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اخبار استان

تحریم  کنونی  شرایط  در  کرمان  استاندار  گفته  به 
و  دولت  علیه  منفی  تبلیغی  های  هجمه  که  ها 
کارکردهای آن، به ناامیدی در جامعه دامن می زند، 
انعکاس سریع و درست خدمات دولت توسط روابط 
عمومی ها و رسانه ها می تواند در بی اثر کردن این 
تبلیغات یکسویه و از سویی باال بردن ضریب اعتماد 

و امید در مردم موثر واقع شود.
به گزارش ایرنا،  محمدجواد فدائی در دیدار هیات 
دستگاه  عمومی  روابط  هماهنگی  شورای  رئیسه 
که  کنونی  فضای  در  افزود:   استان  اجرایی  های 
مقداری ناامیدی و بی اعتمادی در جامعه در جریان 
است؛ روابط عمومی ها باید خدمات دولت را بیشتر 

و دقیق تر در اختیار رسانه ها و مردم قرار دهند.
اقدامی خوب و پسندیده  را  این شورا  وی تشکیل 

برشمرد و اظهار امیدواری کرد که این شورا موجب 
افزایش هماهنگی و تعامل بین دستگاه های اجرایی 
شود و با ایجاد نوعی تقسیم کار بین روابط عمومی 
ها، شاهد ایجاد وحدت رویه بین دستگاه ها در ارائه 

خدمات بهینه به مردم باشیم.
روابط عمومی  رئیس شورای هماهنگی  و  استاندار 
روابط  کرمان  استان  اجرایی  های  دستگاه  های 
تصریح  و  دانست  تخصصی  حرفه  یک  را  عمومی 
کرد: اعضای هیأت رئیسه شورا می توانند با فعال 
شورا،  اساسنامه  در  مصوب  آموزش  کمیته  نمودن 
افراد شاغل در روابط عمومی دستگاه های اجرایی 
را آموزش دهند تا با تکنولوژی های ارتباطی نوین 

آشنا شوند و از آن ها استفاده کنند.
فدائی با اشاره به نقش روابط عمومی ها در آشنایی 

انتظار  داشت:  اظهار  ها  دستگاه  خدمات  با  مردم 
ها  عمومی  روابط  از  اجرایی  های  دستگاه  و  مردم 
وظایف  فعالیت،  خدمات،  بتوانند  که  است  این 
زمینه  تا  کنند  معرفی  را  ها  دستگاه  اختیارات  و 
زیرا   شود،  فراهم  ها  آن  خدمات  از  مردم  استفاده 

مردم با وظایف دستگاه ها آشنا نیستند.
ایجاد فضای  را در  استاندار کرمان نقش رسانه ها 
امید در سطح جامعه بسیار اثر گذار دانست و بیان 
بی  و  ناامیدی  مقداری  که  کنونی  فضای  در  کرد: 
اعتمادی در جامعه در جریان است؛ روابط عمومی 
ها باید خدمات دولت برای اثر گذاری بیشتر سریع 

در اختیار رسانه برای انعکاس مطلوب قرار دهند.
وی گفت: مردم می توانند با مطالبه گری خود از 
نمودن  فعال  برای  ای  محرکه  موتور  ها،  دستگاه 
دستگاه ها باشند و روابط عمومی و رسانه ها نیز می 
توانند با انعکاس مصوبات نشست های استانداری، 
یک  بصورت  را  مصوبات  این  شدن  عملی  زمینه 

مطالبه عمومی درآورند.
رئیس شورای هماهنگی روابط عمومی های دستگاه 
های اجرایی استان کرمان با اشاره به اهمیت مسأله 
برگزاری انتخابات مجلس یازدهم در استان افزود: 
انتخاب  در  که  اهمیتی  حیث  از  انتخابات  بحث 
برای  و  است  مهم  بسیار  دارد  کشور  قانونگذاران 
دولت نیز برگزاری انتخابات بصورت سالم، قانونی و 
همراه با مشارکت حداکثری مردم در اولویت است.

های  دستگاه  عمومی  روابط  کرد:  تصریح  فدائی 
اجرایی استان باید با استفاده از ظرفیت های داخلی 
خود و نیز بهره گیری از ارتباطاتی که با رسانه ها 
دارند؛ زمینه افزایش مشارکت مردم در انتخابات را 

فراهم کنند.
وی یکی از مشکالت رسانه ای را گاها انعکاس آمار 
نادرست که باعث بی اعتمادی و ناامیدی مردم می 
شود، دانست  و افزود: توقع از روابط عمومی ها این 

است که ضمن در اختیار قرار دادن اطالعات و آمار 
دقیق به رسانه ها، اخبار منتشر شده توسط رسانه 
آمادگی  کرمان  استانداری  و  کنند  رصد  نیز  را  ها 
دارد بعد از اتمام جلسات، نتایج و مصوبات را برای 
انتشار در اختیار رسانه ها قرار دهد تا ضمن انتشار 
اخبار جلسات بصورت دقیق، زمینه مطالبه عمومی 

شدن مصوبات نیز فراهم شود.
براساس این گزارش، مشاور استاندار کرمان در امور 
هماهنگی  شورای  دبیر  و  عمومی  روابط  و  رسانه 
روابط عمومی های استان کرمان نیز در این دیدار 
هماهنگی  شورای  فعالیت  حوزه  اینکه  به  اشاره  با 
روابط عمومی های استان منحصر به روابط عمومی 
ها،  شرکت  نهادها،  کل،  ادارات  ها،  سازمان  های 
شهرداری ها، دانشگاه ها و موسسات دولتی است 
که در سطح استان فعالیت می کنند، تصریح کرد: 
طبق اساسنامه؛ ریاست شورا بر عهده استاندار و در 
امنیتی و اجتماعی  استاندار معاون سیاسی،  غیاب 
روابط  کل  اداره  عهده  بر  آن  دبیری  و  استانداری 

عمومی استانداری است.  
شورای  اهمیت  و  نقش  بیان  با  زاده  تقی  عباس 
هماهنگی روابط عمومی ها در ایجاد هماهنگی بین 
در  دولت  انعکاس خدمات  و  اجرایی  های  دستگاه 
رئیسه  هیأت  انتخابات  داشت:  اظهار  جامعه  سطح 
شورا در اسفندماه ۹۷ پس از فراخوان ثبت نام، در 
با حضور دکتر  و  استانداری  سالن شهید مرتضوی 
بصیری معاون سیاسی، امنیتی و اجتمعی استاندار 

برگزار شد.
هفت  مسئولیت  منتخب  رئیسه  هیات  گفت:  وی 
کمیته »پژوهش، نوآوری و افکارسنجی«، »فرهنگی 
مجازی«،  فضای  و  رسانی  »اطالع  تبلیغاتی«،  و 
»آموزش«،  شاخص«،  تعیین  و  عملکرد  »ارزیابی 
»بین الملل« و »اجرایی و امور اعضا« را  عهده دار 

خواهند شد.

استاندار کرمان :

انعکاس  درست خدمات دولت توسط روابط عمومی ها  
تبلیغات منفی علیه دولت  را  بی تاثیر می کند

خبر
رئیس کل دادگستری استان:

همایش سران طوایف جنوب و 

شرق استان کرمان برگزار می شود
 

گفت: همایش سران طوایف، علما و متنفذین  کرمان  رئیس دادگستری 
کرمان ۲۸ شهریورماه برگزار می شود. جنوب و شرق استان 

کرمان، یداهلل  گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری  به 
کنفرانس برنامه ریزی همایش سران طوایف، علما  موحد در جلسه ویدئو 
کرمان از تالش های انجام شده در در راستای اجرای  و متنفذین استان 
کرد و ادامه داد: مهم این است  میثاق نامه عدالت و امنیت پایدار تقدیر 
از ظرفیت و فرصت همایش سران طوایف، علما و متنفذین  که بتوانیم 
و میثاق نامه عدالت و امنیت پایدار برای ارتقای امنیت جنوب و شرق 
که به  استان بهترین استفاده را داشته و در سنوات آینده شاهد باشیم 
امنیتی در جنوب و شرق  به وضعیت مطلوب  اراده جمعی  این  واسطه 

استان دست یافته ایم.
که این  که برنامه ریزی ها به نحوی انجام شود  موحد افزود: الزم است 

کیفیت باال و نظم و امنیت مطلوب برگزار شود. همایش منطقه ای با 
سران  همایش  در  تأثیرگذار  افراد  تمامی  گیر  فرا مشارکت  تحقق  بر  وی 
برای  وافری  تالش  باید  کرد:  تصریح  و  کید  تا متنفذین  و  علما  طوایف، 
که می توانند در  مشارکت همه علما، سران طوایف، متنفذین و افرادی 

ارتقای امنیت جنوب و شرق استان نقش داشته باشند، انجام شود.
کرمان، ارتقای ثمربخشی میثاق نامه عدالت و امنیت  رئیس دادگستری 
پایدار را نیازمند همراهی و همکاری تمامی مجموعه های دست اندرکار 
و افراد دارای نفوذ و تأثیرگذار در امنیت شرق و جنوب استان دانست و 
و  کنندگان در سران طوایف، علما  تکریم میهمانان و شرکت  ادامه داد: 

گیرد. متنفذین جنوب و شرق استان باید همواره مد نظر قرار 
که باید از تمامی امکانات برای ارتقای سطح  کید بر این مطلب  موحد با تا
اظهارکرد:  کرد،  استفاده  متنفذین  و  علما  طوایف،  سران  همایش  کیفی 
موجب  امنیت  ارتقای  و  می رود  شمار  به  تولید  موانع  از  یکی  ناامنی 

شکوفایی اقتصاد منطقه و رفاه و آسایش عمومی خواهد شد.
توسط  ایجادشده  فرصت های  از  که  هستیم  صدد  در  داد:  ادامه  وی 
رفاه،  امنیت،  ارتقای  برای  متنفذین  و  علما  طوایف،  سران  همایش 

کنیم. آسایش عمومی و ارتقای اقتصاد منطقه استفاده 
کرمان نیز  معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان 
در این نشست با اشاره به اینکه همایش سران طوایف، علما و متنفذین 
این  داد:  ادامه  می شود،  برگزار  عنبرآباد  شهرستان  در  شهریورماه   ۲۸
نامه  میثاق  پیرو  و  اجتماعی  معاونت  ساله  هر  برنامه  به  بنا  همایش 
کرمان،  که در سال ۹۶ بین مقامات عالی استان  عدالت و امنیت پایدار 
اعضای شورای تأمین، سران طوایف، متنفذین و ائمه جمعه در جنوب و 
شرق استان منعقد شده، طی دو سال به خوبی و باموفیقیت برگزار شده 
همایش  این  اجرایی  اقدامات  اینکه  بیان  با  اسالمی  محمدباقر  است. 
کرد: تکریم سران طوایف و تعیین جایگاه آنها  کید  پیگیری شده است، تا
با توجه به حضور مقامات استانی و شورای تأمین استان و نیز مقامات 
گیرد. وی با اشاره به اینکه همایش های  کشوری، باید همواره مد نظر قرار 
گذشته به خوبی برگزار شده  سران طوایف، علما و متنفذین در سالهای 
گفت: امسال موضوع مصلحین و حکمین قرآنی به ویژه در جنوب  است، 
طوایف  سران  از  افراد  این  از  زیادی  بخش  که  آنجا  از  و  است  ح  مطر نیز 

گیرد. هستند، باید نسبت به دعوت آنها توجه الزم صورت 
کیفیت  کرد: برنامه ریزی های الزم برای اجرای مطلوب و با  وی تصریح 

این همایش انجام شده است.

در هفته دولت صورت گرفت؛
افتتاح 16 طرح ورزشی و برگزاری 

بیش از 170 برنامه در کرمان
ح  طر  16 افتتاح  از  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  سرپرست   
ورزشی با اعتباری افزون بر 11 میلیارد و 750 میلیون تومان و برگزاری بیش 

از 170 برنامه در این استان خبر داد.
وحید  کرمان،  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
کرمان، ضمن  کرمان  کل ورزش و جوانان استان  اداره  زاده، سرپرست  کریم 
گفت: انفجار دفتر نخست  گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر 
وزیری در هشتم شهریور سال 1360 و شهادت دو یار دیرین امام )ره( و انقالب 
و دو اسوه علم و تقوا، شهیدان محمد علی رجایی، رئیس جمهور و محمد 
به  نیز  و  بودند  از دولتمردان مردمی  ای  نمونه  که  وزیر  باهنر، نخست  جواد 
منظور آشنایی مردم با فعالیت ها و بیان اهداف و برنامه های آینده دولت، 
که از دوم تا هشتم شهریور است.  هفته ای به نام هفته دولت نامگذاری شده 
کرمان، به  کل ورزش و جوانان استان  او به برنامه های فرهنگی ـ ورزشی اداره 
کرد: بیش از 170 برنامه طی این هفته  کرد و بیان  مناسبت هفته دولت اشاره 

کرمان برگزار شد در سراسر استان 
کریم زاده افتتاح و بازدید 16 پروژه عمرانی در سطح استان، افتتاح همزمان 
روز  مناسبت  به  صبحگاهی  ورزش  بزرگ  همایش  روستایی،  ورزش  خانه   41
کارگاه آموزشی با عنوان  کارمندان، اولین  کارمند با همکاری استانداری، ویژه 
کرمان) ویژه بانوان (،  کل و شهرستان  کارکنان اداره  مهارت های زندگی ویژه 
کارگاه آموزشی تحت عنوان مهارت های  ایثارگران، دومین  از  مراسم تجلیل 
نشست   ،) آقایان  )ویژه  کرمان  شهرستان  و  کل  اداره  کارکنان  ویژه  زندگی 
صمیمی همکاران با خانواده، دیدار با خانواده شهدا، برگزاری همایش پیاده 
روی در رفسنجان و پخش از شبکه سوم سیما و برگزاری مراسم پیاده روی از 
میدان عاشورا تا حسینیه ثاراهلل را از مهمترین برنامه های اجرا شده این هفته 
کل در هفته دولت اشاره و  ح های قابل افتتاح این اداره  کرد. وی به طر عنوان 
ح ورزشی با اعتباری بالغ بر 11 میلیارد و 750 میلیون تومان  کرد: 16 طر تصریح 
کرمان  کل ورزش و جوانان استان  در این هفته افتتاح شد. سرپرست اداره 
گفت: زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال آهوان، چمن مصنوعی شمس آباد 
گنج، چمن مصنوعی وکیل آباد ارزوئیه، چمن  گران قلعه  و چمن مصنوعی تم 
گنبکی ریگان، چمن مصنوعی دقوق  مصنوعی سلطان آباد و چمن مصنوعی 
کرمان، برخی از پروژه های  آباد رفسنجان و چمن مصنوعی حاجی آباد 

