب 

انقالب پیگیری می شود.

کادر فنی تیم هندبال مس کرمان معرفی شدند

تقدیر از پیشکسوت کشتی کرمان در همایش ملی علوم ورزشی

کسب سهمیه پارااُلمپیک ۲۰۲۰ توکیو توسط ورزشکار جیرفتی

مرحله  به  کرمانی  دارتر  آبادی،  زنگی  امیرمهدی 
جوانان  دارت  ملی  تیم  انتخابی  رقابت های  نهایی 

کشور راه یافت.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
جوانان  دارت  کرمان،مسابقات  از  جوان  خبرنگاران 
برگزار  رومانی  کلوژ  در  جاری  سال  مهرماه  جهان، 

می شود. تیم ملی دارت جوانان جمهوری اسالمی 
نظر  زیر  مومنی  حمیدرضا  سرمربیگری  به  ایران 
ابوالفضل مامانی، غالمرضا شاکر،  مسعود رحمانی، 
تیم،  این  قربانی، کادر فنی  بهناز  و  منیژه ساالری 

خود را برای اعزام به این رقابت ها آماده می کند.
در حال حاضر ۸ نفر )۴ دختر و ۴ پسر( به مرحله 

راه  کشور  دارت  جوانان  ملی  تیم  انتخابی  نهایی 
یافته اند که در این بین نام امیرمهدی زنگی آبادی، 

دارتر کرمانی نیز به چشم می خورد.
مسابقات  و  اردو  مرحله   ۱۶ از  پس  نفرات  این 
انتخاب  نیم  و  سال  یک  زمان  مدت  در  انتخابی 

شده اند.

جوانان  دارت  ملی  تیم  اردوی  پایانی  مرحله ی 
جاری  تیر   ۲۴ تا   ۱۹ ایران  اسالمی  جمهوری 
بین  از  تا  می شود  برگزار  دارتر   ۸ این  حضور  با 
پسر(  دو  و  دختر  )دو  پایانی  نفر  چهار  منتخبان، 
برای اعزام به مسابقات دارت جوانان جهان انتخاب 

شوند.

رقابت های  جاده  استقامت  بخش  پایان  در 
رکابزنان  بانوان،  کشور  قهرمانی  سواری  دوچرخه 

کرمانی بر سکوی سوم مسابقات ایستادند.
سواری  دوچرخه  هیات  رئیس  اسالمی،  حسین 
گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان  استان 

کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان 
کشور  قهرمانی  سواری  دوچرخه  مسابقات  گفت: 
در سال ۹۸ )جاده( در بخش بانوان با رقابت ۴۵ 
رکابزن در قالب ۱۶ تیم از استان های سراسر کشور 

به مدت دو روز برگزار شد.

وی افزود: در پایان رقابت های بخش استقامت جاده 
این مسابقات در رده ی جوانان، ساناز ایرانمنش از 

کرمان بر سکوی چهارم رقابت ها ایستاد.
نیز  تیمی  بخش  در  کرد:  تصریح  اسالمی 
و  امتیاز   ۲۴۲ با  شرقی  آذربایجان  استان های 

دوم  و  اول  سکو های  بر  امتیاز   ۲۰۴ با  اصفهان 
ایستادند و کرمان با ترکیب ساناز ایرانمنش، یگانه 
سحر  سرپرستی  به  نژاد  قاسمی  ناهید  اسدی، 
سوم  جایگاه  در  امتیاز   ۱۷۵ کسب  با  بسطامی 

قرار گرفت.

راهیابی دارتر کرمانی به مرحله نهایی رقابت های انتخابی تیم ملی

بانوان رکابزن کرمانی بر سکوی سوم رقابت های قهرمانی کشورایستادند

خبر
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گزارش اختصاصی »کرمان امروز« از مراسم جشن امضا و رونمایی از آلبوم موسیقی »از کران تا بی کران« اثری از فرشید وهمنی:

به  برخی جلسات هنری  برگزاری  اخیر  در سالهای 
آلبوم های موسیقی در گالری  از  خصوص رونمایی 
شده  سازی  فرهنگ  حدودی  تا  کرمان  شهر  های 
است و شاهد هستیم که بسیار مورد اقبال هنرمندان 
که  اتفاقی  است.  گرفته  قرار  کرمانی  هنردوستان  و 
باید آن را مبارک دانست و با وجود برخی کاستی ها 
می توان در نهایت آن را بسیار مثبت دانست. یکی 
از گالری های شهر کرمان که در این زمینه حرف 
اول را می زند کافه گالری آزاد است. مجموعه ای 
کار آمد با فضایی بسیار مناسب و دلنشین که این 
روزها تنها امید هنرمندان شهر کرمان برای برگزاری 
نشست های هنری به شمار می آید. اینها را نوشتم 
تا در همین ابتدا از آقای بنی اسد و همسرشان خانم 
هاشمی قدردانی کرده باشم تا در ال به الی گزارشم 

این قدردانی گم نشود. برای این زوج هنرمند آرزوی 
موفقیت دارم و امیدوارم که این مجموعه ی فرهنگی 
های  فعالیت  مخصوص  مالی  مشکالت  رغم  به 

فرهنگی و هنری، بتواند سرپا و زنده بماند. 
تا  کران  »از  آلبوم  از  رونمایی  مراسم  گذشته  هفته 
این  در  عزیز  وهمنی  فرشید  ی  ساخته  بیکران« 
شدم.  دعوت  نیز  حقیر  بنده  و  شد  برگزار  گالری 
نامدار  هنرمندان  تمامی  حضور  تقریبا  که  مراسمی 
این  در  سخنران  سه  داشت.  همراه  به  را  کرمانی 
و  بود  پربار  بسیار  که  کردند  ایراد  سخنانی  نشست 
باید  از میان سخنرانان  بنده استفاده بسیاری بردم. 
به نام ارزشمند، عیارمند و افتخار آفرین دکتر پیروز 
ارجمند اشاره کنم. مردی که عیار علمی و دانشگاهی 
از  حقیر  بنده  و  است  برده  باال  را  کرمان  موسیقی 
همنشینی و استفاده از سخنان او همواره خرسند و 
خوشحال شده ام. فرشید وهمنی حدود دو سال قبل 
نیز آلبومی دیگر منتشر کرد که آن هم به مانند اثر 
جدیدش بی کالم بود و اما بسیار شنیدنی. اما آلبوم 
»از کران تا بی کران« به نظر من چیز دیگری است 
و گویی یک درآمیختگی فرهنگی است. درآمیختگی 

ای که دور از آشفتگی است و می توان آن را یک 
همنوازی ارزشمند دانست. متاسفانه در سالهای اخیر 
آثار بسیاری از سوی هنرمندان روانه بازار شده است 
آشفتگی  از  مملو  اختالِط  بوی  تلفیق،  جای  به  که 
بسیار  روایت  یک  وهمنی  فرشید  اثر  اما  دهد.  می 
ارزشمند دارد و در سخنان دکتر پیروز ارجمند که 
باز  هیچ کس  برای  اضافه  تعریف  به  دهان  هیچگاه 
نکرده است هم واضح بود که این آلبوم اثری متفاوت 
است. دکتر ارجمند درباره این آلبوم گفت: »وهمنی 
را از دور زمانی می شناسم و هرگاه از وضعیت و جو 
و  با من تماس می گیرد  اجتماعی دلش می گیرد 
من را سنگ صبور خود می داند، درباره ارزش این 
اثر هنری که آقای وهمنی منتشر کرده است هرچه 
بگویم کم است و اینکه او توانسته است تمبک را با 
سازهای هندی همنواز سازد یعنی کار بسیار سختی 
انجام داده است. بنده نیز در این اثر بخشی از مشاوره 
ها را برعهده داشتم و در حد توانم کمک کردم و در 
همان ابتدای کار به فرشید گفتم که تو کار سختی 
را آغاز کرده ای. اگر بگیرد بسیار خوب می شود و 
اگر نگیرد بسیار بسیار بد می شود، اما خوشبختانه 

