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یادداشت

در چشم هایت ماه می چرخد

صفحه  سوم 

حضور ۹4 دانشجوی دانشگاه آزاد کرمان 
در طرح ملی کنترل فشار خون

در سال رونق تولید؛
رکورد تولید روزانه معدن  مس سرچشمه شکسته شد

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان :

حدود 70 درصد واحدهای تولیدی استان کرمان 

زیر ظرفیت اسمی کار می کنند

2

2

     نگاهی به 

زندگی و آثار 

سیمین بهبهانی

2

2

4

2

2

2

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان خبر داد:

فساد و تخلف در دفاتر

 اسناد رسمی استان کرمان

 کاهش یافت

رئیس اتاق بازرگانی کرمان: 

 گردشگری جایگاهی در
 برنامه ریزی استان ندارد

متن در صفحه دوم

WWW.KERMANEMROOZ.COM روزان هم 

وزیر بهداشت در کرمان:

 اولویت وزارت بهداشت اتمام 

طرح های نیمه تمام است 

کرمان به رغم وجود واحدهای خالی از سکنه در استان؛ کمبود مسکن در  گزارش »کرمان امروز« از مشکالت 

متن کامل در صفحه سوم

خانه های خالی؛   خیانتی شفاف
  در حالی از سوی مدیر کل راه و شهر سازی استان نیاز کرمان به مسکن تا پایان سال 1399 به احداث بیش از 9 هزار واحد مسکونی اعالم می شود که شاهد هستیم بخشی از مسکن های موجود 
استان خالی از سکنه هستند. آنگونه که رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هم می گوید؛ 75 هزار و 737 واحد مسکونی از کل واحدهای مسکونی سال 95 در استان کرمان خالی از سکنه 

هستند که این رقم باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد تا از این طریق دست سوداگران و دالالن بازار مسکن کوتاه تر شود و....

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

   تهمت غیراخالقی به نامادری توسط جوان کینه جو

  محاکمه منشی شرکت به اتهام قتل مدیرعامل

  کشف ۲۵راس دام قاچاق در بردسیر

  اتومبیلرانان کرمانی بر سکوی سوم کشورایستادند

  جشنواره والیبال نونهاالن در کرمان برگزار می شود

  هجوم ۵۰درصد از کنکوری ها به رشته   تجربی

اخبار ایران، جهان و حوادث:

به بهانه به توپ بستن مجلس 
به دست محمدعلی شاه

 در تیر ماه؛

بر مشروطه 
چه گذشت!

 صفحه  سوم

روایت »کرمان امروز« از طرح های تابستانی شهرداری کرمان که بوی خالقیت و تفاوت می دهد:

شـــــــــــادپیمایی در کرمــــــــــان

آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن 

کارکنان شهرکهای صنعتی کرمان

آگهی دعوت سهامداران
 جهت حضور  در جلسه مجمع عمومی عادی 

ساالنه صاحبان سهام شرکت هواپیمایی ماهان  
)سهامی خاص( 

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم
شهرداری کیانشهر

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 
صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )98-17( 
شرکت گاز استان کرمان )نوبت دوم( 

 دعوت به همکاری
معاونت آموزش های عمومی و مهارتی)سما(

کارخانه چسب هل از بومیان هر استان، ویزیتور )بازاریاب(  دانشگاه آزاد اسالمی استان کرمان
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

متن در صفحه هشتم متن در صفحه دوم  متن در صفحه پنجم 

متن در صفحه دوم متن در صفحه دوم  متن در صفحه پنجم 

(
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اخبار استان

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت هواپیمایی ماهان سهامی خاص به شماره ثبت 2734 و شناسه ملی 10630109079 
یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که از ساعت 9 تا 10 صبح 
روز دوشنبه مورخ 1398/4/31 در محل اقامتگاه قانونی شرکت به آدرس کرمان - بلوار جمهوری اسالمی - انتهای بلوار 

حجاج دفتر مرکزی طبقه همکف کدپستی 7618911711 برگزار می گردد حضور بهم رسانند: 
دستور جلسه عبارت است از: 1- انتخاب اعضای هیات مدیره 2- انتخاب بازرسین شرکت 3- انتخاب روزنامه های 
کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت 4- تصویب ترازنامه، صورت سود و زیان )صورتهای مالی( سال 1397 شرکت

مقام دعوت کننده 
هیات مدیره شرکت هواپیمایی ماهان 

شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرکهای صنعتی کرمان به شماره شناسه ملی 10630183158 شهرستان کرمان استان کرمان
به اطالع کلیه اعضاء محترم  می رساند که جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول این تعاونی در ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 

1398/4/23 در محل دفتر شرکت تشکیل می گردد.
از سهامداران دعوت می گردد که رأس ساعت مذکور در جلسه مجمع حضور بهم رسانند.

ضمناً اعضائی که مایلید حق حضور و رأی دادن در مجمع را به نماینده تام االختیار واگذار نمایید تا تاریخ 1398/4/22 به اتفاق 
نماینده خود جهت تائید برگ نمایندگی به محل دفتر شرکت مراجعه نمایند.                                                                                                                  

دستور جلسه:
1- تصمیم در رابطه با ادامه فعالیت یا انحالل تعاونی

شهرداری کیانشهر به استناد اعتبار پیش بینی شده در بودجه مصوب سال 98 در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی عملیات خدمات تنظیف و نگهداری فضای سبز خود را مطابق 
شرح خدمات ذیل به مدت یک سال به بخش خصوصی واگذار نماید بدین وسیله از کلیه شرکتهای واجد شرایط با موضوع مناقصه دعوت به عمل می آید جهت دریافت 
اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت ده روز تا پایان ساعات  اداری 98/4/20 ضمن همراه داشتن معرفی نامه و فیش بانکی به مبلغ 400000 ریال واریز شده به حساب 

3100000156008 نزد بانک ملی شعبه پابدانا به نام شهرداری مراجعه نمایند.
نگهداری و آبیاری فضای سبز 16000 مترمربع                      جمع آوری زباله شهری روزانه 5 تن 

نظافت معابر میادین سطح شهر به صورت هفتگی به متراژ تقریبی 150000 مترمربع 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه بایستی به مبلغ 250000000 ریال به صورت  ضمانت بانکی )مدت اعتبار 12 ماه( واریز یا وجه نقد به حساب سپرده 3100003377008 نزد بانک 

ملی شعبه پابدانا در وجه شهرداری کیانشهر ارائه گردد.
سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه مندرج می  باشد. بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط شهرداری کیانشهر می باشد.

روابط عمومی شهرداری کیانشهر 

آگهی دعوت سهامداران جهت حضور در جلسه مجمع عمومی عادی 
ساالنه صاحبان سهام شرکت هواپیمایی ماهان )سهامی خاص( به 

شماره ثبت 2734 کرمان و شناسه ملی 10630109079

آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اتمام پروژه های نیمه تمام را 
اولویت این وزارتخانه برشمرد و گفت: برای رفع مشکالت این پروژه 

ها چاره اندیشی می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی در حاشیه بازدید از بیمارستان 
امام حسین )ع( با اشاره به اینکه در حدود سه دهه قبل در جنوب 
استان کرمان برای مقابله با بیماری ماالریا حضور یافتم، گفت: در این 

منطقه شاهد پیشرفت قابل توجهی بعد از انقالب هستیم.
وی با اشاره به تالش های انجام شده برای توسعه جنوب استان کرمان 
امام  بیمارستان  ایجاد  به  توان  می  ها  پیشرفت  این  جمله  از  افزود: 

حسین )ع( منوجان اشاره کرد.
نمکی بازدید، افتتاح و کلنگ زنی چندین پروژه بهداشتی و درمانی 
را از جمله برنامه های سفر خود به استان کرمان ذکر و تصریح کرد: 
افتتاح  امام حسین )ع( منوجان  بیمارستان  امروز بخش سی.سی.یو 

شد.
وی بر لزوم تکمیل بخش قلب این بیمارستان تاکید و تصریح کرد: 
با  اجراست.  حال  در  کشور  در  خون  فشار  کنترل  ملی  بسیج  طرح 
اجرای این طرح و کنترل فشار خون می توان از بسیاری بیماری ها 

جلوگیری کرد.
نمکی تکمیل پروژه های نیمه تمام را از جمله اولویت های وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانست و گفت: در سفرم به استان 
و  موانع  رفع  برای  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  ها  پروژه  این  کرمان 

مشکالت چاره اندیشی می شود.
از بخش های  بازدید  وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ضمن 
مختلف بیمارستان امام حسین )ع( منوجان پروژه توسعه اورژانس با 
زیربنای ۵۰۰ متر مربع و اعتبار ۹ میلیارد ریال را کلنگ زنی و بخش 

سی. سی. یو این بیمارستان را با چهار تختخواب افتتاح کرد.

وزیر بهداشت در کرمان:

 اولویت وزارت بهداشت اتمام طرح های نیمه تمام است 

خبر
رئیس اتاق بازرگانی کرمان: 

 گردشگری جایگاهی در 

برنامه ریزی استان ندارد
رئیس اتاق بازرگانی کرمان گفت: موضوع مهم گردشگری که می تواند یکی 
و  ریزی  برنامه  در  باشد، جایگاه چندانی  استان  اقتصادی  پیشران های  از 

بودجه جاری استان ندارد و از آن استقبال نمی شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، 
زاده در چهل  و سومین نشست شورای گفت و گوی  سیدمهدی طبیب 
دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی مسائل و مشکالت 
گردشگری  توسعه  برای  جدی  باور  اینکه  بر  تاکید  با  گردشگری،  حوزه 
و  به گردشگری  توجه جدی  افزود: خواسته بخش خصوصی  ندارد،  وجود 
رونق کسب و کارها در این حوزه است. وی ادامه داد: همواره جاذبه های 
آئین ها و سنت های  و  افتخار مطرح  و  بلند  با صدای  گردشگری کرمان 
از این ظرفیت ها، نتیجه  با عدم استفاده مناسب  اما  بسیاری برگزار شده 

الزم حاصل نشده تا منجر به رونق گردشگری شود.
هزار   3۰ از  کمتر  ساالنه  حضور  آمارها  اینکه  به  اشاره  با  زاده،  طبیب 
تعداد  کرد:  خاطرنشان  می دهد،  نشان  را  کرمان  به  خارجی  گردشگر  نفر 
به  اقامت خوب  متوسط  با  داخلی  و حتی گردشگران  گردشگران خارجی 
گونه ای نبوده که تاثیر چندانی در رونق اقتصادی استان بگذارد. رئیس اتاق 
کرمان در ادامه ضمن انتقاد از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان کرمان به دلیل ساختار، اعتبارات و جایگاه ضعیف، تصریح 
کرد: خواسته بخش خصوصی تقویت این دستگاه و کمک به رونق و توسعه 

گردشگری در استان است.
بانکی  تسهیالت  از  پایین بخش گردشگری  به سهم  اشاره  با  زاده،  طبیب 
در  ها  گذاری  سرمایه  اقتصادی  بازده  بودن  مدت  طوالنی  دلیل  به  گفت: 
گردشگری، باید تسهیالت با بازپرداخت بلند مدت به فعاالن این بخش ارائه 
شود و به نظر می رسد استان کرمان نتوانسته از تسهیالت صندوق توسعه 
ترمینال  بودن  نامناسب  به  ادامه  در  کند. وی  استفاده  این حوزه  در  ملی 
فرودگاه کرمان برای مردم و گردشگران اشاره کرد و افزود: امیدواریم اجرای 
طرح جامع توسعه ترمینال فرودگاه کرمان که قراردادی با بخش خصوصی 
در این زمینه منعقد شده بزودی اجرایی و این ترمینال در شان کرمان راه 

اندازی شود.

در سال رونق تولید؛

رکورد تولید روزانه معدن 

مس سرچشمه شکسته شد
موفق  تیرماه(   ۵ )چهارشنبه  سرچشمه  مس  مجتمع  معدن  امور  پرسنل 
شدند با استخراج 3۰۰ هزار تن مادۀ معدنی، و ارسال 13۰ هزار تن سنگ 
)سولفور، باطله و اکسید( به کارخانه تغلیظ، رکورد جدیدی در تولید روزانه 

و تناژ ارسالی به جای بگذارند.
 به گزارش مس پرس، رکورد قبلی ارسال سنگ سولفوری در مجتمع مس 
سرچشمه مربوط به سوم اردیبهشت سال ۹6 و به میزان 12۵ هزار تن بود 
که با تالش پرسنل امور معدن، رکورد 13۰ هزار تن به ثبت رسید که در 

عمر معدن سرچشمه بی سابقه بوده است.
بر اساس این گزارش، پایش لحظه به لحظه تجهیزات و جبهه های  کاری و 
مسیرها و همچنین پوشش کامل مسیر ارسال سنگ سولفور برای استفادۀ 
حداکثری از ظرفیت سنگ شکن اولیه و انتقال مواد، در ثبت این رکورد 

نقش اساسی داشته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان خبر داد:

بهره مندی 97 درصد جمعیت شهری 

استان از گاز طبیعی تا پایان امسال
و  شهری  جمعیت  درصد   ۹۷ گفت:  کرمان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
4۷ درصد جمعیت روستایی  استان تا پایان امسال  از نعمت گاز طبیعی 

برخوردار می شوند.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، »منوچهر فالح« اظهار کرد: در حال حاضر 
۹3  درصد جمعیت شهری و  44 درصد جمعیت روستایی استان کرمان از 

نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.
وی افزود: یک هزار و 143 روستا و ۵3 شهر استان از نعمت گاز طبیعی 
بهره مند هستند و همچنین عملیات اجرایی  گازرسانی به  1۷ شهر و 4۰8 

روستای استان در دست اجرا قرار دارد.
فالح تصریح کرد: امیدواریم در پایان سال جاری با جذب 3۵ هزار مشترک 

جدید تعداد کل مشترکین استان به662 هزار مورد ارتقاء یابد. 
شهر   ۷1 مجموع  از  تاکنون  گفت:  کرمان  استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
دست  در  شهر   1۷ باقیمانده،  شهر   18 از  و  شده  گازدار  شهر   ۵3 استان 

اجراست.
وی افزود: با پیگیری های صورت گرفته عملیات گازرسانی  به شهر جبالبارز 

نیز در سال ۹8 در دست اجرا قرار خواهد گرفت.
فالح ادامه داد: با گازدار شدن 4 شهر و 28۰ روستا در سال ۹۷، درصد بهره 

مندی کل خانوار استان به ۷3 درصد رسیده است.