کرد. افتتاح شده در هفته دولت عنوان 

شورای  مجلس  در  انار  و  رفسنجان  مردم  نماینده 
اسالمی گفت: جاده »نوق-بافق« به عنوان بزرگترین 

طرح جاده ای استان آماده بهره برداری است.
به گزارش خبرنگار مهر، احمد انارکی محمدی در 
نشست خبری اظهار کرد: پس از مدت ها پیگیری 
در  فرهنگیان  دانشگاه  اندازی  راه  مجوز  امسال 
رفسنجان اخذ شد و از مهرماه امسال دانشجو برای 

این دانشگاه پذیرش می شود.
وی افزود: ردیف بودجه بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی 
پلی  مجوز  همراه  به  پزشکی  علوم  پژوهشکده  و 
کلینیک تأمین اجتماعی رفسنجان صادر شده است.
انار  و  رفسنجان  شهرستانهای  در  کرد:  بیان  وی 
بیش از ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش تأمین اجتماعی 
دارد و نیاز به یک پلی کلینیک پیشرفته دارد که 
این مکان در رفسنجان احداث خواهد شد تا افراد 

بتوانند خدمات درمانی را به خوبی دریافت کنند.
بیان  با  مجلس  در  انار  و  رفسنجان  مردم  نماینده 
هدر  رفسنجان  شهر  آب  درصد   ۳۵ حدود  اینکه 
می رود و نیازمند تعویض لوله ها است، یادآور شد: 
با پیگیری های الزم امسال اعتبار خوبی گرفتیم و 
تعویض شبکه فرسوده آب آشامیدنی شهر رفسنجان 

در حال انجام است.
بزرگترین  احداث  کرد:  تصریح  انارکی  محمدی 
هزار   ۱۵ با  کرمان  استان  آب  نگهداری  مخزن 

کار  دستور  در  رفسنجان  در  گنجایش  مترمکعب 
تا ۲۲  این پروژه احداث شده و  از  است که نیمی 

بهمن امسال تکمیل خواهد شد.
نوقات  و  شرقی  حومه  مناطق  در  داد:  ادامه  وی 
مشکالت آب در حال برطرف شدن است و بخش 
زیادی از این مشکل رفع شده و در بخش نوق هم 
لوله گذاری شروع شده و امیدواریم مشکل جدی 

آب مهدی آباد نوق با حفر چاه جدید حل شود.
اشاره  با  انار در مجلس  و  نماینده مردم رفسنجان 
به مشکالت برق رفسنجان، گفت: سال گذشته سه 
میلیارد تومان اعتبار دولتی برای رفع افت ولتاژ برق 
این  پیگیر هستیم  و  رفسنجان جذب شد  مناطق 
مشکل به طورکلی حل شود امسال نیز مبلغ سه 
که  دادیم  درخواست  دولتی  اعتبار  تومان  میلیارد 
امیدواریم تخصیص و جذب شود و مشکالت حوزه 

برق رفسنجان به طورکلی مرتفع شود.
به گفته وی در سالهای ۹۵ و ۹۶ در مجموع ۳۲ 
برق  پروژه های  اجرای  برای  اعتبار  تومان  میلیارد 

رسانی به رفسنجان اختصاص و جذب شد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به 
نوسانات ارز در کشور و التهابات ایجادشده از ناحیه 
ارز در بازار، عنوان کرد: مدتی است کشور در آرامش 
به  ارز  ثبات نسبتاً خوبی پیش می رود و قیمت  و 
سمت کاهش حرکت می کند و امید است در حوزه 

سیاست خارجی هم اتفاقات خوبی در کشور بیفتد.
محمدی انارکی در خصوص امهال وام های کشاورزی 
توضیح داد: وام های کشاورزان پسته کاران که طی 
سال  مدت سه  به  دیده اند  اخیر خسارت  سال  دو 
امهال شد که اقدام خوبی برای کشاورزانی است که 

هیچ محصولی نداشتند.
وی افزود: طی دو سال گذشته بیش از ۹۵ درصد 
محصول پسته بر اثر تغییرات اقلیمی از بین رفت و 
کشاورزانی که وام هایی از بانک کشاورزی دریافت 
کرده بودند ۱۰۰ درصد امهال شده است و در برخی 

بانک های عامل هم این امهال در حال انجام است.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس با بیان این 
مطلب که در مورد وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان 
هم قرار است این افراد اصل وام را بپردازند و سود 
را دولت و دیرکرد را بانک ها ببخشند، اظهار کرد: 
تاکنون ۸۵۰ پرونده برای دریافت تسهیالت اصالح 
باغات در استان کرمان تشکیل شد که بخشی از این 
پرونده ها نتیجه بخش بود و کشاورزان وام دریافت 
کرده اند و بخشی دیگر از این پرونده ها نیز قرار است 
امسال با اعتبار تخصیص یافته ۵۰ میلیارد تومان 

برای استان کرمان پرداخت شود.
 ۱۶ ماده  مصوبه  در  شد:  یادآور  انارکی  محمدی 
هم اخیراً آمده است که افراد حقیقی و واحدهای 
تولیدی که تا ۵۰۰ میلیارد تومان وام گرفته باشند 
بخشیده  آنها  دیرکرد  و  سود  بپردازند  را  وام  اصل 

می شود.
وی به قیمت پسته اشاره کرد و گفت: با توجه به 
تبلیغات مسموم کشور رقیب نتوانستیم جایگاه خود 
را در بازار داشته باشیم از طرفی با توجه به اینکه ۹۵ 
درصد پسته صادراتی است تحریم ها فشار زیادی به 

تولیدکننده و صادرکننده وارد می کند.
ابراز  مجلس  در  انار  و  رفسنجان  مردم  نماینده 
داشت: ۷۳ هزار نفر اتباع افغانستانی از سرانه این 
شهرستان بهره مند می شوند و اشتغال را از نیروی 
نیروی  و  آموزشی  با کمبود فضای  ایرانی گرفتند، 
انسانی مجبور هستیم به هفت هزار و ۵۰۰ دانش 
آموز اتباع آموزش دهیم که امیدواریم وزارت کشور 
در این خصوص نگاه ویژه ای به شهرستان رفسنجان 

داشته باشد.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس:

از بزرگترین طرح جاده ای استان 
در رفسنجان  بهره  برداری می شود

برخی بانک های

 استان کرمان مانع 

ارائه تسهیالت

 مقاوم سازی هستند
گفت:  کرمان  استان  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
روستایی  مسکن  درصد   ۳۶ سازی  مقاوم 
و  است  گیری  پی  حال  در  مانده  باقی 
در  ساز  و  ساخت  کیفیت  خوشبختانه 
روستا ها بهتر شده است امابرخی بانک های 

استان مانع از این جذب هستند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه 
اکبر  علی  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
استان  مسکن  بنیاد  مدیرکل  نژاد  سلطانی 
برنامه ششم  احکام  با  کرمان گفت: مطابق 
توسعه قرار شد دویست هزار واحد مسکن 
سهم  که  شود  ساخته  کشور  در  روستایی 

استان کرمان، پانزده هزار واحد است.
مصوبه  طبق  اینکه  بیان  با  نژاد  سلطانی 
در  روستایی  مسکن  ساخت  برای  دولت، 
اعطای  به  موظف  عامل  بانک های  کشوِر، 
کارمزد  با  تومانی  میلیون   ۴۰ تسهیالت 
چهار درصد در روستا ها و شهر های زیر ۲۵ 
هزار نفر جمعیت هستند گفت: تاکنون به 
بانک تجارت ۲۰۰۰ سهمیه تخصیص یافته 
برای  است،  ابالغ شده  میزان  این  که همه 
بانک صادرات ۴۰۰ سهمیه اختصاص یافته 
بانک  به  ابالغ شده است و  که ۸۰ سهمیه 
تنها  که  تخصیص  سهمیه   ۶۰۰۰ نیز  ملی 
شده  ابالغ  استان  بانک  به  آن  درصد   ۱۰

است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان گفت: 
بانک ملت باوجود تخصیص ۲۸۷۰ سهمیه 
تاکنون ابالغی نداشته است، همچنین به 
بانک های رفاه و مسکن هر دو ۶۰۰ واحد 
اختصاص یافته است که بانک رفاه پنجاه 
درصد و بانک مسکن صد در صد سهمیه 

خود را ابالغ کرده اند.
گفت:  سپه  بانک  عملکرد  از  تشکر  با  او 
سهمیه   ۳۰۰۰ تعداد  نیز  سپه  بانک  به 
تخصیص داده شده که همه این سهمیه ها 
آن ها ۲۰۰  این  بر  و عالوه  اند  ابالغ شده 

سهمیه را نیز اضافه جذب کرده اند.
گفت:  کرمان  استان  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
روستایی  مسکن  درصد   ۳۶ سازی  مقاوم 
باقی مانده در حال پی گیری است اما برخی 

بانک های استان مانع از این جذب هستند.

کسب شش عنوان برتر توسط روابط عمومی گل گهر 
در جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی

مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات 
متخصصان  انجمن  همت  به  کشور  عمومی  روابط 
روابط عمومی ایران، در محل سازمان مدیریت صنعتی 
برگزار شد و با معرفی آثار و رتبه های منتخب به کار 

خود پایان داد. روابط عمومی  و امور بین الملل شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر موفق شد در این جشنواره در 

شش بخش رتبه برتر را کسب کند.
بخش های  در  دوم  رتبه  سرمقاله،  بخش  در  اول  رتبه 

مقاله، ویژه نامه و مصاحبه و رتبه سوم در بخش های 
عناوین  کتاب،  انتشار  از  حمایت  و  مکتوب  تبلیغات 
شرکت  بین الملل  امور  و  روابط عمومی  شده  کسب 

معدنی و صنعتی گل گهر در این جشنواره می باشد.
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گزارش »کرمان امروز« از خسارت شدید به دومین محصول استراتژیک کرمان و نابودی خرما در بخشی از استان؛

خشکیدگی خوشه های طال

سرویس خبر و گزارش کرمان امروز

اشاره:
کرمان   استان  خرماخیز  مناطق  کهنوج  و  جیرفت،بم 
به شمار می روند و کل سطح زیر کشت استان کرمان 
ارقام  و  است  هکتار   68413/2 محصول  نوع  این  در 
خرمای  شامل  کرمان  استان  در  محصول  این  تولیدی 
هلیله  خرمای  کروت،  خرمای  مضافتی،  خرمای  ربی، 
از سهم کل  ای و خرمای کلوته است که سهم استان 
تولید کشور 186/34 َ % واز کل صادرات کشور )1389( 
98/22 بوده است و    مقدار برداشت به طور متوسط در 

هر هکتار 997/4 تا 5 تن برآورد می شود.
جایگاه خرمای استان کرمان 

اما حال و روز این روزهای طالی سیاه استان کرمان 
خوب نیست و آنگونه که رییس سازمان جهاد کشاورزی 
شمال استان می گوید؛ گرمای بیش از حد در منطقه 
مناطق  در  خساراتی  و  خرما  خوشه  خشکیدگی  باعث 
شهرستان  در  خسارت  این  که  است  شده  خیز  خرما 
فهرج، ریگان و نرماشیر بیشتر است. این در حالی است 
برپایه همین  مناطق  این  خانوارهای  بیشتر  اقتصاد  که 
تهیه  گزارشی  زمینه  همین  است.در  استوار  محصول 

شده که در ادامه می خوانید...
تن  هزار  صد  از  بیش  با  ایران  شده،  ارائه  آمار  طبق 
صادرات  ساالنه خرما مقام نخست را درمیزان صادرات 
ایران  در  این محصول  زیر کشت  باشد. سطح  دارا می 
بین  در  که  است  برآورد شده  هکتار  هزار  حدود 240 
زیر  سطح  بیشترین  کرمان  استان  کشور  های  استان 

کشت را  به خود اختصاص داده است.
خریداران اساسی خرمای ایران بر اساس آمار گمرک 
روسیه،  کشورهای  اروپا  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
ترکیه، اذربایجان، سوئد، دانمارک، انگلیس و... می باشد.
در این میان استان کرمان، بیشترین سطح  زیر کشت 
از نظر تولید نیز جایگاه دوم  خرما در کشور را دارد و 
تولید خرما در کشور را  به خود اختصاص داده است. در 
جنوب و شرق استان کرمان بیشترین  سطح زیر کشت 

خرما  وجود دارد و نکته  قابل توجه اینکه 90 درصد از 
تولید خرما در استان کرمان از نوع مضافتی و مرغوب 

صادراتی است.
خشکیدگی قاتل هزاران تن محصول خرمای شرق!

