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  کاهش جرایم حوزه مجازی در زرند
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چراغ باده را بیفروز...

کرمان و انتشار خبر فعالیت های مافیایی در این زمینه: کار در  کودکان  گزارش »کرمان امروز« از وضعیت 

متن کامل در صفحه سوم

فعالیت افزایشی کثیف ترین مافیای کرمان
 اینکه مدیرکل بهزیستی استان به وضوح خبر از مافیای کودکان کار به میان می آورد خوب است، اما اینکه چرا نیروی انتظامی موفق به برخورد قاطع با این عوامل واضح جرم و موجب ریشه کن شدن 
این مافیای کثیف نمی شود در ذهن مردم سئوالی بی پاسخ است! امیدواریم حال که یقینا اطالعات کاملی از این مافیا در دست است، شاهد یک طرح ویژه و ضربتی از سوی نیروی انتظامی استان باشیم تا 

دیگر خیابان، جان و آبرو را با هم نابود نکند و....

    نیروی انتظامی برای نابودی »مافیای کودکان کار« طرحی ضربتی اجرا کند؟

WWW.KERMANEMROOZ.COM روزان هم 

آگهی مناقصه آگهی مزایده
شماره 101 نوبت اول

بدین وسیله به اطالع می رساند، شرکت تولیدی معدنی مدوار در نظر دارد حمل و بارگیری 50000 تن ریجکت مصرفی و تسطیح 
جاده منتهی به  محل تخلیه ، کارخانه تغلیظ 300 تنی واقع در کیلومتر 14 جاده سد رسوب گیر حمل کند، لذا از متقاضیان 
واجد شرایط دعوت می شود حداکثر تا تاریخ دوشنبه 98/07/1 جهت دریافت اسناد شرکت درمناقصه به دفتر مرکزی شرکت واقع 
در شهر مس سرچشمه خیابان نسترن 2 پالک 13 مراجعه وجهت تحویل پاکات مناقصه به دفتر حراست سرمایه گذاری واقع در 

بلوار استقالل مراجعه نمایید و یا با شماره های 56 - 03434312764 تماس حاصل فرمایید.
شرایط شرکت در مزایده:

1 - داشتن مالکیت حداقل دو دستگاه از تجهیزات معدنی )کامیون ،لودر(
2 -واریز مبلغ 450/000/000 ریال به شماره حساب 0111911862005 بانک صادرات بنام شرکت مدوار جهت شرکت در مناقصه

3 - حمل حداقل ماهیانه9000  تن ریجکت به کارخانه 300 تنی
ضمنا شرکت مدوار نیازمند به یک دستگاه لودرتحت پیمان شرکت جهت کار در کارخانه تغلیظ 500 تنی میباشد.

تبریک

جناب آقای مهندس علی اکبر مشرفی
بدینوسیله انتصاب حضرتعالی را به عنوان سرپرست 
گــروه صنعتی بارز  تبریک گفته و توفیق روزافزون 
شــما را در پیشــگاه خداوند متعال خواهانیم، دعای 
همه دوســتداران پیشرفت و توســعه  صنعت استان 

بدرقه راهتان
 شرکت کارواندر

جایگاه مرگ در اندیشه، شعر و ادب ایران

آگهی مزایده اموال منقول
 فروش اموال منقول

 اداره کل اموال و امالک      

 بنیاد   مستضعفان استان کرمان

 از طریق مزایده عمومی

شرح در صفحه  هفتم

آگهي فراخوان شماره 98/9/ف )نوبت دوم (
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام ( در نظر دارد »خرید پهناي باند اختصاصي اینترنت« خود را از طریق برگزاري مناقصه به پیمانکار واجد 

شرایط واگذار نماید . هدف از این فراخوان شناسایي شرکت هاي صاحب صالحیت بمنظور دعوت به مناقصه مي باشد . 
مدارك مورد نياز جهت دعوت به مناقصه :

1- اساسنامه و اظهار نامه ثبتي شرکت )مرتبط با موضوع قرارداد( 
2- تصویر آگهي تاسیس در روزنامه رسمي با آگهي آخرین تغییرات شرکت حـــاوي معرفي صاحبان امضاء هاي مجاز

3- گواهي اداره ثبت شرکتها مبني بر اعتبـاراساسنامه و موجودیت شرکت 
4- مدارک مثبته ثبت نام اینترنتي مربوط به مودیان مالیات بر ارزش افزوده.

5- مجوز FCP و یا ServCo  از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حتما »برابر اصل«
6- گواهي ثبت دفتر نمایندگی فروش و ارائه خدمات پشتیبانی مستقر در سیرجان) قرارداد نمایندگی به همراه آدرس، تلفن، قرارداد اجاره و یا سند ملکی 

دفتر نمایندگی و گذشت حداقل دو سال از تاسیس دفتر(
7- حداقل سه نفر نیروی فنی مستقر در سیرجان)لیست بیمه سه ماه اخیر پرسنل فنی بهمراه مدارک فنی و رزومه تخصصی، مشخصات فردی، کپی آخرین 

مدرک تحصیلی و سمت فرد بهمراه چارت سازمانی(
8- رونوشت برابر با اصل قراردادهای فروش اینترنت باالی 20مگابیت بر ثانیه در شهرستان سیرجان و در صورت وجود قراردادهاي منعقده با  شرکت های 

منطقه گل گهر)موضوع قرارداد، مبلغ قرارداد، نام، آدرس و شماره تلفن کارفرما ارسال گردد(.
9- شبکه دسترسی در سطح شهرستان سیرجان و منطقه ویژه اقتصادی)مختصات و آدرس دقیق پاپ سایت ها و محدوده پوشش دهی(

10- عضویت در RIPE NCC و ارائه مستندات الزم در این خصوص 
11- گواهي حسن سابقه  از قراردادهای فعلی و قبلی ) رضایت نامه از قراردادهای باالی 20 مگابیت بر ثانیه در 2 سال اخیر(

- کلیه مدارک و اسنادي که بصورت کپي ارسال مي شوند بایستي برابر اصل شده باشند .
- شرایط و مدارک ذکر شده فوق حداقل شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه مي باشد و شرکت کنندگان در فراخوان کلیه مدارک و مستندات فوق را 
تکمیل و در پاکت در بسته و مهر موم شده به نشاني دفتر مرکزي شرکت واقع در تهران - خیابان دکتر فاطمي روبري هتل الله - ساختمان نگین ، پالک 
273 - دبیرخانه مرکزي و یا به نشاني سیرجان - کیلومتر 50 جاده شیراز - مجتمع معدني و صنعتي گل گهر - دفتر کمیسیون معامالت و حداکثر تا 

تاریخ 1398/07/06 ارسال گردد .   
- روي پاکت ارسالي بایستي قید گردد » مربوط به فراخوان شماره 98/9/ف )نوبت دوم (« 

- جهت کسب اطالعات بیشتر و هرگونه سوال در این زمینه میتوانید با شماره 41423328-034 و یا همراه 09133475779 آقاي مهندس آقابابایي تماس 
حاصل نمائید . 
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اخبار استان

انتقال  و  آمادگی جامعه  ارتقاء  و  استاندار کرمان حفظ 
های  برنامه  اهداف  از  را  مقدس  دفاع  دوران  تجربیات 

بزرگداشت هفته دفاع مقدس برشمرد.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، محمدجواد 
مقدس  دفاع  هفته  بزرگداشت  ستاد  جلسه  در  فدائی 

از  تقدیر  و  تجلیل  بزرگداشت،  افزود:  کرمان  استان  در 
افرادی که جنگ  دفاع مقدس را مدیریت کرده، مقاومت 
کرده و مبارزه کرده اند و نیز تقدیر از خانواده های آنها 
به  بزرگداشت هفته دفاع مقدس  برنامه های  اهداف  از 

شمار می رود.

در  موفقیت  که  بزرگانی  و  ایثارگران  از  تجلیل  وی، 
جنگ مرهون تالشهای آنهاست را از اهداف برنامه های 
بزرگداشت هفته دفاع مقدس برشمرد و ادامه داد: ایجاد 
برنامه  اهداف  از  نیز  دشمنان  برابر  در  آمادگی  و حفظ 

های بزرگداشت هفته دفاع مقدس به شمار می رود.
احتمالی  برابر هجوم  آمادگی در  استاندار کرمان گفت: 
تعریف  مردم  و  مسلح  نیروهای  بخش  دو  در  دشمنان 
می شود که نیروهای مسلح همواره برای دفاع در برابر 
هرگونه تهاجم آماده هستند و بخش دیگر نیز آمادگی 
مردم و جامعه است تا مردم بدانند که احتمال خطر و 
هجوم همواره وجود دارد و این آمادگی باید همواره در 
جامعه حفظ شود تا اگر خدای ناکرده این هجوم رخ داد، 

مشکلی برای جامعه ایجاد نشود.
از  تجارب  انتقال  که  مطلب  این  به  اشاره  فدائی ضمن 
دیگر اهداف برنامه های هفته دفاع مقدس به شمار می 
رود، تاکید کرد: این تجربیات باید به صورت زنده و به 

روز در اختیار مردم و جامعه قرار گیرد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان 
کرمان با اشاره به اینکه از 31 شهریورماه تا 7 مهرماه به 
عنوان هفته دفاع مقدس نامگذاری شده است، ادامه داد: 

آبادان، ویژه  نیروهای مسلح، مراسم شکست حصر  رژه 
برنامه دوره آموزشی آشنایی با دفاع مقدس ویژه مدیران 
استان، ویژه برنامه حماسه زینبی، گلباران و عطرافشانی 
برنامه عملیات کربالی 3، گردهمایی  ویژه  قبور شهدا، 
رزمندگان استان کرمان از جمله برنامه های بزرگداشت 

هفته دفاع مقدس  در استان کرمان به شمار می رود.
کرد:  خاطرنشان  ابوالحسنی  محمدمهدی  سرهنگ 
رونمایی از کتاب های دفاع مقدس، تجلیل از سربازان در 
پادگان ها، رونمایی از یادمان های شهدا در 20 مدرسه 
و دیدار با پیشکسوتان دفاع مقدس از دیگر برنامه های 

بزرگداشت هفته دفاع مقدس  در استان کرمان است.
از  یکی  بودن  مردمی  که  مطلب  این  به  اشاره  با  وی 
استان  در  مقدس  دفاع  هفته  های  برنامه  های  اولویت 
کرمان به شمار می رود، گفت: ارزیابی برنامه های هفته 
ضعف  و  قوت  نقاط  شناسایی  منظور  به  مقدس  دفاع 

برنامه ها نیز مورد تاکید است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان 
کرمان گفت: برنامه های بزرگداشت هفته دفاع مقدس 
با نگاه ارزشی و ترویجی با رویکرد ترویج فرهنگ ایثار و 

شهادت طرح ریزی و اجرا می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان گفت: 
میزان فروش سینماهای استان کرمان در سال ۹7 مبلغ 
اول  ماهه  سه  در  و  ریال  میلیون   3۸0 و  میلیارد   1۸

امسال ۴ میلیارد و 100 میلیون ریال بوده است.
»محمد علیزاده« در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه 
اظهار  کرمان  استان  سینماهای  وضعیت  درباره  کویر، 
کرد: در حال حاضر 1۴ سالن سینما در شمال استان 
در سه سال  ها  این سالن  از  تعدادی  که  داریم  کرمان 

اخیر ایجاد یا احیاء شده اند.
وی با اشاره به اینکه 1۶ شهرستان در حوزه اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی شمال استان قرار دارد، افزود: 
سالن های نمایش فیلم را در شهربابک و بم داریم که 

مجهز به امکانات نمایش فیلم شده اند.
علیزاده تصریح کرد: امسال سالن های بافت و بردسیر نیز 
مجهز به امکانات نمایش فیلم می شود و چند شهرستان 

را با دستگاه های سینماسیار پوشش می دهیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان با بیان 
اینکه با حمایت دولت و همکاری شهرداری ها و بنگاه 
های اقتصادی، اکثر شهرهای شمال استان کرمان امکان 
اکران فیلم را دارند، گفت: استقبال مردم از سینما در 
در  و  است  بزرگ خوب  و شهرستان های  استان  مرکز 
شهرستان های کم برخوردار که به صورت سینمای سیار 
نمایش فیلم داریم استقبال خوب بوده اما شاید قدرت 

خرید وجود نداشته باشد.

علیزاده در پاسخ به این سوال که ساالنه چند درصد از 
مردم استان کرمان به سینما و کنسرت می روند؟ گفت: 

این آمار با توجه به جمعیت استان عدد کمی است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان در پایان 
خاطر نشان کرد: میزان فروش سینماهای استان کرمان 
و  ریال  میلیون   3۸0 و  میلیارد   1۸ مبلغ   ۹7 سال  در 
در سه ماهه اول امسال ۴ میلیارد و 100 میلیون ریال 

بوده است.

استاندار کرمان در جلسه ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس:

حفظ آمادگی جامعه و انتقال
 تجربیات از اهداف اصلی این هفته است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خبر داد:

در برخی مناطق  کم برخوردارسینمای سّیار فعال شده است

خبر
مدیر جهاد کشاورزی 

رفسنجان خواستارشد: 
اختصاص تسهیالت با سود پایین 

به صادر کنندگان پسته 
 

سود  با  تسهیالت  اختصاص  خواستار  رفسنجان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
کنندگان پسته شد. پایین به صادر 

کرد:  گفتگو با خبرنگاران اظهار  گزارش خبرنگار مهر، حسین رضایی در  به 
امسال ۱۵ روز برداشت محصول پسته با تأخیر انجام می شود و باید سریع 
که این تأخیر به دلیل شرایط  بازار شود  که وارد  کنیم  آماده  را  محصول 

اقلیمی است.
کشور رقیب عقب نمانیم باید راندمان تولید در  گفته وی برای اینکه از  به 
کشت به آبیاری های نوین یکی از  که تجهیز سطح زیر  هکتار را باال ببریم 

راه های افزایش راندمان تولید است.
زیر  هکتار   ۲۰۰ رفسنجان  در  کرد:  بیان  رفسنجان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
پوشش آبیاری زیرسطحی و حدود ۱۱ هزار و ۸۰۰ هکتار با آبیاری تحت فشار 

که تا ۲۰ هزار هکتار هم می توانیم افزایش دهیم. آبیاری می شود 
دیگر  از  را  علمی  کارهای  از  استفاده  و  آفات  با  مبارزه  و  تغذیه  رضایی 
بحث  در  دولت  داد:  ادامه  و  برشمرد  تولید  راندمان  افزایش  راه های 
کشاورزان  کمک های خوبی به ویژه در حوزه آبیاری نوین به  بالعوض ها 
را  آبیاری  بالعوض  از  استفاده  حق  بار  یک  کشاورز  اینکه  ضمن  می دهد 

دارد.
ثباتی  بی  که  مطلب  این  به  اشاره  با  رفسنجان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
کرد: باید به  قیمت ارز موجب نگرانی برای صادرکنندگان است، تصریح 
صادرکننده تسهیالت با سود پایین داد، سودهای ۱۷ و ۱۸ درصد صرفه 
کاالی صادراتی خیلی خوبی است و بانک مرکزی  اقتصادی ندارد پسته 

باید دستورالعمل واحدی بدهد تا همه از سردرگمی رها شوند.

دادستان عمومی وانقالب مرکز استان:
عدم رعایت حقوق مردم 
و حفظ کرامت مراجعین،

 خط قرمز دستگاه قضایی است
دادخدا ساالری،دادستان عمومی وانقالب مرکز استان به همراه شماری 
کرمان در سفر  از اعضای هیات نظارت و بازرسی حقوق شهروندی استان 
سه روزه از تمامی مراجع قضائی ، انتظامی، بازداشتگاه ها و زندان های 

کرمان بازدید خواهند نمود. جنوب استان 
گفت:در این سفر ، هیات  کرمان  دادستان عمومی وانقالب مرکز استان 
گانه ، تمامی امورات مربوط به مراجع  با انجام نظارت و بازرسی های ۵ 
های  شهرستان  ثالثه  های  بازداشتگاه   , ها  زندان   , انتظامی  و  قضائی 

کرمان را مورد ارزیابی و بررسی قرار می دهند. جنوب  استان  
و  مشکالت  رفع  جهت  در  ها  بازدید  این  کرد:  اظهار  ساالری  دادخدا 
نقایص موجود و همچنین تقویت و توسعه نقاط قوت ، انجام می پذیرد.

کرمان افزود:حقوق شهروندی و حقوق  این مقام ارشد قضائی در استان 
بشر در قانون اساسی و نظام جمهوری اسالمی ایران نقش پر رنگی دارد.