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان خبر داد:
فساد و تخلف در دفاتر اسناد رسمی استان کرمان کاهش یافت

امالک  و  اسناد  ثبت  کل  مدیر 
اندازی  راه  به  اشاره  با  کرمان  استان 
و  متعاملین  انگشت  اثر  اخذ  سامانه  
از  برداری  بهره  همچنین  و  سردفتر 
رسمی  اسناد  دفاتر  الکترونیک  دفاتر 
و  دقیق  نظارت  و  مستمر  بازرسی  و 
صورت  تخلفات  با  قاطعانه  برخورد 
گرفته در این دفاتر گفت: براساس آمار 
موجود در سنوات اخیر زمینه فساد و 
استان  رسمی  اسناد  دفاتر  در  تخلف 
کرمان نسبت به سنوات گذشته کاهش 

یافته است.
»رضا  کویر،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
به  خبرنگاران  جمع  در  زاده«  طالبی 
برای  شده  تدوین  انداز  چشم  تبیین 
کرد:  بیان  و  پرداخت  قضا  دستگاه 
هزار   4۰۵ از  بیش  گذشته  سال  در 
استعالم قضایی و غیر قضایی به صورت 
الکترونیکی توسط این اداره کل پاسخ 
طور  به  عبارتی  به  و  است  شده  داده 
قریب  از  کاری  روز  هر  در  متوسط 
به  شهروندان  حضوری  مراجعه   1۵۰۰
آمده  عمل  به  جلوگیری  ثبت  ادارات 

است.

وی با بیان اینکه چهار حوزه امالک و 
کاداستر، اسناد، اجرای اسناد رسمی و 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری؛ 
ثبتی  خدمات  ارائه  اصلی  محور های 
این  با  اقشار جامعه  تمامی  هستند که 
امور سر و کار دارند، گفت: با راه اندازی 
ثبتی  خدمات  الکترونیکی  سامانه   46
میزان مراجعه مستقیم ارباب رجوع به 
ادارات ثبت کاهش یافته است، اما با این 
جزو  امالک  و  اسناد  ثبت  ادارات  حال 
مراجعات  لحاظ  از  ادارات  شلوغ ترین 

مردمی و ارائه خدمات می باشند.
این مقام قضایی با اشاره به ارائه بیش 
به صورت  ثبتی  خدمات  درصد   8۵ از 
الکترونیکی خاطر نشان کرد: راه اندازی 
همچنین  و  مکانیزه  استعالم  سامانه 
از  بیش  الکترونیک  آرشیو  و  اسکن 
6۰۰ هزار پرونده ثبتی مشتمل بر 23 
میلیون برگ باعث کاهش میزان جعل 
و سرقت اوراق و پرونده های ثبتی شده 

است.
استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  مدیر 
سامانه   اندازی  راه  به  اشاره  با  کرمان 
سردفتر  و  متعاملین  انگشت  اثر  اخذ 

دفاتر  از  برداری  بهره  همچنین  و 
و  رسمی  اسناد  دفاتر  الکترونیک 
و  دقیق  نظارت  و  مستمر  بازرسی 
صورت  تخلفات  با  قاطعانه  برخورد 
گرفته در این دفاتر گفت: براساس آمار 
اخیر زمینه فساد و  موجود در سنوات 
استان  رسمی  اسناد  دفاتر  در  تخلف 

کرمان نسبت به سنوات گذشته کاهش 
یافته است.

سال  در  افزود:  ادامه  در  زاده  طالبی 
گذشته قریب 634 هزار سند رسمی در 
دفاتر اسناد رسمی استان کرمان تنظیم 
تنظیمی سال  اسناد  به  شد که نسبت 
۹6 رشد یک درصدی را نشان می دهد.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان :

حدود 70 درصد واحدهای تولیدی استان کرمان زیر ظرفیت اسمی کار می کنند

استان  های صنعتی  عامل شرکت شهرک  مدیر 
واحدهای  اینکه حدود ۷۰ درصد  بیان  با  کرمان 
ما زیر ظرفیت اسمی خود کار می کنند گفت: 1۵ 
درصد واحدهایی که در شهرک های صنعتی استان 

کرمان به بهره برداری رسیدند تعطیل شده اند.
اعظمی  بخش  اینکه  به  اشاره  با   ، غفاری  مجید 
در  استان کرمان  در  ما  از صنایع صنایع کوچک 
شهرک های صنعتی استقرار دارند اظهار کرد: در 
شهرک های  شرکت  وظایف  و  تولید  رونق  بحث 
حوزه  دو  در  می توان  را  زمینه  این  در  صنعتی 

بررسی کرد.
وظایف  حوزه  نخستین  اینکه  بیان  با  وی 
فعالیت های  حوزه  صنعتی،  شهرک های  شرکت 
سخت افزاری و ایجاد شهرک  و ناحیه صنعتی است 
فعالیت های  انجام  برای  تولیدی  واحدهای  گفت: 
که  هستند  زیرساخت هایی  وجود  نیازمند  خود 
فرآیند کار باید به گونه ای باشد که در شهرک های 

صنعتی با این مشکالت روبه رو نشوند.
مدیر عامل شرکت شهرهای صنعتی استان کرمان 
استان کرمان 43 شهرک و  اینکه در  به  اشاره  با 

ناحیه صنعتی وجود دارد افزود: در هر شهرستان 
صنعتی  ناحیه  و  شهرک  یک  قطع  طور  به  ما 
که  دارد  وجود  تولیدی  واحدهای  استقرار  برای 

زیرساخت های الزم در آن تامین شده است.
استان  صنعتی  شهرک   43 از  اینکه  بیان  با  وی 
42 شهرک در حال بهره برداری بوده و به صورت 
اخیر  سال های  در  گفت:  می شوند  اداره  دولتی 
در  صنعتی خصوصی  شهرک  چند  احداث  مجوز 
استان صادر شده که یکی از آنها هم به بهره برداری 

رسیده است.

مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان 

تاکید کرد :

رسیدگی به
 پرونده های مالیاتی
 در کوتاه ترین زمان

کرد:  اظهار  کرمان  استان  مالیاتی  امور  کل  مدیر 
رسیدگی به پرونده های مالیاتی در کوتاه ترین زمان 

از اولویت های اداره کل امور مالیاتی استان است.
مالیاتی  امور  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
شورای  جلسه  در  سلمانی  محمد   ، کرمان  استان 
اداری اداره کل ابالغ سریع و شفاف با رعایت اصول 
حقوقی و قانونی اوراق مالیاتی را رسالت مهمی برای 
ماموران مالیاتی دانست و افزود: هرگونه کوتاهی در 
ابالغ اوراق مالی می تواند خساراتی را برای فعاالن 

اقتصادی و امور مالیاتی به همراه داشته باشد.
وی بر ضرورت توجه به رویکرد تکریم ارباب رجوع در 
کلیه فرایندهای کاری و خدمات رسانی هرچه مطلوبتر 
بایستی ضمن تالش   : تأکید کرد و گفت  به مودیان 
مودیان  تکریم  مالیات،  وصول  برای  پیش  از  بیش 
مد  نیز  را  آنان  اقتصادی  و وضعیت  و شرایط  مالیاتی 
کرمان  استان  مالیاتی  امور  کل  دهیم.مدیر  قرار  نظر 
ارزیابی  مهم  را  مالیاتی  امور  ادارات  روسای  وظیفه 
محوله  وظایف  انجام  حسن  بر  نظارت  افزود:  و  کرد 
است. مالیاتی  نظام  اهداف  به  رسیدن  الزمه های  از 

سلمانی در پایان، رعایت نظم و انضباط کاری را مهم 
برشمرد و تصریح کرد: انضباط کاری ، انگیزه و روحیه 
مضاعف کاری موجب پیشبرد اهداف سازمانی می شود.

حضور ۹۴ دانشجوی دانشگاه 

آزاد کرمان در طرح ملی 

کنترل فشار خون

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان 
ملی  طرح  در  دانشگاه  این  دانشجوی   ۹۴ از حضور 
در  مهدی پور  سیمین  داد.   خبر  خون  فشار  کنترل 
درباره  کرمان  در  آنا  خبرگزاری  خبرنگار  با  گفتگو 
حضور دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان 
در طرح ملی کنترل فشار خون اظهار کرد: مشارکت 
این دانشگاه در بسیج ملی کنترل فشارخون از چهارم 
ویدئوکنفرانس سراسری  در جلسه  با حضور  خرداد  
پرستاری  اداره  مدیر  رحمتیان  محمد  دعوت  به  و 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان آغاز شده است. وی با 
بیان اینکه اطالع رسانی و جلب مشارکت دانشجویان 
و  کرمان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  پزشکی  علوم 
سال  خرداد  چهارم  از  زمینه  این  در  برنامه ریزی 
جاری آغاز  شده است، گفت: دانشجویان در جلسات 
مربوط به آمادگی این طرح ملی شرکت کرده و پس 
مجوز  آزمون،  از  بعد  مراحل  و  پیش آزمون  انجام  از 
شرکت در این طرح برای دانشجویان شرکت کننده از 
سوی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
صادر شد.  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد کرمان افزود: برنامه ریزی برای استقرار دو ایستگاه 
و  پرستاری  دانشکده  مدیریت  با  فشارخون  سنجش 
مهدی  با  الزم  هماهنگی های  و  دانشگاه  این  مامایی 
بیماری های  با  مبارزه  و  پیشگیری  مدیرگروه  شفیعی 
غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی کرمان، انجام شده است.
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آیا هنرمندان می دانند؟
باید   .... دان  نقاش، موسیقی  نویسنده،  هنرمندان شاعر، 
بدانند که حیات مادی آنها متعلق به زحمت کشان است 
و لذا باید هنر خود را در راه منافع آنها بکار گیرند. حتی 
از سفره رنگارنگ  اگر دولت ها و حکومت ها استخوانی 
زحمت  جیب  از  واقع  در  دهند  می  هنرمندان  به  خود 

کشان است آیا هنرمندان می دانند؟

به قلمیادبودهای ماندنی 
 چماه کوهبنانی 

در چشم هایت 

ماه می چرخد 

انگیزترین  ترانه  تا  می شوم  در خیالت غرق 
باز  با نسیم محبت تو سپری کنم. نیستی و  روزهای سال را 
شهر سنگینی تمام غصه هایش را بر دوش من گذاشته است 
سنگینی نگاه دخترک کبریت فروش و پسرکی که روزنامه 
قلبم گذاشته، دوام  باران خیسیده است را روی  هایش زیر 
نظر  به  سخت  تنهایی  و  عذاب  همه  این  میان  در  آوردن 
رسیده، مرگ آغوشش را به رویم می گشاید و این اولین 
و  نکنم  تا گریه  بر خواهد کشید  در  مرا  که  است  آغوشی 
آرام بگیرم. اما باز هم نگرانم نگران کارهایی که نکرده ام 
هستم نگران راه هایی که نرفته ام. دلواپس توام که چگونه 
لبخندت  به  دلم  که  بزن  لبخند  آوری  می  رادوام  زندگی 
خوش باشد حتی در زمان مرگ می توان شیرین ترین ها را 
از نگاهت چید. دلداری دادن به من در این روزگار سخت 
رد  بودن  ریشه  از  ام  زندگی  درخت  که  چرا  ندارد  فایده 
چه  گر  دهم  می  تشخیص  را  حقیقت  و  دروغ  است.  شده 
ام که  دلداری  اما  ندارم  آن  با  مقابله  برای  ای  گاهی چاره 
می دهند نقص های خود را از یاد نمی برم هر چند که من 
دارم که غمی  اما دوست  هستم  زندگی  بر دوش  باری  نیز 
از دلی بردارم. خواستن همیشه توانستن نبود زندگی با قدم 
بعد  مدتی  بست  را  هایم  به سمتم آمد و چشم  های آهسته 
دارم  چه  مرگ  بستر  در  اکنون  من  و  بست  را  هایم  دست 
که به آن دل خوش باشم. آری ای مهربان تا فرصتی هست 
دستی بجنبان و دل به توبه های پایان عمر خوش نکن چرا 
که شاید جبران کردن یک امر پوچ و بیهوده باشد و زخم 

های کهنه عالج ناپذیرند.
در لحظه های پایان هیچ کاری به جز حسرت از دست آدم 

بر نمی آید.
در چشم هایت ماه می چرخد که باشی 

در حجم اندوه زمین تنها نباشی 
برگرد از هر چه طال و سنگ مرمر

شاید تو را معنا دهد یک تکه کاشی 

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« از مشکالت کمبود مسکن در کرمان به رغم وجود واحدهای خالی از سکنه در استان؛

خانه های خالی؛خیانتی شفاف

اشاره:
استان  و شهر سازی  راه  از سوی مدیر کل  در حالی 
احداث  به   1399 سال  پایان  تا  مسکن  به  کرمان  نیاز 
بیش از 9هزار واحد مسکونی اعالم می شود که شاهد 
آن هستیم بخشی از مسکن های موجود استان  خالی 
و  آنگونه که رییس سازمان مدیریت  از سکنه هستند. 
برنامه ریزی استان هم می گوید؛ 75 هزار و 737 واحد 
مسکونی از کل واحدهای مسکونی سال 95 - آخرین 
سال سرشماری نفوس و مسکن- در استان کرمان خالی 
از سکنه هستند که این رقم در کمبود مسکن در این 
به  گزارش  این  در  بگیرد.  قرار  توجه  مورد  باید  استان 

تاثیر خانه های خالی در بازار مسکن پرداخته ایم.
مسکن؛ آرام گرفتن

آرام گرفتن پس  معنای  به  از کلمه ی سکن  مسکن 
برای اسکان است.  به معنای جایی   از حرکت است و 
مسکن پس از خوراک و پوشاک از اساسی ترین و حیاتی 
ترین نیازهای زیستی انسان است. در حال حاضر بیش 
از یک میلیارد نفر از جمعیت کره ی زمین فاقد سرپناه 
ابعاد  و  زندگی  بر کیفیت  این مساله   مناسب هستند. 
تاثیر می گذارد؛ مسائلی  نیز  فردی و اجتماعی جامعه 
اعم از حاشیه نشینی، فقر، بیکاری، جرم و جنایت، سوء 

تغذیه و...
بازار مسکن

گرانی  که  چرا  نیست.  خوب  ایران  در  مسکن  اوضاع 
بازار  در حقیقت  است.  گرفته  نیز  را  مسکن   دامن  ها 
مسکن از سال 97 وارد شرایط بغرنجی شد که تا کنون 
طول  در  خانه  قیمت  حقیقت  در  کرده  پیدا  ادامه  هم 
یک  سال گذشته به حدی افزایش یافته که همان امید 
نصف و نیمه  قبلی مردم  برای خانه دار شدن  با کاهش 

محسوسی مواجه شده است.
زنگ خطر خانه های خالی

اشاره  مسکن  گرانی  دالیل  از  یکی  به  بخواهیم  اگر 

داشته  باشیم عالوه بر اشتباهات وزارت راه و شهر سازی 
در طول سال های اخیر باید  به وجود خانه های خالی 
از سکنه موجود در کشور اشاره کنیم. طبق آمار وزارت 
اقتصاد تعداد خانه های خالی از سکنه در کشور به 6/2 

میلیون واحد رسیده است.
سودا گری با خانه های خالی

با  مسکن  بازار  سوداگران  و  دالالن  میان  این  در 
توجه  به این مساله که قانون مالیات خانه های خالی 
اجرایی نمی شود  با واحدهای خالی مسکونی دست  به 
سوداگری زده اند. سوداگری با خانه های خالی زمانی 
اوج می گیرد که افراد به امید افزایش قیمت در آینده، 

اقدام  به خرید آپارتمان می کنند و آن  را تا بروز تورم 
ملکی بدون استفاده رها می کنند.