استان  در  نخلستان  کشت  زیر  سطح  اینکه  وجود  با 
هوا  گرمای  امسال  اما  است  کشور  اول  رده  در  کرمان 
خسارت عمده ای به نخلستان های این استان وارد کرد 
و منجر به از بین رفتن 65 هزار تن خرما در این استان 
شد که البته رییس سازمان جهاد کشاورزی استان پیش 

بینی کرد این  رقم تا حدود 85 هزار تن برسد.
عباس سعیدی مدیرکل جهادکشاورزی شمال استان  
به شهرستان های شرقی  سفر  حاشیه  در  پیش  چندی 

باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گفتگو  در  استان 
خبرنگاران جوان  گفت:شدت خسارات در 4 شهرستان 
فهرج، ریگان، نرماشیر و بم خیلی گسترده تراز سال های 

گذشته است.
عارضه  اثر  در  خرما  خوشه های  افزود: خشکیدگی  او 
خشکیدگی  عارضه  میزان  و  می افتد  اتفاق  باال  دمای 

خرما در شهرستان های مختلف متفاوت بوده است.
سعیدی اظهارکرد: در نیمه مردادماه به مدت 3 روز 
را داشته  باعث شد که عارضه خشکیدگی  گرمای هوا 

باشیم.
اظهارکرد:  استان  شمال  جهادکشاورزی  کل  مدیر 
و شدت  گرما  دوره  طول  تیرماه  و  مرداد  در  متاسفانه 

 4 استان  شرق  نخلستان های  در  حرارت  درجه 
شهرستان ریگان، فهرج، نرماشیر و قسمتی از شهرستان 

بم عارضه خشکیدگی خوشه های خرما را داشتیم.
او تصریح کرد: عاملی دیگر نیز همچون زمان تلقیح، 
گرده افشانی، طوفان و سرما باعث خسارت شد که آن 
تاثیرگذار  استان  کاران شرق  نخیل  روی خسارات  هم 

بوده است.
تهیه  مفصلی  گزارش  زمینه  این  در  مهر  خبرگزاری 
آنها   با نخلداران  این گزارش در گفتگو  کرده است. در 
نبودن  بیمه  از  و  کرده  اشاره  اساسی  و  مهم  نکات  به 
از  جلوگیری  در  دولت  اشتباه  سیاست  و  ها  نخلستان 

صادرات محصول گفته اند.
۵۰ درصد محصول از بین رفته است

مجلس  در  کرمان  استان  شرق  نماینده  همچنین 
شورای اسالمی نیز در گفتگو با مهر اظهارکرد: مردم این 
مناطق با مشکالت جدی در زمینه خسارت گسترده به 
نخلستان های خرما مواجه شده اند و دستگاه های متولی 
به خصوص بیمه ها برای کمک به کشاورزان و حمایت 

از آنها اقدام کنند.
در  مناطق  برخی  در  افزود:  پناه  نیکزادی  اهلل  حبیب 
نشده  برداشت  نیز  خرما  کیلو  یک  نخلستان  هکتارها 
از  درصد   50 حداقل  تخریب  ما  بینی  پیش  و  است 

محصول سال جاری است.
قابل  نقش  کرمان  استان  شرق  خرمای  گفت:  وی 
غیر  محصوالت  زمینه  در  استان  ارزآوری  در  توجهی 
نفتی دارد و بخش قابل توجهی از نیاز بازار خارجی را 

تامین می کند.
ماه  در  خرما  صادرات  شدن  ممنوع  از  انتقاد  با  وی 
رمضان گفت: کشاورز اگر محصولش را در ماه رمضان 
ماه  تا  صادرات  برای  دیگر  سال  یک  باید  نکند  صادر 
رمضان سال بعد صبر کند و همین مساله که در سال 
گذشته روی داد بسیاری از فعاالن خرما را دچار مشکل 

کرد.
نیکزادی گفت: با خشک شدن محصول خرمای سال 
جاری بر عمق مشکالت افزوده شده است و مسئوالن و 
به خصوص بیمه ها باید برای حمایت از کشاورزان چاره 

اندیشی کنند.
گفت:  خرما  خوشه های  خشکیدگی  به  اشاره  با  وی 
این پدیده سال ها مردم را آزار می دهد و تاکنون طرح 
مشخصی برای کنترل این اوضاع ارائه نشده است و در 

سال جاری خسارت ها جبران ناپذیر است.

 حال و روز این روزهای طالی سیاه استان کرمان خوب نیست و آنگونه که رییس   
سازمان جهاد کشاورزی شمال استان می گوید؛ »گرمای بیش از حد در منطقه باعث 
خشکیدگی خوشه خرما و خساراتی در مناطق خرما خیز شده است که این خسارت در 
شهرستان فهرج، ریگان و نرماشیر بیشتر است« این در حالی است که اقتصاد بیشتر خانواده 
های این مناطق برپایه همین محصول استوار است و دولت باید فکری به حال کشاورزان 

فعال در این زمینه بکند و.....
آیا جهان در 

خویش داری!؟

جوامع  پیشرفت  سطح  از  شدن  گاه  آ
کرده و انسان را در مسیر حرکت و پویایی قرار  ذهن را باز 
می دهد تا برای فتح افق های تازه درتالش باشد اما هر 
گرچه  گون  گونا ک است. تبلیغات  افراط و تفریطی خطرنا
گاهی دادن به مردم بوده اما در نهایت سطح  در راستای آ
می  ایجاد  که  کاذبی  اعتماد  با  و  برده  باال  را  مردم  توقع 
کشاند زیرا نه  کند جامعه را به سوی یأس و ناامیدی می 
کردن از آن امکانات  همه ی مردم توان داشتن و استفاده 
که در تبلیغ نشان  را دارند و نه آن امکانات چنان قدرتی 
که برخی تبلیغ ها  داده می شود را دارند. بسیار متاسفم 
را باید دروغ محض دانست. تبلیغات همواره در انسان ها 
ک  گر این نیازها تامین نگردد دردنا کنند و ا نیاز ایجاد می 
ترین تراژدی ها را با خود به بار خواهد آورد و عامل اصلی 
از بین رفتن اراده ی آدم هاست. زندگی تبدیل به بازاری 
سطح  بردن  باال  که  صورتی  در  است  شده  تبلیغ  از  پر 
جدایی  از  بسیاری  به  منجر  و  بوده  طالق  عامل  توقعات 
های جسمی و عاطفی شده است و به جای اینکه جوانان 
خوش باور ما را در عرصه ی جنگ با زندگی قرار دهد در 
کرده  مبتال  حسرت  به  مظلومیت  و  محرومیت  ی  سایه 

است. حاال قضاوت با خودتان است.
تو را با چشم هایت می شناسم 

ولی آیا جهان در خویش داری؟!
امیدم ای سرآغاز شقایق

کوچه ها درویش داری  مرا در 

به قلم 
مهناز سعید 

یادداشت های 

گاه و بی گاه

محرم، یک رنگی

 یا حسین )ع(
به  اولین سالی بود که  بیرون آمد   پسرک صبح زود از خانه 
شد  خارج  که  خانه  از  گذاشت.  می  پا  مراسم  این  به  تنهایی 
کوچه ها رنگ و عطر دیگری داشت تقریبا همه جا سیاه پوش 
شده بود. دوان دوان خودش را به خیمه گاهی که در نزدیکی 
خانه شان برپا شده بود رساند و در آنجا علم های متفاوت که 
کلمه یا حسین )ع( و یا ابوالفضل بر آنها نوشته شده بود توجه 
اش را جلب کرد. جلو رفت و به رسم ادب نام حسین )ع( را 
در روی علم بوسید. بعد به چند نفر رسید که مودبانه دست به 
سینه جلوی حسینیه ایستاده و به همه احترام می گذاشتند. داخل 
پوشیده  خودش  مثل  مشکی  لباس  همگان  رفت  که  حسینیه 
بودند. مداح با صدای دلنوازی مرثیه می خواند که دل سنگ 
را هم آب می کرد. جمعیت به یاد امام حسین )ع( و شهادت 
معصومانه اش ناله هایی از ته دل سر داده و دیگر کسی در آن 
جمع نبود که بر دیگری برتری داشته باشد. همه بی ریا و یک 
دست در کنار هم برادرانه نشسته و منظم و یک نواخت بر سینه 
جماعت  همرنگ  هم  پسرک  و  دادند  جا  هم  او  به  زدند  می 
شد. همگان مانند سیلی خروشان یک صدا حسین، حسین می 
گفتند. از گذشت زمان هیچکس هیچ نفهمید تا این که موذن 
اذان داد و بعد همگی نماز خواندند و پس از نماز سفره های 
بزرگ پهن شد و برای همه و بدون کم و بیش یک نوع غذا 
آوردند نام حسین )ع( بر همه چیز رنگ و جالیی تازه داده بود 
همه خود را بنده خدا و خادم امام حسین می دانستند. سخنران 
می گفت که همه این برکات به خاطر وجود مقدس امام حسین 
بماند هیچ شکی  ابد  تا  اینکه  از  باوفایش است و  یاران  )ع( و 

نیست .

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

انواع سبک دلبستگی کودکتان را بشناسید
سرویس اجتماعی کرمان امروز

کمال پرهون روانشناس و مشاور در گفت وگو با خبرنگار 
خبرنگاران  باشگاه  اجتماعی  گروه  خانواده  و  ازدواج  حوزه 
گفت:  کودکان  دلبستگی  سبک  انواع  درباره  جوان، 
با  کودکی  دوران  در  گرفته  شکل   دلبستگی  سبک های 
آنچه در دلبستگی های عاطفی دوران بزرگسالی نشان داده 
می شود، یکسان نیستند و خلق وخوی فرد در دلبستگی او 

نقش دارد.
گفت:  ایمن،  دلبستگی  سبک  درباره  روانشناس  این 
کودکان دلبسته پس از ورود مادرانشان به اتاق بازی، خیلی 
زود مادر را به  عنوان پایگاهی امن برای کاوش مورد استفاده 
می کند،  ترک  را  اتاق  مادر  که  هنگامی   اما  می دهند،  قرار 
آشفته  آشکارا  گاهی  و  یافته  کاهش   آنان  اکتشافی  بازی 
او  از  فعاالنه  نیز  می گردد  باز  مادر  هنگامی که  و  می شوند 
استقبال کرده و یکی دو دقیقه نزدیک او باقی می مانند و 
هنگامی که از بودن او مطمئن شوند، بار دیگر مشتاقانه به 

کشف محیط اقدام می کنند.
او افزود: مادران به  عنوان فردی حساس و پاسخ دهنده به 
گریه ها و سایر عالئم کودک محسوب می شوند و هر زمان 

داشته  نیاز  مادرانشان  بخشی  آرامش  به  کودکان  این  که 
باشند، آن ها با محبت و عشق به نیاز های کودکان رسیدگی 

خواهند کرد.
پرهون درباره دلبستگی ناایمن- اجتنابی، بیان کرد:  این 
بی اعتنا  دارد،  حضور  که  هنگامی   والد،  به  نسبت  نوباوگان 
هستند و زمانی که والدشان آن ها را ترک می کند، معموالً 
واکنش  والد خود  مانند  غریبه  فرد  به  و  نمی شوند  ناراحت 
نشان می دهند و وقتی که والد آن ها را بلند می کند، اغلب 

به او نمی چسبند.
دلبستگی  سبک های  دیگر  از  داد:  ادامه  روانشناس  این 
ناایمن در کودکان، سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا است 
لحظه  همان  در  مادر  بازگشت  هنگام  در  که شیرخوارگان 
مثال،  برای  می کنند،  پرهیز  جسمانی  ارتباط  برقراری  از  
ابتدا گریه می کنند تا مادران آن ها را بغل کنند، سپس با 
عصبانیت پیچ وتاب می خورند تا از آغوش مادر رهایی یابند.
نیز  نیافته(  )سازمان  ناایمن-آشفته  دلبستگی  افزود:  او  

این کودکان در  ناایمن است که  از سبک های دلبستگی 
آشفته  فردی  عنوان  به   و  نمی گیرند  جای  گروهی  هیچ 
شناخته می شوند، چرا که شیرخوارگان گروه آشفته اغلب 
این کودکان  رفتار متناقضی را نشان می دهند، برای مثال 
به مادر نزدیک می شوند، در حالی  که سعی می کنند به او 
نگاه نکنند، یا به او نزدیک می شوند و سپس رفتار اجتنابی 
همراه با بی توجهی نشان می دهند و یا پس از آرام شدن 
از آن ها فاقد احساس یا  ناگهان گریه سر می دهند، برخی 

افسرده به نظر می رسند.
نظر  به  گیج  کودکان  این  کرد:  تصریح  روانشناس   این 
می رسند و گاهی اوقات در حضور پرستار سردرگم یا نگران 
هستند و مطالعات متعددی نشان داده اند که رفتار ناسازگار 
سبک  این  آمدن  پدید  عامل  می تواند  والدین  جانب  از 

دلبستگی باشد.
ناایمن- دلبستگی  زمینه  در  دیگر  پژوهش های  افزود:  او 

به صورت  که  هم  والدینی  که  داده اند  نشان  نیز  آشفته 
عامل ترس و هم عامل اطمینان برای کودکانشان جلوه گر 
می شوند، در پیدایش این سبک دلبستگی در کودکان نقش 
از کنار والدین بودن هم احساس ترس  دارند، زیرا کودک 
او  به سردرگمی  امر  این  و  و هم احساس آسایش می کند 

می انجامد.

آگهی مزایده عمومی )نوبت دوم(
شــرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان کرمان در نظر دارد دو باب هتل در مشهد )یک باب هتل سحاب واقع 
در طرقبه به آدرس: طرقبه - روبروی پمپ بنزین - جاده حصار گلســتان - بعد از پل آهنی اول ســمت راست 
و یــک باب هتل آپارتمان آریانا به آدرس مشــهد: بلوار امام رضا )ع( - امام رضــا )ع( 16 نبش عنصری 8( به 
فروش برساند. ضمنا جهت کسب اطالع بیشتر از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز کاری با شماره تلفن همراه: 
09133957457 آقای اســدی و شــماره تلفن های دفتر مرکزی کرمان: 32261296 - 32262327- 034 

تماس حاصل نمایید.
ساعت بازدید هتلهای مذکور از 8 تا 12 به مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی می باشد.

شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان 
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فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار
در اجرای ماده )27( قانون الحاقی برخی از مواد به قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت)2( و دســتورالعمل شــماره 586206 مورخ 95/4/5 اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان در نظر دارد پروژه/ پروژه های ذیل را 
از طریق فراخوان عمومی به بخش غیر دولتی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد در صورت عالقمندی به ســرمایه گذاری در هر یک از پروژه/ پروژه ها با مراجعه به اداره کل ورزش و جوانان اســتان کرمان به 

نشانی ذیل نسبت به تهیه اسناد مربوطه در مهلت مقرر در فراخوان شرکت نمایند.

میزان سرمایه گذاری نشانی پروژهنام پروژهردیف
)میلیون ریال(

میزان سپرده شرکت در فراخوانمدل قرارداد واگذاری

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(25000شهرستان ارزوئیهتکمیل زمین چمن مصنوعی ارزوئیه1

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(7000شهرستان ارزوئیهتکمیل زورخانه ارزوئیه2

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(200شهرستان انارتکمیل سالن ورزشی روستای محمد آباد ساقی3

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(3000شهرستان اناراحداث زمین چمن مصنوعی لطف آباد4

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(200شهرستان انارسالن بانوان انار5

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(17500شهرستان بافتتکمیل چمن فوتبال شهید شهابی6

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(4000شهرستان بافتتکمیل چمن مصنوعی خبر7

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(50شهرستان بافتتکمیل سالن ورزشی بزنجان8

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(25000شهرستان بردسیرتکمیل سالن روستای نارپ9

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(25000شهرستان بردسیرتکمیل سالن روستای شیرینک10

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(24000شهرستان بردسیرتکمیل سالن روستای باغابر11

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(2000شهرستان بردسیرتکمیل سالن سقف کوتاه12

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(19300شهرستان بردسیراحداث زورخانه گلزار13

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(2500شهرستان بمتکمیل زمین چمن استادیوم بروات14

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(3500شهرستان بمتکمیل سالن روستای باغچمک15

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(26800شهرستان بماحداث خانه جوان16

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(1500شهرستان بمتکمیل چمن مصنوعی سید طاهرالدین17

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(4000شهرستان جیرفتتکمیل سالن  روستای ده پیش سفلی18

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(10000شهرستان جیرفتاحداث سالن علی آباد19

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(38500شهرستان جیرفتاحداث خانه جوان20

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(13000شهرستان جیرفتتکمیل استادیوم زحمتکشان21

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(11000شهرستان جیرفتتکمیل استادیوم تختی22

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(37000شهرستان رابراحداث زمین چمن مصنوعی23

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(7000شهرستان راوراحداث زورخانه24

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(25000شهرستان راورتکمیل سالن حرجند25

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(1500شهرستان رفسنجانتکمیل سالن سقف کوتاه بهرمان26

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(2000شهرستان رفسنجانتکمیل سالن الهیجان27

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(23000شهرستان رفسنجانتکمیل سالن قاسم آباد28

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(1000شهرستان رفسنجانتکمیل سالن ورزشی مسابقاتی29

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(6500شهرستان رفسنجانتکمیل سالن ورزشی رکن آباد30

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(50000شهرستان رفسنجانتکمیل استخر بهرمان31

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(25000شهرستان رفسنجانتکمیل سالن ورزشی فردوسیه32

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(7000شهرستان رفسنجانتکمیل سالن ورزشی جهان آباد33

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(6000شهرستان رفسنجانتکمیل سالن ورزشی اودج34

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(3500شهرستان رفسنجانتکمیل سالن ورزشی همت آباد35

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(300شهرستان رفسنجانتکمیل سالن ورزشی احمد آباد36

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(4500شهرستان رفسنجانتکمیل چمن مصنوعی تختی37

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(4000شهرستان رودبار جنوبتکمیل استادیوم ورزشی شماره 381

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(7000شهرستان رودبار جنوبتکمیل استادیوم ورزشی شماره 393

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(6000شهرستان رودبار جنوباحداث سالن ورزشی سولوئیه40

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(500شهرستان ریگانتکمیل سالن ورزشی محمد آباد41

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(26000شهرستان ریگانتکمیل چمن مصنوعی42

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(4000شهرستان ریگانتکمیل استادیوم ورزشی شماره 432

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(9000شهرستان زرندتکمیل سالن ورزشی شهرک شهید باهنر44

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(11000شهرستان زرندتکمیل سالن ورزشی محمد آباد45
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توضیحات:
1- دریافت اسناد فراخوان: کلیه متقاضیان الزم است در ساعات اداری از تاریخ 98/06/11 الی 98/06/28 تا پایان وقت اداری با مراجعه به اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان به نشانی بلوار جمهوری بعد 
از ســه راه هوانیروز با ارائه تضامین بانکی تضمین شــده یا فیش واریزی به مبلغ 5 درصد از میزان      ســرمایه گذاری به حساب شماره 2170553815007 نزد بانک ملی به نام اداره کل ورزش و جوانان استان 

کرمان)خزانه معین( نسبت به دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند.
2- مهلت بازدید از پروژه: هر یک از متقاضیان می توانند از تاریخ  98/06/11 تا 98/06/28 با مراجعه به نشانی پروژه مورد نظر خود از وضعیت پروژه مطلع گردند.

3- مهلت تکمیل و ارائه اســناد فراخوان: متقاضیان می بایســت حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ  98/06/28 با تکمیل اسناد فراخوان آن را در پاکت مربوطه قرار داده و به صورت در بسته 
اسناد موصوف را به دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان در ازای رسید تحویل نمایند.

4- موعد بازگشایی اسناد فراخوان: در تاریخ 98/06/31 راس ساعت  10 صبح  کلیه پاکات متقاضیان در محل اداره کل ورزش و جوانان بازگشایی خواهد شد.
5- اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.

6- شماره تلفن 03432818501 الی 03432818503 داخلی 203 حداکثر تا تاریخ  98/06/28 آماده ی پاسخگویی به سواالت متقاضیان خواهد بود. 584936
                        روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان 

میزان سرمایه گذاری نشانی پروژهنام پروژهردیف
)میلیون ریال(

میزان سپرده شرکت در فراخوانمدل قرارداد واگذاری

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(26000شهرستان زرنداحداث خانه جوان46

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(2000شهرستان زرندتکمیل سالن ورزشی یزدان شهر47

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(200شهرستان سیرجانتکمیل سالن ورزشی نجف شهر48

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(3000شهرستان سیرجاناحداث سالن ورزشی سعید آباد49

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(850شهرستان سیرجانبازسازی سالن انقالب مکی آباد50

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(4000شهرستان سیرجاناحداث زمین چمن مکی آباد51

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(700شهرستان سیرجانتکمیل سالن ورزشی محمود آباد52

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(3000شهرستان سیرجانتکمیل سالن کشتی53

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(2000شهرستان سیرجانتکمیل سالن سقف کوتاه54

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(25000شهرستان سیرجانتکمیل مجموعه امام علی)ع(55

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(6000شهرستان سیرجانتکمیل سالن شماره 1 مجموعه امام علی)ع(56

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(4000شهرستان سیرجاناحداث زمین چمن مصنوعی سعید آباد57

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(2000شهرستان شهربابکتکمیل سالن ورزشی خرسند58

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(21000شهرستان شهربابکاحداث خانه جوان59

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(800شهرستان شهربابکتکمیل سالن سقف کوتاه60

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(23000شهرستان عنبر آبادتکمیل زمین چمن مصنوعی شهدا حسین آباد61

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(1500شهرستان عنبر آبادتکمیل و تجهیز سالن ورزشی شهید مختاری62

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(20000شهرستان فاریابتکمیل چمن مصنوعی63

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(16000شهرستان فهرجاحداث چمن مصنوعی64

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(500شهرستان فهرجتکمیل سالن ورزشی اسماعیل آباد65

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(12000شهرستان قلعه گنجتکمیل چمن مصنوعی66

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(1500شهرستان کرماناحداث زورخانه67

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(1500شهرستان کرمانتکمیل سالن ورزشی فرح آباد68

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(17000شهرستان کرمانتکمیل زمین چمن مصنوعی ماهان69

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(1200شهرستان کرمانتکمیل زمین چمن مصنوعی محی آباد70

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(200شهرستان کرمانتکمیل سالن ورزشی هوتک71

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(12000شهرستان کرمانتکمیل زمین چمن مصنوعی شهداد72

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(25000شهرستان کرمانتکمیل خانه سنگنوردی73

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(1500شهرستان کرمانتکمیل سالن ورزشی باغین74

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(6000شهرستان کوهبنانتکمیل سالن ورزشی ده علی75

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(2000شهرستان کوهبنانتکمیل سالن مسابقاتی76

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(2000شهرستان کهنوجتکمیل زمین چمن طبیعی77

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(26500شهرستان کهنوجاحداث خانه جوان78

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(500شهرستان کهنوجتکمیل زمین مینی فوتبال چمن مصنوعی79

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(2000شهرستان کهنوجتکمیل زمین مینی فوتبال چمن مصنوعی زه80

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(28600شهرستان منوجانتکمیل زمین چمن مصنوعی81

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(2000شهرستان منوجانتکمیل زمین مینی چمن مصنوعی بجگان82

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(26500شهرستان نرماشیرتکمیل زمین چمن مصنوعی83

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(8000شهرستان نرماشیرتکمیل سالن ورزشی نظام شهر84

5 درصد میزان سرمایه گذاری/ ضمانت نامه بانکی تضمین شدهBOT ) ساخت، تجهیز، بهره برداری و انتقال به    سرمایه گذار(12000شهرستان نرماشیرتکمیل زورخانه85
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گروگان گیری ۵۰۰ 
هزاردالری درفرودگاه

رئیس یک شرکت خصوصی در بازگشت از سفر خارجی نمی دانست در 
فرودگاه امام )ره( در دام گروگان گیران خواهد افتاد.

چهار  با همدستی  که  مدیرعامل  آقای  این  کارمند  مشرق،  گزارش  به 
دوستش به آدم ربایی اقدام کرده بود، در ازای آزادی وی ۵۰۰ هزار دالر 

درخواست کرد.
یک گروگان گیری

رسیدگی به این پرونده از مهر سال ۹۶ به دنبال شکایت رئیس یک 
آگاهی  پلیس  مأموران  کار  دستور  در  نام سامان  به  شرکت خصوصی 

قرار گرفت.
را  خودشان  که  جوان  مرد  چهار  شد  پلیسی مشخص  بررسی های  در 
کارآگاه معرفی کرده بودند، رئیس شرکت را ربوده و در ازای آزادی او ۵۰۰ 

هزار دالر پول خواسته بودند.
بهانه پرداخت پول  به  با تیزهوشی و  ربایی سامان  این آدم  در جریان 
مطلع  ماجرا  از  را  کارمندان  اشاره،  با  و  می کشاند  شرکت  به  را  آن ها 
لو  اخاذی  ماجرای  و  می دهند  اطالع  پلیس  به  نیز  آن ها  که  می کند 

می رود.
رئیس شرکت در تشریح شکایت اش به ماموران گفت: من صاحب یک 
شرکت خصوصی هستم و وضع مالی خوبی دارم. مدتی به سفر خارج 
از کشور رفته بودم، وقتی از سفر بازگشتم در فرودگاه امام )ره( چند مرد 
ناشناس راهم را بستند و خودشان را مامور پلیس آگاهی معرفی کردند.

وی افزود:آن ها گفتند به فرار مالیاتی و پول شویی متهم هستم و دستور 
جلب مرا دارند. سپس به زور مرا سوار یک ماشین کردند و در ازای آزادی 
من ۵۰۰ هزار دالر پول خواستند. با این پیشنهاد فهمیدم در تله ماموران 
قالبی گرفتار شده ام. من به آن ها گفتم ۵۰۰ هزار دالر ندارم و به همین 

دلیل حدود چهار ساعت مرا در خیابان های تهران گرداندند.
سامان گفت: من با آن ها صحبت کردم و گفتم چنین پولی ندارم تا این 
که موافقت کردند در ازای پرداخت ۵۰ هزار دالر مرا آزاد کنند. سپس 
گفتم این مبلغ در گاوصندوق شرکت است که برای برداشت آن باید با 

هم به شرکت برویم تا آن را از حسابداری تحویل بگیرم.
مرد گروگان گفت: وقتی به شرکت رفتیم به حسابداری دستور دادم مبلغ 
۵۰ هزار دالر بپردازد و با اشاره به کارمندانم فهماندم که در تله گرفتار 
مأمور قالبی  و چهار  را خبر کردند  پلیس  آن ها  موقع  ام. همان  شده 

بازداشت شدند.
اعتراف

با این شکایت، پلیس به بازجویی از متهمان پرداخت و مشخص شد 
فرهاد کشیده  نام  به  کارمندان شرکت سامان  از  یکی  را  اخاذی  نقشه 

است.
وی  شد.  بازداشت  و  ردیابی  نیز  فرهاد  پلیسی،  اقدامات  با  زود  خیلی 
میلیاردی  چند  حساب  گردش  روزانه  شرکت  رئیس  دانستم  گفت:می 
دارد. به همین دلیل با همدستی چهار نفر از دوستانم تصمیم گرفتیم 
متهم کیفرخواست  پنج  برای  فرهاد  اعتراف های  با  کنیم.  اخاذی  او  از 
صادر و پرونده آن ها برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک 

استان تهران فرستاده شد.
در دادگاه

این گروگان گیران در حالی از خود دفاع کردند که پیشتر رضایت شاکی 
را گرفته و همگی با قرار وثیقه آزاد بودند.