کما اینکه فصل 19قانون اساسی به این منظور اختصاص یافته است.
قوه  محترم  رئیسی،ریاست  اهلل  آیت  دستورات  اجرای  داد:در  ادامه  وی 
مراجع  در  پرونده  اصحاب  و  مراجعین  حقوق  رعایت  بر  مبنی  قضاییه 
قضایی و ضابطان قوه قضاییه، مدعی العموم به اتفاق معاونین دادسرای 
نظارت  باب  از  کیفری  دادرسی  آئین  27قانون  ماده  اجرای  در  کرمان 
کیفری  دادرسی  آیین  قانون   ۳۳ ماده  و  استان   سراسر  دادسراهای  بر 
و  انتظامی   مراجع  و  کلیه دادسرا ها  از  قانون حفظ حقوق شهروندی  و 
بازداشتگاه های  و  ،کهنوج،منوجان  جیرفت  شهرستان  مرکزی  زندان 

کرمان بازدید بعمل خواهد آورد. جنوب استان 
کرد: با توجه به اهمیت  کرمان تصریح  این مقام ارشد قضائی در استان 
کرامت مراجعین، رعایت این اصل به عنوان  رعایت حقوق مردم و حفظ 
هیچ  که  است  آن  بر  بنا  و  لحاظ  بازدید ها  در  قضایی  دستگاه  قرمز  خط 
که این اصل را مورد تعرض قرار  کس در هیچ رده ای به خود اجازه ندهد 

دهد.
اساسي  مباحث  از  شهروندان  حقوق  رعایت  و  حفظ  کرد:  عنوان  وی 
تعالیم اسالمي مي باشد امیدوارم تمامی پرسنل دستگاه ها و ادارات  با 

دقت و همت ، در احقاق حق و حقوق شهروندان تالش نمایند.
گزارش هایی راجع به موارد نقض  وی افزود:این هیات مبادرت به تهیه 
گاهی،پلیس  حقوق حقوق مددجویان در بازداشتگاه های ثالثه)پلیس آ
ها  کالنتری  و  اخالقی  وامنیت  اطالعات  پلیس  و  مخدر  مواد  با  مبارزه 

وپاسگاه ها خواهد نمود.
گفت:موارد نقض حقوق شهروندی به دبیرخانه مرکزی  کرمان  دادستان 

هیات نظارت بر حقوق شهروندی قوه قضائیه اعالم خواهد شد.
به  نسبت  چنانچه  استان  شهروندان  داد:کلیه  ادامه  قضائی  مقام  این 
عدم رعایت حقوق شهروندی در مراجع انتظامی و بازداشتگاه ها و تحت 
نظرگاه ها و ادارات زندان ایراد و شکایتی داشته باشند می توانند از طریق 
ساختمان  ارگ  راه  چهار  در  واقع  کرمان  در  شهروندی  حقوق  دبیرخانه 

مرکزی دفتر نظارت بر حقوق شهروندی اقدام نمایند.

برداشت بیش از

 ۱۸۰۰ تن پسته کوهی

 از مراتع استان کرمان

رئیس اداره بهره برداری اداره کل منابع طبیعی 
استان کرمان گفت: پیش بینی می شود امسال 
از مراتع استان بیش از 1۸00 تن بنه )پسته 

کوهی( برداشت شود.
نعمت اهلل مددی رئیس اداره بهره برداری اداره 
با  گفتگو  در  کرمان  استان  طبیعی  منابع  کل 
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار 
جوان  ؛ گفت: برای امسال پیش بینی می شود 
از مراتع استان حدود 1۸۴0 تن پسته کوهی 

)بنه( برداشت شود.
او افزود: این میزان برداشت بنه از 200 هزار 
هکتار مراتع استان کرمان است که حدود 3۶.۸ 

میلیارد ریال برای استان درآمدزایی دارد.
کوهی  پسته  برداشت  کرد:  بیان  مددی 
رابر،  شهرستان های  در  بنه  جنگل های  از 
جوزم  گهر،  گل  و  قدرت  چاه  سیرجان،  پاریز 
ارزوییه دهسرد،  بافت،  توابع خبر  و  شهربابک 
هنزا رابر وارتفاعات کوهستانی بردسیر صورت 

می گیرد.
منابع  کل  اداره  برداری  بهره  اداره  رئیس 
برداشت  کرد:  تصریح  کرمان  استان  طبیعی 
توسط  کرمان  استان  مراتع  در  کوهی  پسته 
مرتع داران، جنگل داران و مردم بومی و عرفی 

انجام می شود.

برگزاری دوره توان 
افزایی کوهستان در کرمان

شهرستان  احمر  هالل  جمعیت  سرپرست 
بازآموزی و توان  از برگزاری یک دوره  کرمان 
افزایی امدادو نجات در کوهستان به مدت یک 

روز خبر داد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
بابایی  محمود  ؛  کرمان  از  جوان  خبرنگاران 
شهرستان  احمر  هالل  جمعیت  سرپرست 
از  نفر   ۵۵ حضور  با  دوره  این  گفت:  کرمان 
مهارت  و  آمادگی  افزایش  هدف  با  نجاتگران 
حوادث  در  موقع  به  عملیاتی  و  امدادی 
این  اجتماعات  سالن  محل  در  کوهستان 

شهرستان برگزار شد.
او بیان کرد: نجاتگران در این برنامه آموزشی 
در  ایمنی  کوه،  به  مربوط  مطالب  و  تعاریف 
کوهستان، آشنایی و کار با انواع طناب و گره 
ابزار شناسی، صعود و فرود  ایجاد کارگاه،  ها، 

تمرین کردند.

بهره برداری از سه کیلومتر دیگر از بزرگراه کرمان - کوهپایه تا پایان امسال

مدیر حج و زیارت استان کرمان:

فروش بلیت پرواز »کرمان - نجف« در ایام اربعین حسینی فقط
 به صورت انفرادی

پذیرفته شدن 37دانش آموز شهربابکی در رشته های پزشکی 

از  کرمان  استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  سرپرست 
تا  کوهپایه   - کرمان  بزرگراه  از  دیگر  کیلومتر   3 اتمام 

پایان امسال خبر داد.
راه  اداره کل  اطالع رسانی  و  ارتباطات  اداره  به گزارش 
بازدید  زاده در  استان کرمان، علی حاجی  و شهرسازی 
 2۵ گفت:   کوهپایه   - کرمان  بزرگراه  احداث  روند  از 

کیلومتر طول دارد که تا کنون ده کیلومتر آن دو بانده 
 ۵0 حدود  فیزیکی  پیشرفت  با  نیز  کیلومتر   3 و  شده 

درصد در حال تبدیل به بزرگراه است.
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان افزود: 
عملیات دو بانده سازی 12 کیلومتر باقی مانده این محور 

هم از سال آینده آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه تا کنون 1۵0 میلیارد ریال برای احداث 
بزرگراه کرمان - کوهپایه هزینه شده است، تصریح کرد: 
برای اتمام این پروژه 3۵0 میلیارد ریال اعتبار نیاز است. 
منطقه کوهپایه از قطب های گردشگری استان کرمان 
پذیرای  سال،  مختلف  فصول  در  که  رود  می  شمار  به 

گردشگران بسیاری از نقاط مختلف کشور است.

مدیر حج و زیارت استان کرمان با تاکید برآنکه فقط 
دیگر  نقاط  به  و  بوده  برقرار  نجف  به  کرمان  پرواز  یک 
کشور عراق پروازی نداریم، ادامه داد: در دو هفته اربعین 
حسینی )13 مهرماه تا 7 آبان ماه( بلیت پرواز به نجف 
اشرف انفرادی فروخته می شود و زائرانی که قصد دارند 
در روز اربعین حسینی در کربالی معلی باشند می توانند 
از پرواز جمعه 1۹ مهرماه برای حضور در کربال در این 

روز استفاده کنند.
»محمود عرب نژاد« در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه 
پرواز  گفت:  اشرف  نجف  به  کرمان  پرواز  درباره  کویر، 
کرمان به نجف اشرف از یکسال قبل در کرمان راه اندازی 

از  کاروان  چهار  با  جمعه  بامداد  هفته  هر  و  است  شده 
کرمان به مقصد نجف اشرف پرواز داریم شایان ذکر است 
که سال گذشته چند ماهی به صورت موقت این پرواز 

تعطیل شد که مجددا این پرواز راه اندازی شده است.
وی با بیان این مطلب که در ایام اربعین اعزام به  صورت 
کرد:  عنوان  داشت،  نخواهیم  معلی  کربالی  به  کاروانی 
از طریق  اربعین حسینی  ایام  سفر به کربالی معلی در 
حمل و نقل هوایی برای شرکت در مراسم اربعین امام 
به  باید  افراد  و  بود  انفرادی خواهد  به صورت  حسین)ع( 
شماره  کوچه  جهاد  خیابان  در  واقع  ما  مرکزی  شرکت 
در  نام نویسی  این  نیز  هم اکنون  که  کنند  مراجعه   20

به  ایام  این  در  پروازها  این  چون  و  است  انجام  حال 
در  شود  تکمیل  آن  ظرفیت  باید  بوده،  چارتر  صورت 

غیراین صورت شرکت باید خسارت پرداخت کند.
مدیر حج و زیارت استان کرمان با تاکید برآنکه فقط یک 
پرواز کرمان به نجف بوده و به نقاط دیگر کشور عراق 
اربعین حسینی  هفته  دو  در  داد:  ادامه  نداریم،  پروازی 
اشرف  نجف  به  پرواز  بلیت  آبان ماه(   7 تا  مهرماه   13(
در  دارند  قصد  که  زائرانی  اما  می شود  فروخته  انفرادی 
جمعه  پرواز  از  توانند  می  باشند  کربال  در  اربعین  روز 
1۹ مهرماه برای حضور در کربال در روز اربعین حسینی 

استفاده کنند.

به گفته رئیس اداره آموزش و پرورش شهربابک 37 
کنکور  آزمون  در  شهرستان  این  دانش آموزان  از  نفر 
امسال در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی 

پذیرفته شده اند.
شورای  نشست  در  بخشوده  محمد  ایرنا،  گزارش  به 
رتبه  این  بر  عالوه  افزود:  شهربابک  پرورش  و  آموزش 
توسط  نیز  ای  حرفه  و  فنی  کنکور  در  کشور  نخست 
حمیدرضا منگلی از شهربابک کسب شده و همچنین 
رشته  چندین  در  منطقه  این  کنکوری  آموزان  دانش 

مهندسی و حقوق قبول شده اند.
وی با اشاره به مستعد بودن دانش آموزان این خطه، 
بیان داشت: برای شکوفایی استعدادهای دانش آموزان،   
نیازهای  بخش  دو  در  را  شهرستان  مدارس  مشکالت 

فیزیکی و نیروی انسانی پیگیری کرده ایم.
بخشوده با بیان اینکه در بخش فضای فیزیکی سرویس 
و  مدارس  فیزیکی  فضای  مدارس،  بهداشتی  های 

بوده  ها  اولویت  ترتیب جزو  به  مدارس  ایزوگام سقف 
حوزه  در  که  مدارسی  همه  خوشبختانه  افزود:  است، 
سرویس بهداشتی مشکل داشتند، مشکالتشان برطرف 

شد.
وی از حل مساله فضای فیزیکی مدارس با کمک خود 
مدارس، شوراهای محلی هر منطقه، خیران و شرکت ها 
یاد کرد و اظهار داشت: در دهج، جوزم و خورسند سعی 
از ظرفیتی که در هر منطقه وجود  استفاده  با  کردیم 
دارد مشکالت را برطرف سازیم و می توان گفت مشکل 
با  آموزان  دانش  و  شده   مدارس حل  فیزیکی  فضای 
آمادگی الزم به استقبال سال جدید تحصیلی می روند.

کرد:  تصریح  شهربابک  پرورش  و  آموزش  اداره  رئیس 
تاکنون برای تجهیز و تعمیر مدارس شهرستان افزون 

بر ۸00 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.
شهربابک  پرورش  و  آموزش  های  دغدغه  از  یکی  وی 
را کمبود نیروی انسانی دانست و تصریح کرد: طی دو 

تعداد  این  از  که  اند  داده  نیرو  نفر   2۶ ما  به  مرحله 
حدود ۹ نفر آنان مرد و مابقی زن هستند و همچنین 
به  مرد  نیروی  نفر   11 که  است  قرار   2۸ ماده  طبق 

شهربابک اختصاص داده شود.
رئیس اداره آموزش و پرورش شهربابک افزود: با نشست 
های متعددی که با مدیرکل اداره آموزش و پرورش و 
معاونانشان داشتیم، موفق به حفظ مدارس خبر، دهج، 
جوزم و خاتون آباد شدیم اما دو پایه هفتم و دهم را به 
ترتیب در جوزم و خبر به دلیل اینکه دانش آموزان آن 

کمتر از پنج نفر بودند نتوانستیم حفظ کنیم.
بخشوده به برنامه استقبال از شکوفه ها روز سی ویکم 
شهریور و مراسم آغازین سال تحصیلی در روز اول مهر 
اشاره کرد و اظهار داشت: براساس سند تحول بنیادین 
بر  تأکید  تحصیلی  سال  برای  هایمان  برنامه  از  یکی 
اهمیت  بر  تاکید  و  مدارس  در  جماعت  نماز  برگزاری 

دادن به دروس هنر و ورزش است.

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9800718
پسته  پاسارگاد  بازرگانی  شرکت  به  وسیله  بدین  اجرائی  اصالحی  نامه  آئین   19 و   18 مواد  طبق 
به  قاسم  فرزند  نژادی  به مدیریت عاملی آقای سعید  رفسنجان دارای شناسه ملی 10860543391 
شماره ملی 3050080353 که آدرس شما شناسایی نگردیده است بدین وسیله به جناب عالی ابالغ 
می شود بابت سند رهنی شماره 48519 مورخ 1359/12/07 به بانک تجارت شعبه کرمان مبلغ 22/028/253/440 
ریال به انضمام حقوق دولتی بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده 
پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه 
اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط 
یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این 

صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
893 م/الف

علیرضا محمدی کیا- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 

قلیان؛
نقطه شروع اعتیاد !
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گزارش »کرمان امروز« از وضعیت کودکان کار در کرمان و انتشار خبر فعالیت های مافیایی در این زمینه:

فعالیت افزایشی کثیف ترین مافیای کرمان

باشیم  داشته  توقع  کرمان  از  که  باشد  سخت  شاید 
این  هم  شاید  و  باشد  گدا-  –بدون  تبریز  نظیر  شهری 
راضی  را  کرمان  مردم  که  است  کمترین چیزی  خواسته 
سازد. هرچه هست امروز شهر کرمان یکی از پُر گداترین 
شهرهای کشور به شمار می آید و به قول یکی از دوستان 
حمله  گردشگران  به  کرمان  در  گداها  بنده،  غیرکرمانی 
را  گردی  کرمان  تورهای  بار  چندین  که  او  کنند.  می 
گوید:  می  است،  دیده  تدارک  خارجی  گردشگران  برای 
به  زدن  قدم  برای  را  گردشگران  که  نداریم  جرات  »ما 
از  اینکه  محض  به  گدایان  زیرا  ببریم،  کرمان  خیابانهای 
حضور ایشان با خبر می شوند به گونه ای تکثیر شده به 
این افراد حمله می کنند و با نارضایتی از گردشگران پول 
می گیرند، با شیوه ای شبیه به زورگیری که تنها سیمایی 
بهتر دارد و نفس کار تفاوتی ندارد.« این دوست قدیمی 
سالهاست که دیگر تورهای کرمان را مستقیم از تهران به 
سوی کلوت ها می برد و دردسر گردش در شهر کرمان را 

برای خود نمی خرد و در یزد اطراق می کند.
از  بسیار کوچکی  تنها بخش  نکته که عرض کردم  این 
بسیار  آفتهای  است.  کرمان  در  گدایان  حضور  مضرات 
دیگری در این زمینه وجود دارد که حتی نام بردن و اشاره 
کردن به آنها در یک متن کوتاه گزارشی سخت است. اما 
می  بدچشمی  موارد  دیگر  از  بیشتر  بسیار  که  ای  نکته 
کند، نازیبایی ناشی از حضور این متکدیان در شهر کرمان 
است. به گونه ای که به قول یکی از دوستان، گدایان اجازه 
کرمانیان  ما  از  را  کرمان  از شهر  بردن  لذت  و  زدن  قدم 
گرفته اند چه رسد به گردشگران که اندکی ترس از مکان 
جدید هم دارند. شبهای تابستان که در کرمان تنها امید 
مردم برای راهپیمایی و استفاده از آسمان پُرستاره کرمان 
است، تبدیل به یک کابوس شده است؛ کابوسی که تقریبا 
تجمع  که  مناطقی  در  دارد.  جریان  شهر  نقاط  تمام  در 
رستوران های این شهر را شاهد هستیم تعداد این گدایان 