دی ماه سال 96 دفتر تحقیقات و سیاست های مالی 
گزارشی  انتشار  با  اقتصاد  وزارت  اقتصادی  معاونت  در 
درباره مالیات بر خانه های خالی، ضمن اشاره به مبانی 
نظری بخش مسکن در مقدمه گزارش اعالم کرد: »بین 
مسکن  قیمت  نوسان  با  خالی  خانه های  تعداد  نوسان 
شرایط  در  که  طوری  به  دارد؛  وجود  معکوس  ارتباط 
مسکونی  واحدهای  مالکان  قیمت مسکن  رشد  کاهش 
به امید افزایش قیمت در دوره آتی، از عرضه واحدها به 
بازار خودداری می کنند. به عنوان نمونه با کاهش نرخ 

رشد تورم مسکن از 29 درصد در سال 91 به 3 درصد 
 1  /6 از  کشور  در  خالی  خانه های  تعداد   ،95 سال  در 
میلیون به 6/ 2 میلیون در این فاصله افزایش پیدا کرد.«

نیاز استان  به احداث 9 هزار مسکن شهری
حال ببینیم وضعیت مسکن در استان کرمان چگونه 
اداره  رسانی  اطالع  و  ارتباطات  اداره  گزارش  به  است؟ 
کل راه و شهر سازی، استان کرمان تا پایان سال 1399  
به اخداث بیش از 9 هزار واحد مسکن شهری نیاز دارد.
محمدمهدی بلوردی با اعالم این خبر گفت: با توجه به 
سکونت بیش از یک میلیون و 500 هزار نفر از جمعیت 
دو میلیون و 395 هزار نفری شمال استان کرمان در 
نه  از  بیش  تا سال 1399،   نیاز  مورد  شهرها، مسکن 

هزار واحد است.
در  افزود:  کرمان  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
عملیات  استان،  مسکن  نیاز  از  بخشی  تامین  راستای 
احداث حدود 1500 واحد مسکن در قالب مشارکت در 
شهرهای کرمان، زرند و سیرجان به زودی آغاز خواهد 

شد.
زمین  مشارکتی  مسکن  طرح  در  کرد:  تصریح  وی 
دولتی به انبوه سازان و متقاضیان واجد شرایط واگذار 

می شود.
تک  سند  صدور  کرمان،  استان  مسکن  شورای  دبیر 
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 285 هزار 
مترمربع زمین دولتی برای احداث بیش از 1700 واحد 
مسکن در شهرهای شهربابک، کرمان، زرند، بافت، راور، 
سیرجان و رابر به بنیاد مسکن استان کرمان واگذار شده 
است. بر اساس سرشماری سال 1395 استان کرمان با 
دارا بودن سه میلیون و 264 هزار و 718 نفر جمعیت، 

در جمع ده استان پرجمعیت کشور قرار دارد.
ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رییس  که  آنگونه 
مسکونی  واحد  و 737  هزار  گوید؛ 75  می  هم  استان 
سال  آخرین   –  95 سال  مسکونی  واحدهای  کل  از 
سرشماری نفوس و مسکن- در استان کرمان خالی از 
این  در  مسکن  کمبود  در  رقم  این  که  هستند  سکنه 
استان باید مورد توجه قرار بگیرد تا از این طریق دست 

سوداگران و دالالن بازار مسکن کوتاه تر شود.

   در حالی از سوی مدیر کل راه و شهر سازی استان نیاز کرمان به مسکن تا پایان 
سال 1399 به احداث بیش از 9 هزار واحد مسکونی اعالم می شود که شاهد هستیم 
بخشی از مسکن های موجود استان خالی از سکنه هستند. آنگونه که رییس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان هم می گوید؛ 75 هزار و 737 واحد مسکونی از کل 
واحدهای مسکونی سال 95 در استان کرمان خالی از سکنه هستند که این رقم باید 
مورد توجه بیشتری قرار بگیرد تا از این طریق دست سوداگران و دالالن بازار مسکن 

کوتاه تر شود و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

به قلم چماه کوهبنانی 

تیرماه 1287 یک ماه داغ و تلخ برای آزادی 
اول  نیمه  در  است.  ایران  مشروطه  خواهان 
در  دست  مستبد  شاه  محمدعلی  تیرماه 
به  را  ملی  شورای  مجلس  ارتجاع،  دست 
اسرافیل  سور  خان  ملکم  میرزا  و  بست  توپ 

از  گروهی  با  باغشاه  در  را  المتکلمین  ملک 
مشروطه  چرا  کند.  می  اعدام  آزادیخواهان 
محمدعلی  کوتاه  استبداد  بر  پیروزی  رغم  به 
شاه باز هم ناکام ماند و این بزرگترین رویداد 
از هزاران سال در زنجیر  ایرانیان پس  فکری 
های  جواب  تاکنون  که  است  پرسشی  ماندن 
زیادی داده شده است و جدا از آنکه گروهی 

مرتجع مخالفت کردند و گروهی هم به علت 
خواستگاه طبقاتی از حرکت بازماندند باز هم 
نمی توان از خطا و خیانت افرادی که تحصیل 
کرده بودند و روشنفکر بودند و ادبیات غرب را 
خوانده بودند حتی زبان خارجه می دانستند 
درست  شناخت  عدم  با  سال  صد  این  در 
یا  رحمی  بی  کمال  با  کانت  و  روسو  افکار 

عمد خیانت های سرمایه داری را به حساب 
غرب نوشتند با اندیشه های مدرنیته به ستیز 
پرداختند این افراد بزرگترین خیانت را بیش 
داشتند  روا  ایران  مردم  به  شاه  محمدعلی  از 
و توانستند دانشگاه ها را هم تسخیر کنند و 
گروهی از جوان ها را گمراه سازند. به موازات 
آن گروهی به نام حزب توده هم با الگو گرفتن 

با  و  شوروی  دولت  داری  سرمایه  ارتجاع  از 
مدرنیته  و  نو  های  اندیشه  با  مارکسیسم  نام 
مخالفت کردند وهر حرکت سازنده ای را در 
کردند  محکوم  داری  سرمایه  رژیم  راستای 
مخالفان  با  فرقی  که  کردند  خیانت  چنان  و 
انقالب  که  شد  این  و  نداشتند  مشروطه 

مشروطه در ایران پیروز نشد.

به بهانه به توپ بستن مجلس به دست محمدعلی شاه در تیر ماه؛

بر مشروطه چه گذشت!

یادداشت های 

گاه و بی گاه

خون گرمی 
از هر برخوردی با دیگران دوری می کردم و گویی کسی به 
من نهیب می زد تا از همه فرار کنم و همچون دو قطب همنام 
آهن ربا از همه دوری می کردم. این خصلت خودم را به ستوه 
آورده بود و دیگر هیچ هیجانی در درونم یافت نمی شد. پدر 
و مادرم وقتی حال مرا دیدند به پیشنهاد دیگران مرا به دکتری 
برایم  آزمایش  چند  معاینه،  از  پس  هم  دکتر  رساندند.  حاذق 
برای گرفتن  مادر  و  پدر  همراه  بعد که  روز  تجویز کرد چند 
بود  نوشته  آزمایش  برگه  زیر  در  دکتر  رفتیم  آزمایش  نتیجه 

فاکتور خونگرمی وجودش از بین رفته است.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

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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فرهنگ و ادب

سرویس ادبی کرمان  امروز

شاعر  بهبهانی«  »سیمین  به  معروف  خلیلی  سیمین   
سرشناس  ،روز ۲۸ تیر ۱۳۰۶ خورشیدی در تهران به 
دنیا آمد. او فرزند عباس خلیلی )شاعر و نویسنده و مدیر 
روزنامه اقدام( و نبیره حاج مال علی خلیلی تهرانی است.
پدرش عباس خلیلی )۱۲۷۲ نجف - ۱۳۵۰ تهران( به 
دو زبان فارسی و عربی شعر می  گفت و   ۱۱۰۰ بیت از 
ابیات شاهنامه فردوسی را به عربی ترجمه کرده بود و 

رمان  نویس هم بود. 
او فخرعظمی ارغون ) ۱۳۱۶ ه.ق - ۱۳4۵ ه.ش(  مادر 
خلعتبری(  السلطان  )مکرم  ارغون  قلی  مرتضی  دختر 
میرزا محمد  )فرزند  السلطنه  قمر خانم عظمت  بطن  از 
خان امیرتومان و نبیره امیر هدایت اهلل خان فومنی( بود. 
فخر عظمی ارغون فارسی و عربی و فقه و اصول را در 
ونثر آشنایی  نظم  با متون  و  مکتبخانه خصوصی خواند 
مربی  یک  نظر  زیر  نیز  را  فرانسه  زبان  و  داشت  کامل 

سوییسی آموخت.
انجمن  در  بود،  خود  زمان  موفق  شاعران  از  که  زنی 
سردبیر  هم  مدتی  و  داشت  عضویت  خواه  وطن  نسوان 
روزنامه آینده ایران بود. به عضویت  کانون بانوان و حزب 
در   فرانسه  زبان  معلم  عنوان  به  و  درآمد  هم  دموکرات 
وزارت فرهنگ آن زمان )آموزش و پرورش( خدمت می 

کرد.
کرده  ازدواج   ۱۳۰۳ سال  در  که  سیمین  مادر  و  پدر 

با  مادرش  و  شدند  جدا  هم  از   ۱۳۱۰ سال  در  بودند، 
ازدواج کرد  ایران(  آینده  روزنامه  )مدیر  عادل خلعتبری 

و صاحب سه فرزند دیگر شد.
و  ازدواج کرد  بهبهانی  با حسن  ابتدا   سیمین هم خود 
با نام فامیلی همسر خود نام بردار شد و هر چند بعدتر 
با منوچهر کوشیار ازدواج کرد اما شهرت هنری خود را 
منوچهر  کرد.  اول حفظ  خانوادگی همسر  نام  اساس  بر 
کوشیار در سال ۱۳۶۳ درگذشت و در نزدیکی نوه اش 
بهبهانی  خانم  شد.  سپرده  خاک  به  طاهر  زاده  امام  در 
همچنین سال ها دبیر آموزش و پرورش بوده و شاگردان 

او خاطرات نیکی از او دارند.
سیمین بهبهانی از کودکی و جوانی سری پر شور داشت. 
مامایی  عالی  مدرسه  در  تحصیل  سابقه  هم  که  چندان 
را داشت و هم در دانشکده حقوق دانشگاه تهران و نیز 
همکاری با شماری از مطبوعات را. او که سه فرزند )علی، 
مادرانه  نگاه  پروراند،  خود  دامان  در  را  امید(  و  حسین 
تاباند. وی جوایز  به دیگران را در اشعار خود نیز بازمی 

متعدد ادبی و حقوق بشری نیز دریافت کرده است.
در سال ۱۳۸۲ موسسه انتشاراتی نگاه مجموعه اشعار او 
تا آن زمان را در یک مجلد نفیس در ۱۲۰۰ صفحه به 
چاپ رساند که بسیار مورد استقبال قرار گرفته و به چاپ 

های متعدد رسیده است.
 سیمین بهبهانی به بانوی غزل شهرت دارد و برخی از 
و  مشهور  فارسی  شعر  کالسیک  آثار  اندازه  به  او  اشعار 
محبوب اند و به خاطر تسلطی که بر اوزان شعر فارسی 

داشت و وزن های جدیدی که خود ایجاد کرده بود مورد 
استقبال سازندگان آثار موسیقایی قرار گرفت. تازه ترین 
شجریان  همایون  صدای  با  رفتی«  »چرا  سروده  مورد، 

است.
مهم ترین تخصص شاعرانه سیمین بهبهانی که موجب 
ابداع  یا  کارگیری  به  کشف،  شد  می  تحسین  و  حیرت 

اوزان تازه و نیز سرودن اشعار در مصراع های طوالنی بود 
در حالی که وزن را با دقت رعایت کرده بود و با مهارتی 
خیره کننده قالب های کهن را در شکل تازه و با مضامین 
و خالقیت  کار  این  در  چندان  و  کرد  می  عرضه  مدرن 
های نوآورانه در عرصه غزل چیره دست بود که »نیمای 

غزل« لقب گرفت.

 آثار سیمین بهبهانی:
- سه تار شکسته )۱۹۵۱/۱۳۳۰(

- جای پا )۱۹۵4/۱۳۳۵(
- چلچراغ )۱۹۵۵/۱۳۳۶(

- مرمر )۱۹۶۱/۱۳4۱(
- رستاخیز )۱۹۷۱/۱۳۵۲(

- خطی ز سرعت و از آتش )۱۹۸۰/۱۳۶۰(
- دشت ارژن )۱۹۸۳/۱۳۶۲(

- گزینه اشعار )۱۳۶۷(
- درباره هنر و ادبیات )۱۳۶۸(

- آن مرد، مرد همراهم )۱۳۶۹(
- کاغذین جامه )۱۹۹۲/۱۳۷۱(
- کولی و نامه و عشق )۱۳۷۳(

- عاشق تر از همیشه بخوان )۱۳۷۳(
اثر  از  فارسی  ]ترجمه  فرانسه )۱۳۷۳(  امروز  - شاعران 

پیر دوبوادفر ، چاپ دوم :۱۳۸۲[
- با قلب خود چه خریدم؟ )۱۹۹۶/۱۳۷۵(

- یک دریچه آزادی )۱۹۹۵/۱۳۷4(
- مجموعه اشعار )۲۰۰۳(

- یکی مثال این که)۲۰۰۵(
 درگذشت سیمین بهبهانی

سیمین بهبهانی بانوی غزل ایران در ۱۵ مرداد ماه به کما 
رفت و در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری شد 
و در نهایت بامداد سه شنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۳ به علت 

ایست قلبی و تنفسی درگذشت.