وقتی فرهاد در جایگاه ویژه ایستاد گفت: من کارمند شرکت بودم و از 
وضعیت مالی رئیس شرکت اطالع داشتم. به همین دلیل از دوستانم 
دستگیر  برسد  ما  دست  به  پولی  که  این  از  قبل  اما  خواستم،  کمک 

شدیم. من اتهام آدم ربایی را هم قبول ندارم.
دیگر متهمان نیز جرم آدم ربایی را انکار کردند و گفتند که از اخاذی 

چیزی نصیب شان نشده است.
بنابر این گزارش، در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا رای صادر 

کنند.

لیپوساکشن مرگبار 
در کلینیک خصوصی

 
جان  لیپوساکشن  جراحی  عمل  از  بعد  که  میانسال  زن  مرگ  پرونده 
باخته بود با شکایت همسرش مبنی بر قتل عمدی وارد مرحله تازه ای 

از تحقیقات شد.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایران،  چندی قبل زن 47 ساله ای 
به نام پریسا تصمیم به انجام عمل لیپوساکشن گرفت. اما همه پزشکان  
عنوان کردند که اضافه وزن او آنقدر زیاد نیست که به عمل جراحی نیاز 
داشته باشد.اما پریسا سرانجام با جست و جو در اینستاگرام و فضای 
مجازی پزشک مورد نظرش را پیدا کرد و به مطبش در خیابان اندرزگو 
رفت. پس از معاینات اولیه پزشک جراح برایش وقت عمل تعیین کرد و 
صبح روز 11 آذر سال ۹7 پریسا به اتاق عمل کلینیک زیبایی خصوصی 

رفت و بعد از ۵ ساعت عمل از اتاق خارج شد.
همسر پریسا گفت: وقتی می خواستیم همسرم را ترخیص کنیم گفتند 
باید یک شب در کلینیک بماند. فردای آن روز برای ترخیص رفتم اما 
باز هم یک روز دیگر همسرم را نگه داشتند و درنهایت بعد از دو روز 
پریسا ترخیص شد. اما به محض اینکه به خانه آمد حالش بد شد و او 

را به بیمارستان بردیم.
او ادامه داد: همسرم ساعت ۶ عصر سومین روز پس از عمل جراحی 
در تاریخ 14 آذر فوت کرد. چند روز بعد از کادر درمانی کلینیک شکایت 
کردم و پرونده ای در دادسرای جرایم پزشکی تشکیل شد. با تحقیقاتی 
که از کادر درمان انجام شد، کارشناسان دریافتند پزشکی که خودش را 
متخصص جراحی زیبایی معرفی کرده بود جراح عمومی بوده و مهم 
تر از آن اینکه عمل لیپوساکشن را دستیارش که تکنیسین اتاق عمل 
و  دکتر  از  خبر شدم  با  ماجرا  این  از  که  زمانی  است.  داده  انجام  بوده 
دیگر کمیسیون  از سوی  قتل عمد شکایت کردم.  به خاطر  تکنیسین 
عمل  پریسا،  مرگ  پرونده  بررسی  از  پس  پزشکی  کارشناسان  نفره   ۵
تشخیص  جراحی  علمی  و  فنی  موازین  رعایت  بدون  را  لیپوساکشن 
داده و اعالم داشتند جراح مورد نظر فاقد مهارت الزم بوده است و قصور 

پزشک را در مرگ زن میانسال 1۰۰ درصد اعالم کردند.
عمد  قتل  به  پزشکی  قصور  از  پریسا  که شکایت همسر  آنجایی  از   
تبدیل شده بود، پرونده با قرار عدم صالحیت به دادسرای جنایی تهران 
ارجاع شد. بازپرس جنایی پس از مطالعه پرونده دستور احضار پزشک 
و تکنیسین اتاق عمل را صادر کرد. همچنین دستور داد که دوباره از 

شاهدان عمل جراحی زن جوان تحقیقات صورت گیرد.

سخنگوی وزارت کشور:  
کن مذهبی جرم است کمک داوطلبان انتخابات به اشخاص، خیریه ها و اما

مثل  جرایمی  گفت:  کشور  وزارت  سخنگوی 
و  نقدی  های  کمک  رای،  فروش  و  خرید 
غیرنقدی و توزیع اقالم و لوازم توسط داوطلبان 
انتخابات مجلس جرم بوده و در مرحله رسیدگی 

به صالحیت ها مدنظر قرار می گیرد.
ایسنا  با  گو  و  گفت  در  سامانی  سلمان  سید 
شورای  مجلس  انتخابات  قانون  اینکه  بیان  با 
نهم  مجلس  پایان  از  قبل  روز  چهار  اسالمی 
اصالح   95 سال  خرداد  سوم  تاریخ  در  یعنی 
این  با  انتخاباتی  هیچ  تاکنون  کرد:  اظهار  شد، 
نشده  برگزار  مجلس  انتخابات  قانون  اصالحیه 
است و انتخابات پیش رو اولین انتخاباتی خواهد 

بود که براساس این قانون اجرا خواهد شد.
اعمال  انگاری  جرم  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 

مجلس  انتخابات  قانون  اصالحیه  در  شده 
تصریح کرد: اقدام برای خرید و فروش مستقیم 
که  لوازمی  و  اقالم  توزیع  رای،  غیرمستقیم  و 
برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد 
اشخاص،  به  غیرنقدی  و  نقدی  های  کمک  و 
اماکن عمومی و مذهبی، هیات ها و امور خیریه 
انتخابات جرم انگاری شده  بعد از ثبت نام در 
است که در قوانین قبلی با این صراحت نبوده 

است.
کرد:  تاکید  کشور  وزارت  هماهنگی  معاون 
با  نظارت  و  بازرسی  های  هیات  وزارت کشور، 
حساسیت ویژه ای این موارد را رصد کرده و اگر 
صالحیت  به  رسیدگی  در  شود،  انجام  تخلفی 

داوطلبان مدنظر قرار می گیرد.

تکلیف  تعیین  از  بهداشت  وزارت  آموزشی  معاون 
تا  داخل  به  پزشکی  دانشجویان  انتقال  پرونده های 
گفت: در حال حاضر حدود  و  داد  پایان شهریور خبر 
را  داخل  دانشگاه های  به  انتقال  برای  پرونده   ۳۰۰۰
با  گو  و  گفت  در  الریجانی  باقر  دکتر  می کنیم.  بررسی 
کرد: دانشجویان  ایسنا ضمن بیان این مطلب اظهار 
ج  که مشغول تحصیل در خار رشته های علوم پزشکی 
که  باشند  داشته  ریزی  برنامه  باید  هستند  کشور  از 

از  بعد  تا  کنند،  آن دانشگاه تحصیل  در  پایان دوره  تا 
دانشگاه های  به  ورود  امتحانات  در  دوره  این  اتمام 
کرد: سیاست  کنند. وی در ادامه تصریح  کشور شرکت 
رشته های  دانشجویان  است  این  بهداشت  وزارت 
برتر  استعدادهای  آموزان  دانش  بین  از  پزشکی  علوم 
در  که  دانشجویانی  جهت  همین  به  شوند  انتخاب 
کشور  از  ج  خار دانشگاه های  پزشکی  علوم  رشته های 
هستند برای انتقال به دانشگاه های داخل در رقابت 

کنکوری قرار دارند. سنگینی با دانش آموزان 
تعداد  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزارت  آموزشی  معاون 
مشغول  پزشکی  علوم  دانشجویان  از  پرونده  هزار   ۱۰
به  انتقال  برای  خارجی  دانشگاه های  در  تحصیل  به 
است،  شده  ثبت  خانه  وزارت  این  در  کشور  داخل 
افزود: از این تعداد حدود ۷ هزار پرونده از دانشگاه ها 
معتبر است و ۳ هزار پرونده دیگر از سوی دانشجویانی 
تحصیل  معتبر  غیر  دانشگاه های  در  که  شده  ثبت 

به داخل  انتقال  پرونده  افراد  این  برای  ما  و  می کنند 
تشکیل نداده ایم.

کید بر اینکه در حال حاضر پرونده حدود  الریجانی با تا
۳ هزار متقاضی انتقال به دانشگاه های داخل در حال 
کار نقل و انتقال بیش  کنون  کرد: تا بررسی است، اظهار 
از ۱۰۰۰ پرونده انجام شده است و ما سعی می کنیم تا 
قبل از پایان شهریور وضعیت تمامی پرونده ها تعیین 

تکلیف شود.

که با اصرار مادرش برای رهایی از فقر و تنگدشتی  پسری 
زندگی  داستان  اسرار  بود،  کرده  ازدواج  پولدار  دختر  با 

کرد. خود را فاش 
بر  مبنی  در پی شکایت همسرش  که  ای  مرد ۳۸ ساله 
احضار  کالنتری  به  طالق  درخواست  و  نفقه  نپرداختن 
شده بود درباره ماجرای ازدواجش با یک دختر پولدار به 
گفت:  کالنتری پنجتن مشهد  مشاور و مددکار اجتماعی 
های  هزینه  تامین  برای  که  بود  پدرم  سوم  زن  مادرم 
کرد  کارگری می  زندگی اش در منازل خانواده های پولدار 
که آخرین فرزند پدرم بودم با سختی و بدبختی  من هم 
گرفتم و  و تالش های شبانه روزی مادرم باالخره دیپلم 

خدمت سربازی ام را به پایان رساندم.
کلفت آنها بود که مادرم  کردم  با دختری ازدواج 

از این  گوید: مادرم دوست داشت برای رهایی  وی می 
کلفت  او  که  کنم  ازدواج  دختری  با  تنگدستی  وضعیت 
به  که  بودند  ثروتمندی  خانواده  ها  آن  بود.  منزلشان 
همین  به  نگریستند.  می  خدمتکار  و  نوکر  چشم  به  ما 
کارمند ارشد یک شرکت بزرگ  دلیل مادرم مرا نزد آن ها 
گاهی  و  بودم  بیکار  من  که  حالی  در  بود  کرده  معرفی 
سرگذر برای امور ساختمانی یا خدماتی می رفتم خالصه 
هایش  سماجت  با  حالی  در  را  خانواده  آن  دختر  مادرم 

که من در برابر دروغ ها و غلوهای  کرد  برایم خواستگاری 
با  خانواده  آن  باالخره  که  این  تا  کردم.  سکوت  او  بزرگ 
اما  شدند  ازدواج  این  به  راضی  هایشان  مخالفت  همه 
چند ماه بعد از برگزاری مراسم عقدکنان وقتی فهمیدند 
عالف  و  بیکار  جوانی  هم  من  و  دارد  زن  چند  پدرم  که 
به  آن ها  به شدت عصبانی شدند در عین حال  هستم 
که خانواده سرشناسی بودند برای حفظ آبرو و  خاطر این 
اعتبارشان یک سال به من فرصت دادند در یک شرکت 

کنم. کاری پیدا 
به خاطر چشم چرانی و برقرار رابطه خیابانی تصادف 

کردم
های  سفارش  با  خالصه  گوید:  می  ادامه  در  مرد  این 
مشغول  خصوصی  شرکت  یک  در  دوستانش  و  پدرزنم 
گونه زندگی مشترک من و »ماندانا« آغاز  کار شدم و این 
خوب  بسیار  سال  سه  حدود  تا  ام  زندگی  اوضاع  شد. 
من  از  خودشان  آبروی  خاطر  به  همسرم  خانواده  و  بود 
که روزی سوار بر موتوسیکلت  کردند تا این  حمایت می 
کرده را در خیابان دیدم و به قصد  زنی بدحجاب و آرایش 
قرار  کنارش  در  خیابانی  رابطه  برقراری  و  چرانی  چشم 
کامیون  گهان با یک دستگاه  گرفتم اما در همین هنگام نا
که دست و  کردم و نقش بر زمین شدم در حالی  تصادف 

پایم شکسته بود یک ماه در بیمارستان بستری شدم.
از بیمارستان به خانه رفتم  گوید: وقتی  ادامه می  او در 
کاهش  گذراندم پدر و مادرم برای  و دوران نقاهت را می 
ک  دردهایم به من مواد مخدر سنتی از نوع شیره و تریا
مواد  به  شدیدی  وابستگی  دلیل  همین  به  دادند  می 
دوباره  بعد  ماه  چند  حال  عین  در  اما  کردم  پیدا  مخدر 
که روزی رئیس شرکت تصمیم  به سرکار بازگشتم تا این 
کارگران اخراجی  که نام من هم جزو  گرفت  به تعدیل نیرو 

بود.
بیشتر درآمدم صرف هزینه های مواد مخدر می شد

به بعد اختالفات  روز  از آن  گوید:  این مرد ۳۸ ساله می 
دیه  پول  با  هم  باز  ولی  گرفت  شدت  ما  خانوادگی 
روزگارم  تا  خریدم  مسافرکشی  برای  خودرویی  تصادف، 
فروش  و  پدرزنم  کمک  با  نیز  دیگر  سوی  از  بگذرانم.  را 
برای  خوبی  زندگی  تا  ساختم  منزلی  همسرم  طالهای 
کنم ولی بیشتر درآمدم صرف  همسر و دو فرزندم فراهم 
خواسته  توانستم  نمی  و  شد  می  اعتیادم  های  هزینه 
او در خانه  که  کنم چرا  برآورده  را  نیازهای همسرم  و  ها 
پدرش از هر نوع امکانات رفاهی و تفریحی برخوردار بود 
کرد. من  به همین دلیل همواره مرا سرزنش و تحقیر می 
کتک  را  او  شدم  می  عصبانی  ها  حقارت  این  از  که  هم 

که باز پدر و برادرش سراغم می آمدند و مرا زیر  می زدم 
گرفتند من هم از ترس ماجرای اعتیادم  مشت و لگد می 

کردم. همواره سکوت می 
بیش از حد تحقیر می شدم

ترک  به  باالخره دو سال قبل تصمیم  گفت:  ادامه  او در 
نشوم  تحقیر  اعتیادم  خاطر  به  حداقل  تا  گرفتم  اعتیاد 
مرا  خیابان  و  کوچه  در  و  نکرد  تغییر  همسرم  رفتار  ولی 
و  به دختر  او حتی  قرار می داد.  و فحاشی  توهین  مورد 
که  کنند چرا  که به من بی احترامی  پسرم یاد داده است 

از یک خانواده فقیر هستم و درآمدی ندارم.
شب ها در خودرو می خوابیدم 

دلیل  به  گاهی  گفت:  مددکاری  مشاور  به  ادامه  در  وی 
می  خودرو  داخل  را  ها  شب  مشاجره  و  درگیری  از  فرار 
گاهی خانواده ام را برای تفریح به منطقه طرقبه  خوابم و 
ج  مخار کفاف  درآمدم  این  وجود  با  برم  می  شاندیز  و 
را  همسرم  های  هزینه  توانم  نمی  و  دهد  نمی  را  زندگی 
طالق  درخواست  ماندانا  حال  همین  در  کنم،  تامین 
ج زندگی اش را نمی پردازم  که مخار داده و مدعی است 
ولی من نمی خواهم فرزندانم مانند من روزگارشان سیاه 
شود و سایه پدر و مادر باالی سرشان نباشد. حاال هم 

که چرا …. پشیمانم 

معاون آموزشی وزارت بهداشت خبر داد:
تعیین تکلیف پرونده های نقل و انتقال دانشجویان پزشکی به دانشگاه های داخل تا آخر شهریور

ازدواج با دختر پولدار برای رهایی از فقر

خبر

پاسخ ظریف به پمپئو:  
ما به همه و هر خریداری نفت خواهیم فروخت

قصاص برای مردی که رئیس اداره برق را آتش زد

وزیر  اظهارات  به  واکنش  در  ظریف  جواد  محمد 
امورخارجه آمریکا تاکید کرد: ما به همه و هر خریداری 

نفت خواهیم فروخت.