پمپ  نظیر  دستی  دور  نقاط  در  و  رسد  می  بیشینه  به 
وفور  به  هم  کرمان  شهر  ورودی  و  خروجی  های  بنزین 
مشاهده می شوند. خالصه هیچ فراری از این افراد نیست 
و این روزها به مانند سایه شده اند. در حالی که در همین 
کرمان  گویی  اما  نیستیم،  گدا  شاهد  ما  تبریز  در  اوضاع 
مهد گدایان است. چندی پیش مدیرکل بهزیستی استان 
کرمان، خبر از وجود مافیای کودکان کار به میان آورد که 
اتفاق خوبی است که  این  در همین روزنامه منتشر شد. 
سرانجام مسئوالن این مهِم عیان را پذیرفتند و دیدند. اما 
حال سئوال این است که چرا نهادهای انتظامی و قضایی 
با یک طرح ضربتی این مافیای کثیف که تجارت کودک 

انجام می دهد را نابود نمی سازند؟ 

مطمئن  مافیا  این  وجود  از  اینکه  برای  پیش  چندی 
نیمه شب در خیابان حمزه کرمان  تا  را  شوم چند شب 
آنها  از  یکی  که  شدم  نکته  چند  متوجه  و  کردم  سپری 
منطقه  این  و سال  گدایان کم سن  ناگهانی همه  حضور 
با  که  است  ایشان  ناگهانی  شدن  ناپدید  دیگر  نکته  بود. 
تعقیب متکدیان متوجه یک پیکان وانت در یکی از کوچه 
های خیابان میثم شدم. همه این کودکان با لحنی فرمان 
بردارانه سوار بار این وانت شدند و تا ناحیه ای در انتهای 
بلوار 22بهمن موفق به تعقیب آنها شدم. شبی دیگر را نیز 
باید همان  بود که  این  بلوار حمزه گذراندم و تصورم  در 
وانت و همان فرد در همان کوچه به دنبال این متکدیان 
پاترول  یک  بار  این  نبود.  گونه  این  که  بیاید  کوچک 

مستهلک چهاردر حدود 12 کودک متکدی را در کوچه 
11 بلوار آزادگان سوار کرد و به سمت همان مقصد شب 
این خیابان سپری  را هم در  بعد  قبل حرکت کرد. شب 
کردم و آخر شب متوجه حضور یک وانت مزدا قدیمی در 
کرد.  سوار  را  کودکان  که  شدم   11 شماره  کوچه  همان 
قابل تامل است که در این سه شب، سه اتومبیل گوناگون 
با سه راننده متفاوت اقدام به جمع آوری کودکان می کرد. 
این یعنی تشکیل باند تکدی گری که خودش به وضوح 
یک جرم سنگین قلمداد می شود و می توان با جدیت آن 

را دنبال کرد. 
اتومبیل  با حدود 10 دستگاه  مافیایی  گروه  اینکه یک 
پالکدار و حدود 10 نفر مسئول قابل ردیابی، شهر کرمان 
در  شده  سازماندهی  کامال  و  کند  می  بندی  منطقه  را 
مناطق گوناگون این شهر فعالیت می کنند و هیچ نهاد و 
سازمانی هم نمی گوید باالی چشمش ابروست، جای بسی 
تامل است. البته دلیل آن را می توان حدس زد؛ شاید یکی 
از دالیل این انفعال فیلم های مورد صید رسانه های بیگانه 
با  باشد که در هنگام برخورد ماموران  در فضای مجازی 
اما  این متکدیان ضبط و منجر به سیاه نمایی می شود. 
این ماموران باید توجیه شوند که نمی توان تجارت و ربوده 
را  گدا  به  ایشان  کردن  تبدیل  و  کرمانی  کودکان  شدن 
نادیده گرفت و حتی به قیمت بدنامی هم باید با این عامل 
نابود کننده مبارزه کرد. البته روشهایی هم هست که در 
آن نیازی به برخورد با خود کودکان نباشد و می توان به 
واسطه فعالیت های اطالعاتی با سرکرده ها برخورد کرد 
و کودکان را برای بازپروری و اشتغال به خیریه ها سپرد.

 باید بدانیم اگر امروز مردم خواهان امنیت و زیبایی در 
شهر و محل زندگیشان هستند به این دلیل است که در 
زیبایی  برای  و  اند  داده  بسیار شهید  گذشته  چهل سال 
های این مرز و بوم خون های بسیاری ریخته شده است. 
از نهادهای امنیتی و انتظامی می خواهیم که این مهم را 
پیگیری کنند و اطالعات مربوط به این مافیای کثیف را 
از سازمان بهزیستی گرفته و با اجرای یک طرح ضربتی به 
آن پایان دهند. همانگونه که در دهه هشتاد با چند طرح 
در محله های کرمان  ِطِیب سازی  و  ضربتی الت سازی 
بندی  قداره  و  کشی  قمه  شاهد  دیگر  امروز  و  شد  نابود 
نیستیم. به امید فردایی بهتر که دیگر هیچ جرمی به دلیل 

ترس از فضای مجازی و انفعال، بی مجازات نماند.

   نیروی انتظامی برای نابودی »مافیای کودکان کار« طرحی ضربتی اجرا کند؟
اینکه مدیرکل بهزیستی استان به وضوح خبر از مافیای کودکان کار به میان می آورد 
خوب است، اما اینکه چرا نیروی انتظامی موفق به برخورد قاطع با این عوامل واضح 
جرم و موجب ریشه کن شدن این مافیای کثیف نمی شود در ذهن مردم سئوالی بی 
پاسخ است! امیدواریم حال که یقینا اطالعات کاملی از این مافیا در دست است، شاهد 
یک طرح ویژه و ضربتی از سوی نیروی انتظامی استان باشیم تا دیگر خیابان، جان و 

آبرو را با هم نابود نکند و....

به قلم محمد 
فتح نجات

زنده بودن 

خود را  

به یاد آوریم

هوش  بی  وجود  با  حتی  آشامیدن  و  خوردن  بدون  شاید 
کشیدن  شدن بتوان چند روزی زنده ماند اما بدون نفس 
می شود  قطع  زندگی  جریان  و  شریان  با  تماس  سرعت  به 
یعنی  شود.  می  قطع  مادی  دنیای  با  انسان  ی  رابطه  لذا 
از مهم  یکی  تنفس  افتد.  اتفاق می  نام مرگ  به  ای  واقعه 
کنسل  دقیقه  چند  گر  ا که  است  انسان  بدن  اعمال  ترین 
در  مغزی  های  سلول  ریزد.  می  هم  به  کامال  اوضاع  شود 
کسیژن به سختی عکس العمل نشان داده و در  کمبود ا اثر 
و فکر  حرکت دادن اعضای بدن متزلزل می شود. حافظه 
کارایی بیشتری خواهد داشت. بیهوده نیست  نیز با تنفس 
که نفسهای  که در زمان اضطراب به افراد توصیه می شود 
ک می توانم  عمیق کشیده شود. تو نفس های منی بی خورا
زنده بمانم اما بی محبت نمی توانم. همه ی ما در وانفسای 
که زنده بودن خود  غرورمان به نگاه یکدیگر احتیاج داریم 
شعله  وجودمان  در  بودن  ارزشمند  حس  و  یادآوریم  به  را 
و  نگاهی  به  کنیم  پیدا  را  خود  اینکه  برای  گاهی  گردد.  ور 
از جهت هایی  کالمی محتاجیم. فیزیک و متافیزیک  تکه 
گر غذا و نفس نباشد جسم  شباهت هایی به یکدیگر دارند ا
به هم می ریزد  و بدون محبت و امید به زندگی درون انسانها 
بدون  انسان  یک  راستی  به  شود.  می  جهنم  به  تبدیل 
که سرنگون شود؟  کشد  محبت و امید چند ثانیه طول می 
حرف های سخن چینان زخم هایی بر پیکر زندگی است تا 
که  کراهی را  کشیدن را به وقفه بیندازد. دیدارهای پرا نفس 
گوش  سخن چینان پیش رویمان قرار می دهند باید پشت 
کدورتی شکل نگیرد و راه نفس های زندگی بند  انداخت تا 
حبس  کوچک  محیط  یک  در  را  خود  زندگی  برای  نیاید. 
کرده و فاصله  کدورت  نکنید زیرا خستگی ها سرانجام ایجاد 

در ایجاد بهترین چاره ی ممکن است.
کارم نباشد  گاهی نشستن چاره ی 

که ماندن راه هموارم نباشد یعنی 
جز فاصله راهی نباشد تا بگیرم 

ک دیوارم نباشد  سر سایه ای جز خا

به قلم 
مهناز سعید 

موسیقی  هنر اول است

سرویس هنری کرمان امروز

تاریخ  و  است  جهان  اول  هنر  موسیقی 
دوران  از  را  طبل  و  نی  پیدایش  شناسان 

اندوگونس ها می دانند.
نی زار  و  سرد  و  گرم  مناطق  در  انسان ها 
بادی می وزید  زندگی می کردند، هنگامی که 
باالی نی ها صدای خوشایندی می شنیدند  از 
و بدین ترتیب متوجه استفاده از نی ها بدین 
آن  در  بشر  صورت  همین  به  شدند.  منظور 
دوران برای نخستین بار از نی، آلت موسیقی 

ساخت.
قدیم،  دوران  در  پیش  سال  هزار  چندین 
یونان  ایران، چین،  مانند  مختلفی  کشورهای 
در  داشتند.  آشنایی  موسیقی  با   ... و  ژاپن  و 
کشور ما هم سازهایی مانند چنگ، شیپور و 
ما  اجداد  که  بود  سازهایی  اولین  جزو  تنبک 
در طول تاریخ آن را می نواختند تا از شنیدن 

صدای این سازها لذت ببرند.
همه  میان  در  موسیقی  و  ساز  به  عالقه 
طوری  به  دارد.  وجود  نوعی  به  جهان  مردم 
یادگیری ساز موسیقی به صورت  با  افراد  که 
در  می توانند  آن،  تدریس  بر  عالوه  حرفه ای 
خرید و فروش آالت و لوازم موسیقی راهنما یا 

فروشنده آگاهی بشوند.

یادگیری موسیقی
خانواده های  بین  که  است  زیادی  سال های 
سازی  به  فرزندان  یادگیری  به  عالقه  ایرانی 
و  کودکان  از  بسیاری  و  است  شده  متداول 
به  تا 1۵ سالگی تمایل  از سنین ۵  نوجوانان 
با  دارند.  موسیقی  جمله  از  هنری  یادگیری 

این عالقه پسندیده که باید توسط خانواده ها 
حمایت شود، کودکان هنری را می آموزند که 
آن  دانستن  بر  عالوه  جوانی  سنین  در  حتی 
یا  ساز  آن  آموزش  طریق  از  می توانند  هنر 
خوبی  درآمد  حرفه ای  صورت  به  آن  نواختن 
کسب کنند. حمایت خانواده ها هم الزم است 

تا به صورت تشویق فرزندان به یادگیری این 
معتبر  آموزشگاه های  در  آنها  نام  ثبت  و  هنر 
سازهای  آموزش  کالس های  که  موسیقی 
مختلف را به صورت گروهی و خصوصی برگزار 

می کنند، باشد.
از سازهای فرنگی که این روزها بین کودکان، 

دارند  خاصی  محبوبیت  جوانان  و  نوجوانان 
کرد.  اشاره  پیانو  و  ویولن  گیتار،  به  می توان 
بسیاری هم عالقه به یادگیری سازهای سنتی 
ایرانی مانند سنتور، تار، سه تار، قانون، دف و 

تنبک و ... دارند.
تا آموختن موسیقی را شروع  اگر می خواهید 
کنید، برای تهیه یک ساز خوب باید فردی آشنا 
کیف  و  کم  از  تا  کند  همراهی تان  ساز  آن  با 
آن آلت موسیقی آگاه باشد و بتواند شما را به 
بهترین نحو راهنمایی کند. برای مثال در خرید 
سازهایی مانند پیانو، گیتار و …، انواع متعددی 
کشورهای  به  متعلق  موسیقی  آالت  این  از 
مختلف در بازار ایران موجود هستند که هرکدام 
بنا به قیمتی که برای آنها در نظر گرفته شده، 

کیفیت متفاوتی را به شما ارائه می دهند.
را  سازها  این  خود  که  فردی  ترتیب  بدین 
می نوازد یا در شناخت آنها اشراف کامل دارد، 
قطعا می تواند راهنمای مفیدی برای شما در 

انتخاب و خرید آنها باشد.
 خرید ساز مناسب

فروش سازهای  و  برای خرید  راه ها  از  یکی 
فروشگاه های  به  مراجعه  فرنگی  و  سنتی 
عرضه کننده آالت موسیقی است که در همه 
روش  اما  دارند.  وجود  ایران  بزرگ  شهرهای 
ساده تر و بی دردسرتری هم هست که می توان 
در  جست وجو  طریق  از  و  آنالین  صورت  به 
سفارش  را  خود  نظر  مورد  کاالی  اینترنت 

دهید و خریداری کنید.

یادداشت های 

گاه و بی گاه

سر
 فامیل نشسته و موضوعی را به شور گذاشته بودند. پدربزرگ 
به عنوان بزرگ فامیل در شروع کالم گفت هر نفرتان می تواند 
به عقل خود رجوع کند و نظر خود را بر مبنای آن بیان کند تا 
از جمع نظرها آن را که برتر است انتخاب کنیم به قول معروف 
های  عقربه  جهت  در  آن  از  بعد  دارد.  عقلی  یک  سری  هر 
ساعت هر نفر نظرش را اعالم کرد. من هم که نزدیک کفش 
کن در کنار دیگر بچه ها نشسته بودم دستی به سرم گرفته و به 
تکاپو افتاده بودم و آن را وارسی می کردم که ناگهان پدر از 
آن سوی مجلس گفت دنبال چه می گردی؟ من گفتم عقلم! 
پس پدر خنده کنان گفت تو هنوز مغزت تره و عقلی به سرت 

نیامده است.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 
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اهدای 
خون سالم 

اهدای زندگی

فرهنگ و ادب

سرویس فرهنگی کرمان امروز
 

سیدعلی کاشفی خوانساری می گوید: هدف عمده کتاب های دینی 
آموزش مستقیم است، آن هم نه مبانی دین بلکه احکام و مناسک 

دین که مناسب کودکان نیست و برای شان موضوعیتی ندارد.
این نویسنده ادبیات کودک و نوجوان در گفت وگو با ایسنا، درباره 
ادبیات دینی برای کودکان و نوجوانان اظهار کرد: هدف در ادبیات 
دینی کودکان با ادبیات در معنای عامش تفاوت هایی دارد. در وهله 
اول باید بدانیم آموزش دینی به عهده آثار ادبی نیست، به ویژه در 
حوزه خردسال و کودک. انتظاری که ما باید از آثار دینی داشته باشیم 
ایجاد نوعی پیوند، تعلق خاطر  و احساس عاطفی است که بتواند در 
شکل گیری هویت دینی بچه های مان موثر باشد. در حقیقت ادبیات 
اتفاق ها،  از  دینی بیشتر دنبال ثبت خاطره های  خوب و خوشایند 
شخصیت ها و موضوعات دینی است. اگر یک اثر دینی کودکانه بتواند 

چنین کاری را انجام بدهد باید بگوییم آن اثر موفق بوده است.
ا  ر  می بینیم هدف شان  بازار  در  که  دینی  آثار  متأسفانه  افزود:  او 
عمدتا آموزش مستقیم برای کودکان قرار داده اند آن  هم نه آموزش 
که  آیین ها  و  مناسک  احکام،  آموزش  بلکه  دین  مبانی  و  اعتقادات 
و  بگیرند  قرار  آن  مخاطب  باید  بچه ها  باالتر  سنین  در  علی القاعده 
برای شان موضوعیت پیدا کند. برخی موضوعات نه جزء اصلی اعتقاد 
و هویت دینی است و نه برای بچه های خردسال و کودک مصداق 

پیدا می کند، بلکه مربوط به سنین باالتر است.
در  دلیل  همین  به  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  خوانساری  کاشفی 
ادبیات دینی کودک با آسیب های جدی ای مواجه هستیم.  متأسفانه 
فراموش  مبانی  و  اعتقادات  دین،  فرهنگی  عناصر  و  دینی  هویت 
می شود و بیشتر به تاریخ و رویدادها و احکام و شخصیت ها پرداخته 
می شود که یک مشکل بزرگ است و چه بسا تأثیر منفی داشته باشد.