     نگاهی به زندگی و آثار سیمین بهبهانی 

فرهنگی  نمادی  به  افتتاح  زمان  از  قطر  ملی  کتابخانه 
تحریم های  شکست  پی  در  که  شده  تبدیل  منطقه  در 

منطقه ای بر این کشور است.
الجزیره-  از  ایران به نقل    به گزارش خبرگزاری کتاب 
کتابخانه ملی قطر واقع در دوحه با بیش از یک میلیون 
کتاب و پانصد هزار نسخه دیجیتال، در مساحت 42 هزار 
هزار   144 و  مختلف  کشور   39 از  کارمندانی  مربع،  متر 
خاورمیانه  در  موجود  کتابخانه  بزرگ ترین  فعال،  عضو 

محسوب می شود.
است  منطقه  در  کتب  بیشترین  حاوی  که  کتابخانه  این   
از نخستین روزهای افتتاح سعی داشته از طریق فرهنگ، 
ادبیات و از خالل تقویت روابطش با کتابخانه های خارج 
از منطقه، تحریم ها و حصارهای تحمیلی را که از سوی 

همسایگان بر این کشور اعمال شده، شکست دهد.
که  است  این  کتابخانه  این  مهم  ویژگی های  از  یکی 
قفسه های  شیب دار  ردیف های  بین  می توانند  کودکان 
کتابخانه آزادانه حرکت کنند و یا روی نشیمن های راحت 
امانت  به  را  آن ها  یا  و  بزنند  ورق  را  کتاب ها  بنشینند، 
این  گشایش  اول  ماه های  طی  که  طوری  به  بگیرند؛ 
کتابخانه که یک سال و دو ماه از افتتاح آن می گذرد همه 
کتب کودک موجود در آن در راستای تالش برای دوری از 
سخت گیری های معمول کتابخانه های بین المللی و جذب 

خواننده های کودک به امانت گرفته شد.
120 صندلی در سالن اصلی کتابخانه ملی قطر که خود را 

با صفت پر سرو صدا توصیف کرده قرار دارد و در وسط آن 
فضایی خاص برای رویدادهای ویژه با نور طبیعی روشن 
ایجاد کرده  را  مدرن  فرودگاه های  شده که فضایی شبیه 

است.
امارات،  مصر،  کشورهای    2017 سال  ژوئن  ماه   5 در 
با  با قطر که  سعودی و بحرین روابط دیپلماتیک خود را 
اقدامات اقتصادی نیز همراه بود قطع کرده و این کشور را 

به حمایت از ایران و حزب اهلل لبنان متهم کردند.
تاکید  کتابخانه  اجرایی  مدیر  همیلتون،  جیمس  ستیوارت 
سر  به  خطیری  سیاسی  وضعیت  در  قطر  کشور  که  کرد 
می برد و این کتابخانه از این لحاظ فرصتی را فراهم آورده 
که قطر چه بیشتر به ابراز خودش پرداخته و از این طریق 
از  اینکه  ارتباط شود. کما  و  تعامل  وارد  با دیگر کشورها 
رویداد عمومی  از هزار  بیش  میزبان  تاکنون  افتتاح  زمان 

اروپایی  پژوهشگران  و  نویسندگان  از  دعوت  شامل  که 
و امریکای شمالی می باشد، بوده تا در حرکتی نمادین با 

تحریم های منطقه مقابله کند.
او در ادامه تاکید کرد که برخالف دیگر کتابخانه های ملی 
توسط  کتابخانه می توانند  این  در  موجود  کتاب های  همه 
کاربران به امانت گرفته شوند به طوری که بیش از یک 
میلیون کتاب تا به حال توسط اعضا به امانت گرفته شده 

است.
سطح  روی  بر  کتاب  سفید  قفسه های  از  ردیف هایی   
این  معمار  کولهاس،  گفته  به  که  آمده  باال  شیب دار 
کتابخانه، طراحی آن به این هدف بوده تا خوانندگان به 

همه کتاب ها زاویه دید پانورامایی داشته باشند.
یک  در  کتابخانه  این  وسط  در  روباز  مرمرین  کتابخانه 
بردارنده  در  و  قرار گرفته  متر عمق  فضای حفاری شش 
مجموعه میراثی گرانبها متعلق به قطر و تاریخ منطقه ای 

است که می تواند به صورت مستقل عمل کند.
از آنجایی جام جهانی فوتبال در سال 2022 در کشور قطر 
برگزار خواهد شد، سوال هایی پیرامون آزادی بیان و متعاقبا 
آزادی کتابخانه ها در این کشور مطرح شده است. همیلتون 
دراین باره اظهار کرد: »در این کتابخانه هیچگونه سانسور 
در محتوای کتاب ها وجود ندارد وهمه کتابخانه در دسترس 
همه اعضا قرار دارد و هیچ چیز پنهانی نیست. تنها کتاب ها 
باید با معیارهای ما هماهنگ باشد و محتوای آن ها به دور 

از هرگونه نفرت پراکنی باشد.«

کتابخانه غول پیکر قطر، بهشتی ادبی با بیش از 
یک میلیون کتاب

پرواز 

خیال 
مرغان آرزوهای من 

تا دور دست های خیال 
پرواز می کنند 

اما 
چونکه باز می گردند 

پای بست های »ای کاش« 
به پایشان 

بسته شده است

به قلم 
سیدرضا
 مجد زاده 

آگهی فقدان سند مالکیت 

از ششدانگ  فرزند حسین مالک سه دانگ مشاع  پور  خانم زهرا شعبانی 
پالک 2928-  اصلی واقع در شهداد بخش 23 کرمان که سند مالکیت آن به شرح ثبت 
1431 صفحه 184 دفتر 8 به شماره چاپی 871241 صادر و تسلیم گردیده ضمن تسلیم  
دو برگ استشهادیه محلی تصدیق امضا شده مدعی است سند مالکیت پالک مزبور به 
ماده  باستناد  لذا  نموده  المثنی  مالکیت  سند  درخواست  و  گردیده  مفقود  نامعلوم  علت 
120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک فوق الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 
ده روز از تاریخ انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان شهداد مراجعه و اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند واال پس از مدت مذکور نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 98/4/11

471 م/الف
ابراهیم سیدی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهداد



سه شنبه 11 تیرماه 28/1398 شوال 1440/ 2 جوالی 2019/سال بیست و چهارم شماره 3024 پنج روزانه خوانی

 

  (89-71) فییک یابیارز یآگه راخوانف 
  .ذیًوا برگسار  لیر ظیشرا با را ،  ای هٌاقصِ  دارد ًظر در کرهاى استاى گاز شرکت

هِ اػالم آهادگی ًسبت بِ تْیِ ًا یآگْ ًَبت يیاٍل درج زهاى ازدر صَرت توایل بِ شرکت در هٌاقصِ هی تَاًٌذ  یراًیا یحقَق اشخاص یهل شٌاسِ یدارا ظیشرا ٍاجذ داٍعلباى

 ر)د ِیشؼباً  راُ چْار با بیاد راُ سِ فاصل حذ -بْوي  66در بلَار  یرخاًِ شرکت گاز استاى کرهاى ٍاقغیا تحَیل آى بِ دب 99693333ٍ فاکس آى بِ شوارُ اهَر قراردادّا بِ 

 بِ آدرس  هٌاقصات یرساً اعالعهلی  گاُیپاسایت  ًیس  از  را یفیک یابیارز اقذام ٍ دفترچِ استؼالم (  31-7  ّا چْارشٌبِ ٍ 33-7  شٌبِ سِ تا شٌبِ یادار ساػات

http://iets.mporg.ir پس از تاریخ  یویتقَ رٍز  31 تا حذاکثر ٍ لیتکوجْت ّر هٌاقصِ بصَرت جذاگاًِ تْیِ، تٌظین ٍ   را  ازیً هَرد هذارک ، آى هفاد بِ تَجِ با ٍ افتیدر

 ٍ یفـــٌـ تِیکو تَسظ گراى هٌاقصِ یفیک یابیارز بِ هٌَط هٌاقصِ اسٌاد غیتَز است یْیبذ. ٌذیًوا نیتسلشرکت گاز استاى کرهاى رخاًِ دبی ،بِچاپ آخریي ًَبت آگْی 

 جْت ستیبا یه اىیهتقاض (یکی از تضاهیي هؼتبر در آییي ًاهِ تضویي هؼاهالت دٍلتی هغابق شرح هٌذرج در اسٌاد هٌاقصِ)ًَع تضویي شرکت در هٌاقصِ : . باشذ یه یبازرگاً

 یرساً اعالع گاُیپا تیسا در ًام ثبت بِ ًسبتالساها  ٍ هراجؼِ http://iets.mporg.ir هٌاقصات یرساً اعالع گاُیپا ٍ www.nigc-kerman.ir تیسا بِ شتریب اعالػات کسب

 ٌذیًوا اقذام هٌاقصات

 کد فراخًان 0398.0958 ًزشمارٌ مج 98/4/07 تاریخ چاپ وًبت ايل 737 (ريزمدت زمان اجرا)

 373767390 0767577777777 مبلغ تضمیه)ریال( 98/4/00 تاریخ چاپ وًبت ديم  یک تعداد مرحلٍ

عملیات چاپ اخطاریٍ ي تًزیع آن ي يصًل مطالبات مشترکیه بد حساب جسء در وًاحی  مًضًع :
 اَا ي تًابع آن َاي یسداوشُر، شُرَا ي ريست رفسىجان،زرود،اوار،راير،کًَبىان،کیُاوشُر

 روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

نوبت دوم

کادر  تکمیل  منظور  به  معاونت آموزش های عمومی و مهارتی)سما( دانشگاه آزاد اسالمی استان کرمان، 
خدمتگزار و نگهبان- سرایدار مورد نیاز خود در مدارس شهرستان های کرمان، بم، انار، رفسنجان و سیرجان، تعداد 
محدودی نیروی انسانی زن و مرد را به صورت قرارداد کار معین دعوت به همکاری می نماید. داوطلبان می توانند پس 
از مطالعه و آگاهی از شرایط اعالم شده در سایت www.kerman-samaschools.ir نسبت به دریافت و تکمیل 
فرم ثبت نام مندرج در سایت مذکور اقدام و حداکثر تا تاریخ 98/04/13 به همراه سایر مدارک به معاونت آموزش های 

عمومی و مهارتی )سما( دانشگاه آزاد اسالمی شهر مورد تقاضا تحویل نمایند.
تذکر: داوطلبان می بایست مبلغ 300.000 ریال بابت وجه ثبت نام به حساب شماره 0106890501009 به نام 
درآمد دبیرخانه شورای نظارت و هماهنگی سما استان کرمان واریز و تصویر فیش مربوطه را در زمان مصاحبه جهت 

تشکیل پرونده به معاونت آموزش های عمومی و مهارتی )سما( واحد مربوطه تحویل نمایند.

 دعوت به همکاری

به قلم
ناصر فرهادی )پاژ(

قسمت هشتم

به نام خداوند جان و خرد 
کزین برتر اندیشه برنگذرد 

گفتم  زیباروی  و  جوان  دلداده  دو  این  منیژه  و  بیژن  از  قبل  قسمت  در 
که چگونه بیژن اسیر دربند افراسیاب و در چاه دیو سفید در توران زمین 
زندانی شد. از طرف دیگر منیژه این شاهزاده مفتون و عاشق به خاطر این 
و  خود  غذای  آوردن  دست  به  برای  و  شد  رانده  پدرش  دربار  از  عشق 
دلدارش که در چاه بود دست به گدایی زد تا او به خاطر گرسنگی از پای 
درنیاید و کارش این شده بود که از صبح تا شام و از شام تا صبح در کنار 
تنهایی  او احساس  تا  برای معشوقه خود حرف می زد  چاه می نشست و 
نکند. زمان هم که همیشه در این جور مواقع به کندی می گذرد و اما بعد...

گرگین که همراه و هم گام بیژن بود در حق این جوان کم تجربه ولی 
دلیر و شجاع بسیار ناجوانمردی کرده بود و دلیل اصلی اسارتش در چاه 
افراسیاب او بود. وقتی که از کشته شدن یا اسارت ابدی بیژن مطلع گردید 
را که  بیژن  دروغ  به  و  بازگشت  ایران  به  ندید  او  رهایی  به  امید  دیگر  و 
بود  برده  بین  از  را  کشاورزان  و  زارعین  بیشه  گرازهای  تمام  دالوری  با 
تحت عنوان اینکه اسب او از نعره گرازان وحشت کرده و بیژن را در میان 
درختان آنقدر به زمین و آسمان کوبیده که از بین رفته و کشته شده است 
او  و  نبود  گیو  قبول  مورد  زد. حرفهای گرگین  پردازی  دروغ  به  دست  
فرزندش را شجاع تر از این می دانست که با رم کردن اسبش از پای در 
بیاید و کشته شود به همین دلیل از کیخسرو درخواست کرد تا به حرف 
گرگین اعتماد نکند و با توجه به اینکه به عید نوروز نزدیک هستند در جام 
جهان نمای جمشید شاه که به یادگار در نزد کیخسرو مانده است بنگرد و 
از وضعیت بیژن اطالع حاصل کند. چون در سال فقط در ایام نوروز می 
توان در جام نادیده ها را ببیند و از سرنوشت فرزندش آگاه شود. پادشاه 
اگر گرگین دروغ  و  بیابد  را  بیژن  نما  از طریق جام جهان  داد  قول  او  به 
گفته باشد او را به سزای اعمالش برساند. از طرفی به رستم که پدربزرگ 
بیژن بود نیز جریان کشته شدن بیژن را گفتند او بسیار ناراحت خود را به 
پایتخت رسانید تا از وضع نوه دالورش مطلع گردد و دلیل اینکه گرگین 
در لحظات بحرانی چرا او را تنها رها کرده است را بداند و او را مواخذه 
نماید. شاه دستور داد گرگین را در زندان نگهدارند تا وضعیت بیژن جوان 
مشخص گردد. از طرفی چون رستم تاب این نامردی او را نیاورد از شاه 
درخواست کرد او را به اتفاق چند نفر و مقداری کاالی گران قیمت و کم 
یاب به او بسپارد تا خودش به عنوان سوداگر و تاجر به توران برود و از 
وضعیت نوه اش مطلع گردد. پادشاه در روز اول فروردین و آغاز نوروز 
در جام زرین جم دیده بود که بیژن نمرده بلکه در چاهی در توران زمین 
با رفتن رستم  بنابراین  بانویی مدام در کنار چاه می چرخد.  اسیر است و 
سرباز  تعدادی  شدند.  سفر  آماده  همراهان  گروه  کرد.  موافقت  توران  به 
و سردار با لباس معمولی در کنار رستم بودند. سفر آغاز و گرگین هم به 
عنوان راهنما با آنها هم سفر شد. بعد از چندین روز به مرز توران رسیدند. 
اردو زده در صورت  ایران  مرز  داد سرداران و سپاهیان در  رستم دستور 
نیاز با پیام او وارد خاک توران شوند. خودش و عده ای دیگر به عنوان 
لباسی  با  از شهر  ای  توران شد و در گوشه  کاروانی تجاری وارد خاک 
کامال عادی و استتار شده مشغول به فروش لوازم و کاالهای خود گردید و 

جسته گریخته نیز از وضعیت بیژن می پرسید. به طوریکه کسی شک نکند 
از طرف دیگر منیژه برای گرفتن لقمه ای غذا سری به این کاروان زد و از 