مطلبی  در  ایران  امورخارجه  وزیر  ایسنا،  گزارش  به 
در صفحه توییتر خود در این ارتباط نوشت : »ایاالت 
متحده ابزارهای دفاعی را از ما دریغ داشت، ما موشک 

متحده،  ایاالت  است.  متحده شاکی  ایاالت  و  ساختیم 
سوخت هسته ای را از ما دریغ کرد، ما آن را ساختیم و 
ایاالت متحده شاکی است. اکنون ایاالت متحده مشغول 

دزدی دریایی و تهدید است تا مانع فروش نفت ایران 
به مشتریان سنتی خود شود. ُغر نزنید آقای پمپئو! ما 

به همه و هر خریداری نفت خواهیم فروخت.«

ایران نوشت: مرد آتش افروز که در اقدامی جنون آمیز 
ناحیه 2 مشهد  برق  اداره  بنزین روی مدیر  با ریختن 
قصاص  به  دادگاه  سوی  از  بود  شده  وی  قتل  باعث 

محکوم شد.
این حادثه روز 25 بهمن سال 96 در شهر مشهد رخ 
داد. یکی از مشترکان شرکت توزیع نیروی برق مشهد 
امور  ساختمان  به  بنزین  مقداری  داشتن  دست  در  با 
برق ناحیه 2 این شهرستان مراجعه و پس از مشاجره 
با رئیس اداره ناگهان بنزین را روی وی و چند نفر از 

همکارانش خالی کرد و کبریت کشید.
اثر این حادثه جعفر حقگو رستمی - مدیر اداره -  بر 
از  دچار سوختگی شدند. پس  کارکنان  از  نفر  و چند 
شد  آغاز  درمانی  روند  رضا  امام  بیمارستان  به  انتقال 
اما حدود دو هفته بعد مدیر اداره که دچار 40 درصد 
سوختگی شده بود بر اثر شدت سوختگی و مشکالت 
تنفسی جان باخت. بر حسب دادنامه صادره، متهم بعد 
درباره  و  داشته  اعتراف  جرم  ارتکاب  به  دستگیری  از 
مادربزرگم  »برق خانه  اقدام گفت:  این  از  انگیزه خود 

قطع شده بود، به شرکت برق مراجعه کردم تا علت را 
جویا شوم اما نه تنها پاسخ درستی به من ندادند بلکه از 
وصل کردن برق خانه وی هم خودداری کردند من هم 
عصبانی شدم و به پمپ بنزین رفتم و مقداری بنزین 
خریده و به اداره برق برگشتم و در پی آن اقدام به آتش 

زدن مدیر اداره برق کردم.«
به گفته روابط عمومی شرکت برق، این مشترک از سال 
93 مبلغ قبض برق خانه را پرداخت نکرده و حدود دو 

میلیون تومان به شرکت برق مشهد بدهکار بود.

در این حادثه عالوه بر مرگ مدیر اداره برق، بر اثر 
سرایت آتش به چند نفر از همکاران وی، متهم بابت 
اتهام ارتکاب قتل عمدی مرحوم جعفر حقگو رستمی 
به قصاص نفس، بابت اتهام آتش زدن عمدی ساختمان 
شرکت برق به تحمل 5 سال حبس تعزیری، پرداخت 
دیه تمامی مصدومین حاضر در صحنه و به دلیل آتش 
زدن عمدی و ورود خسارت به اداره برق به پرداخت 
دادگاه  از سوی  تومان  میلیون   40 میزان  به  خسارت 

محکوم شد. 
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آزادکار کرمانی بر سکوی 

سوم المپیاد استعداد های

 برتر کشور
مرتضی رمضانی، نماینده کرمانی وزن ۳۵ کیلوگرم در رقابت های 
کشتی آزاد المپیاد استعداد های برتر ورزشی کشور بر سکوی سوم 

این رقابت ها ایستاد.
و  در گفت  کرمان  رییس هیات کشتی شهرستان  مهدی رضایی، 
گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
ورزشی  برتر  استعداد های  المپیاد  آزاد  کشتی  رقابت های  گفت: 
کشور به مدت دو روز با حضور ۴۲۴ کشتی گیر از ۳۱ استان در 
قالب ۳۶ تیم در ۹ دور و انجام ۵۹۸ کشتی، در سالن امام علی )ع( 

دانشگاه آزاد اسالمی همدان برگزار شد.
او افزود: در پایان این رقابت ها، مرتضی رمضانی، نماینده کرمانی 

وزن ۳۵ کیلوگرم بر سکوی سوم این رقابت ها ایستاد.
رضایی تصریح کرد: ابوالفضل نژاد کورکی در وزن ۳۸ کیلوگرم و 

داود تینونی در وزن ۵۷ کیلوگرم نیز به مقام پنجم دست یافتند.
کیلوگرم   ۴۱ وزن  در  نیز  نژادکورکی  محمدرسول  کرد:  بیان  او 

هشتم شد.

درخشش ژیمناست های کرمانی 

در المپیاد استعداد های برتر کشور
بانوان ژیمناست کرمانی در دومین دوره المپیاد استعداد های برتر 
ورزشی کشور در همدان با کسب ۲ مدال نقره و یک برنز خوش 

درخشیدند.
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
در  کشور  ورزشی  برتر  استعداد های  المپیاد  دوره  دومین  کرمان، 
از سراسر  با حضور شرکت کنندگانی  ژیمناستیک هنری  رشته ی 

ایران به میزبانی همدان ۶ تا ۸ شهریور جاری برگزار شد.
 در پایان این رقابت ها، درسا نامجو در ماده خرک و مبینا حسن 
زاده در ماده پارالل بر سکوی دوم رقابت ها ایستادند و فاطمه تهامی 

در زمین سوم شد.
محبوبه محمد خانی نیز از استان کرمان به عنوان سرپرست فنی 

مسابقات در این المپیاد حضور داشت.
 این نمایندگان کرمان در راه آهن مورد استقبال گرامی، مسئول 
سایر  و  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  بانوان  ورزش 

مسئوالن ورزشی قرار گرفتند.

حضور بسکتبالیست های کرمانی 

در مسابقات قهرمانی کشور
تیم بسکتبال دختران کرمان در رده سنی امید هم اکنون در رقابت 

های قهرمانی کشور به میزبانی بندر ماهشهر حضور دارد.
مینا نخعی، نایب رئیس هیات بسکتبال استان کرمان در گفت و 
گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، گفت: 
حضور  با  امید  سنی  رده  در  کشور  قهرمانی  بسکتبال  رقابت های 
تیم هایی از استان های کرمان، خوزستان، بوشهر و قم به میزبانی 

بندر ماهشهر برگزار شد.
انتخاب نفرات تیم استان کرمان برای  اینکه به منظور  با اعالم  او 
حضور در این رقابت ها، ۱۶ مرداد ماه در سالن چندمنظوره گل 
گهر سیرجان اردوی انتخابی برگزار کردیم، افزود: بدین منظور ۱۲ 
نفر از دختران استان کرمان انتخاب شدند که ۹ نفرشان سیرجانی 

و ۳ نفر از شهر کرمان است.
نخعی تصریح کرد: بدین ترتیب تیم استان کرمان با ترکیب نگین 
حاجی ابراهیمی، پریا دارباز، مبینا موحدی، فاطمه سبزعلی، فاطمیا 
ارجمند، منصوره رحیمی، مریم محمدزمانی افشار، زهرا اسماعیلی 
نازنین  )کرمان(، محیامتدینی نیا )کرمان(، مهالسلطانی )کرمان(، 
سجادی، فاطمه زهرا نصرت آبادی به سرپرستی فهیمه ایران نژاد، 
مربیگری مهسا محمدزمانی و کمک مربیگری هدی محمدزمانی در 

رقابت های قهرمانی کشور حضور یافت.
او با اشاره به اینکه تیم امید کرمان در سید B کشوری جا دارد، 

برای این تیم در رقابت های پیش رو آرزوی موفقیت کرد.

گرفتاری اعضای یک شبکه عرفان 

نوظهور در دام قانون
از  یکی  انهدام  از  سیرجان  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان 

شبکه های عرفان های نوظهور در سیرجان خبر داد.
نقل  به  و  باشگاه خبرنگاران جوان  استان های  به گزارش گروه 
انقالب  و  عمومی  نیک ورزدادستان  سیرجان،  دادگستری  از 
عرفان های  شبکه های  از  یکی  انهدام  از  سیرجان  شهرستان 
از  این رابطه تعدادی  نوظهور در سیرجان خبر داد و گفت: در 

افراد اصلی این شبکه دستگیر و بازداشت شده اند.
او با بیان اینکه  برخورد با جریانات و فرقه های نوظهور که در 
فعالیت می کردند دستور  امنیت ملی کشور  اقدام علیه  راستای 
ویژه است، افزود: دادستانی سیرجان با همکاری سازمان اطالعات 
سپاه استان کرمان طی ماه ها کار پیچیده اطالعاتی ضمن کشف 
چندین  در  که  نوظهور  عرفان های  شبکه های  از  یکی  رصد،  و 
مورد ضربه  عملیاتی  اقدام  با  را  فعالیت می کردند  استان کشور 

قرار داد.
نیک ورز تصریح کرد: عوامل اصلی این تشکل غیرقانونی دستگیر 

و بازداشت شده اند.
سیرجان  دادسرای  به  نیز  افراد  تعدادی  که  این  به  اشاره  با  او 
احضار شده اند، گفت: در خصوص آگاه سازی و روشنگری درباره 
و  دعوت  خورده  فریب  افراد  از  زیادی  تعداد  کاذب  عرفان  این 

ارشاد شدند.

کاراته کا های دختر و پسر استان کرمان در دومین 
دوره المپیاد استعداد های برتر ورزشی کشور به ۶ 

مدال رنگارنگ دست یافتند.
کرمان  استان  کاراته  هیات  رئیس  امیری،  احمد 
در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه 
دوره  دومین  گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
حضور  با  کشور  ورزشی  برتر  استعداد های  المپیاد 
شرکت کنندگانی از سراسر کشور در بخش دختران 
میزبانی  به  پسران  بخش  در  و  زنجان  میزبانی  به 

ارومیه برگزار شد.
برتر  استعدادهای  کاراته  تیم  نهایت،  در  افزود:  او 
بانوان کرمان با کسب یک مدال نقره و دو برنز در 

زنجان به کار خود پایان داد.
ساجده  نونهاالن  بخش  در  کرد:  تصریح  امیری 
جهانشاهی مقام سوم را از آن خود کرد و در بخش 
مرضیه  و  دوم  کاتا  در  باقری  عارفه  نیز  نوجوانان 

دست  به  را  سوم  عنوان  کومیته  در  دستنبویی 
آوردند.

او بیان کرد: در رده بندی استانی هم تیم کرمان در 
جایگاه دهم ایستاد.

رئیس هیات کاراته استان کرمان گفت: رقابت های 
پسران کاراته کای کرمانی نیز با کسب یک مدال 
طال، دو نشان نقره و کسب عنوان چهارمی کشور 

در ارومیه خاتمه یافت.
امیرحسن  نوجوانان  کاتای  بخش  در  افزود:  امیری 
معین الدینی با اقتدار مدال طال را کسب کرد و در 
بخش کومیته نوجوانان امیرحسین بدیعی به گردن 
آویز نقره دست یافت و پدرام اسدی فر نیز با کسب 

دومین مدال نقره، نایب قهرمان کشور شد.
او تصریح کرد: در رده بندی استانی نیز تیم کرمان 
در  حاضر  استان   ۲۱ میان  در  چهارم  جایگاه  در 

رقابت ها ایستاد.

شرکت  با  ایران  فوتبال   D درجه  مربیگری  دوره 
۲۴ مربی در شهرستان شهربابک به پایان رسید.

جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس  پاریزی،  میثم 
شهرستان شهربابک در گفت و گو با در گفت و 
گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
درجه  مربیگری  دوره  برگزاری  از  هدف   ، جوان  
عملی  و  علمی  سطح  ارتقای  را  ایران  فوتبال   D
کرد:  امیدواری  ابراز  و  خواند  شهرستان شهربابک 
مربیانی که به فوتبال شهربابک تزریق می شوند با 
گذراندن سطوح باالتر مربیگری به ارتقا فوتبال این 

شهرستان کمک کنند.
هیئت  مجموعه  حمایت  و  فعالیت ها  با  افزود:  او 
با  آن  نزدیک  بسیار  تعامل  و  شهربابک  فوتبال 
باشگاه های صنعت مس، شهاب، شقایق و استبرق 

شهرستان  فوتبال  ارتقا  به  که  مربیانی  سایر  و 
کمک می کنند، فوتبال شهربابک به جایگاه واقعی 

خود خواهد رسید.
به  رو  روند  این  امیدواریم  اینکه  اعالم  با  پاریزی 
رشد فوتبال در شهرستان شهربابک تسریع شود، 
دوره  و  کالس ها  اینگونه  برگزاری  با  کرد:  تصریح 
هایی در حوزه توجیهی مربیگری و داوری به ارتقا 

همه جانبه فوتبال شهرستان کمک می شود.
 ابوالفضل نیکونام، رئیس هیات فوتبال شهرستان 
شهربابک نیز در گفت و گو با خبرنگار گروه استان 
های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: دوره 
مربیگری درجه D فوتبال ایران با شرکت ۲۴ مربی 
و با حضور برخی از مسئوالن ورزش شهرستان و 

پیشکسوتان فوتبال در شهربابک به پایان رسید.

حاج  حمید  دوره  این  مدرس  اینکه  بیان  با  او 
اسماعیل زاده مدرس فدراسیون فوتبال بود، بیان 
رفسنجان،  خاتم،  شهر های  از  مربیانی  داشت: 
آباد،  خاتون  جوزم،  دهج،  کشکوئیه،  انار،  کرمان، 

خورسند و شهربابک در این دوره حضور داشتند.
 نیکونام افزود: این دوره با تالش و پیگیری هیئت 
آموزش  کمیته  و  شهربابک  شهرستان  فوتبال 
استان و فدراسیون فوتبال، طی هشت روز برگزار 

شد.
 حمید حاج اسماعیل زاده مدرس دوره مربیگری 
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  هم  شهربابک  در   D
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
گفت: استقبال خوبی از این کالس شد و افراد با 

انگیزه باالیی در این دوره شرکت کردند.

شامل   D درجه  مربیگری  دوره  اینکه  بیان  با  او 
اکنون  هم  افزود:  بود،  عملی  و  تئوری  بخش  دو 
زیرساخت های خوبی در شهربابک وجود دارد، به 
خصوص از زمانی کهشرکت ملی صنایع مس ایران 
در فوتبال ورود کرده امکانات خوبی در شهرستان 
مهیا شده است که امیدواریم جوانان از آن استفاده 

کنند.
مربیان  این  اگر  کرد:  تأکید  زاده  اسماعیل  حاج 
سطوح مختلف C , B , A مربیگری را بگذرانند، 
خوب  مربیان  از  می تواند  شهربابک  شهرستان 

بومی استفاده کند.
او تصریح کرد: با آموزش و برنامه ریزی در رده های 
پایه نونهاالن، نوجوانان و جوانان شهربابک می توان 

در داشتن بازیکن خوب نیز خودکفا باشد.

در پایان المپیاد استعداد های برتر کشور؛
کاراته کا های کرمانی به ۶ مدال رنگارنگ دست یافتند

پایان دوره مربیگری درجه D فوتبال ایران در شهربابک

در ادامه ی مسابقات جهانی سپک تاکرا در بانکوک تایلند، تیم ملی 
حسین  محمد  و  ورزشکار  ابراهیمی  پویا  داشتن  اختیار  در  با  ایران 

یوسفی سرمربی کرمانی بر سکوی نخست جهان ایستاد.
در  استان کرمان  ورزشی  انجمن های  رئیس هیات  بلوردی،  مرتضی 
از  باشگاه خبرنگاران جوان  های  استان  گروه  با خبرنگار  گو  و  گفت 
از ۸۵۰  بیش  با حضور  تاکرا  جهانی سپک  مسابقات  گفت:  کرمان، 
ورزشکار، مربی و ۵۰ داور از ۳۱ کشور دنیا در بانکوک تایلند برگزار شد.

او افزود: تیم ملی زیر ۲۳ سال کشورمان، برای اولین بار در رقابت های 

جهانی که سن آزاد است، حضور پیدا کرد و در سه بخش تیم ایونت، 
دبل و رگو به مصاف حریفان خود رفت.

بلوردی تصریح کرد: در تیم اعزامی پویا ابراهیمی به عنوان ورزشکار 
و محمد حسین یوسفی به عنوان سرمربی از استان کرمان تیم ملی 

را همراهی کردند.
او بیان کرد: تیم ملی سپک تاکرای زیر ۲۳ سال ایران در این اولین 
حضور خود، توانست با غلبه بر تیم خوب کامبوج به عنوان نخست 

رقابت های تیم ایونت در دویژن A در تایلند دست پیدا کند.

رئیس هیات انجمن های ورزشی استان کرمان گفت: تیم ملی زیر ۲۳ 
سال ایران در حالی به عنوان قهرمانی در جهان دست پیدا کرد که 
برای کسب این عنوان به مصاف رقبایی رفت که از بازیکنان بزرگتر از 

نظر سنی و تجربه ای سود می بردند.
بلوردی افزود: جوانان تیم ملی سپک تاکرا برای کسب عنوان  قهرمانی 
توانستند از سد تیم های هنگ کنگ، پاکستان، بنگالدش و کامبوج 
به عنوان قهرمانی   A تا در حضور ۱۰ تیم حاضر در دویژن  بگذرند 

دست پیدا کنند.

مسابقات فوتسال بانوان استان کرمان در رده سنی نونهاالن به 
میزبانی شهرستان بردسیر آغاز شد.

عرفان امیرخسروی، رئیس کمیته اطالع رسانی و روابط عمومی 
هیئت فوتبال استان کرمان در گفت و گو با در گفت و گو با 
کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار 
سنی  رده  در  کرمان  استان  بانوان  فوتسال  مسابقات  گفت: 
نونهاالن در دو گروه و با شرکت ده تیم در شهرستان بردسیر 

آغاز شد.

او افزود: تیم های کمیل کرمان، شهید صادقی زرند، شهرداری 
و  الف  گروه  در  عنبرآباد  صبا  مجتمع  و  رفسنجان  آزرم  بم، 
فوتبال  هیئت  الف،  گلستان  سیرجان،  شهرداری  تیم های 
نرماشیر، شهرداری بردسیر و گلستان "ب" هم در گروه ب این 

مسابقات قرار دارند.
امیرخسروی با بیان این که طبق برنامه ریزی انجام شده بازی 
فینال این مسابقات در روز سه شنبه دوازدهم شهریور ماه برگزار 
خواهد شد، تصریح کرد: این مسابقات به مدت سه روز به طول 

می انجامد که از هر گروه دو تیم به دور بعد صعود می کنند.
بود مسابقات فوتسال  اعالم شده  بیان کرد: همان طور که  او 
در تمامی رده های سنی در بخش بانوان برگزار خواهد شد که 
تاکنون در رده سنی امید و نوجوانان این اتفاق رخ داده و هم 
اکنون در رده سنی نونهاالن نیز مسابقات در حال برگزاری است.
امیرخسروی افزود: برگزاری مسابقات فوتسال در تمام رده های 
رئیس  قرایی،  ویژه ی  توجه  امسال  و  گذشته  سال  طی  سنی 

هیات فوتبال استان کرمان به ورزش بانوان را نشان می دهد.

سرمربی و ورزشکار کرمانی بر سکوی نخست جهان ایستادند

آغاز مسابقات فوتسال بانوان استان کرمان در بردسیر

خبر
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گزارش: سعید احمدی

به قلم یحیی فتح نجات 

گزارش »کرمان امروز« از جشن امضاء و گفت وگو درباره مجموعه شعر »ارتکاب دوستت دارم« سروده »نظر احمدی« در کرمان:

سخن مدیر مسئول:
تئاتر،  فعال در حوزه های  از هنرمندان  یکی  احمدی  نظر 
از  او را می توان  ادبیات فارسی و روزنامه نگاری است که 
وی  آورد.  شمار  به  کرمان  استان  افتخار  پُر  جوانان  جمله 
اولین هنرمند کرمانی است که از خانه تئاتر کشور موفق به 
دریافت جایزه مطبوعاتی شد. گفتگوهای احمدی با بزرگان 
تئاتر کشور نیز یکی از شواهد عیار و توانمندی های او به 
که  کرمانی  ناظرزاده  استاد  مثال  عنوان  به  آید.  می  شمار 
سالها با هیچ نشریه ای گفتگو نمی کرد برای اولین بار پس 
از مدتها سکوت مطبوعاتی، با نظر احمدی به گفتگو نشست 
جامعه  در  آتیه  این جوان خوش  مقبولیت  از  نشان  این  و 
زمینه  در  وی  که  دانستم  می  پیش  از  دارد.  کشور  تئاتر 
ادبیات و شعر نیز قلم موجهی دارد و چندی پیش با خبر 
خرسند  بسیار  است.  کرده  منتشر  شعری  کتاب  که  شدم 
مراسم  به  را  حقیر  بنده  که  رو  آن  از  و  شدم  و خوشحال 
دلیل  به  من  شوربختانه  و  کرد  دعوت  کتابش  از  رونمایی 
مسافرت نتوانستم حضور پیدا کنم، خبرنگار روزنامه را برای 
دوستت  »ارتکاب  کتاب  رونمایی  جلسه  از  نویسی  گزارش 
توسط  خوانید  می  ادامه  در  که  متنی  کردم.  مامور  دارم« 
سعید احمدی، همکار خوب و فعال ما در روزنامه »کرمان 
امروز« نوشته شده است که امیدوارم حق مطلب را در شان 

این مراسم ادا کرده باشد.
متن گزارش:

جشن امضاء و گفت و گو پیرامون مجموعه شعر »ارتکاب 
دوستت دارم« سروده نظر احمدی عصر جمعه هفته گذشته 
8 شهریورماه در سینما پارس کرمان برگزار شد. مراسمی 
کرمان  استان  هنر  و  فرهنگ  اهالی  خوب  استقبال  با  که 
شده؛ شخصیت  شناخته  منتقدان  بر  عالوه  بود  همراه  نیز 
دکتر  دنیا،  وزن  مجله  سردبیر  پوریا سوری  هایی همچون 
کرمان،  باهنر  دانشگاه  هنر  دانشکده  رئیس  سالجقه 
محمدعلی فردوسی، دکتر وکیلی، استاد نامجو و چند تن 
دیگر از شخصیت های شناخته شده فرهنگی و هنری در آن 
حضور داشتند. در این مراسم مهدی محبی کرمانی، مهدی 
صمدانی و حسین سبزه صادقی با اجرای محمدرضا واحدی 

افرادی بودند که پیرامون این کتاب گفت وگو کردند.
شاعر و نگاه خاص

سید مهدی صمدانی که در این مراسم مفصل ترین گفت و 
گو را پیرامون این کتاب داشت سخنان خود را اینگونه آغاز 
کرد که: در وادی شعر و هنر افراد و نام های بسیار زیادی 
دارای  افراد  کدام  اینکه  اما  هستند  مطرح  شاعر  عنوان  به 

نگاه مخصوص و نگرش ویژه به زبان جهان و انسان هستند 
و اینکه چه هدفی را دنبال می کنند و چند نفر از شاعران 

دارای نگرش مخصوص و نظرگاه ویژه هستند؟ 
این منتقد ادامه داد: بعضی از این افراد ممکن است شعرشان 
و نظرشان طبق سلیقه ما نباشد اما نمی توانیم منکر وجود 
حضور  شاهد  اگر  پنجاه  و  چهل  دهه  در  شویم.  افراد  این 
از  چهره های بسیار سرشناس در حوزه شعر هستیم یکی 
مهمترین دالیلش داشتن نظرگاه متفاوت توسط هریک از 
مخاطبان  و  مجالت  که  شاعرانی  است.  بوده  شاعران  این 
خاص خودشان را نیز داشته اند. این در حالی است که امروز 
یکی از ایرادات مجالت ما این است که مشخص نیست که 

دقیقا این مجله در کجای جهان ایستاده است؟ 
این است  از مشکالت مهم  نیز یکی  ادامه داد: در نقد  وی 
که ما همواره می خواهیم نظرات، الگوها و خواست خودمان 
را بر شعر تحمیل کنیم و با یک عینک خاص به شعر نگاه 
برای  کتاب  کنیم که هر  نمی  فکر  این  به  کنیم. هیچ  می 
خودش یک جهان متفاوت است. اثری که قوانین، مقررات، 
سالیق  ما  هنرمندان  دارد.  را  خودش  خاص  نظم  و  سخن 
را  دنیا  با دید خودشان  از آن ها  دارند و هر یک  متفاوتی 

نگاه می کنند. 
صمدانی گفت: به عقیده من یک اثر باید بر اساس منطق 
درونی، قوانین زیبایی شناسانه و ادبی خودش به من القاء 
کند که فرم مطلوب همین است.  وی سپس با خواندن این 
شعر » یک بزرگراه جالل آل احمد بود/ یک قبر احمد شاملو 
« گفت: در این شعر شاعر با کمترین کلمات یک موقعیت 
را خلق می کند. این شعر را نمی توانیم مثل یک داستان 
این  تعریف کنیم چرا که دقیقا همین چیزی است که در 
کلمات ارائه شده است. کل موقعیت هایی که نظر احمدی 

می سازند از اسلوب معادله برخوردار هستند. تمامی اشعار 
این کتاب بر اساس ایماژ شکل گرفته اند. صمدانی سپس 
به صورت فنی تر توضیح داد: تصویر درآمیختن دو چیز از 
با عاطفه  باید  اما هر تصویر ذهنی  دو حوزه متفاوت است. 
ای خاص درآمیخته باشد تا شعریت داشته باشد. هر ایماژ 
باید گرهی عاطفی در زمان را بگشاید. انتزاع تصاویر ما یک 
بار از معنا و بار دیگر از تخیل است. آقای نوری عالء معتقد 
است هر شعر را تصاویری جدا جدا می سازند و نام آن را 
شعرک می گذارد. شاعران اگر بتوانند این شعرک ها را به 
یکدیگر بچسبانند کاری خاص صورت گرفته است. صمدانی 
با  هستند  مرز  لب  احمدی  نظر  شعرهای  گفت:  پایان  در 
هایکو و اسلوب معادله. برخی اشعار نیز به کاریکلماتور و امر 
حکمی نزدیک می شوند. خواننده باید موقع خوانش بداند 
انسانی شکل می گیرد و  با من  اشعار  این  از  که کدامیک 

کدامیک با من شخصی. 
شاعران استان کرمان

مهدی محبی کرمانی از دیگر منتقدان این جلسه که بیش از 
یک سال از جلسات فرهنگی وهنری کرمان به دلیل بیماری 
به اجبار فاصله گرفته بود در ابتدای سخنان خود با اشاره به 
این موضوع و ابراز خوشحالی از حضور مجدد بین اصحاب 
فرهنگ و هنر گفت: اقبال به شعر کوتاه در سال های اخیر 
زیاد شده است و دالیل آن را نیز شتاب در زندگی ها و کم 
حوصلگی مردم می دانند. وی ادامه داد: پس از فراگیر شدن 
شبکه های مجازی این نوع شعر از آنجا که به راحتی در این 
بستر می نشیند و با سرعتی زیاد قابل انتقال و مطالعه برای 
ده ها هزار نفر است بیش از پیش مورد اقبال قرار گرفت. با 
این حال به دلیل ویژگی های سهل و ممتنعی که شعر کوتاه 
از شاعران ممکن است به ورطه شعار زدگی  دارد بسیاری 

و ضرب المثل می افتند. موضوعی که در برخی اشعار نظر 
احمدی را نیز تهدید کرده است. 

محبی  در پایان پیرامون تاسیس اداره کل فرهنگ و ارشاد 
جنوب استان کرمان  نیز گفت:  با وجود اثرات مثبت زیاد 
یکی از خطرهایی که جامعه فرهنگ و هنر استان را  پس 
فاصله  نوعی  کند  می  تهدید  کل  ادارات  این  جدایی  از 
افتادن بین هنرمندان شمال و جنوب استان کرمان است. 
در شرایطی که ایجاد نهادهای صنفی و انجمن های هنری 
مدنی یک ضرورت در استان است این فاصله نباید موجب 
جدایی شاعران جنوب و شمال استان کرمان شود. جامعه 
با  را  ارتباط خودشان  باید  استان کرمان  و هنری  فرهنگی 

یکدیگر حفظ کنند. 
کوتاه  شعر  گفت:  جلسه  این  در  نیز  صادقی  سبزه  حسین 
ایرانی  اقوام  از  از سال های بسیار دور در فرهنگ بسیاری 
به شکل های مختلف وجود داشته و دارد. نظر احمدی به 
عنوان یک شاعر جوان شروع بسیار خوبی دارند و چاپ این 
مجموعه توسط نشر معتبر »نیلوفر« نیز گواه این است که 

این اشعار استانداردهای الزم ادبی را داشته است. 
شعر کوتاه

نظر احمدی نیز پس از شنیدن سخنان منتقدان این جلسه 
به  ابتدا  جلسه  این  در  هنرمندان  حضور  از  تشکر  ضمن 
ها  چهره  برخی  که  شاهدیم  کشور  در  امروزه  گفت:  طنز 
سعی دارند که خود را پدر شعر کوتاه معرفی کنند و این 
حالی  در  این  دارد.  ما  کشور  در  زیادی  پدرهای  شعر  نوع 
و  به قرن ها پیش می رسد  نوع شعر  این  است که سابقه 
شعرهای هجایی قبل از اسالم، رباعی ها، دوبیتی ها، لیکوها 
در بلوچستان، شعر کلمه در کردستان و نمونه های متعدد 

همگی شعر کوتاه هستند.

احمدی گفت: شعرهای کوتاه بنده شاید در اصل شعرهای 
اما  بنشینند.  بلندا  بر  که  داشتند  دوست  که  بودند  بلندی 
این بغض های فروخورده و محدودیت ها باعث شد که این 
ها تبدیل به شعر کوتاه شوند بدون هیچ وزن خاصی. چرا 
که در دنیای امروز با این صدای تکنولوژی که در آن هیچ 
آهنگ خوش آهنگی شنیده نمی شود بنده نیز نمی توانم 
از اشعار  پایان برخی  شعر آهنگین بگویم. نظر احمدی در 

این کتاب را خواند که در ادامه می آید: 
انگشت هایش  و  زبان  بازجو/  به  از بس  آمده شعرم/  کوتاه 

را کشید
گرسنه بود/ به خیابان رفت / گلوله خورد

از حرف نخست کاله بر سرش رفته/ زبان فارسی
روزنامه را که باز می کنی با دهان بسته حرف می زند

بخشش دانه اگر نیستی/ خنجری بر گلویش بگذار 
پایانی این مراسم نیز شاعرانی همچون فرینوش  در بخش 
عسکری، کاظم یار احمدی، علیجان سلیمانی، حامد رضوی، 
خانم  و  منصوریان  آقای  مالکی،   آقای  براهام،  محمدرضا 

اسدالهی شعرخوانی داشتند. 
دارم  دوستت  ارتکاب  مجموعه شعر  که  است  ذکر  به  الزم 
زمستان 97 توسط نشر نیلوفر منتشر شده است و یک ماه 
پس از رونمایی چاپ دوم آن نیز روانه بازار شده است. پیش 
از این نیز مراسم رونمایی و نقد این کتاب در محل کتاب 
فروشی مروارید در تهران و همچنین در شهر کتاب جیرفت 
برگزار شده است.  نظر احمدی عالوه بر فعالیت در حوزه 
شعر، مدرک کارشناسی ارشد نمایش از دانشگاه هنر تهران 
را دارد و در حال حاضر عالوه بر تدریس دانشگاهی مدیر 
مدیر  همچنین  و  شناخت  نمایش  تئاتر  فصلنامه  مسئول 

انتشارات ناظرزاده کرمانی است. 

زیباترین ارتکاب

باستان شناسان عمر انسان ابرکره ی خاکی را 4 میلیون 
پارینه  در عصر  آن  اند که 98 درصد  زده  تخمین  سال 
ابزارهای  با کاوش در غارها  آنها  سنگی طی شده است. 
سنگی کشف کرده اند که از پیدایش انسان اندیشمند در 
به چهار  را  پارینه سنگی  این عصر خبر می دهد. دوره 
دوره ی : 1ـ پارینه سنگی قدیم 2ـ پارینه سنگی میانه 
3ـ پارینه سنگی جدید 4ـ فرا پارینه سنگی، تقسیم کرده 
اند که هر دوره را براساس نوع ابزار سنگی کشف شده در 
کاوش های مناطق مختلف کره ی زمین نامگذاری کرده 
این دوره ها شناسایی  اند. در غارهای دامنه ی زاگرس 
شده اند و لذا ایران یکی از مناطقی است که انسان های 

غارنشین پیش از تاریخ در آن سکونت داشته اند. 
دوره ی فرا پارینه سنگی بین 12 هزار سال تا 9 هزار سال 
پیش ازمیالد مسیح در دره ی خرم آباد لرستان، دشت 

ایذه در بختیاری و سواحل جنوبی دریای مازندران ادامه 
داشته است. آثار به دست آمده از کاوش های باستانی در 
این مناطق، حاکی از آن است که مردم این دوره »اقتصاد 
منهدم کننده« داشته اند. به عبارت واضح تر: »در دوره 
ی فراپارینه سنگی، مانند دوره های دیگر پارینه سنگی، 
هنوز انسان به صورت انگل در طبیعت زندگی می کرده 
از طریق شکار حیوانات، ماهیگیری و جمع  است یعنی 
گونه  هیچ  بدون  و  در طبیعت  موجود  موادغذایی  آوری 

نگرانی برای تولید آنها امرار معاش می کرد.
منهدم  اقتصاد  یک  صرفا  اقتصاد  وضعیتی،  چنین  در 
بود  مجبور  بشر  اینکه  مضراتش  جمله  از  و  بود  کننده 
از مصرف کردن موادغذایی  بار، پس  هر چند وقت یک 
تا  کند  کوچ  دیگری  منطقه  به  منطقه  یک  در  موجود 
پایان  در  یابد.«  دست  جدیدی  غذایی  منابع  به  بتواند 
این دوره انسان وارد عصر جدیدی می شود که دوره ی 

نوسنگی نامیده شده است.
با آغاز دوره نوسنگی، انسان به طور مستقیم به  »... اما 
دخالت در امور طبیعت پرداخت و برای نخستین بار به 
اهلی کردن حیوانات )دامپروری( و کشاورزی اقدام کرد 
و از این طریق به تولید نیازهای غذایی تمایل نشان داد 

و سرانجام از موجودی مصرف کننده به موجودی تولید 
کننده یعنی دامدار یا کشاورز یا در بیشتر موارد، هر دو 
این دگرگونی موجب  تبدیل شد. اهمیت کیفی و کمی 
شد که دانشمند بزرگ استرالیایی، گوردن چایلد، آن را 
»انقالب نوسنگی« یا اولین انقالب تاریخ بشر نام نهد و 

این رویداد را مهم ترین رویدادهای تاریخ بشر بداند«
شهر  شرق  کیلومتری   37 در  دره  گنج  ایران،  در  
در  سو  قره  ی  رودخانه  کنار  در  آسیاب  تپه  کرمانشاه، 
ترین  جنوبی  در  عبدالحسین  ی  تپه  کرمانشاه،  دشت 
نقطه ی دره ی نهاوند بین مالیر و خرم آباد، تپه سراب 
خوزستان  دشت  و  کرمانشاه  شرق  کیلومتری  هفت  در 
)دهلران( طی کاوش باستان شناسان آثار مربوط به دوره 
ی نوسنگی که نخستین انقالب بشر محسوب می شود 
کشف شده است که مشروح آن در صفحات اول تا 47 
جلد اول تاریخ جامع ایران آمده است و عالقه مندان می 

توانند به آن رجوع کنند.
منظور حقیر از آوردن این مقدمه از کتاب مذکور »اقتصاد 
منهدم کننده« در پیش از تاریخ است که انسان ها هنوز 
به تمدن و شهرنشینی روی نیاورده بودند. اقتصاد منهدم 
ما  اینکه  مثل  درست  تولید  بدون  مصرف  یعنی  کننده 

تمامی میدان های نفت و گاز خود را بفروشیم و بخوریم 
و چیزی تولید نکنیم که نسل های بعد ازما هم بتوانند 
زندگی کنند.  فروش نفت و گاز، بدون اندیشیدن تدبیری 
برای آینده با زندگی انگلی انسان های عصر پارینه سنگی 
و  اختالس  با  هایی  انگل  که  ویژه  به  دارد؟!  تفاوتی  چه 
ویژه خواری و سوء استفاده از پست و مقام خود در گوشه 
و کنار دنیا برای خود ویال و امکانات رفاهی فراهم آورند 
و نه تنها که نسل های آینده بلکه نسل امروز در فقر و 

تنگدستی نتوانند از مرز »بخور و نمیر!« عبور کنند!
اگر عده ای با رشوه و پارتی بازی، بخش هایی از جنگل 
که  کنند  می  مقدس حذف  خاک  این  از  را  ایران  های 
خود  شالیزارهای  وسعت  بر  تا  بسازند  باغی  و  ویالیی 
صعودی  سیر  آنها  بانکی  حساب  عددهای  که  بیفزایند 
بپیماید و عده ای به نان شب محتاج باشند آیا زندگی 
انگلی انسان های پیش از تاریخ را به یاد ما نمی آورد که 
نبایستی  آیا  اند!؟  وارد عصر »نوسنگی« هم نشده  هنوز 
رها  را  »اقتصاد منهدم کننده«  را مجبور کرد  افراد  این 
کرده و با کاشت دست کم 5 درخت به ازای هر درخت 
معظم  مقام  نظر  مورد  تولیدی  اقتصاد  به  شده،  قطع 

رهبری روی آورند!؟

مردم چشم در راهند که مسئوالن محترم نظام، اموال 
و  بکشند  بیرون  المال  بیت  دزدان  حلقوم  از  را  عمومی 
اند،  باغ ساخته  با »انهدام جنگل« خانه و  آنهایی را که 
محرومان  برای  امکاناتی  و  کنند  جنگل  تولید  به  وادار 
فراهم آورند که پابرهنه ها آستین ها را برای تولید باال 

بزنند.
مردم منتظرند مسابقه زراندوزی و تجمل پرستی پایان 
دور  و  بکنند  را  دندان های طمع خود  آزمندان،  و  یابد 
)ع(  علی  موالیمان حضرت  موردنظر  جامعه  تا  بیندازند 
تحقق یابد. در غیر این صورت اقتصاد منهدم کننده ی 
انگل ها، ریشه های این مملکت باستانی را می سوزاند ـ 

که خدا آن روز را نیاورد. 
منبع: تاریخ جامع ایران ـ به کوشش عده ای از استادان 
ایران ـ نشر مرکز دایرت المعارف بزرگ اسالمی ـ جلد 

اول، تهران 1393
توضیح: اقتصاد منهدم کننده، روش کسانی که در دشت 
های بحرانی مجوز حفر چاه داده اند نیز می شود و نیز 
کسانی که برای مصرف سفره های آب زیرزمینی دندان 
تیز کرده اند و مردم را از آب آشامیدنی محروم می کنند 

از روش اقتصاد منهدم کننده پیروی می کنند.

یادداشت اقتصادی:     اقتصاد منهدم کننده ی انگل ها 