نوجوان،  و  ادبیات دینی کودک  بپذیریم  باید  بیان کرد:  او سپس 
مقوله ای بین رشته ای است که نیازمند تخصص های جداگانه ای در  

حوزه ادبیات کودک، دین و تعلیم و تربیت دینی و روانشناسی است.  
هرکسی بدون اطالع کافی و تخصص در این چند حوزه برای نوشتن 
بعید  باشد  را کرده  کار  این  نیت  با حسن  اگر  برمی دارد حتی  گام 
نیست به جای این که ثواب ببرد مشمول بازخواست و عقوبت الهی 

بشود.
نویسنده »تاریخ ادبیات دینی کودک و نوجوان« خاطرنشان کرد: 
نقدی  نقد هستیم؛  نیازمند جریان  به شدت  ما در چنین شرایطی 
که منتقدانش بر حوزه های مختلف احاطه داشته باشند، اما به دلیل 
فقدان جریان نقد در حوزه ادبیات دینی کودک و نوجوان و همچنین 
به دلیل مماشات و یا آسان گیری هایی که نسبت به ادبیات دینی در 
بخش های دولتی و غیردولتی اعم از صدور مجوز، جشنواره و مجالت 
تخصصی و بخش پذیرش آثار ناشران مختلف شاهد هستیم، با آثاری 
در حوزه ادبیات دینی روبه روییم که از نظر کیفی قابل قبول نیستند.
او درباره کتاب سازی در حوزه ادبیات دینی برای کودکان نیز اظهار 
کرد: برخی از ناشران با انگیره های مالی  و بدون تخصص کافی و 

این  در   خبره  تصویرگران  و  شاعران  و  نویسندگان  از   بردن  بهره  
امر، کتاب های متعددی را به شکل مجموعه های چندجلدی درباره 
پیامبران و قصه های قرآن و ائمه )ع( منتشر می کنند که از جنبه های 
مختلف از حد کیفی الزم بی بهره اند و مورد تأیید کارشناسان نیستند.

برخی کتاب های دینی که برای بچه ها مناسب نیستند

آگهی تغییرات شرکت پوالد آرمین صنعت مهرداد شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 16083 و شناسه ملی 14008367111 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1398/06/04 - موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه اصالح گردید: : کلیه فعالیتهای مرتبط با تاسیسات وجوشکاری و تعمیرات 
ورنگ آمیزی ، طراحی،تولید و ساخت و مونتاژ کلیه قطعات صنعتی، انجام کلیه فعالیت های خدماتی 
، خدمات  امور آشپزخانه و رستوران  نگهداری ساختمان و ماشین آالت،  و  تعمیر  تاسیسات  ازجمله 
عمومی )نظیر نامه رسانی ،تلفن چی ،تنظیفات ،امور آبدارخانه ، پیش خدمتی (نگهداری و خدمات 
انسانی موردنیاز شرکتهای  نیروی  تامین  تاسیسات،  از  برداری  بهره  ،امور  تکثیر  و  ،چاپ  فضای سبز 
خصوصی و عمومی، نصب و تعمیر دوربین های مدار بسته، خرید و فروش صادرات و واردات کاالهای 
مجاز بازرگانی- فروش و خدمات پس از فروش ماشین االت صنعتی و اخذ وام و اعتبارات از بانکها و 
موسسات مالی و اعتباری معتبر، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و انعقاد قرارداد با 
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز 
های الزم ) ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد(. اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )596834(

آگهی تغییرات شرکت کارن رایان البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13842 
و شناسه ملی 14005179235 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/03/02 
: - اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب شدند : - آقای محمد مهدی محمودآبادی 
به شماره ملی 3070160026 به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای مهدی عبدل زاده دشتخاکی به 
شماره ملی 3090730634 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - خانم سمیه نظری رباطی به شماره 
ملی 2991682531 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره – عضو اصلی - کلیه اسناد و اوراق بهادار 

و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء رئیس هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )596833(

آگهی تغییرات شرکت نو اندیش رباتیک گهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
عادی  استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به  ملی 14006151308  و شناسه   16050
هیات  -1اعضای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/05/05 مورخ  العاده  فوق  بطور 
ملی  به شماره  علیزاده عصار  ایمان  آقای   - انتخاب گردیدند:  دو سال  به مدت  ذیل  به شرح  مدیره 
3040263544 -آقای رحمان علیزاده عصار به شماره ملی 3040222937 و آقای محمدامین طالبی 
زاده سردری به شماره ملی 2980325856 -2 آقای محمد خالویی به شماره ملی 2980540171 به 
سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد کاظمی رنجبر به شماره ملی 3040146378 به سمت بازرس علی 
البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. -3روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت نشر آگهی 
های شرکت انتخاب شد. -4پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت 
منتهی به سال97مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )596830(

آگهی تغییرات شرکت نو اندیش رباتیک گهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   14006151308 ملی  شناسه  و   16050
شماره  به  عصار  علیزاده  رحمان  آقای  1ـ   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/05/05
ملی 3040222937 به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمدامین طالبی زاده سردری به شماره 
ایمان علیزاده عصار به شماره ملی  نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای  ملی 2980325856 به سمت 

تعهدآور  و  بهادار  اوراق  و  اسناد  مدیره -2کلیه  هیئت  و عضو  عامل  مدیر  به سمت   3040263544
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء آقای ایمان علیزاده عصار به 
شماره ملی 3040263544 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 

)596799(

آگهی تغییرات شرکت کارن رایان البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13842 
و شناسه ملی 14005179235 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده مورخ 1398/03/02 : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند : - آقای 
به  دشتخاکی  زاده  عبدل  مهدی  آقای   -  3070160026 ملی  شماره  به  محمودآبادی  محمدمهدی 
شماره ملی 3090730634 - خانم سمیه نظری رباطی به شماره ملی 2991682531 - آقای امیررضا 
ملی  شماره  به  طاهر  علی  آقای  و  اصلی  بازرس  عنوان  به   2991542942 ملی  شماره  به  دادخواه 
2994045087 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )596798(

آگهی تغییرات شرکت بوتیا آرمه افروز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13923 
و شناسه ملی 14005278454 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده مورخ 1398/06/10 الف- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای 
با کد ملی 2992560847  با کد ملی 2980302147 آقای رسول مهدی پور  رضا ترکی ده سعید 
کدملی  با  پور  محمدی  مرتضی  ب-آقای   2992633585 ملی  کد  با  سعید  ده  ترکی  پروین  خانم 
2980240656 بسمت بازرس اصلی و آقای حمید حرجندی پور با کدملی 2980017418 بسمت 

امروز  کثیراالنتشار کرمان  روزنامه  انتخاب گردیدند. ج-  مالی  یکسال  برای مدت  البدل  علی  بازرس 
جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )596457(

آگهی تغییرات شرکت بوتیا آرمه افروز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13923 
و شناسه ملی 14005278454 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/06/10 
به  با کد ملی 2980302147  ترکی ده سعید  آقای رضا   : الف-تعیین سمت مدیران 
سمت رئیس هیئت مدیره خانم پروین ترکی ده سعید با کد ملی 2992633585 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره آقای رسول مهدی پور با کد ملی 2992560847 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت 
مدیره ب-کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس 
هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )596451(

به شماره  برج هزار کرمان شرکت سهامی خاص  تغییرات شرکت ساختمانی  آگهی 
ثبت 3653 و شناسه ملی 10860557620 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
سالیانه مورخ 1398/04/15 الف-صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان 
منتهی به 97/12/29 مورد تصویب قرار گرفت . ب- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به 
شماره ثبت 8977 و شناسه ملی 10100379311 و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شماره 
برای مدت یکسال مالی  البدل  بازرس علی  به عنوان  ثبت 15566 و شناسه ملی 10100573323 
انتخاب گردیدند. ج- روزنامه کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )596374(

همه آنها که دستی در شعر و ذوقی و شوقی دارند 
یاد شعر  شنوند  می  را  ثالث  اخوان  نام  که  هنگامی 
یاد  با  مداین  ایوان  که  همچنان  کنند  می  زمستان 
همراه  کسرائی  سیاوش  با  کمانگیر  آرش  و  خاقانی 
است. ما کرمانی ها هر گاه از اطهری یاد می کنیم 
را  ای"  گرفته  جا  دل  به  که  کجا  ولی  "رفتی  شعر 
زمزمه می کنیم. اما همه شاعران عقیده دارند که اگر 
بخواهیم نمونه های برجسته از شعر امروز فارسی را 
برگزینیم برای قطعه زمستان باید در آن میان جای 

خاص در نظر گرفت. 
هنر  دوستدار  است  دلپذیرتر  قدر  هر  هنری  اثر 
تمامیت و کمال بیشتری در آن می جوید )آن گاه 
پس از تندر ...( نظیر بلوری درخشان و خوش تراش 
است. هوراس شاعر و سخن سنج رومی گفته است: 

ای  که مجموعه  است  ای  بیشه  درختان  مانند  زبان 
از برگ های کهنه و تازه دارد. اخوان هم مهارت در 
شناخت واژه های فصیح گذشته داشت و در زمستان 
از یازیدن و حریف استفاده کرده است و هم از زبان 
را حفظ کرده  اما آهنگ موسیقی شعر  امروز.  گفتار 

است و همین هنر اوست. 
در شعر زمستان شاعر هنگامی که از زبان باده فروش 
که امید به سحر و بامداد می دهد و می توان همین 
حکومت  صاحبان  زبان  از  دیگر  الفاظ  با  را  مضمون 
باور جامعه می دهند، جواب  افراد خوش  و  مردم  و 
دندان شکنی می دهد و این جواب آگاه کننده برای 
همه دوران ها کاربرد دارد تا یک ملت فریب نخورد 

چه می گویی که بیگه شد سحر شد بامداد آمد. 
فریبت می دهد بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه 

نیست
حریفا رو چراغ باده را بفروز شب با روز یکسان است 

...
و گاهی خفقان زمستان چنان است که حتی چراغ 
باید به پستو رفت  باده را هم نمی توان روشن کرد 
انقالب  از  پس  کرد.  پنهان  آنجا  در  هم  را  خدای  و 

چنان  نثر  و  شعر  زمان  از  مقاطعی  در  مشروطیت 
است.  سخت  آنها  کردن  جدا  که  شدند  نزدیک  بهم 
نثر عادی کم کم رنگ می گیرد و پیش می  گاهی 
رود تا به نثر شاعرانه و شعر معمولی می رسد و اخوان 
است.  کرده  پرهیز  آنها  از  اشعارش  همه  در  همواره 
اشعار شاعران دو نوع است؛ آنی و آتی و این امر شامل 
همه هنرها هم می شود. گاهی شعر معروف می شود 
اما پس از مدتی هنگامی که آن را بخوانیم باید شرح 
اثری  که  معروف  های  فیلم  از  بسیاری  مانند  دهیم 
آنی هستند. فیلم دیکتاتور بزرگ چارلی چاپلین زمان 
معروف  هیتلر  چون  دیکتاتوری  قدرت  و  دوم  جنگ 
بود اما امروز نیاز به توضیح دارد. در صورتی که شازده 
کوچولو و فیلم آن و شعر زمستان، شعر پریای شاملو، 
آتی و خواننده  اثری است  ایوان مداین خاقانی  شعر 
شعر زمستان نیازی ندارد و فقط از سمبل های دوران 
کند  استفاده  مرداد  هشت  و  بیست  کودتای  از  بعد 
در هر زمان می تواند و قادر است سمبل های شعر 
زمستان را به نحو دلخواه تفسیر کند بی آنکه از مسیر 
و شعر  اخوان  اشعار  افتد.  دور  شاعر  میل  و  خواست 

زمستان را دوباره بخوانید. همین.

نیم نگاهی به زمستان اخوان ثالث؛ 

چراغ باده را بیفروز...
سنگ و راز 

رازی در درون قفس سینه ام 

سنگین بود 

سنگی بزرگ 

به شکستن آن برداشتم 

سنگ به سرسختی رازم 

درهم شکست!

به قلم 
سیدرضا 
مجدزاده 

به قلم میر سید عباس 
روح االمینی 
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سرویس ادبی کرمان امروز

یکی از وجوه مواجهه ما با مرگ از آن روی که عزیزی را از دست می 
دهیم یا با مرگ فردی با آن از نزدیک برخورد می کنیم، در اندیشه ای 
است که به ما به ارث رسیده است. این اندیشه تا مقدار زیادی برآمده از 
فرهنگ، ادبیات، تاریخ، سنت ها، جغرافیا و هر آن چیزی است که زندگی 
ما و اجداد ما را تحت تاثیر خودش قرار داده است. ادبیات ما جلوه بسیار 
مناسبی برای این اندیشه است. چنانچه شاعران ما به بهترین نحو از مرگ 
گفته اند از این رو می توان نوع مرگ اندیشی برآمده از فرهنگ و تاریخ 

و مذهب ایرانیان را در این اشعار، به مشاهده نشست.
ما  سئواالت  به  توانست  می  که  بود  فردی  بهترین  پورجوادی  نصراهلل 
درباره مرگ اندیشی برآمده از اشعار، حکمت و ادب ایرانیان پاسخ دهد. 

 زبان حال، لزوما انسان ها را به طرف مرگ اندیشی سوق نمی دهد. 
زبان حال، یک وسیله و شگردی است ادبی برای بیان مسائل مختلف که 
با هر موضوعی می تواند بیاید و مطرح شود. یک نویسنده یا یک شاعر با 
استفاده از زبان حال، می تواند موضوع خودش را مطرح کند. مرگ هم 
همین طور است. زبان حال لزوما چیزی نیست که ما وقتی می خواهیم از 
آن استفاده کنیم، ما را به سمت مساله مرگ و مرگ اندیشی سوق دهد. 
اما استفاده ای که از زبان حال برای بیان مسائل مربوط به مرگ و آخرت 
و جهان دیگر می شود، موثرتر از زبان قال است. در زبان قال، نویسنده 
سعی می کند مفهوم را شرح دهد و از جانب و زبان خودش، یعنی سوم 

شخص مساله را مطرح کند.
ولی وقتی نویسنده زبان حال به کار می برد، درواقع خود آن موضوع 
این رو مساله  از  با شما درباره خودش صحبت می کند.  است که دارد 
بیان  برای  موارد  از  بسیاری  در  دلیل  همین  به  شود.  می  واقع  موثرتر 
می  استفاده  حال  زبان  از  کردن  موعظه  و  دادن  اندرز  اخالقی،  مسائل 
کنند. مثل وقتی که دو حیوان با هم سخن می گویند، یا اشیاء با هم 
با هم  گفت و گو می کنند یا وقتی در ادبیات دو شی مثل دو درخت 

صحبت می کنند.
این سبک دو ویژگی دارد: اول این که این سبک از نظر ادبی موثرتر و 
گیراتر است، دوم این که به شاعر یا نویسنده، امکاناتی برای بیان مطلبش 
می دهد. در مورد موضوع مرگ هم همین طور است. وقتی نویسنده یا 
شاعری با استفاده از این سبک از زبان مرگ حرف می زند کالمش موثرتر 
و زنده تر است. وقتی مرگ خودش مستقیما با انسان سخن می گوید 
بسیار موثرتر است تا وقتی که نویسنده بگوید »بله. مرگ این طور است 
و وقتی آدم بمیرد چنین و چنان می شود.« ولی وقتی خود مرگ می 
گوید: »حواس تان باشد، مواظب باشید من به سراغ شما هم خواهم آمد. 
من کسی هستم که هیچ کس نمی تواند از دست من فرار کند.« بسیار 
تاثیرگذارتر است تا اینکه مثال نویسنده بگوید »بله. مرگ شتری است که 

در همه خانه ها می خوابد و باالخره همه ما یک روزی خواهیم مرد.«
تاثیرش  بیان می شود،  از زبان حال خود مرگ  مسلما آن کالمی که 
بیشتر است از آن مطلبی که از زبان قال نویسنده گفته می شود. به هر 
حال بیشترین استفاده ای که از زبان حال می شود در مورد مسائل روز، 
مسائل اخالقی و پند و اندرز است، چون تاثیرگذارتر است. البته از زبان 
حال برای مسائل و طرح مباحث علمی نیز استفاده می کنند، فرض کنید 
مثال دو گیاه اگر بخواهند به زبان حال سخن بگویند هرکدام می توانند 
راجع به خواص خود حرف بزنند یا از زبان هایی که هرکدام می توانند 

داشته باشند، بگویند.
تواند  می  هر چیزی  و  موضوعی  هر  که  است  این طور  ها  مناظره  در 
نیز  را  خودش  مقابل  طرف  مضرات  و  بزند  حرف  خودش  فواید  درباره 
کرده  استفاده  ادبا  که  است  شگردی  یک  این  حال  این  با  کند.  مطرح 
بودند و دیگران نیز برای بیان مطالب علمی توانستند از آن بهره ببرند. 
این یک ویژگی شاعران و نویسندگان ایرانی بوده که از زبان حال استفاده 
می کردند و از امکانات آن به بهترین نحو بهره می بردند. در مورد مساله 
مرگ در ادبیات فارسی مناظره هایی وجود دارد که یک طرف آن یا گور 
بوده یا مرگ یا خاکی که از مردگان تشکیل شده و تبدیل به کوزه شده 
است. در این مناظره ها مثال گور با زبان حال از خودش می گوید و اینکه 

اکنون در چه حالی قرار دارد.