رستم درخواست غذا نمود.
منیژه خبر یافت از کاروان 

یکایک به شهر اندر آمد دوان 
رستم باب سخن را باز کرده می پرسد

به کام تو بادا سپهر بلند 
ز چشم بدانت مبادا گزند 

یکایک سخن کرد ازو خواستار 
که با تو چرا شد دژم روزگار 

منیژه بدو گفت کز کار من 
چه پرسی زند بخت و تیمار من 

رستم دستور داد مقداری غذا به او دادند و از او پرسید دختری به زیبایی 
نداری که در چنین فالکتی  ای  تو خانواده  تو چرا گدایی می کند مگر 
روزگار می گذرانی. منیژه گفت ای جوان مرد بدان من دختر افراسیاب 
پادشاه توران هستم در اردویی با جوانی زیبا و قوی بنیه به نام بیژن آشنا 
شدم و عشقی افالطونی به او پیدا کردم. او را بیهوش نمودم و با خود به 
کاخم بردم ولی پدرم و درباریان از حضور او مطلع شدند. با یورش به قصر 
من با حلیه و نیرنگ او را فریفتند و به دربار پدرم بردند. پدرم قصد کشتن 
او را داشت که وزیرش پیران ویسه مانع این کار شد درخواست کرد تا 
او را زندانی کنند. پدرم دستور داد او را در چاهی که معروف به چاه دیو 
سفید است زندانی کردند. مدتهاست او در آن چاه می باشد. درخواست 
غذای من هم برای خودم که از دربار طرد شدم و هم برای او که در چاه 
زندانی است می باشد. ضمنا از تو تقاضا دارم طوری این مساله را به پادشاه 
ایران اطالع بدهید تا بداند عشق من چگونه زندگی می کند و چه به روزش 
آمده است!؟ رستم که پهلوانی دنیا دیده و سرد و گرم روزگار را چشیده 
است با شنیدن وضعیت بیژن نگرانیش برطرف شد چون فهمید نوه اش زنده 
می باشد. بنابراین بدون معرفی خود به منیژه مقداری غذا داد و گفت هر 
روز بیا و غذای خود و آن جوان را از اینجا ببر تا من در توران کاالهایم 
را می فروشم تو از خوان من بهره مند خواهی شد. منیژه او را دعا کرد و با 
غذایی که گرفته بود به نزد محبوبش بازگشت و جریان دیدارش را با تاجر 
ایرانی به او گفت. بیژن به او گفت با احتیاط جریان زندانی شدن مرا به او 
بگو شاید بتواند کمکی بنماید. منیژه پاسخ داد مطمئن باش در همان لحظه 
اول دیدار جریان را برایش گفتم او قول داد هر کمکی بتواند برای تامین 
غذای تو و من هر روز اقدام خواهد کرد. فردای آن روز دوباره این دلداده 
بریان  را  مرغی  تا  داد  دستور  رستم  بار  این  رفت.  رستم  دیدار  به  وفادار 
کردند و انگشتری خودش که در بین تمام سرداران و پهلوانان مشخص و 
شناخته شده بود را در شکم مرغ بریان شده گذاشت و گفت دو عدد مرغ 
برایت تهیه دیدم این مرغ که کمی گوشت دارتر است را به معشوقه ات 
بده تا بخورد جان بگیرد و دیگر مرغ را خودت میل کن. به او بگو باید 
تمام مرغ را بخورد تا قوی بماند. منیژه اطاعت کرد و هر دو مرغ را بر سر 
چاه آورد. مرغ فربه را از روزن چاه به بیژن داد و پیام رستم را به او گفت 
بیژن در جواب گفت من آنقدر گرسنه ام ده تا مرغ را هم خواهم خورد به 
شرطی که تو هم مثل من غذایی داشته باشی. منیژه مرغ را به او نشان داد 
گفت مرغی هم به من برای خوردن داده است. آنها با هم شروع به خوردن 
کردند بیژن وقتی شکم مرغ را شکافت انگشتر پدربزرگش را دید با شادی 
به منیژه گفت او رستم پدربزرگ من است و دیگر از این بند رهایی یافتم 
چون اگر کوه هم بر سر راه من باشد پدربزرگم آن را از جا  خواهد کند 
ما با هم از این دیار عاشق کش خواهیم رفت. تو به رستم نام و نشان مرا 
بده بطوریکه کسی غیر از او نشنود. وقتی که بداند زمین و زمان را برای 
رهایی من دگرگون خواهد کرد و تو ای محبوب من که در این مدت به 
خاطر عشق به من زجرها کشیده ای به زودی از این همه غم رها می شوی. 
منیژه فردا اول صبح خودش را به کاروان ایران رسانید وقتی رستم را دید 

از او درخواست کرد که در خلوت با او گفتگو نماید و وقتی تنها شدند 
به رستم گفت پیام شما را بیژن دریافت کرد و منتظر اقدام شما می باشم. 
رستم به او گفت هیچ کس نباید از حضور من در اینجا مطلع شود. شب 
من به محلی که تو نشانی خواهی داد می آیم. بیژن را نجات داده با خود 
به ایران می برم. منیژه طبق قرار مقداری آتش در کنار چاه روشن کرد و 
خبر آمدن رستم را به بیژن داد. وقتی پاسی از شب گذشت رستم با چند 
نفر از همراهان به محل رفت به کسانی که با او بودند و همه از پهلوانان 
نام دار دستور داد تا سنگ را از سر چاه بردارند. منیژه که قامتی خمیده 
و چهره ای چروک خورده پیدا کرده بود در گوشه ای به انتظار رهایی 
نتوانستند سنگ را از سر چاه بردارند  محبوب خود ایستاده بود. پهلوانان 
خود رستم آنها را به کناری زده دو دست را در میله ای که در وسط سنگ 
قرار داشت انداخت و با قدرت سنگ را از جا کنده به گوشه ای پرتاب 
کرد. بعد با کمندی که در دست داشت آن را در چاه آویزان کرد بیژن از 
کمند گرفت و بیرون آمد وقتی چشمش به پدربزرگ و پدرش افتاد آنها 

را در آغوش گرفت رستم به او گفت که: 
بدانگه که رستم ببر بر گره 
برافکند و زدبر گره بر زره 

بشد پیش یزدان خورشید و ماه 
بیامد بد و کرد پشت و پناه 

ز بیژن پرسید و نالید زار
که چون بود کارت ببند روزگار 

همه نوش بودی به گیتیت بهر 
ز دستش چرا بستدی جام زهر 
بدو گفت بیژن ز تاریک چاه 

که چون بود بر پهلوان رنج راه 
مرا چون خروش تو آمد بگوش 
همه ز هر گیتی مرا گشت نوش 

بعد از آن به چهره درهم تکیده منیژه نگاه کرد او را در آغوش گرفت 
و به حال و روز او گریست که چرا اینقدر موجب آزار او شده. منیژه را 
به پدر و پدربزرگش معرفی کرد و گفت این بانو زیباترین، مهربان ترین 
افتاده. من می  این روز  به  به خاطر من  توران است که  بانفوذترین زن  و 
خواهم او را با خود به ایران بیاورم و تا زنده هستم غالمی او را خواهم کرد 
و هیچگاه از او جدا نخواهم شد. رستم که خود وفاداری زنها را همیشه 

می ستود از پدر بیژن گیو پرسید نظر تو در این مورد چیست؟ گیو گفت 
این زن فرشته ای بوده که دادار بزرگ او را در مسیر فرزند من قرار داده 
است او را بنگر که در عنفوان جوانی مانند پیرزالی گشته و در غم دلدارش 
به این روز نشسته است. اگر او به فرزند من غذا نمی داد و همدمی او را 
شب و روز نمی کرد سرنوشت بیژن معلوم نبود چه می شد ولی او خود را 
فدا نمود و از همه امکانات و رفاه خودش گذشت و در کنار دادار باقی 
ماند. من با این ازدواج موافقم امید که مادرش نیز که خود بانوی فداکار 
می باشد با این ازدواج موافقت نماید. رستم به او نوید داد دختر من خود 
از  بعد  پهلوانی است و دارای احساسات و عواطف همسری را می داند. 
را ترک کردند  توران  و همراهان  شبانه رستم  اولیه  آشنایی و صحبتهای 
و البته چون خبر فرار بیژن را به افراسیاب داده بودند او عده ای سوار را 
برای دستگیری اش فرستاد و در جنگی که بین نیروهای ایران و آنها شد 
همه کشته شدند و تا رسیدن سپاه افراسیاب سپاه ایرانیان از مرز گذشته و 
به خاک ایران رسیده بودند خبر یافتن بیژن را با پیکی رستم برای کیخسرو 
فرستاد. شاه دستور داد تا دو فرسنگی به استقبال آنها رفتند و آنها را با عزت 
از  بیژن را در آغوش گرفت وقتی  پادشاه  به کاخ وارد کردند.  احترام  و 
فداکاری منیژه مطلع شد به او آفرین گفت و او را ستایش کرد. دستور داد 
طی مراسمی بسیار باشکوه آنها را به همسری یکدیگر درآوردند و آنقدر 

ثروت و مال و احشام به آنها داد که بی نیاز از همه چیز شدند.
چو آگاهی آمد به شاه دلیر 

که از بیشه پیروز برگشت شیر
چو بیژن شد از بند و زندان رها 

ز بند بداند بیش تر اژدها 
بفرمود خسرو که بنهید خوان 

بزرگان برتر منش را بخوان 
چو از خوان ساالر برخاستند 

نشستنگه می بیاراستند
به شبگیر چون رستم آمد بدر 
گشاده دل و تنگ بسته کمر 
بفرمود تا بیژن آمدش پیش 

سخن گفت زان رنج و تیمار خویش 
وز آن گردش روزگاران بد 
همه داستان پیش خسرو برد 

از آن تنگ زندان و رنج زوار 
فراوان سخن گفت با شهریار 

و بیژن از پادشاه درخواست کرد.
یکی تاج ده برره دینار نیز 

پرسنده و فرش و هرگونه چیز 
به بیژن بفرمود کاین خواسته 
ببر سوی ترک روان کاسته 

به رنجش مفرسا و سردش گلوی 
نگر تا چه آوری او را به روی 

تو با تو جهان را به شادی گذار 
نگه کن بدین گردش روزگار 
هم آن را که پرورده باشد نیاز 

بیفکند خیره به چاه نیاز 
در اینجا باز هم مشخص می شود فردوسی نسبت به عواطف و احساسات 
زنان چه عقیده و نگرشی داشته و جایگاه بانوان در ایران تا چه حد بوده 
است. داستان بیژن و منیژه یکی از زیباترین و لطیف ترین عشقهای جهان 
است که توسط چندین نویسنده تا به حال نوشته شده ولی جذاب ترین آن 
توسط حکیم خردمند توس به رشته تحریر درآمده و آنچنان زیبا توصیف 

شده که داستانهای عشقی دیگر را تحت تاثیر خود قرار داده است.
ادامه دارد ....

زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران 

قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !



فرو کردن کلید در سر 

کودک توسط مادر!
نامعلومی در  را به شکل  تنبیه دختر ۶ ساله اش کلید منزل  برای  مادری 
سر وی فرو برد و حادثه آفرید. حادثه زمانی رخ داد که مادر این کودک برای 
تنبیه دختر ۶ ساله اش، کلید را بر سرش کوبیده که در بافت مغزی فرو رفت.

شهید  بیمارستان  به  انتقال  از  پس  بالفاصله  کودک  اتفاق  این  دنبال  به 
قرار  اعصاب  و  مغز  جراحی  درمان  تحت  مرکز  این  جراحان  توسط  رجایی، 

گرفت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین در پی انتشار خبر اقدام 
خشونت آمیز مادری که به جهت تنبیه دختر ۶ ساله اش کلید منزل را به سر 

وی فرو برده بود، واکنش نشان داد.
منوچهر حبیبی با ابراز تاسف از این اقدام ناشایست اظهار کرد: به مدیرکل 
بهزیستی استان قزوین و مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین 

مأموریت داده شده تا در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی کنند.
وی افزود: همانگونه که در آموزه های دین مبین اسالم و سیره معصومین )ع( 
آمده و کارشناسان امر نیز تاکید فراوان دارند، برخورد فیزیکی و تنبیه بدنی 
در تربیت کودکان یکی از مذموم ترین شیوه ها است و آثار بسیار سویی را بر 

ذهن و روان آنان برجای می گذارد.
آزاری  داد: کودک  ادامه  استاندار قزوین  اجتماعی  امنیتی و  معاون سیاسی، 
یکی از آسیب های اجتماعی است که به علت ویژگی های تاثیرگذار آن نیاز 
یا  رفع  به  پیشگیری و کمک  به منظور  مناسب  ریزی  برنامه  و  بررسی  به 

کاهش آن به شدت احساس می شود.
حبیبی خاطرنشان کرد: متاسفانه بعضی از والدین به دلیل عدم آگاهی از 

عوارض مخرب تنبیه بدنی برفرزندان، مرتکب این عمل می شوند.
و  مسئول  ارگان های  سوی  از  آموزش  و  آگاهی بخشی  کرد:  بیان  وی 
رسانه های جمعی به وضوح احساس می شود و درصورت تکرار مطابق قانون 

باید با اینگونه والدین رفتار کرد.
دختر شش ساله هم اکنون در مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی قزوین 

بستری است.