ارزشمند  آلبوم  یک  شاهد  امروز  و  توانست  وهمنی 
هستیم که همه را به شنیدن آن دعوت می کنم«

از  بخشی  که  مجدزاده  بیژن  نشست  این  ادامه  در 
است  داشته  عهده  بر  را  کار  مسترینگ  و  میکس 
سخنانی ایراد کرد و گفت: »این کار یکی از سخت 
ترین کارهای عمرم بود. زیرا تمبک با سازهای کوبه 
ای هند در برخی موارد همپوشانی فرکانسی داشت 
که متاسفانه کار برای یک صدابردار و کسی که می 
خواهد کارهای استودیویی آلبوم را انجام دهد بسیار 
سخت است، با همه سختی هایی که در این مسیر 
راه را ناهموار ساخته بود با توجه به استعداد واالی 
آقای وهمنی و خاص بودن این آلبوم توانستیم آن 
بسیار  بابت  این  از  و  برسانیم  انتها  به  با موفقیت  را 
نکاتی  به  سخنانش  ادامه  در  مجدزاده  خوشحالم« 
تخصصی در زمینه صدابرداری و میکس و مسترینگ 
آگاه  علم  این  به  که  افرادی  دید  از  که  کرد  اشاره 
بودند حساسیت و دردسرهای این اثر هنری بیشتر 

مشخص می شد.
در انتهای این نشست فرشید وهمنی نیز سخنرانی 
کرد و در بخشی از سخنانش گفت: »از دکتر پیروز 

ارجمند بسیار متشکرم که در این اثر بسیار به من 
را  او  و  ایستم  می  ایشان  احترام  به  و  رساند  یاری 
تشویق می کنم )در این لحظه همه حضار ایستاده 
باید  ادامه  در  و  کردند(  تشویق  را  ارجمند  دکتر 
بگویم که موسیقی هند یک دریای بی کران است 
فعالیتی  زمینه  این  در  که  خوشحالم  بسیار  من  و 
آن  برای  دارم.  بسیار دوست  را  آلبوم  این  و  داشتم 
بسیار زحمت کشیدم و روزهای بسیاری را در جوار 
نکات  و  گذراندم  و شمال  موسیقی جنوب  استادان 
بسیار زیادی را یاد گرفتم. جا دارد از گالری آزاد و 
مدیرانش نیز تشکر کنم که چنین اوقاتی را برای ما 
کرمانی ها رقم می زنند و برایشان آرزوی موفقیت 

دارم«
زنده  اجرای  و  حاضرین  از  پذیرایی  با  جلسه  این 
موسیقی )که البته بنده به دلیل مشغله های چاپ 
روزنامه در آن زمان مجبور به ترک جلسه شدم( به 
پایان رسید و برگ سبزی دیگر در کتاب تاریخ هنر 
کرمان ثبت شد. برای فرشید وهمنی، پیروز ارجمند، 
آرزوی  آزاد  گالری  کافه  مدیران  و  مجدزاده  بیژن 

پیشرفت روز افزون دارم و به آرزو بسیار امیدوارم.

ناممکنی که ممکن شد

به قلم 
محمد فتح نجات

مناقصه گزار: شرکت معادن زغال سنگ کرمان    
موضوع مناقصه: ایاب و ذهاب پرسنل معادن هشونی و پابدانا به شرح ذیل: 

الف: معدن هشونی 
1- الف- ایاب و ذهاب مسیرهای کیانشهر - سلمانشهر - طغرالجرد رشک ها - سبتک -  خانمکان - زرند - زرند نو- گیسک - 