سئوالی که پیش می آید این است که به کاربردن زبان حال مردگان 
)مثل اینکه خیام خودش را جای گلی می گذارد که تبدیل به کوزه شده 
و شرح حال می دهد یا موالنا یا بقیه( با چه هدف و انگیزه ای صورت می 
گرفت؟ چرا ادبا و شاعران ما راجع به مرگ بسیار صحبت می کردند؛ آن 
هم با زبان حال مرگ و توصیف شرایط آن برای کسانی که زنده هستند 

بگویند؟
مرگ  و  اندیشی  مرگ  و  مرگ  مساله  اینکه  گفت؛اول  باید  پاسخ   در 
آگاهی، از گذشته چیزی بوده است که خاصیت دینی داشته است. برای 
اینکه به هر حال یک طرف دین رو به آخرت دارد. در دوره ای به خصوص 
قرن های اول و دوم هجری دین اسالم بسیار نگرشش به سمت آخرت 
بود. به این معنا که در سایه مرگ به تمام ابعاد زندگی می نگریستند. 
خموشی ها و لذت هایی که انسان می تواند برد، درواقع چیزهایی است 
که بعد از مرگ نصیب انسان می شود. بنابراین آن ها آرزوهایشان را به 

بعد از مرگ منتقل می کردند.
 لذا مرگ برای آن ها مساله مهمی بوده گرچه برای ما هم مهم است 
ولی آن دوره بیشتر به آن فکر می کردند و بیشتر به آن می اندیشیدند 
تا این که این اندیشه به امروز رسیده است. لذا نویسنده ها هم به طرق 
مختلف بیشتر راجع به آن حرف می زدند به خصوص در شعر که بسیار 

راجع به آن صحبت شده است.
به  راجع  کنیم.  دنیا صحبت  این  درباره  بیشتر  خواهیم  می  ما  امروزه 
زندگی می خواهیم صحبت کنیم و کمتر به مرگ و به جهان دیگر توجه 
می کنیم. این به هر هر دلیلی که باشد، یک واقعیت است. لذا ادبیات 

معاصر ما هم کمتر راجع به این قضیه حرف می زند.
با گذشته مقایسه کنیم به مراتب کمتر راجع به  ادبیات اکنون را اگر 
مسائل مرگ حرفی زده می شود. در گذشته به خصوص در ادبیات عرفانی 
و ادبیات صوفیانه، مرگ اندیشی یک مساله و فکر غالب بوده است. فرض 
کنید اسرارنامه عطار. از اول تا آخر نمی گذارد یک لحظه از موضوع مرگ 

غافل شوید.
مرگ اندیشی در میان آثار دیگر عطار هم حضور دارد. اما تفکر شاعر 
در سراسر اسرارنامه مشغول این مساله است، کل تفکرش راجع به مرگ 
است. به هر حال این خاصیت ادبیات گذشته است و مرگ برای آن ها 
نزدیک تر بوده است که این هم دالیل مختلف داشته است. اول این که 

خطر و احساس ناامنی به شدت وجود داشته است.
زندگی ناامن تر بوده و احساس ناامنی بیشتری می کردند و توقع زنده 
ماندن یا امید به زندگی به طور متوسط 50 سال بوده است. در حالی که 
در این دوره زمانه می گویند متوسط عمر انسان ها به 70 تا 80 سال 

رسیده است.

اکثرا در جوانی به علل مختلف می مردند و اگر کسی تا 50 سالگی عمر 
می کرد می گفتند طرف دیگر عمرش را کرده است. می خواهم بگویم 
خود این کوتاه بودن عمر در گذشته یکی از دالیلی بوده که شاید باعث 

می شده، مردم احساس نزدیکی بیشتری با موضوع مرگ داشته باشند.
البته این نوع مرگ اندیشی دالیل دیگر هم ممکن است داشته باشد. 
در  امروز  حال  هر  به  است.  بوده  دالیل  آن  از  دیگر  یکی  ناامنی  مساله 
جوامع مختلف و در شهرها امنیت خاطر بیشتری نسبت به گذشته وجود 
باز هم روی هم  ناامنی های مختلفی که هست  داشته است. علی رغم 
رفته وقتی حساب کنید می بینیم زندگی امروز در شهرها امنیت بیشتری 
نسبت به گذشته دارد. مرگ برای آن ها در گذشته نزدیک تر بوده است.
مساله دیگر فقر است. فقر در گذشته به هر حال باعث می شده انسان 
ها بیشتر به مرگ توجه کنند. فقر در قرون وسطی بیداد می کرده است. 
یکی از خاصیت های زندگی در گذشته همین است که همه چیز شدت 
اوج خودش  و  نهایت  در  داشته،  وجود  فقر  اگر  فقر.  مانند  است  داشته 
وجود داشته یا اگر می خواستند لذت ببرند نهایت لذتی که انسان می 
خواسته ببرد در نظر می گرفتند. به هر حال دالیل مختلفی داشته که 
در گذشته می توانستند به مرگ فکر کنند. بنابراین انتظارها و توقعاتی 

داشتند و فکر می کردند که بعد از زندگی این جهانی به آن می رسند.
عالوه بر این مسائلی هم که در زندگی آن بوده، ضرورت اندیشیدن به 
ببینید در قرن اول و دوم  مرگ را بیشتر می کرده است. نگاه کنید و 
است.  بوده  چه  داشتند  ها  مسلمان  که  آرزوهایی  ترین  بزرگ  هجری، 
برسند.  آمال خودشان  غایت  به  بتوانند  تا  بمیرند  داشتند  آرزو  مومنان 
غایت آمال خودشان چه بود؟ اینکه بتوانند به لقاءا... برسند. بتوانند خدا 
را ببینند. خدا را در آن جهان و در بهشت ببینند. بزرگ ترین آرزو و آمال 
آن ها این بود. می گفتند هدف از زندگی کردن فقط این است. ما زنده 
هستیم برای این که روزی بمیریم. برای این که کاری کنیم که بمیریم و 
بعد از مرگ بتوانیم به لقاءا... برسیم. بنابراین تحقق آرزوها و آمال انسان 

چیزی بوده که بعد از مرگ محقق می شد نه در این زندگی.
اما خیام هم از جمله شاعرانی است که بسیار مرگ اندیش است و از 
زبان حال برای بیان اندیشه هایش درباره مرگ به خوبی بهره برده است. 
اما وقتی به اشعار خیام توجه می کنیم کمتر رنگ مرگ خواهی دارد و 
به عنوان هشداری  از حادثه مرگ  بیشتر روی به سمت زندگی دارد و 
برای قدر دانستن زندگی استفاده کرده است. می توان گفت نقش دیگر 
انذار و نهیب  ادبیات و اشعار فارسی در آموزه های اخالقی و  مرگ در 

زدن به انسان ها است؟
عطار و به طور کلی شاعران، آموزه ای را که مدام در اشعار خود تکرار 
می کردند یادآوری »زمان« یا »وقت« بود. آن ها به این مساله قائل بودند 

که انسان در شرایط معمولی وقت و زمان، یعنی حال را درک نمی کند 
و در وهم است. انسان در شرایط عادی متوهم است، به گذشته فکر کردن 
وهم است، به آینده فکر کردن هم یک امر موهوم است. چون هنوز نیامده 
است.  حال  دارد  حقیقت  که  چیزی  آن  و  حقیقت  بلکه  ندارد،  حقیقت 

چیزی  در هر لحظه برای هرکس فراهم می شود.
لذا توجه ما را دائم به این موضوع جلب می کردند که قدر وقت را بدان. 
وقتی یعنی حال. یعنی لحظه ای که بین گذشته و آینده است و همین 
طور تکرار می شود آن است که واقعیت است و حقیقت دارد. گذشته یک 
امر موهوم است و آینده هم که هنوز نیامده. پس آن هم یک امر وهمی 
است. به همین دلیل می گویند حتی تصور بهشت، تصور دنیای دیگر، 
تصور آخرت، آن هم خودش موهوم است. حقیقت و واقعیت چیزی است 
که هم اکنون مدام برای ما تکرار می شود. در زبان فرهنگی ها هم هست 
 sees the« که ما آن را »دریاب« ترجمه می کنیم. مثال می گویند
day« یعنی »روز را دریاب« این در معنای التین ها است و همه جا 
این را تکرار می کنند. یعنی وقت را دریاب، آن لحظه ای که ما در آن 

هستیم، آن را دریاب.
از این رو می بینیم آن ها چگونه بیشترین توان و تکنیک ها را هم به 
کار می بردند تا اینکه این لحظات و این NOW و حال و وقت را بتوانند 

دریابند.
یکی از این راه ها توجه کردن به نََفس است. گفتند هر نفسی که می 
رود را باید بشماری. باید نفس هایت را بشماری و باید به نفست توجه 
داشته باشی. چون نفس است که ما را در لحظه هم اکنون می آورد و از 
این وهم گذشته و آینده به واقعیت کنونی هدایت می کند. این چیزی 
بوده که آن دوره به آن معتقد بودند و می گفتند. بنابراین از یک نظر 
وقتی شعرایی مثل خیام و عطار از مرگ می گویند، منظورشان همین 
غنیمت شمردن وقت است. حتی تصور بعد از مرگ هم امر موهومی است. 
برای این که هنوز نیامده. برای این که این ها همه تصورات هستند، تو 
از  چیزی را تصور می کنی، وعده ای به خودت می دهی که مثال بعد 
این که من مردم چه و چه می شود که معلوم هم نیست چه می شود 

یا چه نمی شود.
بهشتی هست و چه  کسی جهنمی  نیست که چه کسی  اصال معلوم 
است. یا اصال چه هست و چه نیست. آن چیزی که واقعیت دارد هم اکنون 
است و هم اکنون است که همه چیز به ما می دهد. پس باید قدر این هم 
اکنون را دانست و باید این گنجینه ای را که هر لحظه در اختیار ما قرار 
می گیرد، دریابیم. این  حرف خیام است و فقط هم حرف خیام نیست. 
دیگران هم این را می گفتند. منتها بعضی بیان شیرین تر و شاعرانه تر 

و بیان شیواتری دارند.
یکی از شیوایی ها و شیرینی ها این است که از زبان حال استفاده می 
کنند. وقتی کوزه ای که سمبل جسد و انسانی است که از این دنیا رفته 
است، می گوید کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش؟ یعنی اصال کی به 
کی است؟ اصال معلوم نیست که چه کسی کوزه گر خواهدبود، چه کسی 
کوزه خر. درواقع تمام این تفاوت هایی که قائل هستیم وقتی می میریم، 
ممکن است از بین بروند. پس در نتیجه باید آن چیزی که االن هست، 

آن را باید قدر دانست و دریابیم.
آنچه در تفکر ایرانیان امروز بیشتر غالب شده است، متاثر از همه این 
تفکر  البته یک جایی  زاهدانه.  و هم  هاست. هم صوفیانه، هم حکیمانه 
صوفیانه با تفکر حکیمانه، تالقی پیدا می کنند و در مقابل تفکر زاهدانه 
قرار می گیرند. تفکر زاهدانه آخرت نگر است. در حالی که تفکر صوفیانه 
از نوع تفکر خیام هم  به آن صورت آخرت نگر نیست و تفکر حکیمانه 
آخرت نگر نیست. آن ها به وقت توجه دارند یعنی به حال. به همین دلیل 

می بینید می گوید:
حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو

که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را
است  ممکن  لحظه  همین  که  هایی  آن خوشی  و  ها  نعمت  آن  یعنی 
برایت فراهم شود، به آن باید اندیشید تا اینکه به وعده هایی امیدوار بود 
که بعد از مرگ می  خواهد فراهم شود. این نوع سخن گفتن حکیمانه 
است و آن را باید در مقابل تفکر زاهدانه قرار داد. تفکر زاهدانه می گوید 
به دنیا به هیچ وجه نباید توجه کرد. این نوع تفکر منتظر لحظه ای است 

که بمیرد تا آرزوهایی که دارد محقق شود.

جایگاه مرگ در اندیشه، شعر و ادب ایران

آگهی مزایده فروش محصول به آگهی مزایده
شــرکت کشاورزی سیرجان بنیاد  )سهامی خاص( در نظر دارد محصول »به« واحد قناتغستان ماهان به مساحت 
حدود 20 هکتار را به صورت فروش کیلویی و تحویل درب باغ از طریق مزایده عمومی به انجام برساند. متقاضیان 
محتــرم می توانند همه روزه به جز ایام تعطیل نســبت بــه بازدید از مورد مزایده و اخذ برگ شــرایط به واحد 
قناتغستان ماهان به آدرس ذیل مراجعه و یا با شماره تلفن های 42304403- 42305430-034  امور بازرگانی 

شرکت و تلفن همراه 09131413445 سرپرست واحد تماس حاصل نمایند. 
زمان برگزاری مزایده: روز یکشــنبه مورخ 98/7/7  راس ســاعت 10 صبح واقع در واحد قناتغستان به آدرس : 

شهرستان کرمان - کیلومتر 20 جاده هفت باغ ماهان، جنب امور تربیتی زندانها، واحد قناتغستان ماهان

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد 

آگهی مزایدهآگهی مزایده
گروه صنعتی بارز )مجتمع کرمان( در نظر دارد اقالم ضایعاتی و بالاستفاده خود را که به شرح جدول زیر می باشد از طریق مزایده به فروش برساند متقاضیان خرید 
می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر و ارائه قیمت از تاریخ درج آگهی به مدت هفت روز به آدرس کارخانه واقع در کرمان کیلومتر 25 جاده جوپار مجتمع صنایع 
الســتیک بارز و یا با شــماره تلفن های 03431345238 - 03431345239 - 03431345256 واحد تدارکات تماس حاصل نمایند. جهت دریافت فرم مزایده به 
آدرس اینترنتی WWW.KBIG.IR مراجعه نمایید. 601038                                                           روابط عمومی گروه صنعتی بارز )مجتمع کرمان(

چوب و تخته ضایعاتی3اقالم ضایعاتی ردیف

قرقره ضایعاتی4کارتن و پالستیک ضایعاتی1

روغن ضایعاتی5پالت پالستیکی ضایعاتی2
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منتظر رمز ارز 
تلگرام باشید!