اقرار به قتل مادر و دختر 

بر سر یک خاک انداز
را بر سر خاک انداز به قتل  مردی که متهم است مادر و دختر صاحبخانه 
رسانده و همراه همسرش به شیراز گریخته بود در چادر مسافرتی شناسایی 

و بازداشت شد.
مردی معتاد که به اتهام دو فقره قتل بازداشت شده مدعی است تحت تأثیر 
مصرف مواد کنترل خود را از دست داده و دست به جنایت زده است. این 
حادثه ۱۳ خرداد امسال به مأموران پلیس آگاهی شهرستان ساوه گزارش شد. 
وقتی مأموران پلیس در محل حاضر شدند مشخص شد محل حادثه زیر 
زمین ساختمان مسکونی و اجساد متعلق به زنی ۷۳ ساله و دختر ۴۶ ساله اش 
است که با ضربات چاقو هدف قرار گرفته و جانشان را از دست داده اند. بعد 
از تأیید حادثه و حضور بازپرس در محل اجساد به پزشکی قانونی منتقل 
شد و تحقیقات برای بازداشت عامل یا عامالن حادثه به جریان افتاد. خیلی 
زود مشخص شد که محل حادثه از مدتی قبل در اجاره زوجی جوان بوده 
است که بعد از حادثه به طور مرموزی ناپدید شده بودند، بنابراین آن ها به 
عنوان مظنونان اصلی تحت تعقیب پلیس قرار گرفتند. بررسی های پلیس 
در این باره جریان داشت تا اینکه کارآگاهان پلیس متوجه شدند، مرد ۴۶ ساله 
و همسرش در یک چادر مسافرتی در شهرستان شیراز زندگی می کنند که 

مخفیگاه آن ها شناسایی شد و ۲۵ روز پس از حادثه هر دو بازداشت شدند. 
متهم در اولین بازجویی ها به قتل مادر و دختر اعتراف کرد و گفت: همسرم 
در اجرای قتل نقشی نداشت و هر دو نفر را خودم به قتل رساندم. او گفت: 
من و همسرم هر دو به مصرف مواد مخدر اعتیاد داریم. البته من یک بار 
به اتهام قتل بازداشت و موفق شده بودم که رضایت اولیای دم را جلب کنم و 
بعد از تحمل حبس از زندان آزاد شوم. متهم ادامه داد: یکسال قبل بود که 
زیرزمین خانه مقتول را اجاره کردم و همراه همسرم در آنجا زندگی می کردم. 
ما در این مدت با پیرزن و دخترش رابطه خوبی داشتیم تا اینکه روز حادثه 
زن صاحبخانه گفت که خاک اندازشان گم شده است. او تقصیر را به گردن 
من و همسرم انداخت و مدعی شد که ما خاک انداز را برداشته ایم. هر چه 
گفتیم که ما از جای خاک انداز خبر نداریم فایده نداشت و او اصرار داشت 
من  و  گرفت  باال  ما  مشاجره  موضوع  همین  برداشته ایم. سر  را  آن  ما  که 
کنترل خودم را از دست دادم ودست به چاقو بردم و مادر و دختر را به قتل 
رساندم. متهم گفت: من لحظاتی قبل از حادثه مقداری مواد مصرف کرده 
بودم و روی رفتارم هم کنترل نداشتم. وقتی به خودم آمدم دیدم که حادثه 
اتفاق افتاده است و مادر و دختر فوت شده اند. من و همسرم به شدت ترسیده 
بودیم برای همین خیلی زود لوازم ضروری را جمع کردیم و به طرف شیراز 
حرکت کردیم. در این مدت در پارک ها چادر می زدیم. از وضعی که پیش 
آمده بود ناراحت بودیم و چندبار هم تصمیم گرفتیم خودمان را به پلیس 
معرفی کنیم. به هر حال این اتفاق نیفتاد و مأموران سرانجام ما را شناسایی 

و دستگیر کردند. 
بررسی  در  گفت:  ساوه  شهرستان  انتظامی  فرمانده  اسدی،  پرویز  سرهنگ 
سوابق دو متهم مشخص شده است که هر دو به مصرف مواد مخدر سنتی 
و صنعتی اعتیاد دارند و از مجرمان سابقه دار هستند که تحقیقات از آن ها 

در پلیس آگاهی ساوه در جریان است.

خبر معاون وزیر اقتصاد به مهر خبر داد:
جزئیات وام رهن مسکن

هجوم ۵۰درصد از کنکوری ها به رشته   تجربی

کمه منشی شرکت به اتهام قتل مدیرعامل محا

اندازی  راه  اینکه  بیان  با  اقتصاد  وزیر  معاون 
صندوق رهن و اجاره یک پیشنهاد است، گفت: وام 
هزینه  مستاجر  و  شود  می  واریز  موجر  به حساب 
سود وام را پرداخت می کند که قطعا کمتر از هزینه 

اجاره خواهد بود.
محمد دهقان دهنوی در گفت و گو با خبرنگار مهر 
در خصوص پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی 
مبنی بر تأسیس صندوق رهن و اجاره جهت کمک 
صندوق  این  اندازی  راه  کرد:  اظهار  مستأجران  به 
یک پیشنهاد برای تسهیل کار مستاجرین است و 

قرار نیست به صورت الیحه تنظیم شود.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: 
در حال حاضر که قیمت های مسکن و هزینه های 

برای  شرایط  آن  تبع  به  و  یافته  افزایش  اجاره 
مستاجرین سخت شده است، تأسیس صندوق رهن 

و اجاره می تواند تسهیل کننده امور باشد.
وی ادامه داد: البته باید تاکید کنم که این موضوع 
صرفاً در قالب یک پیشنهاد است و قرار نیست که 
یک راه حل قطعی باشد و از فردای تأسیس صندوق 

همه صاحب خانه شوند.
دهقان دهنوی در رابطه با سازوکار فعالیت صندوق 
که  کسانی  است  این  هدف  گفت:  اجاره،  و  رهن 
وام  ندارند  را  اجاره  پرداخت  برای  الزم  توانمندی 
بگیرند و آن وام را به عنوان ودیعه مسکن استفاده 
به  و  می گیرد  تعلق  سود  وام  این  به  البته  کنند؛ 
ولی  می شود  تحمیل  سود  هزینه  یک  افراد  این 

محاسبات نشان می دهد که این هزینه سود کمتر 
از هزینه اجاره ای است که افراد پرداخت می کنند.

وی افزود: درواقع به جای اینکه فرد به عنوان مثال 
میلیون  یک  بدهد،  اجاره  تومان  میلیون  ونیم  یک 
در  حدودی  تا  می تواند  و  می دهد  سود  تومان 

هزینه های خود صرفه جویی کند.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار 
کنترل  برای  که  است  شده  بینی  پیش  داشت: 

ریسک های بانک، وام در اختیار موجر قرار گیرد.
با  گفت:  هم  عامل  بانک  مورد  در  دهنوی  دهقان 
توجه به اینکه بحث مسکن است از این رو اولویت 

با بانک مسکن خواهد بود.
صندوق  این  اندازی  راه  اینکه  با  رابطه  در  وی 

راه های زیادی برای رانت ایجاد می کند و احتمال 
دارد،  وجود  معامالت  رهگیری  کد  از  سوءاستفاده 
که  بگیریم  درنظر  سازوکاری  باید  کرد:  تصریح 
احتمال سوءاستفاده را کاهش دهد؛ اینکه بگوییم 
گرفت  را  سوءاستفاده  جلوی  می توان  صد  در  صد 
که  کرد  کارهایی  می توان  اما  نیست  درست 

سوءاستفاده ها کاهش یابد.
می توان  مثال  عنوان  به  داد:  ادامه  دهنوی  دهقان 
این وام را به کسانی داد که سال دوم قراردادشان 

است.
وی ارائه توضیحات بیشتر در مورد سازوکار صندوق 
در  پیشنهاد  این  شدن  نهایی  به  را  اجاره  و  رهن 

دولت موکول کرد.

کنکور  در  گفت:  شریف  صنعتی  دانشگاه  رئیس 
مابقی  و  تجربی  رشته  داوطلب  درصد،   ۵۰ امسال 
داوطلبان رشته های ریاضی، هنر و علوم انسانی اند؛ 
و  دندانپزشک  دکتر،  به  میزان  چه  کشور  مگر  اما 

سایر فارغ التحصیالن تجربی نیاز دارد؟
صنعتی  دانشگاه  رییس  فیروزآباد،  فتوحی  محمود 
شریف با اشاره به عدم تناسب ظرفیت دانشگاه ها با 
داوطلبان کنکور اظهار کرد: در شرایط کنونی چاره 
برای  را  افراد  اینکه سیستم کنکور،  نداریم جز  ای 
انتخاب  کشور  مختلف  های  دانشگاه  در  تحصیل 

کند.
وی با تاکید بر اینکه کنکور در سه سطح کارشناسی، 
ارشد و دکترا باید حذف شود، گفت: در حال حاضر 
برای ورود به دانشگاه راهی جز روش کنکور نداریم.
آموزان  دانش  اینکه  بیان  با  فیروزآباد  فتوحی 

بایستی بر اساس پتانسیل های خود رشته تحصیلی 
درآمد  که  است  طبیعی  گفت:  نمایند،  انتخاب  را 
رشته های پزشکی بیشتر است ولی جامعه به سایر 

رشته ها نیز نیاز دارد.
های  رشته  پذیرش  در  اینکه  از  تاسف  ابراز  با  وی 
پتانسیل  از  بیش  خانواده  و  جامعه  جو  دانشگاهی 
کنکور  افزود:  است،  موثر  آموز  دانش  فردی  های 
به یک تجارت بزرگ تبدیل شده؛ خاصه در حوزه 
میلیارد  هزار  چندین  بیزینس  یک  که  کارشناسی 
تومانی است. همین باعث شده تا خانواده ها از همه 
چیز خود بزنند و برای کنکور فرزندان هزینه کنند.
 فتوحی فیروزآباد تصریح کرد: تجارت کنکور کار را 
به جایی رسانده که حتی اگر آموزش و پرورش قصد 
تغییر سیستم داشته باشد، ممکن است با مقاومت 

خانواده ها رو به رو شود.

همدستی  با  است  متهم  که  شرکت  یک  جوان  منشی  ایران:  روزنامه 
بار  از لغو حکم اعدامش،  دوستش، مدیرعامل شرکت را کشته است پس 
تا  ایستاد  قضات  مقابل  تهران  استان  کیفری  دادگاه  دوم  شعبه  در  دیگر 

محاکمه شود.
مدیرعامل یک  ناپدید شدن  با  نهم دی سال ۹۰  و  بیست  روز  از  ماجرا   
شرکت خصوصی فروش شیرآالت در جنوب تهران شروع شد.خانواده این 
مدیرعامل با مراجعه به اداره پلیس گفتند: سامان مدیر یک شرکت است 
که دیروز از خانه بیرون رفته و دیگر بازنگشته درحالی که گوشی موبایلش 

هم خاموش است.
تالش پلیس برای افشای راز ناپدید شدن این مرد ادامه داشت تا اینکه ۱۱ 
ماه بعد روشن شد اموال سامان طی سندی به یک مرد ۳۸ ساله به نام فرید 
انتقال یافته که به شرکت رفت و آمد داشته است.فرید که خودش را وکیل 
سامان معرفی می کرد به کارآگاهان گفت: سامان به من گفته بود اموالش 
را به نام خودم سند بزنم و در فرصت مناسب آنها را بفروشم.در حالی که 
مدرکی علیه فرید در دست نبود اظهارات نگهبان شرکت مسیر رسیدگی 
به پرونده را وارد مرحله تازه ای کرد و یکی از دوستان صمیمی فرید به نام 

مهدی که منشی شرکت بود دستگیر شد.
فرصتی  در  و  سامان  اموال  تصاحب  طمع  به  گفت:ما  بازجویی  در  مهدی 
مناسب او را داخل شرکت کشتیم و جنازه اش را داخل کارتن های گالوانیزه 
گذاشتیم و آن را کف حیاط شرکت دفن کردیم.با اطالعاتی که این مرد به 
پلیس داد بقایای جنازه دفن شده سامان کشف شد و پزشکی قانونی علت 

مرگ را خفگی با سیم برق تشخیص داد.
پس از محاکمه متهمان در شعبه دهم دادگاه کیفری تهران قضات فرید و 
مهدی را به قصاص محکوم کردند اما پرونده در دیوان عالی کشور تحت 

رسیدگی موشکافانه قرار گرفت و با توجه به انکارهای مهدی در دادگاه 
وی  قصاص  است، حکم  کرده  در حمل جسد کمک  فقط  بود  مدعی  که 

تأیید نشد.
به این ترتیب وی در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست 
قاضی زالی و با حضور یک قاضی مستشار پای میز محاکمه ایستاد تا بار 
ابتدای جلسه اولیای دم برای مهدی حکم قصاص  دیگر محاکمه شود.در 
را  رأی خود  تا  وارد شور شدند  دادگاه، قضات  پایان جلسه  در  خواستند. 

درباره متهم صادر کنند.
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تاکنون  کرد:   بیان  سنجش  سازمان  عالی  مشاور 
ورود  کارت  داوطلب کنکور ۹۸  از ۵۰۵ هزار  بیش 
به جلسه آزمون را دریافت کردند. ۱۲ تیرماه آخرین 

مهلت دریافت کارت است.
حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون 
سراسری سال ۹۸ برای رشته های تحصیلی با آزمون 
پذیرش  برای  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها 
دانشجو در دوره های روزانه، نوبت دوم )شبانه(، پیام 
مجازی،  حضوری،  نیمه  دوره های  غیرانتفاعی،  نور، 
و  دانشگاه ها  مازاد  ظرفیت  و  خودگردان  پردیس 
با  تحصیلی  رشته های  و  عالی  آموزش  مؤسسات 

آزمون دانشگاه آزاد اسالمی برگزار می شود.
تمامی  آزمون  در  شرکت  کارت  افزود:  توکلی 
آزمون  راهنمای  برگه  همراه  به  آزمایشی  گروه های 
سراسری از ۹ تیرماه برای مشاهده و پرینت کارت بر 
روی سایت سازمان سنجش منتشر شده است. کلیه 
داوطلبان الزم است نسبت به دریافت پرینت کارت 

و برگه راهنمای آزمون در مهلت مقرر اقدام کنند.

وی یادآور شد: تا صبح روز دوشنبه ۱۰ تیرماه تعداد 
دریافت  را  خود  کارت  داوطلب   ۷۱۱ و  هزار   ۵۰۵
داوطلبان  درصد   ۴۵.۱۵ دیگر  عبارت  به  اند.  کرده 

کارت خود را پرینت کردند.
تعداد  از  شد:  یادآور  سنجش  سازمان  عالی  مشاور 
نام  ثبت  داوطلب   ۱۵ و  هزار   ۱۱۹ و  میلیون  یک 
)معادل  زن  نفر   ۸۴۵ و  هزار   ۶۴۸ تعداد  کننده 
۵۷.۹۸ درصد داوطلبان( و ۴۷۰ هزار و ۱۷۰ نفر مرد 
توجه  با  هستند.  داوطلبان(  درصد   ۴۲.۰۲ )معادل 
به داوطلبان واقعی و تعداد عالقمندان به گروه های 
آزمایشی دوم و سوم، تعداد یک میلیون و ۳۵۳ هزار 
و ۳۲۴ کارت ورود به جلسه آزمون صادر شده است.