باب تنگل - دشت خاک و سایر شهرکها، روستاها و توابع به معدن هشونی و بالعکس 
2- الف- ایاب و ذهاب مسیرهای افزاد - کوهبنان- جور و سایرشهرکها، روستاها و توابع به  معدن هشونی و بالعکس 

3- الف- ایاب و ذهاب پرسنل از محوطه معدن به سرکارگاهها و حمل بار.
ب- معدن پابدانا 

1- ب - ایاب و ذهاب مسیر زرند - دشتخاک و سایر شهرکها، روستاها و توابع به معدن پابدانا و بالعکس 
2- ب- ایاب و ذهاب مسیر  کیانشهر - کوهبنان - شعبجره و سایر شهرکها، روستاها و توابع به معدن پابدانا و بالعکس 

3- ب- ایاب و ذهاب مسیر سربنان و سایر شهرکها، روستاها و توابع به معدن پابدانا و بالعکس 
4- ب- ایاب و ذهاب پرسنل از محوطه معدن به سرکارگاهها 

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخه 98/4/15
محل دریافت اسناد: بلوار شهید آیت اهلل صدوقی- شرکت معادن زغالسنگ کرمان - امور قراردادها - سرکار خانم خراسانی 

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 
مبلغ  ریال - 1 - ب-  مبلغ 210/000/000  الف-  ریال 3-  مبلغ 440/000/000  الف-  ریال -2-  مبلغ 450/000/000  الف-   -1

430/000/000 ریال 2- ب- مبلغ 260/000/000 3- ب - مبلغ 110/000/000 ریال - 4 - ب- مبلغ 120/000/000 ریال 
تاریخ تحویل پاکت ها: مورخه 98/4/25
تاریخ گشایش پاکت ها: مورخه 98/4/26

مبلغ خرید اسناد هر یک از معادن فوق: مبلغ 200000 ریال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهید صدوقی 
ضمنا این آگهی در سایت www.coal.kr.ir در دسترس می باشد.

تلفن تماس : 03432117726
شرکت معادن زغالسنگ کرمان 

آگهی تجدید مناقصه عمومی  نوبت  اولآگهی فراخوان مزایده )نوبت اول( 

اداره کل راه و شهرسازي استان کرمانناممزایده گزار

کرمان- بلوار شهید صدوقي- رو به روي سه راه فارابي- کد پستي 7617899596 - شناسه ملي 14000275775 - کد اقتصادي 411371938916نشاني
در اجراي ماده 100 قانون تنظیم بخشي از مقررات دولت و بند 13 بخشنامه تفویض اختیار به ادارات کل ابالغي به شماره 607/31719 مورخ 1390/09/07

مورد شماره فراخوان
مزایده

مساحتکاربريپالک ثبتينشاني
عرصه 
)متر
مربع(

قیمت پایه مزایده 
)ریال( 

مبلغ تضمین شرایطبه صورت
شرکت در 

فرآیند ارجاع 
کار )ریال(

توضیحات

محدودهزمین2098003501000010
شهر

سیرجان

قسمتي از پالک5087 اصلي 
واقع در بخش 36 کرمان

اجاره به 250010،000،000،000آموزشي
شرط 
تملیک

نقد و 
اقساط

جهت احداث 500،000،000
مدرسه متوسطه 
دوره اول دخترانه

محدودهزمین3098003501000002
شهر بم

قسمتي از پالک 2970 فرعي
مفروز و مجزي شده از 2724
فرعي از 2813اصلي واقع در

بخش 29 کرمان

اجاره به 30002،700،000،000آموزشي
شرط 
تملیک

نقد و 
اقساط

معامالت متوسط -
حراج

سامانه تدارکات الکترونیکي دولت www.setadiran.irمحلدریافت اسناد و تحویل پیشنهاد ها

از تاریخ نشر اولین آگهي به مدت حداقل 10 روزمهلت

سامانه تدارکات الکترونیکي دولت www.setadiran.irمحلگشایش پیشنهاد ها

طبق اسناد مزایدهزمان

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