که رمزارز اختصاصی آن تحت عنوان  کرده است  تلگرام به تازگی اعالم 
عرضه  میالدی  امسال  کتبر  ا  ۳۱ تا  آن  ک چین  بال پلت فرم  با   Gram

می شود.
در  جهان  در  پیام رسان  اپلیکیشن های  از  یکی  عنوان  به  تلگرام 
کاربران در فضای  سال های اخیر توانست نظر و توجه خیلی عظیمی از 
با  کشورها  از  برخی  در  البته  که  کند  جلب  خود  سمت  به  را  مجازی 

محدودیت و فیلتر مواجه شد.
آن  اختصاصی  رمزارز  که  است  کرده  اعالم  تلگرام  تازگی  به  حاال 
ماه  پایان  تا   TON چین  ک  بال بر  مبتنی  پلتفرم  و   Gram تحت عنوان 
بازارهای  به  و  گرفت  خواهد  قرار  عالقمندان  اختیار  در  میالدی  آینده 

جهانی عرضه خواهد شد.
از سوی  رمزارز دیجیتال  و عرضه  که خبر توسعه  بود  چند سال پیش 
تلگرام شنیده شد اما تحت تاثیر مسائل و دالیل مختلفی متوقف شد 
به مبلغ ۱.۷ میلیارد  با جذب سرمایه ای  تلگرام،  از آن شرکت  بعد  که 
این  بار دیگر  توانست  و سرمایه گذاری های خصوصی  از شرکت ها  دالر 
که تا قبل از به پایان  کند  پروژه را به مرحله احیا و عرضه برساند و اعالم 

کتبر ۲۰۱۹ میالدی عرضه خواهد شد. رسیدن ماه ا
که توسط شرکت امریکایی فیس بوک توسعه داده  برخالف رمزارز لیبرا 
گرام شرکت تلگرام قابلیت و مشخصات نامشخصی  شده است، رمزارز 

دارد و هنوز جزییات آن در اینترنت منتشر نشده است.
بر  مالی  و  فناوری  حوزه  در  فعال  تحلیلگران  و  کارشناسان  از  بسیاری 
که غول های فناوری وارد حوزه های  لزومی ندارد  که هیچ  باورند  این 
که رسالت و مسئولیت آنها چیز دیگری  کالن شوند چرا مالی و اقتصاد 
امنیت  امر  این  است  ممکن  امنیتی،  کارشناسان  عقیده  به  و  است 
کاربران  سایبری حساب های بانکی و مالی و همچنین حریم خصوصی 
رمزارز  توسعه  و  عرضه  سر  بر  که  مدتهاست  بیاندازد.  مخاطره  به  را 
کشورهای مختلفی از جمله ایاالت متحده امریکا  لیبرای فیس بوک در 
سیاست مداران  از  بسیاری  و  است  درگرفته  مجادله  و  بحث  اروپا  و 
و  توسعه  از  تا  کشورهای مختلف جهان در تالشند  قانون گذاران در  و 

عرضه آن ممانعت و جلوگیری به عمل بیاورند.
کشورهای  دولت های  سوی  از  شدت  به  اخیر  سال های  در  تلگرام 
که روسیه استفاده از  گونه ای  گرفته است به  مختلف تحت فشار قرار 

کرد. کشور ممنوع اعالم  این پیام رسان محبوب را در داخل این 

فرار دختر و پسر عاشق دو طایفه 

آبادانی را به جان هم انداخت
پسر جوان وقتی جواب منفی از طایفه دختر مورد عالقه اش شنید 
برای  جوان  دختر  خانواده  گذاشتند.  فرار  به  پا  جوان  دختر  همراه 
تیراندازی به  و  افروزی  به آتش  بازگرداندن دخترشان به خانه دست 

طایفه پسر جوان زدند.
آبادان در جریان آتش سوزی  پلیس  20 شهریور امسال ماموران  روز   ،
عمدی یک خانه در منطقه کوی ملت آبادان قرار گرفتند و همزمان در 
ماجرای دیگری یک خودروی پارک شده در روستای خضرنبی آبادان از 

سوی افراد ناشناس به رگبار بسته شده است.
و  شدند  عمل  وارد  تحقیقات  برای  ماموران  از  تیمی  ترتیب  بدین   
مشخص شد که خودروی به رگبار بسته شده برای شیخ یک طایفه 
است و خانه ای که به آتش کشیده شده نیز از اعضای همان طایفه 

است.
ماموران در این مرحله با فرضیه اختالف طایفه ای تحقیقات را شروع 
از  محمد  نام  به  جوانی  پسر  که  شد  مشخص  مرحله  این  ودر  کردند 
یک طایفه به خواستگاری دختر جوانی که از طایفه دیگر بوده رفته 
و خانواده دختر به این خواستگاری جواب منفی داده اند اما پسر و 

دختر جوان تصمیم به کار عجیبی گرفته اند.
 شامگاه جمعه 15 شهریور ماه محمد خواستگار جوان همراه با دختر 
مورد عالقه اش از خانه شان فرار می کنند و همین باعث شده تا طایفه 
دختر جوان به سراغ خانواده پسر جوان بروند و با به رگبار بستن خودرو 
و آتش زدن یک خانه آنها را تهدید و مجبور به بازگرداندن دخترشان 

کنند.
جوان  دختر  بازگرداندن  برای  پلیسی  تحقیقات  گزارش،  این  بر  بنا   
ماموران  کار  دستور  در  تیراندازی  و  افروزی  آتش  عامالن  دستگیری  و 

پلیس آبادان قرار گرفته است.

وزیر کشور: 
بیشاز۹۰درصدمردمحجابرارعایتمیکنند

و  صد  در  کشور  وزیر  فضلی  رحمانی  عبدالرضا 
بیست و سومین جلسه شورای اجتماعی کشور که 
برگزار  عفاف  و  حجاب  موضوع  با  کشور  وزارت  در 
شد، طی سخنانی گفت: موضوع حجاب یک مسئله 
بین بخشی بوده و گزارش ها حاکی است که حداکثر 
10 درصد افراد در جامعه نسبت به حجاب بی توجه 

هستند.
وزیر کشور گفت: موضوع کشف حجاب برای ما در 
پیشگیرانه  و  جدی  برخورد  باید  که  است  اولویت 
داشته باشیم و اولویت بعدی، موضوع سازمان یافته 
عمل کردن در این موضوع می باشد و اماکن عمومی 

نیز از اولویت های مدنظر ما در این زمینه است.

موضوع  یک  حجاب  مساله  براینکه  تاکید  با  وی 
اعتقادی، قانونی و اجتماعی ماست، تصریح کرد: باید 
با این موضوع اجتماعی، به صورت اجتماعی برخورد  
کرد و باید با مشارکت مردم و با ایجاد مشوق هایی 

برای مردم به این موضوع ورود کرد.
جمهور،  رئیس  رهبری،  معظم  مقام  داد:  ادامه  وی 

داشته  تاکید  موضوع  این  بر  قضائیه  قوه  مجلس، 
رعایت  را  حجاب  هم  مردم  درصد   90 از  بیش  و 
می کنند. نقش فضای مجازی در این مسئله مشهود 
است و فضای مجازی می تواند وسیله ای برای افزایش 
با  مقابله  برای  دستگاه ها  ولی  باشد  سهولت  و  علم 

آسیب های فرهنگی آن برنامه ریزی داشته باشند.

که به زودی  با تصمیم دولت، قرار بر این است 
کمیته امداد  ۹ میلیون نفر از افراد تحت پوشش 
کارت  و بهزیستی، به ازای هر نفر ۳۵ هزار تومان 

کاال دریافت نمایند. خرید 
گزارش پایگاه خبری اتاق تعاون ایران ، بعد  به 
تغییرات قیمتی  برخی  و  ارزی  اخیر  نوسانات  از 
که مستقیم بر روی قدرت  کاالهای اساسی  در 
خرید مردم و اقشار ضعیف جامعه اثرگذار بوده 
کمک  طریق  از  تا  گرفته  تصمیم  دولت  است، 
کاال،  از اقشار ضعیف جامعه  نقدی برای خرید 
با  تا  شده  مقرر  اساس  این  بر  کند.  حمایت 
کار و رفاه اجتماعی  که وزارت تعاون،  هماهنگی 
داده،  انجام  ای  زنجیره  فروشگاههای  با 

بانکی سرپرستان خانوار شارژ نقدی  کارت های 
ای  زنجیره  فروشگاههای  در  شارژ،  این  و  شده 
قرار است  ح  قابلیت خرید داشته باشد.این طر
کمیته  از افراد تحت پوشش  برای ۹میلیون نفر 

امداد امام  خمینی)ره( و بهزیستی اجرا شود.
در این رابطه امیرخسرو فخریان، رئیس اتحادیه 
خبرنگار  با  گفتگو  در  زنجیره ای  فروشگاههای 
گفت: با اجرای  ح  مهر با تشریح جزئیات این طر
سرپرستان  نام  به  خرید  کارت های  ح،  طر این 
خانوار شارژ شده و به ازای هر نفر ۳۵ هزار تومان 
به آن واریز می شود؛ اما خانوارهای باالی ۴ نفر 
گرفته  به ازای هر نفر ۳۰ هزار تومان شارژ صورت 
و به ازای هر نفر اضافه، ده هزار تومان به مبلغ 

۴ نفر اضافه خواهد شد؛ بر این اساس سقف در 
گرفته شده برای هر خانوار ۱۳۰ هزار تومان  نظر 

است.
اقشار    به  کاالیی  سبدهای  ارایه  افزود:  وی 
توجه  با  اما  شد  می  انجام  هم  قبال  ضعیف، 
داشت،  کاالیی  سبد  توزیع  که  مشکالتی  به 
کارت بانکی سرپرستان  که  تصمیم بر این شده 
از  کاال  خرید  برای  و  شده  نقدی  شارژ  خانوار، 

فروشگاههای زنجیره ای قابل استفاده باشد.
جزئیات  رفاه  وزارت  است  قرار  گفت:  فخریان 

کنند. بودجه و نحوه اجرا  را تهیه و اعالم 
افزود:  زنجیره ای  فروشگاههای  اتحادیه  رئیس 
زنجیره ای  فروشگاههای  با  الزم  هماهنگی های 

انجام شده است.
داد:  توضیح  کار  اجرای  مکانیزم  درباره  وی 
کارتهای معرفی شده از سوی سرپرستان خانوار 
که اشاره  که عضو شبکه شتاب است ، به میزانی 
شد،  شارژ می شود.  افراد نمی توانند مبالغ این 
که حتما در  کنند و الزام دارند  کارتها را برداشت 
اما   . کنند  خرید  کاال  ای  زنجیره  فروشگاههای 
کنند، به انتخاب خود  اینکه چه اقالمی را خرید 

خانوارها است و محدودیتی ندارد.
فخریان ادامه داد: ۹ هزار فروشگاه طرف قرارداد 
که  هستند  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
آن  از  می توانند  ح  طر این  مشمول  خانوارهای 

کنند. خرید 

جم،  جام  از  نقل  به  اقتصادآنالین  گزارش  به 
به  ورزش  برای  مردی  امسال  خرداد  اوایل 
ج  کر چالوس  جاده  روستاهای  از  یکی  حوالی 
که با نایلونی در حال سوختن رو به رو  رفته بود 
شد. بوی بدی از آن به مشام می رسید. وقتی 
متوجه  زد،  کناری  به  را  نایلون ها  پایش  با 
است.  آن  داخل  در  انسان  بدن  بقایای  شد 
با  و  کرد  خاموش  را  نایلون ها  آتش  شعله های 

گرفت و خبر از یک جنایت داد. پلیس تماس 
با  و  شدند  حاضر  محل  در  کالنتری  ماموران 
مشاهده جسد مثله شده، موضوع را به پلیس 
بازپرس  آبیار،  بهمن  و  البرز  استان  گاهی  آ
گزارش  ج  کر جنایی  دادسرای  قتل  کشیک 
جسد  بقایای  جمع آوری  با  ماموران  دادند. 
یک  به  متعلق  جسد  شدند  متوجه  مثله شده 
زن است و به نظر می رسید او در مکان دیگری 
رسیده  قتل  به  چاقو  متعدد  ضربه های  براثر 

برای  ک  هولنا جنایت  این  عامالن  یا  عامل  و 
تکه   12 را  آن  نشود،  فاش  قتل شان  راز  این که 
در  نایلونی  کیسه های  در  انداختن  با  و  کرده 
آتش  را  زن  آن  بنزین  ریختن  با  و  کنار  و  گوشه 

زده اند.  
بازپرسی  دوم  شعبه  در  باره  این  در  پرونده ای 
جسد  و  شد  تشکیل  ج  کر جنایی  دادسرای 
به  هویتش  شدن   مشخص  برای  مثله شده 
پلیس  تحقیقات  شد.  منتقل  قانونی  پزشکی 
جنایی برای رازگشایی از معمای جسد سوخته 
پرونده  بررسی  به  ماموران   داشت.  ادامه 
و  البرز  استان  گاهی   آ پلیس  در  گمشده  زنان 
ج پرداختند، اما  نتیجه ای  کر کالنتری های شهر 
مثله  جسد  با  گمشده  زنان  تصاویر  و  نداشت 
که  فرضیه  این  بنابراین  نداشت.   مطابقت 
یا  تهران  شهر  کن  سا مقتول  است  ممکن 

گرفت . ج باشد، قوت  کر شهرهای اطراف 

از  استعالم  با  باره  این  در  تحقیقات  بنابراین 
اداره های پلیس تهران و دیگر شهرهای اطراف 
از  ماموران  گذشته  هفته  این که  تا  یافت  ادامه 
گاهی مالرد در غرب استان تهران  طریق پلیس آ
کشف جسد مثله  از  مطلع شدند یک روز قبل 
گاهی  آ پلیس  در  با حضور  ناشناس، مردی  زن 
 35 همسر  کرده  عنوان  شکایتی  ح  طر و  مالرد 
ساله اش برای خرید از خانه بیرون رفته و دیگر 

بازنگشته و تلفن همراهش نیز خاموش است.
برای  خانواده  این  که   بود  کافی  سرنخ  همین 
ج  کر قانونی  پزشکی  به  مثله  جسد  شناسایی 
جسد  دیدن  از  بعد  گمشده  زن  شوهر  بروند. 
بدن  روی  که  نشانه ای  روی  از  را  او  سوخته 
گفت جسد متعلق به  همسرش  بود شناخت و 

همسرگمشده وی است.
روند  مقتول،  هویت  شدن  مشخص  با 
شد.  جدیدی  مرحله  وارد  پرونده  به  رسیدگی 

جست و جوها در این باره ادامه داشت تا این که 
ماموران  مقتول  هویت  شناسایی  از  بعد  روز  دو 
که گوشی تلفن همراه مقتول در اختیارش  مردی 
کردند. با تحقیق از وی معلوم شد او  بود را پیدا 
گوشی را از مرد دستفروشی  کارتن خواب  بوده و 

خریده و از آن استفاده می کرده است.
بازداشت  پرونده  مظنون  تنها  عنوان  به  او   
که  داشت  ادامه  حالی  در  وی  از  تحقیقات  و 
که آخرین بار مقتول  ماموران رد مرد راننده ای 
از خودروی او پیاده شده بود و نیز سه مرد دیگر 
کشته شده  که از اقوام و دوستان خانوادگی زن 
این  و  آوردند  به دست  پرونده  این  را در  بودند 
به  پنج مرد مظنون  بازداشت شدند.  افراد هم 
جنایتی  هرگونه  منکر  پلیسی  بازجویی  در  قتل 
گاهی  آ پلیس  در  آنها  از  تحقیقات  شدند. 
استان البرز ادامه دارد تا راز معمای این جنایت 

ک فاش شود. هولنا

توزیع کارت نقدی خرید کاال بین اقشار آسیب پذیر 

معمای قتل هولناک زن جوان در جاده چالوس

خبر

شرطبکارگیریمعلمدرمدارسابتداییغیردولتیاعالمشد
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت های مردمی اعالم کرد که 

مدارس غیردولتی موظفند معلمانی در دوره ابتدایی به کارگیری کنند که کارت 
صالحیت حرفه ای را دریافت کرده باشند.

به گزارش ایسنا، مجتبی زینی وند در دومین روز از گردهمایی مشترک اعضای 
شورای معاونان و مدیران کل آموزش وپرورش به تشریح و تبیین برنامه های سال 
تحصیلی جدید پرداخت و با اشاره به امدادرسانی مطلوب به مدارس سیل زده 
شرایط  در  تصمیم گیری  مرجع  بهترین  آموزش وپرورش  شوراهای  اظهارکرد: 
اقتضائات و با توجه به منابع و امکانات هرمنطقه است. شوراهای آموزش وپرورش 
مهم ترین وسیله جذب مشارکت سایر دستگاه ها است، بنابراین باید در انتخاب 
دستور جلسات دقت زیادی شود و کارگروه های پنجگانه برای تسهیل و تعیین 

دستور کار شورا تالش کنند.
از  افراد خارج  از  بر فعال کردن کارگروه های تخصصی شوراها و استفاده  وی 
آموزش و پرورش در سال جدید تحصیلی تأکید و خاطرنشان کرد: عوارض پنج 
درصدی دریافتی از شهرداری ها باید در شوراهای آموزش وپرورش مصوب شود.

زینی وند اضافه کرد: دو شیوه نامه به استان ها ارسال شده است که باید در شوراها 
تصویب و سپس ابالغ شود.