آزمون ،  در  شرکت  متقاضیان  کرد:  خاطرنشان  وی 
تاریخ  باید در  آزمون  پرینت کارت شرکت در  برای 
تعیین شده به پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش 
کارت  سریال  شماره  کردن  وارد  با  و  کرده  مراجعه 
اعتباری ثبت نام )۱۲ رقمی( و شماره شناسنامه و 
یا شماره پرونده و کد پیگیری ثبت نام )۱۶ رقمی( و 

نام و نام خانوادگی، کدملی و سریال شماره شناسنامه 
یک نسخه پرینت از برگ راهنما و کارت شرکت در 

آزمون تهیه کنند.
مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: داوطلبانی 
شده اند  متقاضی  آزمایشی  گروه   ۳ یا   ۲ در  که 
گروه  آزمون  در  کارت شرکت  پرینت  بر  عالوه  باید 
پرینت  به  نسبت  مورد  برحسب  اصلی،  آزمایشی 
آزمایشی  گروه های  یا  و  دوم  آزمایشی  گروه  کارت 
زبان های  و  هنر  آزمایشی  )گروه های  سوم  و  دوم 

خارجی( خود اقدام کنند.
در  شرکت  کارت  پرینت  برای  داوطلبان  گفت:  وی 
بر  و  اقدام  اینترنتی  روش  به  منحصراً  باید  آزمون 
کارت  روی  بر  شده  تعیین  آدرس  و  تاریخ  اساس 
شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه 
داشتن  همراه  آزمون  جلسه  در  برای شرکت  کنند. 
اصل  چنین  هم  و  آزمون  در  شرکت  کارت  پرینت 
کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس دار و ارائه آن 
کارت  پرینت  باید  داوطلبان  کلیه  لذا  است.  الزامی 

شرکت در آزمون را دریافت کنند.
توکلی افزود: بر اساس برنامه زمان بندی شده آزمون 
آزمایشی  گروه های  داوطلبان  اختصاصی  و  عمومی 
پنجشنبه  صبح  در  انسانی  علوم  و  فنی  و  ریاضی 
۱۳ تیرماه، آزمون داوطلبان گروه هنر در بعدازظهر 
پنجشنبه ۱۳ تیر، آزمون داوطلبان گروه علوم تجربی 
گروه  داوطلبان  آزمون  و  تیر   ۱۴ جمعه  صبح  در 
بعدازظهر جمعه ۱۴  آزمایشی زبان های خارجی در 
تیر ۹۸ در ۳۸۱ شهرستان و بخش مختلف کشور و 

۵۱۸ حوزه امتحانی برگزار خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: پس از برگزاری آزمون و پس از 
تصحیح برگه ها، کارنامه اولیه در دهه دوم مردادماه 
انتخاب  به  ۹۸ منتشر می شود. داوطلبانی که مجاز 
رشته می شوند با در نظر گرفتن ظرفیت دانشگاه ها 
اقدام  رشته  انتخاب  به  نسبت  اعالم شده  مهلت  در 

کنند.
توکلی اظهار کرد: نتایج نهایی آزمون سراسری سال 

۹۸ در نیمه دوم شهریورماه ۹۸ منتشر می شود.

با طرح شکایت زنی ۳۶ ساله به دلیل انتشار تصاویر 
شبکه   در  غیراخالقی  عناوین  انتساب  و  شخصی 
اجتماعی اینستاگرام، رسیدگی به پرونده در دستور 

کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.
شاکی در جریان تحقیقات گفت: فردی مرا در فضای 
و  است  کرده  معرفی  غیراخالقی  عناوین  با  مجازی 
به احتمال قوی او با من خصومت دارد، ولی نمی دانم 
که چه کسی است و به چه دلیلی می خواهد از من 

انتقام بگیرد.
با تحقیقات پلیس و بررسی مستندات منتشرشده در 
شبکه اجتماعی اینستاگرام این ظن به وجود آمد که 
متهم با شاکی نسبتی دارد، اما هیچ ردپا و سرنخی 
پلیس  برای  او  مجرمانه  اقدامات  انگیزه  و  متهم  از 
آشکار نبود تا اینکه تحقیقات پلیس به نتیجه رسید 
و بررسی های فنی و پلیسی هویت متهم ناشناس را 
آشکار کرد. پلیس دریافت متهم فرزند همسر شاکی 

است.
با هماهنگی دادسرای مبارزه با جرائم رایانه ای و در 
تماسی تلفنی موضوع به پدر متهم اطالع داده شد 
و او به اتفاق فرزندش در اداره پلیس حاضر شد. این 
پسر قبول کرد که تمامی اقدامات علیه نامادری اش 

را او انجام داده است.
از  پیش  سال ها  پدرم  گفت:  اعترافاتش  در  متهم 
است،  نامادری ام  حاال  که  زنی  با  و  شد  جدا  مادرم 

با  نامادری ام  رفتار  کودکی  دوران  در  کرد.  ازدواج 
من مناسب نبود و بارها مرا مورد آزار قرار داد و این 
درصدد  از گذشت چند سال  بعد  که  انگیزه ای شد 
انتقام گیری برآمدم و اقدام به انتشار تصاویر خصوصی 
از  اما  کردم،  اینستاگرام  غیراخالقی  صفحات  در  او 
کارم پشیمانم. ای کاش همان موقع درباره رفتارهای 
بر  می کردم.بنا  پدرم صحبت  با  نامادری ام  نامناسب 

این گزارش، رسیدگی به این پرونده ادامه دارد.

در گفتگو با مهر عنوان شد:
۱۲تیر آخرین مهلت دریافت کارت ورود به جلسه

تهمت غیراخالقی به نامادری توسط جوان کینه جو

اهدای خون سالم، اهدای زندگی
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نقص فنی وسیله نقلیه کشاورزی 

بالی جان مرد ۲۳ ساله کوهبنانی
برخورد یک دستگاه موتوسیکلت با تراکتور در کیلومتر ۵ محور 

شهرستان کوهبنان به راورجان راکب موتو سیکلت را گرفت.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، 
سرهنگ ترابی فرمانده انتظامی شهرستان کوهبنان گفت: در 
مبنی   ۱۱۰ پلیسی  فوریت های  بامرکز  شهروندان  تماس  پی 
تراکتور  با یک دستگاه  برخورد یک دستگاه موتورسیکلت  بر 
در کیلومتر ۵ محور شهرستان کوهبنان به راور واحد گشت 

انتظامی شهرستان کوهبنان سریعا به محل حادثه اعزام شد.
 ۱۱۵ پزشکی  فوریت های  ازمرکز  بااستعالم  کرد:  بیان  وی 
با عقب یک دستگاه  مشخص شد یک دستگاه موتورسیکلت 
تراکتور برخورد نموده و ضمن تالش پرسنل اورژانس، متاسفانه 
راکب موتورسیکلت به علت جراحات زیاد در دم فوت نموده 

است.
سرهنگ ترابی بیان کرد: با توجه به هشدار های مکرر پلیس 
نقص  دارای  نقلیه  وسایل  رانندگان  استفاده  عدم  بر  مبنی 
فنی اعم از چراغ های جلو، عقب و عالئم هشدار دهنده، ولی 
متاسفانه شاهد اینگونه تخلفات حادثه ساز در این شهرستان 

هستیم.
امنیت جانی و  بر حفظ نظم و  افزود: تمام تالش پلیس  وی 
تکرار  به  باتوجه  و  هست  و  بوده  شهروندان  حقوقی  و  مالی 
از  پلیس  اخیر در سطح شهرستان  اینگونه حوادث در یکماه 
اینگونه خودرو ها دارای نقص  بعد در صورت مشاهده  به  این 

فنی به شدت برخورد می نماید.

کشف ۲۵راس دام قاچاق در بردسیر
در  قاچاق  دام  ۲۵راس  کشف  از  بردسیر  انتظامی  فرمانده 

بازرسی از یک دستگاه وانت در این شهرستان خبر داد.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان 
سرهنگ جعفر غضنفری گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز ماموران پلیس این شهرستان هنگام گشت 

زنی به یک دستگاه وانت مزدا مشکوک شدند
از این خودرو ۲۵ راس احشام فاقد  از بررسی  وی افزود:پس 
مجوزحمل و نقل و قاچاق را کشف و آنان را به اداره دامپزشکی 

انتقال دادند.
فرمانده انتظامی بردسیر با اشاره به دستگیری یک نفر متهم 
افزود: ورود دام و کاالی قاچاق به تولید داخلی ضربه می زند 

از اینرو پلیس با جدیت با این پدیده زیانبار برخورد می کند.

توقیف ۵۶ خودروی ایجاد کننده 

مزاحمت درسیرجان
سواری  خودروی   ۵۶ توقیف  از  سیرجان  انتظامی  فرمانده 
مزاحم که با انجام حرکات مخاطره آمیز باعث سلب آسایش 

مردم شده بودند، خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
انتظامی  فرمانده  نژاد  ایران  رضا  محمد  سرهنگ  کرمان،   از 
مردمی  مطالبات  به  پاسخگویی  راستای  در  گفت:  سیرجان 
پایانی  ساعات  در  که  رانندگانی  با  قاطعانه  مقابله  بر  مبنی 
شب اقدام به دور دور کردن، کورس گذاشتن و انجام حرکات 
نمایشی و مخاطره آمیز می کنند و نظم و امنیت خیابان ها را 
برهم می زنند طرح عملیاتی برخورد با آنان طراحی و اجرایی 

شد.
وی افزود: در این عملیات با رانندگانی که قوانین را نقض کرده 
و با کورس گذاشتن در سطح خیابان ها باعث سلب آرامش و 
آسایش شهروندان می شدند برخورد قاطع و قانونی شد و طی 
به مدت یک  آمده خودروی آن ها  به عمل  هماهنگی قضائی 

هفته در توقیف پلیس است.
خودروی   ۵۶ توقیف  و  قانون  اعمال  از  نژاد  ایران  سرهنگ 
این خودرو ها  این عملیات خبر داد و اظهار کرد:  متخلف در 
اقدام به دور دور کردن، حرکت با سرعت باال، کورس گذاشتن 
مردم  آسایش  سلب  باعث  که  حرکاتی  دیگر  و  خیابان  در 

می شد، می کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان با بیان اینکه طرح برخورد 
پلیس با این افراد تا پایان تابستان در شهرستان اجرا می شود، 
با  غرور  سرمست  عده ای  نمی دهد  اجازه  پلیس  کرد:  اظهار 
خودرو های لوکس و گران قیمت خود خیابان های شهر را به 

صحنه مسابقه اشرافی گری تبدیل کنند
وی با هشدار به کسانی که مرتکب چنین رفتار هایی در سطح 
خیابان ها می شوند، گفت: عالوه بر توقیف و اعمال قانون این 
فوتی شوند  یا  و  تصادف جرحی  به  اگر منجر  گونه خودرو ها 
قضائی  مرجع  به  خاطی  راننده  و  تشکیل  پرونده  آن ها  برای 

تحویل داده خواهد شد.
هیچ  بدون  پلیس  ماموران  اینکه  بیان  با  انتظامی  مقام  این 
افزود:  می کنند،  برخورد  متخلف  رانندگان  با  اغماضی  گونه 
به  اقدام  سرعت  محدودیت  با  خیابان ها  در  که  کسی  رفتار 
کورس گذاشتن با سرعت باال می کند، یک رفتار تعمدی است 
ضبط  همچون  پلیس  سوی  از  اجتماعی  محرومیت های  با  و 
گواهینامه و ... مواجه می شوند، ضمن اینکه عمل وی اگر منجر 
به تصادف فوتی یا جرحی شود پرونده به مراجع قضائی ارجاع 
نیز  قضائی  دستگاه  سوی  از  سختگیرانه ای  مجازات های  با  و 

روبه رو می شوند.
اینکه  بیان  با  پایان  در  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
شهر سیرجان، شهر دارالحسین است، گفت: این گونه اقدامات 
از سوی عده ای افراد هنجار شکن قابل قبول نیست و پلیس 
شهر  خیابان های  امنیت  و  نظم  افراد  این  داد  نخواهد  اجازه 

سیرجان را برهم بزنند.

با  کرمان  استان  گلبال  لیگ  دوره  سیزدهمین 
در  بردسیر  شهرستان  بهزیستی  تیم  صدرنشینی 

دور رفت مسابقات به کار خود خاتمه داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان  ، مرحله رفت سیزدهمین دوره لیگ گلبال 
استان  از سراسر  تیم  با حضور شش  کرمان  استان 
به مدت سه روز در شهرستان بردسیر برگزار شد.در 
بهزیستی  تیم گلبال  این رقابت ها  پایان دور رفت 
شهرستان بردسیر با ۶۵ گل زده، ۲۰ گل خورده و 
۱۵ امتیاز صدر نشین شد و تیم های گلبال دانشگاه 

علوم پزشکی کرمان با ۵۲ گل زده، ۳۳ گل خورده و 
۱۲ امتیاز و بهزیستی شهرستان جیرفت با ۵۰ گل 
زده، ۳۱ گل خورده و ۹ امتیاز در جایگاه های دوم 

و سوم ایستادند.
مراسم  در  کرمان  استان  گلبال  پدر  جعفری،  نوید 
اختتامیه ی رقابت ها، این دوره از مسابقات را یکی 
اخیر  سالیان  در  شده  برگزار  دوره های  پویاترین  از 
گلبال  هیئت  و  مسجدی  زحمات  از  و  کرد  عنوان 
مسابقات  مطلوب  برگزاری  برای  بردسیر  شهرستان 

قدردانی کرد.

استان  آقایان  جودوی  تیم های  سازی  آماده  اردوی 
پایان  کار خود  به  رده های سنی،  تمامی  در  کرمان 

داد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
اردوی  نخست  مرحله ی  کرمان،  از  خبرنگاران جوان 

آماده سازی تیم های جودوی آقایان استان کرمان که 
با حضور ۶۰ جودوکار از ۶ تیر جاری در کرمان آغاز 

شده بود، به ایستگاه آخر خود رسید.
رفسنجان،  کرمان،  شهرستان های  از  جودوکارانی 
بردسیر، سیرجان، شهربابک، کوهبنان، بم و جیرفت 

به مدت سه روز تمرینات خود را زیر نظر احمد خلیل 
به عنوان سرمربی و جابر  انجم شعاع  زاده و صادق 
و  محمودآبادی  مرتضی  زاده،  عباس  رضا  بشیری، 

احسان درویشی به عنوان مربی پیگیری کردند.
در  قدرتمندانه  حضوری  برای  را  خود  اردونشینان 

رقابت های کشوری آماده کردند.
روح  و  رئیس  اکبری  با حضور  اردو  این  اختتامیه ی 
الهی عضو هیئت رئیسه هیئت جودو استان کرمان 

در خانه جودو برگزار شد

جدی  عزم  به  اشاره  با  سیرجان  انتظامی  فرمانده 
پلیس در عرصه مبارزه با پدیده شوم اعتیاد و قاچاق 
موادمخدر از کشف بیش از یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم 
انواع موادمخدر و دستگیری ۱۸۸ قاچاقچی طی سه 

ماهه امسال در این شهرستان خبر داد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
محمدرضا  سرهنگ  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
انتظامی سیرجان گفت: ماموران  ایران نژاد، فرمانده 
طرح های  اجرای  در  سیرجان  شهرستان  انتظامی 
سوداگران  با  برخورد  و  موادمخدر  قاچاق  با  مقابله 
مرگ، با پیگیری های شبانه روزی، اقدامات اطالعاتی 
و اشرافیت کامل بر محور های مواصالتی شهرستان 

در سه ماهه امسال موفق شدند، ۳۲ دستگاه خودرو 
و  شناسایی  را  موادمخدر  حامل  سنگین  و  سبک 

متوقف و ۱۸۸ قاچاقچی را دستگیر کنند.
وی افزود: در این مدت، یک تن و ۲۳۱ کیلوگرم انواع 
موادمخدر شامل یک تن و ۲۰۵ کیلوگرم تریاک، ۱۰ 
کیلوگرم حشیش، ۲ کیلو گرم شیشه و ۸ کیلوگرم 
سایر مواد کشف و ضمن انهدام یک باند قاچاق مواد 
توزیع  و  وجود  از  محالت  پاکسازی  بحث  در  مخدر 
مواد مخدر ۱۱۰ معتاد متجاهر نیز جمع آوری شده 
پلیس  با  مردم  خوب  همکاری  از  دارد  جا  که  اند 
مجرمان  دستگیری  و  جرایم  کشف  و  شناسایی  در 

مرتبط با پدیده شوم اعتیاد قدردانی کنیم.

روز دوم مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور 
در رده سنی جوانان با کسب عنوان قهرمانی محمد 
چرخ انداز در بخش تایم تریل انفرادی پایان یافت.

سواری  دوچرخه  هیات  رئیس  اسالمی،  حسین 
استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان 
گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های 
رده  در  کشور  قهرمانی  سواری  دوچرخه  مسابقات 

سنی جوانان از روز شنبه ۸ تیر جاری در پیست 
مجموعه ورزشی ثامن االئمه )ع( مشهد آغاز شد.

وی با اعالم اینکه تیم کرمان با ترکیب محمد چرخ 
امیر حسین  علیرضا رمضانی، طا ها صادقی،  انداز، 
دهقانی، سبحان اذر برا به مربیگری حسین بهرامی 
نژاد و سرپرستی مصطفی شمس الدین سعید در 
این رقابت ها حضور دارد، افزود:  ۹۵ دوچرخه سوار 

از استان های کشور در دو رشته  در قالب ۱۹ تیم 
هم  با  ماه  تیر  دهم  روز  پایان  تا  جاده  و  پیست 

رقابت کردند.
اسالمی تصریح کرد: دوچرخه سواران روز شنبه در 
بخش سرعت، در بخش پیست و تایم تریل جاده 
و نیز در بخش استقامت جاده با هم رقابت کردند.

های  رقابت  دوم  روز  پایان  در  شد:  یادآور  وی 

رکابزن کرمانی   انداز،  قهرمانی کشور، محمد چرخ 
 ۱۲:۳۷:۵۷ زمان  با  انفرادی  تریل  تایم  ی  رشته  در 
به  را  قهرمانی  عنوان  و  ایستاد  نخست  سکوی  بر 
خود اختصاص داد و علی لبیب با زمان ۱۲:۴۳:۱۳ 
زمان  با  کاشی  آقا  مهدی  و  شرقی  آذربایجان  از 
۱۲:۵۰:۸۴ از قزوین نیز در جایگاه های بعدی قرار 

گرفتند.

بردسیر صدرنشین دور رفت لیگ گلبال استان شد

اردوی جودوکاران کرمانی به ایستگاه آخر رسید

کشف بیش از یک تن و ۲۰۰ کیلو گرم مواد مخدر در سیرجان

دوچرخه سوار کرمانی فاتح رقابت های قهرمانی کشورشد
خبر

 رئیس هیات والیبال استان کرمان از برگزاری جشنواره والیبال نونهاالن 
پسر این استان به منظور شناسایی استعداد های برتر خبر داد.

علی اکبر ثابتی پور، رئیس هیات والیبال استان کرمان، در گفت و گو 
با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: این 

هیات در نظر دارد، جشنواره والیبال نونهاالن پسر استان را به منظور 
جشنواره  به  منتخب  تیم های  معرفی  و  برتر  استعداد های  شناسایی 

کشوری برگزار کند.
والیبال  خانه  در  جاری  تیر  یکم  و  بیست  جشنواره  این  افزود:  وی 

رشیدفرخی کرمان برگزار می شود.
ثابتی پور با اعالم اینکه متولدان یکم فروردین ماه ۸۵ به بعد می توانند 
استان  سراسر  متقاضی  تیم های  از  نمایند،  شرکت  مسابقات  این  در 

خواست برای حضور در این رقابت ها اعالم آمادگی کنند.

مسابقات اساللوم قهرمانی کشور در استان همدان با کسب مقام 
سوم کرمانی ها پایان یافت.

 رضا نیک زاد، دبیر هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان کرمان 
در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از 
کرمان، گفت:مسابقات اساللوم قهرمانی کشور با حضور ۷۱ راننده از 
۱۷ استان کشور به میزبانی پیست اتومبیلرانی ورزشگاه شهید مفتح 

شهر همدان برگزار شد.

وی افزود: رقابت های بخش آقایان در سه کالس زیر ۱۵۰۰ سی سی، 
۱۵۰۰ تا ۲ هزار سی سی و کالس آزاد انجام شد و بانوان نیز در ۲ 
کالس زیر ۱۵۰۰ سی سی و ۱۵۰۰ تا ۲ هزار سی سی شرکت کردند.

ترکیب  با  نفر   ۷ تیم  یک  کرمان  استان  از  کرد:  تصریح  زاد  نیک 
احمدی،  فاطمه  پناه،  یزدان  سیما  مرادی،  اعظم  واحدیان،  محبوبه 
سرپرستی  به  الهی  اسد  منصور  و  یزدانپناه  علی  غالمی،  علیرضا 

حمید جعفری در این رقابت ها حضور یافت.

فاطمه  و  یزدانپناه  سیما  ها،  رقابت  این  پایان  در  شد:  یادآور  وی 
احمدی در کالس ۲۰۰۰ به ترتیب در جایگاه های دوم و سوم قرار 

گرفتند.
دبیر هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان کرمان گفت: محبوبه 

واحدیان در کالس -۱۵۰۰ نیز مقام سوم را به خود اختصاص داد.
نیک زاد افزود: در مجموع تیمی نیز کرمان پس از تیم های منطقه 

آزاد زرندیه و یزد بر سکوی سوم کشور ایستاد.

جشنواره والیبال نونهاالن در کرمان برگزار می شود

اتومبیلرانان کرمانی بر سکوی سوم کشورایستادند
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روایت »کرمان امروز« از طرح های تابستانی شهرداری کرمان که بوی خالقیت و تفاوت می دهد:

با خبر شدیم که روز دوشنبه محمدعلی جوشایی در 
شهرداری  تابستانی  های  برنامه  تشریح  به  نشستی 
کرمان در شهر پرداخته است و با مطالعه خبر مربوط 
اتفاقاتی خاص قرار  به این نشست متوجه شدیم که 
روند  آن  سرانجام  است  قرار  اینکه  دهد.  رخ  است 
اشتباه و افسرده کننده از سری تصمیمات شهرداری 
کرمان حذف شود موجب خرسندی است و امیدواریم 
همانگونه که طراحی این طرح ها خالقانه بوده، اجرای 
مرحله  به  ها  طرح  برخی  و  باشد  سلیقه  با  نیز  آنها 
نمایش و تبلیغ محدود نشود. البته با توجه به اینکه 
نام محمدعلی جوشایی بر این طرح ها سایه افکنده 

است، می توان به آنها بیشتر از قبل امیدوار بود.
اما شرح این طرح های تابستانی که با نام 2020 به 
مردم معرفی شده است از این قرار است: این جشنواره 
برگزار  سال جاری  ماه  مرداد   20 تا  تیرماه   20 از 
شهرداری  پیشگامی  جوشایی؛  گفته  به  شد.  خواهد 
و  تحرک  ایجاد  باعث  بتواند  شاید  زمینه  این  در 
اجتماعی  فرهنگی  مدیریت  از  بخش هایی  در  پویایی 
اصلی  ماموریت های  در  مداخله  و  تداخل  بدون  شهر 
برنامه های  آنها هم  به طور حتم  دیگر دستگاه ها که 
کنم  اشاره  باید  شود.  دارند؛  ایام  این  برای  مختلفی 
را دارند و  برنامه های خاص خود  که همه دستگاه ها 
شهر کرمان هیچ تابستانی بدون برنامه نبوده. با این 
عدم  و  خمودگی  احساس  ایام  این  در  همیشه  حال 
هماهنگی در شهر وجود داشت و برنامه ها آن گونه که 
باید به چشم نمی آمد. به همین دلیل آنچه شهرداری 
امسال تعریف کرده و آن را برای شهر ضروری دیده 
است با تاکید بر اینکه مداخله ای در امور دستگاه های 
و  واحد  قالب  یک  در  واحد  برنامه  یک  نیست  دیگر 
منسجم تحت عنوان جشنواره تابستان کرمان است. 
شهرداری کرمان این جشنواره را برای مخاطبان داخل 
و خارج استان تدارک دیده و اعتقاد دارد شهر کرمان 
به عنوان مرکز استان می تواند به عنوان یک الگو برای 
سایر شهرستان ها در این زمینه باشد. آغاز برنامه های 
این جشنواره، به دلیل گرمی هوا از ساعت ۱۹ شب 

است و اگر برنامه ای در صبح و یا بعد از ظهر باشد، 
در سالن های با سیستم تهویه مناسب خواهد بود. این 
با لگوی واحد، تبلیغات واحد  جشنواره از 20 تیرماه 
آغاز خواهد شد. تاکنون حدود 20 دستگاه و موسسه 
و  جشنواره  این  در  حضور  برای  را  خود  برنامه های 
این جشنواره  برنامه های  اند.  داده  ارائه  برنامه  اجرای 
۳0 روزه به سه دهه تقسیم می شود دهه اول از 20 
تیر تا اول مرداد با عنوان جشنواره »شب های جنوب« 
شامل اجرای برنامه هایی مانند اجرای صحنه ای و نیز 
کنسرت های نیم بها و نمایشگاه است که در پارکینگ 
پشت مجموعه امام علی )ع( برگزار می شود. همچنین 
در این دهه در مکان مذکور، یک نمایشگاه با حدود 
مرداد  اول  از  دوم  دهه  شد.  خواهد  برپا  غرفه   ۱۵0
بزرگ  »شادپیمایی  کلی  عنوان  با  ماه  این  دهم  تا 
برنامه های  اجرای  شامل  کرمان«  خانواده های شریف 
برای کودکان و نوجوانان و خانواده هاست.  متعددی 
برنامه های این دهه در بلوار 22بهمن اجرا خواهد شد 
نظیر  برنامه هایی  بلوار  این  در  شب   ۱۹ ساعت  از  و 
نمایش های عروسکی، معرفی و فروش کتاب کودک، 
با حضور  برنامه های شاد  کارگاه های عروسک سازی، 
و  کودکان  حوزه  در  کشوری  محبوب  شخصیت های 

کودکان  فکری  پرورش  کانون  همکاری  با  نوجوانان 
برگزار  کودکان  برای  بخش ها  دیگر  و  نوجوانان  و 
پیمودن  ضمن  می توانند  هم  خانواده ها  شد.  خواهد 
از  استفاده  و  شادپیمایی  این  در  شده  تعیین  مسیر 
برنامه های مسیر، ساعت 2۱ در شهربازی که انتهای 
پیدا کرده  برنامه های شادپیمایی است؛ حضور  مسیر 
و از ُجنگ های رایگان و کنسرت های نیم بها استفاده 
کنند. علت انتخاب بلوار 22 بهمن، فضای خوبی است 
که این بلوار دارد و نیز از آنجا که مدتی است حضور 
شدیم  آن  بر  شده  کمرنگ  بلوار  این  در  خانواده ها 
به  توجه  با  را  بلوار  این  گذشته  سال های  پویایی  که 
از  همچنین  برگردانیم.  آن  به  دارد  که  قابلیت هایی 
دهم تا بیستم مرداد دهه سوم این جشنواره است که 
برگزار  ماشین های کالسیک  رژه  مانند  برنامه هایی  با 
خواهد شد. از همه نهادهای مرتبط برای همکاری در 
این جشنواره دعوت می کنم تا به نشاط و شادی مردم 

کرمان کمک کنند.
خدمت آقای جوشایی عزیز باید چند نکته را متذکر 
بزرگوارید که می گویید  بسیار  اینکه شما  اول  شوم. 
در سالهای گذشته هم تابستان های کرمان بی برنامه 
نبوده است، زیرا تا آنجایی که ما به خاطر داریم چیزی 

و  است  نداشته  در کرمان وجود  تبلیغ  و  نمایش  جز 
چنین  برگزاری  سواد  شما  از  پیش  دوستان  اصال 
اهمیت  به  باید  اینکه  دوم  نداشتند.  هایی  جشنواره 
از  شما  کنم.  اشاره  ها  طرح  این  در  امنیت  برقراری 
بلوار 22بهمن نام بردید که به عقیده بنده هم مکانی 
برقراری  به  آیا  اما  است.  مناسب  ابعادی  پتانسیل  با 
شرایط  با  زیرا  اید.  کرده  فکر  منطقه  این  در  امنیت 
فعلی بنده حاضر نیستم دست  زن و بچه ام را بگیرم 
تاریک  ساعات  در  هم  آن  بزنم،  قدم  بلوار  این  در  و 
شب. چندی پیش بنده به پارک جنگلی باهنر رفتم 
که  بود  نابسامان  فرهنگی  لحاظ  از  وضعیت  آنقدر  و 
با اضطراب از آن مکان فرار کردم. آنجا هم به دلیل 
نیاز به پاسبان دائمی و  موقعیت جغرافیایی که دارد 
گشت مداوم دارد. اما متاسفانه به این نکته در پارک 
این  نتیجه  و  است  شده  توجهی  بی  کرمان  جنگلی 
دیگر  کرمانی  شهروند  یک  عنوان  به  بنده  که  است 
اگر کالهم آنجا بیفتد هم نمی روم دنبالش. در یک 
باهنر دو دعوا رخ  ساعت حضور ما در پارک جنگلی 
داد که یکی همراه با پرتاب آجر و سنگ بود و بنده 
اکثر  را سایبان کودکمان کردیم.  و همسرم خودمان 
جوانانی که در این مکان حاضر بودند- به غیر از زمین 

از  استفاده  و  قلیان  کشیدن  حال  در  ورزشی-  های 
الفاظ رکیک با صدای بلند بودند. خدمتتان عرض کنم 
که دیگر از این مکان به عنوان یک پارک خانوادگی 
یاد نکنید و تا زمانی که امنیت آن را به درستی تامین 
نکرده اید مردم را به این منطقه دعوت نکنید. با فاصله 
به  که  داریم  را  مادر  پارک  منطقه  در همین  ای کم 
رغم کمبودهایی که دارد فضایی بسیار خانوادگی تر 
را ارائه می کند. اینها را نوشتم تا به این نکته اشاره 
کنم که این جشنواره ها و برنامه هایی که شما برنامه 
ریزی کرده اید بدون برقراری امنیت، آن هم با سطح 
و حساسیتی باال نه تنها نشاط مردم را باال نمی برد، 
بلکه دردی بر دردهای ایشان می افزاید. بازهم تکرار 
می کنم که بلوار 22بهمن نیاز به توجه ویژه امنیتی 
دارد که البته این امنیت را در مناطقی همچون اطراف 

مجموعه امام علی نیز نیار داریم.
آقای جوشایی  برای  خواهم  می  متن  این  انتهای  در 
در  زیرا  باشم.  داشته  صبر  البته  و  موفقیت  آرزوی 
خورد،  می  سنگ  کند  حرکت  کس  هر  که  شهری 
به سختی طی خواهد شد و  این مسیر 2020  یقینا 
نباشید  خسته  و  مریزاد  دست  شما  به  پیشاپیش  ما 

می گوییم.
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