کرد:  اظهار  مردمی  مشارکت های  و  غیردولتی  مراکز  و  مدارس  رئیس سازمان 
مدارس هیئت امنایی که هم زمان با مدارس دولتی تعطیل می شوند حق دریافت 

شهریه اضافی ندارد.
وی گفت: مدارس غیردولتی موظفند معلمانی در دوره ابتدایی به کارگیری کنند 

که کارت صالحیت حرفه ای را دریافت کرده باشند.
وند  زینی  آموزش وپرورش،  اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  معاونت  گزارش  به 
گرفته  استعالم  کل  اداره  از  باید  حقوقی  مؤسسات  توسعه  برای  کرد:  تصریح 
شود لذا با توجه به ظرفیت ها باید مجوز تأسیس مدارس غیردولتی صادر شود.
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کاهش جرایم 

حوزه مجازی در زرند
جانشین دادستان زرند گفت: کارگروه رسانه و فضای مجازی برای آگاه 
سازی مردم تشکیل و شاهد کاهش جرایم حوزه مجازی هستیم و برنامه  
های ویژه ای در عرصه فرهنگ سازی ، تهیه و تولید محتوا مناسب در 

دست اقدام است.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان،  یعقوب 
مجازی  فضای  و  رسانه  کارگروه  در  زرند  دادستان  جانشین  احمدی 
امام  عزتمندانه  نسخه ی  گفت:  زرند  جرم  وقوع  از  پیشگیری  شورای 
حسین علیه السالم برای تمام جوامع بشری، پایداری و مقاومت در برابر 
قدرت های غیر الهی زرپرست و زورگو در تمام دوران ها است، مسئوالن 
شفابخش  نسخه ی  این  اثرگذاری  متوجه  باالخره  ولی  دیر،  چه  اگر  ما 

شدند و امیدواریم با تاسی از این شیوه، مشکالت کشور را حل نمایند.
احمدی با تاکید بر پیروی از قیام اباعبداهلل توسط تمام ارکان حاکمیت 
گفت: قیام حسین ابن علی علیه السالم که سرشار از مفاهیم اجتماعی 
سیاسی اخالقی و فرهنگی است درس های فراوانی برای بشریت دارد که 
ایستایی در برابر ظلم و بی عدالتی و همچنین ترویج روحیه ی ایثار و 

شهادت طلبی تنها بخشی از این دانشگاه انسان ساز است.
تقابل  و  کفر  سردمداران  نشدنی  تمام  دشمنی  به  اشاره  با  احمدی 
همیشگی جریان خیر و شر افزود: در دورانی زندگی می کنیم که سطح 
آگاهی عموم مردم به بقای این دشمنی باال رفته و انتظار می رود خواص 

هم این اهمیت را با بصیرتی واال درک کنند.
مواجه  در  جامعه  مدیران  تمام  هوشیاری  بر  تاکید  با  قضایی  مقام  این 
اظهار کرد: که  انقالب اسالمی  برابر جریان  با سیاست های استکبار در 
دشمن از هر جایی که ضعف ما را احساس کند با قدرت شیطانی ورود 

می کند.
او با اشاره به دغدغه رهبر انقالب نسبت به جریان نفوذ دشمنان گفت: 
یکی از مهمترین ابزار هایی که وجود دارد بحث فضای مجازی است و 
امروزه وظیفه آحاد جامعه در تمام سطوح این است که با بررسی عمیق 
اهداف انقالب اسالمی اجازه هیچگونه منفذی برای لطمه زدن به درختی 
که توسط امام راحل کاشته شده و بدستان توانمند مقام معظم رهبری 
را  یافته است  آبیاری و ضمانت  با خون هزاران شهید  و  تنومند گشته 

ندهند.
از وقوع جرم و  را در پیشگیری  احمدی، نقش رسانه و فضای مجازی 
کاهش آسیب های اجتماعی بسیار مهم خواند و گفت: طی مدتی که با 
تدبیر دادستان انقالبی زرند کارگروه رسانه و فضای مجازی برای آگاه 
سازی مردم تشکیل شده شاهد کاهش جرایم حوزه مجازی هستیم و 
خوشبختانه برنامه های بسیار ویژه ای در عرصه فرهنگ سازی و خصوصا 

تهیه و تولید محتوای مناسب در دست اقدام است.

آتش کارخانه یونولیت مهار شد
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان گفت: 
یک کارخانه یونولیت سازی در جاده راه آهن که طعمه حریق شده بود 

با تالش ۱۶ نفر آتش نشان مهار شد.
شهر  ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  عامل  مدیر  عسکری  علی 
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان 
عملیات  فرماندهی  مرکز  ستاد  با  تلفنی   تماس  طی  گفت:    ، جوان  
)۱۲۵( این سازمان از طعمه حریق شدن یک کارخانه یونولیت سازی 
آگاه شدیم. او محل حادثه را بلوار راه آهن به سمت روستای باقر اعالم کرد 
افزود: حجم شعله و آتش سوزی توسط مواد یونولیتی جنس این مواد به  و 
به  می کنند  تولید  گاز های سمی خطرناک  سوختن  اثر  در  که  است  گونه ای 
همین جهت بالفاصله چهار تیم اطفاء حریق این سازمان از ۳ ایستگاه ها به 
محل حادثه اعزام وضمن رعایت نکات ایمنی و حفاظتی این آتش سوزی با 

تالش ۱۶ نفر آتش نشان مهار شد.
عسکری از نجات یک نفر ازشهروندان توسط آتش نشانان خبر داد و بیان کرد:   
۲۴ شهریور ماه از دچار حادثه شدن یک نفر از شهروندان در بلوار شهید مفتح 

مطلع شدیم.
او افزود: پس از اطالع از این حادثه که به دلیل بی احتیاطی رخ داد پای یک 
نفر از شهروندان بین دستگاه باالبر و دیواره گیر کرده بود تیم امداد و نجات 
این سازمان سریعا در محل حادثه حضور یافته و عملیات امداد و نجات فرد 

دچار حادثه شده را شروع کردند.
عسکری ادامه داد و گفت: آتش نشانان با دقت و مهارت های خاص فرد دچار 
حادثه شده را آزاد و با توجه به مصدومیت او را تحویل عوامل اورژانس دادند.

منزل  باب  یک  حریق  اطفاء  از  همچنین  نشانی  آتش  سازمان  عامل  مدیر 
آتش  این  گفت:  او  داد.  خبر  کرمان  شهر  شمالی  ابوذر  خیابان  در  مسکونی 
سوزی در ساعت ۱۲ و ۳۶ دقیقه  رخ داد که سریعا دو دستگاه خودرو اطفاء 
حریق از دو ایستگاه آتش نشانی به محل آتش سوزی اعزام و آتش با تالش 
آتش نشانان مهار و از پیشروی آن جلوگیری به عمل آمد. مدیر عامل سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی بیان کرد: این منزل مسکونی در طبقه فوقانی 
مسجد قرار دارد که دچار آتش سوزی شده بود و آتش نشانان ضمن مهار آتش 
سوزی  با تالش خود مانع از سرایت آتش به مسجد شدند. او در پایان گفت: 

علل حوادث ذکر شده در دست بررسی است.

برخورد کامیون با عابرپیاده جان 

پسر بچه ۹ ساله را گرفت
سرپرست پلیس راه شمال استان از برخورد یک دستگاه کامیون با عابرپیاده 

در محور رفسنجان -سرچشمه خبر داد.
علی  سرهنگ   ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش  به 
اعالم مرکز  استان گفت: در پی  راه شمال  پلیس  اکبر نصیری، سرپرست 
رفسنجان  محور   در  رانندگی  حادثه  بر  مبنی   ۱۱۰ پلیسی  ها ی  فوریت 
-سرچشمه  بالفاصله ماموران جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند. او 
افزود:مأموران با حضور در محل مشاهده کردند یک دستگاه کامیون کاویان 
به عللی با عابر پیاده برخورد کرده که بر اثر این سانحه عابرپیاده که پسر 
بچه ای حدودا ۹ ساله بوده جان خود را ازدست داده است. سرپرست پلیس 
راه استان کرمان با اشاره به اینکه کارشناسان پلیس راه علت حادثه را عدم 
توجه به جلو راننده کامیون اعالم کردند، از شهروندان خواست: نظارت 
داشته  عمومی  معابر  سطح  در  خود  خردسال  فرزندان  تردد  بر  کاملی 
باشند و از حضور آن ها در سطح معابر و جاده های برون شهری جلوگیری 

کنند تا هیچگاه شاهد چنین حوادث دلخراشی نباشیم.

میثم پاریزی که پیش از این به عنوان رئیس اداره 
ورزش و جوانان شهرستان شهربابک فعالیت می 
کرد، سکان ورزش استان کرمان را در دست گرفت.

باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان  ، ورزش استان کرمان که از ۱۸ 

محمدتقی  استعفای  دنبال  به  امسال  ماه  خرداد 
زاده،  کریم  وحید  سرپرستی  با  امیری خراسانی 
با  معاون توسعه منابع و پشتیبانی این اداره کل 
حفظ سمت اداره می شد، پس از بیش از سه ماه 

سرانجام سکاندار خود را شناخت.

روی  فرآوان  قوس های  و  کش  از  پس  سرانجام 
عنوان  به  پاریزی  میثم  مدیرکلی،  گزینه های 
کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  جدید  مدیرکل 

منصوب شد.
ورزش  جدید  مدیرکل  پاریزی،  میثم  معارفه  مراسم 
امیری  محمدتقی  تکریم  و  کرمان  استان  جوانان  و 
 ۹۸ ماه  شهریور   ۲۵ دوشنبه  روز   ۱۱ ساعت  خراسانی 
و  حقوقی  مجلس،  امور  معاون  زاده،  تقی  حضور  با 
و  جوانان  و  ورزش  وزارت  استان های  امور  هماهنگی 
برگزار  کرمان  بازرگانی  اتاق  محل  در  استان  مسئوالن 

شد.
شهید  دانشگاه  از  بدنی  تربیت  کارشناسی  پاریزی 
و  دارد  دولتی  مدیریت  ارشد  کارشناسی  و  باهنرکرمان 

مسلط به زبان انگلیسی است.
از جمله سوابق کاری وی می توان به موارد زیر اشاره 

کرد:
۱. رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهربابک - 

۸۷ - ۹۷
استان کرمان -  و جوانان  . مشاور مدیر کل ورزش   ۲

۹۸ - ۹۶
۳ . عضو هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت 

مس شهربابک - ۹۵ - ۹۷
۴ . عضو هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری 

۸۸ - ۹۲ -

کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  نماینده   .  ۵
در حوزه اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی با مشارکت 
توسعه  راستای  در  ایران  مس  صنایع  ملی  شرکت 
زیرساخت های ورزشی شمال استان کرمان از ۹۶ – ۹۷

۶ . مربی شنا باشگاه مس سرچشمه - ۸۳ - ۸۲
 ۸۴  - سرچشمه  مس  باشگاه  ژیمناستیک  مربی    .۷

۸۳ -
۸ . رییس هیات شنای شهرستان شهربابک - ۸۶ - ۸۴

 - شهربابک  اعتمادی  شهید  شنای  استخر  مدیر   .  ۹
۸۴ - ۸۶

۱۰.  معاون اداره تربیت بدنی سابق - ۸۷ - ۸۶
۱۱ . عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان - ۹۷ - ۸۷
۱۲ . معاون فنی ورزشی باشگاه صنعت مس شهربابک 

از - ۹۵ تا کنون
و جوانان  اداره کل ورزش  راهبردی  . عضو کمیته   ۱۳

استان کرمان از سال - ۹۴ تا کنون
باهنر کرمان  بازیکن تیم فوتبال دانشگاه شهید    .۱۴

۱۳۸۵ -
۱۵ . بازیکن تیم فوتبال صنعت مس شهربابک - ۱۳۷۹

۱۶ . کارشناس مدعو در شبکه تلویزیونی استان کرمان 
۱۳۹۵ -

۱۷.  رئیس شورای بسیج ورزشکاران - ۹۶ - ۹۸
۱۸ . مشاور جوان فرماندار - ۹۵ - ۹۷

۱۹ . عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر - ۸۶ تا کنون

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از دستگیری 
 ۷ کشف  و  موتوسیکلت  سارقان  نفره   ۴ باند 
دستگاه موتوسیکلت مسروقه در بخش چترود 

کرمان خبر داد.
باشگاه خبرنگاران  های  استان  گروه  گزارش  به 
جوان از کرمان، سرهنگ محمد رضا فدا فرمانده 
وقوع  پی  در  گفت:  کرمان  شهرستان  انتظامی 
بخش  در  موتوسیکلت  سرقت  فقره  چندین 
این بخش تحقیقات  انتظامی  چترود مأموران 

و  شناسایی  خصوص  در  را  خود  گسترده 
دستگیری سارقان آغاز کردند.

او افزود: در تحقیقات بعمل آمده از مالباختگان 
و بررسی نحوه سرقت ها پس از تجزیه و تحلیل 
یک  با  سرقت ها  وقوع  احتمال  آمده  عمل  به 
قوت  سارقین  یا  سارق  توسط  شگرد  و  شیوه 

گرفت.
سرهنگ فداء با اشاره به اینکه ماموران انتظامی 
بخش چترود با اقدامات اطالعاتی و هماهنگی 

تالش  روز  چندین  از  پس  سرانجام  قضائی 
 ۴ باند  این  اعضا  شدند  موفق  روزی  شبانه 
ابتدا  در  کرد:  تصریح  کنند،  شناسایی  را  نفره 
دستگاه  یک  انتقال  حال  در  سارقان  از  یکی 
دستگیر  مأموران  توسط  سرقتی  موتوسیکلت 
و در بازجویی های تخصصی به ۷ فقره سرقت 
موتورسیکلت با همدستی ۳ نفر دیگر معترف 

شد.
او اظهار کرد:ماموران طی یک عملیات ضربتی 

سه نفر متهم دیگر پرونده را نیز که در حال اوراق 
موتورسیکلت های مسروقه در مخفیگاهشان در 
به  را  آن ها  و  دستگیر  بودند  اطراف  روستا های 
همراه اموال مسروقه جهت تحقیقات بیشتر به 

مقر انتظامی منتقل کردند.
پایان  در  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
از  اطالع  صورت  در  تا  خواست  شهروندان  از 
فعالیت های مجرمانه مراتب را در اسرع وقت از 

طریق تلفن ۱۱۰ اطالع دهند.

سکاندار ورزش کرمان معرفی شد

دستگیری باند سارقان موتوسیکلت در چترود کرمان

ـ  قهرمانی کشور  رقابت های جوجیتسو  از  کرمان  استان  منتخب  تیم 
انتخابی تیم ملی یک مدال طال و پنج برنز صید کرد.

و  گفت  در  کرمان  استان  جوجیتسو  انجمن  نماینده  زیدآبادی،  عباس 
گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو 
مسابقات جوجیتسو قهرمانی کشور ـ انتخابی تیم ملی در رده سنی جوانان 
و بزرگساالن با حضور ۲۳۵ شرکت کننده از ۱۸ استان کشور به مدت دو روز 

به میزبانی تهران در مجموعه ورزشی شهید کبکانیان برگزار شد.
و  دانیال رضوی  مربیگری سید  به  استان کرمان  منتخب  تیم  افزود:  او 

سرپرستی عباس زیدآبادی در این رقابت ها حضور یافت.
زیدآبادی تصریح کرد: حامد زیدآبادی نیز به عنوان داور در این مسابقات 

قضاوت کرد.
او بیان کرد: در پایان این رقابت ها جوجیتسوکاران کرمانی موفق به کسب 

یک طال و پنج برنز از این رقابت ها شدند.
زیدآبادی افزود: در پایان نتایج زیر حاصل شد:

رده سنی جوانان
استایل نه واز

علی رشیدی کیا در وزن -۶۹ کیلو گرم مدال طال
رده سنی بزرگساالن

استایل فایت
محمد امین اسدی در وزن -۶۲ کیلوگرم مدال برنز

استایل کاتای کالسیک بزرگساالن
علی شاهمرادی و سجاد میرزایی، مدال برنز

استایل شو کاتا بزرگساالن
علی شاهمرادی و سجاد میرزایی، مدال برنز

جوجیتسوکاران کرمانی و کسب ۶ مدال رنگارنگ از رقابت های کشوری

خبر

))آگهی مزایده اموال منقول((
* فروش اموال منقول اداره کل اموال و امالک *

* بنیاد مستضعفان استان کرمان از طریق مزایده عمومی *
شرح در صفحه 2

))آگهی  مزایده اموال منقول  ((
اداره کل اموال و امالک بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی استان کرمان

 در نظر دارد اموال منقول خود را بصورت کلی و جزئی )ردیفی ( در 8 ردیف به شرح جدول ذیل 
از طریق مزایده عمومی بصورت نقدی به فروش برساند لذا متقاضیان محترم می توانند جهت بازدید و اخذ فرم شرکت در مزایده 
و ارائه کتبی پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/7/6 به آدرس کرمان - بزرگراه امام خمینی - خیابان شهید 
عباس ورزنده ) شهرک نیکزاد ( - غربی یک - جنب پارک وحدت مراجعه و یا با تلفنهای 32516933-32516240-32516705 
تماس حاصل فرمایند، تاریخ مزایده ساعت 10/30 صبح روز یکشنبه مورخ 98/7/7 می باشد. ضمنا این اداره کل در رد و یا قبول 

یک و یا کلیه پیشنهادات مختاراست.

)) لیست اموال منقول جهت درج در مزایده ((
مبلغ 5 %قیمت پایه)ریال(تعداد)ردیف(شرح داراییردیف 

61,712,000,00085,000,000موتورهای دیزلی 1

3952,489,374,000124,000,000لوازم یدکی ،لوازم برقی و ابزار یدک2

70526,721,00026,000,000لوازم متفرقه 3

130374,905,00018,700,000لوازم اداری4

5
منبع  آب هوائی و متعلقات و دیگر

195,386,000,000269,000,000 آهن آالت و غیره

11,950,000,00097,000,000دستگاه چیلر و ایرکاندیشن6

164,602,950,000230,000,000انواع کنتورهای صنعتی آب و متعلقات7

131,214,120,00060,000,000الکتروموتور والکتروپمپ8

آگهی مزایده اموال منقول 
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سرویس اجتماعی کرمان امروز

 خانواده های موفق و خوشبخت اغلب ویژگی هایی دارند که در 
اکثر آنها به طور مشترک دیده می شود، با مهم ترین خصوصیات 

خانواده های خوب بیشتر آشنا شوید.
هم  بین  تعامالت  از  که  است  ای  خانواده  شاد  و  موفق  خانواده 
احساس رضایت داشته و استرس ها و سختی های زندگی نه تنها 
نیز  تری  منسجم  خانواده  به  را  آنها  بلکه  اندازد  نمی  پا  از  را  آنها 
تبدیل می کند. در زیر با مهم ترین نشانه های خانواده موفق آشنا 

خواهید شد.
• خانواده های موفق نقش ها و وظایف مشخصی دارند

اعضای یک خانواده موفق می دانند یک ساختار مشخص، مساوی 
و انعطاف پذیر در خانواده وجود دارد که به تک تک خانواده کمک 
می کند تا نقش و وظایف خود را در خانواده بدانند. همچنین در 
همین راستا، خانواده های موفق درک واضحی از تصمیم گیری ها 
در خانواده دارند. والدین این خانواده به گزارش پرشین وی نقش 
و در عین حال که  استبدادگر هستند  ندرت  به  و  را داشته  رهبر 
خانواده را کنترل می کنند، به طور واضح تاثیر و قدرت بچه ها در 

خانواده را نیز پذیرفته اند.
• خانواده های موفق اجتماعی هستند

از نظر اجتماعی خود را دور نگه نمی دارند  خانواده های موفق 
بلکه با باقی افراد جامعه نیز ارتباط دارند. یکی از نشانه های این 
موضوع این است که آنها این توانایی را دارند که توجه دیگر افراد 
آنها اهمیت دوستان،  برای کمک جلب کنند.  را  از خانواده  خارج 
میحط  در  که  افرادی  دیگر  و  بچه  پرستارهای  اقوام،  ها،  همسایه 
بیرون از خانه با آنها ارتباط دارند را درک می کنند و همچنین از 

اهمیت کمک گرفتن از دیگران، مطلع هستند.
• خانواده های موفق تصویر بزرگ تر را می بینند

بزرگترین  از  یکی  مذهبی  های  گرایش  شده  داده  نشان  بارها 
ها  مراسم  است.  خوب  خانواده  یک  در  کننده  تعین  فاکتورهای 
انتخاب می  برای شرکت کردن  آدابی که خانواده های مذهبی  و 
کنند، همگی در این امر موثر است. گرچه رفتن مکان های مذهبی 
الزاما نشان دهنده یک خانواده موفق نیست ولی  و یا زیارتگاه ها 
وقتی اعضای خانواده ای در راستای مجموعه ای از استانداردهای 

اخالقی با هم اتحاد پیدا می کنند، نشانه ای از یک خانواده موفق را 
می سازند. آنها تصویر بزرگتر و واضح تری از مفهوم و اهداف واقعی 

یک خانواده دارند.
• خانواده های موفق می دانند چطور سازگار شوند

خانواده های موفق این توانایی را دارند تا در زمان های استرس 
آور زندگی، برای خانواده انعطاف پذیری خود را به نمایش بگذارند. 
برعکس خانواده هایی که خود را به شدت پایبند قوانین خانوادگی 
و نقش هایشان در خانواده کرده اند، به دلیل عدم انعطاف پذیری 

و سختگیری های ناسالم، به طور کلی نمی توانند در دوران مهم 
چرخه زندگی و یا بحران های خانواده، رفتارهای موفقیت آمیزی 
ولی  دانند  می  را  خود  وظایف  موفق  های  خانواده  باشند.  داشته 
گاهی می توانند طبق صالح خانواده در آنها تغییراتی ایجاد کنند.

• خانواده های موفق همدیگر را تشویق می کنند
این خانواده ها تک تک اعضای خانواده را تشویق کرده و به این 
دهند.  می  نشان  هم  به  را  خود  تقدیر  و  حمایت  احترام،  ترتیب 
خانواده های قوی همیشه از ویژگی های منحصربه فرد و خاص تک 

تک اعضا سپاسگزار بوده و احساس یکی بودن جمع خانوادگی را 
به هم منتقل می کنند. ساختار این خانواده ها به نحوی است که 

همه اعضای آن احساس حمایت و امنیت می کنند.
• خانواده های موفق بین “من” و “ما” تعادل برقرار می کنند
گذراندن اوقاتی با هم یکی از کارهای معمول در این نوع خانواده 
هاست و البته منظور ما کمیت نیست، بلکه کیفیت این اوقات است. 
آنها از احساس با هم بودن و زندگی در کنار یکدیگر و ارتباط خوب 
شان رضایت دارند. همچنین این نوع خانواده ها برای استقالل و 
در جهت  باهم  و  بوده  قائل  ارزش  کدامشان  هر  نیازهای شخصی 

بهبود وضعیت شان تالش می کنند.
• خانواده های موفق برای ازدواج احترام قائلند

بنیادی  زناشویی،  رابطه  که  کنند  می  درک  موفق  های  خانواده 
است که خانواده را در کنار هم نگه می دارد. اگر ازدواج به خوبی 
مدیریت نشود، خوشبختی خانواده به خطر می افتد. خانواده های 

موفق سعی می کنند رابطه زناشویی خود را با کیفیت نگه دارند.
• خانواده های موفق به خوبی با هم ارتباط برقرار می کنند
های  خانواده  خصوصیات  ترین  رایج  از  یکی  موثر  ارتباط  وجود 
این  به  و  است  راحت  و  شفاف  صادقانه،  آنها  ارتباط  است.  موفق 
طریق نشان می دهند، دیگری برای آنها مهم است و در عین حال 
به شیوه سالم، درگیری های احتمالی و پیش آمده را مدیریت می 

کنند.
• خانواده های موفق قدردان یکدیگر هستند

اعضای یک خانواده موفق به صورت روزانه سطح باالیی از نیروی 
مثبت را به هم منتقل می کنند. به گزارش پرشین وی آنها قدردان 
با  ارتباطی خوب  الگوهای  با  امر  این  که  و  افراد هستند  تک  تک 

یکدیگر بیشتر پرورش پیدا می کند.
• خانواده های موفق متعهد هستند

خانواده های موفق درک مشخصی از هویت، اتحاد و خویشاوندی 
خود نسبت به هم دارند. آنها همانند یک تیم عمل کرده و به طور 
ذاتی می دانند که تک تک اعضای خانواده قابل اتکا هستند. در بین 
این نوع خانواده ها کم دیده نشده که همگی در زمان های سختی  

با هم به صورت متحد برای رفاه خانواده تالش می کنند.
• خانواده های موفق عذرخواهی کردن را بلد هستند

این است که  از بزرگترین نشانه های خانواده شاد و موفق  یکی 
کردن  سرزنش  از  آنها  کنند.  عذرخواهی  هم  از  چطور  دانند  می 
دیگری اجتناب کرده و ترجیح می دهند مسئولیت کارهای خود 
را بپذیرند. عالوه بر عذرخواهی، اعضای خانواده موفق، یکدیگر را 

نیز می بخشند.

نشانه های خانواده موفق و خوشبخت

   مصرف گسترده با طعم و بوی متنوع انواع قلیان در خانواده ها، رستوران 

ها، سفره خانه های سنتی، پارک ها و مکان های عمومی و تفریحی این 

روزها در بین زنان و دختران جوان با عنوان یک تفریح ارزان قیمت روز به 

روز در حال افزایش است. آنگونه كه دبیر كل جمعیت مبارزه با دخانیات 

گفته است: افزایش دو برابری گرایش زنان و دختران ایرانی كه مادران 

آینده جامعه به شمار می روند به مصرف قلیان، بسیار نگران كننده است. 

روایت »کرمان امروز« از افزایش دو برابری مصرف قلیان در زنان و دختران که مادران آینده این جامعه به شمار می روند؛

اشاره:
در  قلیان  انواع  متنوع  بوی  و  طعم  با  گسترده  مصرف 
خانواده ها، رستوران ها، سفره خانه های سنتی، پارک ها 
و مکان های عمومی و تفریحی این روزها در بین زنان و 
دختران جوان روز به روز در حال افزایش است. آنگونه که 
دبیر کل جمعیت مبارزه  با دخانیات گفته است: افزایش 
دو برابری گرایش زنان و دختران ایرانی که مادران آینده 
نگران  قلیان، بسیار  به مصرف  به شمار می روند  جامعه 
کننده است. در همین زمینه گزارشی تهیه شده که در 

ادامه  قابل مطالعه است.
قلیان در خانواده من عادی است

مریم 18 ساله در جواب ما که چند روز در هفته به مرکز 
عرضه قلیان مراجعه می کند، گفت: هفته ای یک  بار با 
دوستانم به کافه و قهوه خانه می روم و قلیان مصرف می 
کنم. البته خانواده من همگی قلیان مصرف می کنند و 
این مساله در خانواده ما عادی است. از مریم می پرسم 
لبخند  با  قلیان چیست که  آیا می دانی عوارض مصرف 
می گوید: تا امروز که عارضه ای برای من نداشته است. 
قلیان  اگر  اما  ام  ندارم، دروغ گفته  بگویم خبر  اگر  خب 

هم مصرف نکنم که جمع دوستانم را از دست می دهم.
مونا دختر 16 ساله ای است که او هم چند باری قلیان 
مصرف کرده است. او می گوید: برای تفریح و فقط برای 
پر کردن وقت خود گاهی در کافه قلیان مصرف می کنم. 
از او می پرسم آیا می دانی مصرف قلیان دروازه ورود به 
مصرف مواد مخدر است و احتمال نمی دهی که همراه 
قلیان مواد مخدر مصرف کنی؟ که پاسخ می دهد: من از 
خودم مطمئنم. برای چه  باید این اتفاق بیفتد. اگر همین 
قلیان را استفاده نکنم چه تفریح دیگری است که بتوانم 

خود را با آن سرگرم کنم.

حمیده 32 سال دارد. او مادر  دو فرزند سه و پنج ساله 
است. می گوید ده سال است که قلیان مصرف می کند. 
بیشتر وقتی به مهمانی می روم و یا مهمان  به خانه می 
آید بساط قلیان هم علم می شود. می گویم احتمال نمی 
آینده  بگیرند و در  الگو  از توی مادر  دهی فرزندانت هم 
قلیان مصرف کنند که با بی تفاوتی جواب می دهد خب 

مگر چه می شود!؟ 
عمومی  پزشکان  از  یکی  سراغ  به  گزارش  این  ادامه  در 
کار  و  سر  عمومی  های  بیماری  با  عمدتا  که  رویم  می 
ایشان مضرات مصرف  دارد و نظر وی را می پرسیم که 
دود  و  قلیان  مصرف  که  شمارد  می  بر  چنین  را  قلیان 
باالیی  و چسبندگی   کند  می  ایجاد  التهاب  ریه  در  آن 
ریه  التهاب شدید  و  برونشیت  باعث  و  دارد  ریه  برای  را 
می شود و نسبت  به سیگار بسیار مضرتر می باشد اما با 
توجه به عدم اطالع رسانی کافی برای جامعه، مردم کمتر 
نیز  قلیان  دود  که  باخبرند چرا  قلیان  از مضرات مصرف 
باعث چروکیدگی شدید پوست صورت می شود، همچنین 
ناراحتی شدید معده می  به وجود آمدن  باعث  متاسفانه 
گردد و برای خانم های باردار نیز باعث تنگی عروق و در 

نتیجه سقط جنین می شود.
وی افزود: از عوارض دیگر قلیان می توان به ضعیف شدن 
سیستم ایمنی بدن، آسم و آلرژی هم در کودکان و هم 

در بزرگساالن اشاره کرد.
افزایش دو برابری مصرف قلیان در زنان و دختران

گفته  دخانیات  با  مبارزه   جمعیت  کل  دبیر  که  آنگونه 
است: افزایش دو برابری گرایش زنان و دختران ایرانی که 
مادران آینده جامعه به شمار می روند به مصرف قلیان، 

بسیار نگران کننده است.
محمدرضا مسجدی در گفت و گو با ایرنا افزود: متاسفانه 
ویژه  به  ها  خانواده  کننده  ابزار سرگرم  قلیان  روزها  این 
جوانان شده و گرایش زنان نیز به این ماده دخانی بسیار 

افزایش یافته است که پسندیده نیست.
وی اظهار کرد: سن مصرف قلیان در کشور به حدود 13 
سال رسیده که در میان دختران به شدت افزایش یافته 
به  منجر  چراکه  است  مهم  و  بحرانی  مسئله،  این  است. 

آسیب های بسیاری در آینده می شود.
و  با طعم های مختلف  قلیان  کرد:  مسجدی خاطرنشان 
میوه ای که حاوی ترکیبات روان گردان است، به صورت 

خانوادگی مصرف می شود و به راحتی دختران در کنار 
پدران و همسران این ماده خطرناک و سمی را دود می 
کنند. در حالی که این سنت شکنی است و فرهنگ غنی 

ایرانی را پایمال می کند.
این فوق تخصص بیماری های ریه اظهار کرد: دود ناشی 
نیکوتین پالسما، مونوکسید  باعث می شود که  قلیان  از 
به  جدی  آسیب  و  رود  باال  سریعا  قلب  ضربان  و  کربن 

سالمتی انسان وارد کند.
از  مثانه  و  دهان  ریه،  های  سرطان  داد:  ادامه  مسجدی 
جمله بیماری های ناشی از کشیدن قلیان است و اسانس 
هایی که به تنباکوهای جدید می زنند، موجب حساسیت 

و سرفه های مزمن همراه با خلط می شود.
تصریح  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  استاد  این 
کرد: بسیاری از افراد می گویند دود قلیان وارد ریه های 
از دهان خود خارج می کنیم،  را  آن  بلکه  نمی شود  ما 
حنجره  و  دهان  مخاط  طریق  از  دود  که  دانند  نمی  اما 
به بدن برمی گردد، اگر فویل مورد استفاده بهداشتی و 
به  قلیان منجر  زغال  با  واکنش  اثر  در  نباشد،  با کیفیت 

سرطان خواهد شد.

به گفته مسجدی، افرادی که قلیان می کشند باید از این 
واقعیت مطلع باشند که دود قلیان چون از آب رد می شود 
ریه ها می ماند.  در  بیشتری  زمان  است، مدت  و مرطوب 
همچنین برخی میکروب ها که عمدتاً باکتری هایی هستند 

که موجب سل می شوند، در لوله قلیان وجود دارند.
 دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات اظهار داشت: استفاده 
و  وزن  کاهش  کلسیم،  در جذب  اختالل  قلیان سبب  از 
نتیجه  در  و  شد  خواهد  جنسی  های  هورمون  تخریب 

پوکی استخوان پدید می آید.
وی با بیان اینکه قلیان بیش از ۷2۰۰ ماده زیان بخش 
دارد، اظهار کرد: در حالی که در سیگار تنها چهار هزار 
ضرر  که  داشت  توجه  باید  و  شده  شناسایی  مضر  ماده 

قلیان بسیار بیشتر از مصرف سیگار است.
سخن آخر

به طور قطع یقین همت و عزم دستگاه های متولی در 
قانون گذاران، مجریان  اقتصادی،  و  بخش های فرهنگی 
اجرایی و قضایی و جامعه هدف تاثیر بسزایی در کاهش 
اقبال زنان و دختران و پسران جوان و نوجوان در کاهش 

گرایش به قلیان دارد.

ارزان و مرگبار، زیر سایه سکوت

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی


