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برگزاری آیین بزرگداشت سردار سلیمانی

 در امامزادگان کرمان
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سپهبد قاسم سلیمانی که بود و چه کرد؟ 

فرمانده جدید
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کتاب هایی  نیم نگاهی به 

که از رشادت های

 سردار سلیمانی 

گوید می 

نماینده ولی فقیه در استان کرمان:
خون شهید قاسم سلیمانی بهترین گواه 
جــــریان قـدرتمند جـــــبهه مقاومت است

متن در صفحه دوم

فرمانده سپاه ثاراهلل کرمان عنوان کرد:

۳۵ نقطه از مواضع حیاتی

 آمریکا در تیررس است

سه شنبه از کرمان می گذرد

روایت »کرمان امروز« از جزییات تشییع پیکر مطهرشهید حاج قاسم سلیمانی؛

متن کامل در صفحه هشتم

مـسافر  بهشـت 
 بازهم کرمان میزبان فرزندی است که به قصد بهشت از کرمان می گذرد. بازهم به شیوه ی هزاران شهیدی که در چهل سال اخیر آمدند و رفتند 
مهمان بهشتی دیگری در راه است. اما این بار فرق دارد و این دفعه فرمانده ی سپاِه حق طلِب دنیا قرار است کرمان را مبدا و بهشت را مقصد قرار دهد 
و کرمان سراپا آغوش است. روز سه شنبه تمامی کرمانیان وطن پرست برای این مرد بزرگ آغوش خواهند گشود و بار دیگر برای جهانیان و به خصوص 

استکبار جهانی مشخص می شود که ریسمان اتحاد در این کشور نه تنها گسستنی نیست بلکه روز به روز ستبرتر نیز می شود و....

تسلیت

شهادت  ناباوری  اوج  در  و  ناشدنی  وصف  اندوهی  و  غم  با 

سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
افتخار جهان،  ایران و کرمان را تبریک و تسلیت عرض می نماییم. 
داغ این فاجعه ی شوم، تا ابد بر پیکره ی زادگاه ایشان، استان کرمان 
و همواره بر دل تمام مردم این دیار باقی خواهد ماند. افتخار جامعه 
شهید  این  که  است  ای  خطه  در  کردن  کرمان،  زندگی  زرتشتیان 

مجاهد در آن پرورش یافته است.
تسلیت و آرامش باد جامعه ی زرتشتیان کرمان را پذیرا باشید.

رییس انجمن زرتشتیان کرمان 

تسلیت

رشادت، و  مقاومت  مظهر  اسالم،  پرافتخار  سردار  شهادت 

 سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
ایران  به محضر مقام معظم رهبری، سرداران و فرماندهان  را 
ایشان  معزز  خانواده  به ویژه  و  ایران  قدرشناس  ملت  اسالمی، 

تسلیت عرض می نمایم.
مقاومت  از  دفاع  در  این شهید  قدرتمند  و  مدبرانه  فرماندهی 
اسالمی و همچنین منش مردمی ایشان هر روز و همیشه در 

دل و ذهن مردم ایران باقی خواهد ماند.
محمد سلمانی 

 مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان

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

روزان هم 

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد تعدادی الکترو موتور و پمپ شناور مورد نیاز خود را از طریق تولید کنندگان 
یا نمایندگان رسمی آنها خریداری نماید. لذا واجدین شرایط می توانند با ارائه معرفی نامه از تاریخ 15/ 98/10 لغایت تاریخ 
98/10/17 جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس کرمان انتهای بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضالب استان - مدیریت 

بازرگانی مراجعه نمایند.
مبلغ اولیه برآورد : 15/146/195/500

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 757/310/000 ریال به صورت ضمانت بانکی ) فرآیند ارجاع کار( یا نقدی در وجه 
شرکت آب و فاضالب کرمان

آخرین مهلت تسلیم پاکتهای الف، ب، ج به دبیرخانه شرکت: تا ساعت 14 مورخ 98/10/29
افتتاح پاکتهای الف و ب و ج: ساعت 10 مورخ 98/10/30

مدت اعتبار پیشنهاد قیمت 3 ماه از تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت تا زمان انعقاد قرارداد می باشد.
محل تامین اعتبار: منابع داخلی ) به صورت نقدی( 

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

آگهی مناقصه شماره 
ب/52- 98/38 )نوبت اول( شرکت آب و فاضالب استان کرمان 

)سهامی خاص( 

قطرات آب در طبیعت مانند قطرات خون در رگ هاست.
وزارت نیرو
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اخبار استان

نماینده ولی فقیه در استان کرمان با بیان اینکه قاسم سلیمانی جبهه 
مقاومت را به یک جریان تبدیل کرد اظهار کرد: قطعا این جریان هر روز 
قوی تر شده و دیگر خاموش نخواهد شد و خون شهید قاسم سلیمانی 

بهترین گواهی است که این جریان، جریانی قدرتمند خواهد بود.
حجت االسالم »علیدادی سلیمانی« با بیان اینکه حاج قاسم در خانواده 
ای مذهبی در روستای قنات ملک رابر کرمان به دنیا آمد اظهار کرد: 
در روزهای آغاز جنگ ایشان جوانی کامال خودساخته و آماده ورود به 
جنگ تحمیلی بود که طولی نکشید در دوران دفاع مقدس به عنوان 
فرمانده لشکر خط شکن ۴۱ ثاراهلل منصوب شد و به وضوح می توان 
شخصیت و روحیات ایشان را در برخورد با رزمندگان و شهدای جنگ 

تحمیلی مشاهده کرد.

وی با تشریح شخصیت جهانی حاج قاسم سلیمانی گفت: ایشان به گونه 
ای عمل کردند که جبهه مقاومت توسعه پیدا کرد و امروز شاهد هستیم 
که این جبهه جغرافیای وسیعی از کشورها را در برمی گیرد که خود 

گواه شخصیت جهانی و کم نظیر حاج قاسم سلیمانی است.
انقالب  معظم  رهبر  اینکه  بیان  با  کرمان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
هوشمندانه تمام شخصیت های درونی و بیرونی حاج قاسم سلیمانی را 
در پیام تسلیت و همچنین انتصاب فرمانده جدید سپاه قدس پاسداران 
انقالب اسالمی اعالم کردند افزود: همواره شخصیت های جهانی تبدیل 
به یک مکتب و جریان سازی می شوند که نمونه بارز آن را می توان در 
شخصیت امام راحل دید و در همین راستا نیز انقالب اسالمی به تشکیل 

جبهه مقاومت در جهان اسالم تعمیم داده شد.
علیدادی سلیمانی با بیان اینکه قاسم سلیمانی جبهه مقاومت را به یک 
جریان تبدیل کرد اظهار کرد: قطعا این جریان هر روز قوی تر شده و 
دیگر خاموش نخواهد شد و خون شهید قاسم سلیمانی بهترین گواهی 

است که این جریان، جریانی قدرتمند خواهد بود.
وی با بیان اینکه پیوند خون شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس 
کرد:  اظهار  بود  خواهد  عراق  و  ایران  میان  عمیق  پیوند  دهنده  نشان 
دارای  جریان  این  و  بود  خواهند  یکدیگر  کنار  در  قطعا  عراق  و  ایران 
افق روشنی است که در آینده نزدیک شاهد پیروزی نهایی این جبهه 

خواهیم بود.
امام جمعه شهر کرمان با بیان اینکه علت هایی در کنار هم بوده که 
قاسم  کرد: حقیقتا  اظهار  است  تبدیل شده  به یک جریان  این جبهه 
توان در  را می  این اخالص  و  بود  العاده مخلص  سلیمانی مردی فوق 
حضور ایشان چه در جمع مردم و چه در جلسات خصوصی به وضوح 
دید که ایشان فقط به دنبال رضای خداوند بود. قاسم سلیمانی به مردم 

۴ دهه خدمت صادقانه داشت و شب و روز و ساعات زندگی خودش 
را در خدمت مردم بود.

علیدادی سلیمانی با تاکید بر اینکه قطعا سطح جبهه مقاومت گسترش 
و  خون  افزود:  بود  نخواهد  کشور  چند  به  محدود  و  کرد  خواهد  پیدا 
این جبهه  الگویی تبدیل و سطح و عمق  به  این مرد مطمئنا  حرکت 
مقاومت را افزایش خواهد داد و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد انزالل 

رژیم غاصب اسرائیل و شاهد خروج آمریکایی ها از منطقه باشیم.
وی با بیان اینکه مردان بزرگ نوع زندگیشان و نوع رفتنشان را خودشان 
انتخاب می کنند اظهار کرد: حاج قاسم سلیمانی رفتنش متناسب با 
زندگیش بود. شخصیت جهانی داشت و رفتنش نیز جهانی شد. نسل 

جوان نیز باید این موضوع را مدنظر قرار دهد.
اینکه وظیفه سنگینی در  بیان  با  استان کرمان  فقیه در  نماینده ولی 
قبال این افراد داریم افزود: از این پس باید هرچه بیشتر در داخل کشور 
همراه و همدل در خدمت مقام معظم رهبری باشیم و دیگر وظیفه ما 
این است که این انقالب را به فضل خدا به نتیجه خودش یعنی رساندن 
سالم به امام زمان )عج( تحویل دهیم و اگر قرار است این مهم را به 
از مظلومان  یعنی حمایت  به وظیفه خودمان  باید  انجام دهیم  خوبی 
جبهه اسالمی خوب عمل کنیم تا بستر را برای حضور امام زمان فراهم 
کرده که باید در این راستا ابتدا کدورت ها را کنار گذاشته و در خدمت 
انقالب اسالمی باشیم و در کنارش نگاهمان به خارج  رهبری و نظام 

باشد تا بتوانیم انقالبمان را به کشورهای دنیا صادر کنیم.
علیدادی سلیمانی خاطر نشان کرد: سردار سلیمانی نقش ویژه ای در 
شکست استکبار در منطقه داشت و همین امر باعث شده بود که آنها 
دست به هرکاری بزنند که شاید فکر کنند به نفعش باشد اما باید بدانند 

این راهبردی را که انتخاب کردند، شکست آنها را قطعی کرد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان:

خون شهید قاسم سلیمانی بهترین گواه جریان قدرتمند جبهه مقاومت است 

خبر
برگزاری آیین بزرگداشت سردار 

سلیمانی در امامزادگان کرمان 
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان از برگزاری ویژه برنامه های بزرگداشت 
سردار شهید اسالم، حاج قاسم سلیمانی در امامزادگان و بقاع متبرکه سراسر 

استان کرمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
قاسم  حاج  سرافراز  سردار  شهادت  جاللی  علی  االسالم  حجت  کرمان،  استان 
سلیمانی را به محضر حضرت بقیه اهلل االعظم )عج( و نایب بر حقش حضرت 
مردم  مخصوصاً  اسالمی  ایران  مردم شریف  و  ای  خامنه  امام  العظمی  اهلل  آیه 
شریف استان کرمان تسلیت عرض کرد و گفت: در راستای زنده نگه داشتن یاد 
و خاطره این شهید واال مقام و اقدامات ارزشمند ایشان به دین و نظام اسالم، 
ویژه برنامه های بزرگداشت و تجلیل از مقام این سردار شهید در امامزادگان و 

بقاع متبرکه سراسر استان کرمان برگزار می شود.

رئیس روابط عمومی آموزش و پرورش کرمان:

لغو امتحانات داخلی مدارس

 استان کرمان
 رئیس اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان از 
لغو امتحانات داخلی مدارس استان کرمان در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه 

خبر داد.
با خبرنگار مهر ضمن تسلیت شهادت سردار سرافراز  امید سالجقه در گفتگو 
و شجاع جهان اسالم حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: در پی وقوع این حادثه 
به  فرهنگیان  و جامعه  آنها  والدین  آموزان،  دانش  برای  تالماتی که  و  دردناک 
وجود آمده است تصمیم بر این گرفته شد که امتحانات داخلی مدارس استان 
کرمان در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه لغو و به زمان دیگری موکول شود.

برگزار  برنامه  و طبق  است  باقی  قوت خود  به  نهایی  امتحانات  داد:  ادامه  وی 
می شود.

رئیس اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان تاکید 
کرد: مدارس استان کرمان دایر بوده و دانش آموزان باید در مدرسه حضور پیدا 

کنند.

بازدید شماری از سفرای جمهوری اسالمی 

ایران از مجتمع مس سرچشمه و گل گهر
و  آفریقایی  آسیایی،  در کشورهای  ایران  اسالمی  از سفرای جمهوری  نفر   ۱۵
اروپایی در سومین روز از سفر خود به استان کرمان از مجتمع مس سرچشمه 

و گل گهر بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، سفرای جمهوری اسالمی ایران در 
کشورهای آسیایی، آفریقایی و اروپایی، در سومین روز از سفر به استان کرمان با 
همراهی دکتر دهقان معاون امور اقتصادی استانداری از موزه ریاست جمهوری 
در رفسنجان، مجتمع مس سرچشمه، مجتمع گل گهر سیرجان و مراکز عرضه 

گلیم شیرکی پیچ بازدید کردند.
دکتر دهقان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با اشاره به حضور 
جمله  از  اروپایی  و  آفریقایی  آسیایی،  کشورهای  در  ایرانی  سفرای  از  نفر   ۱۵
سوئد، بلژیک، پاکستان، آلمان، آفریقای جنوبی و ... از اهداف این سفر را معرفی 

جاذبه های اقتصادی، کشاورزی و گردشگری استان کرمان عنوان کرد.
وی افزود: حضور سفرا در استان موقعیتی جهت شناخت آنها از استان و جذب 
توریست و سرمایه گذار خارجی است و ابزارهایی که برای صادرات استان میتوان 
داشت. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان ابراز داشت: یکی دیگر 

از اهداف این سفر معرفی ظرفیتهای  استان برای ایرانیان خارج کشور است.
مهندس حسین احمدی مدیر مجتمع مس سرچشمه در جمع سفرای جمهوری 
اسالمی ایران به ارائه گزارشی از روند فعالیت این مجموعه صنعتی پرداخت و 
گفت: این مجتمع شامل معدن، تغلیظ، ذوب و پاالیشگاه است و در سال 97 
با تولید ۲۴7 هزار تن مس، رکورد ۴۰ ساله تولید را شکست. وی به طرح های 
ضمن  سرچشمه  مس  مجتمع  گفت:  و  داشت  اشاره  مجتمع  تولید  توسعه ای 
تامین نیاز داخلی، در حوزه صادرات نیز به خوبی وارد شده است و به دلیل نوع 
خاک در اختیار، کیفیت مس باالیی دارد. احمدی افزود: ۵ هزار میلیار تومان 
طرح های توسعه ای در دست اجرا داریم و امیدواریم مجتمع درآلو سال آینده 

بهره برداری برسد.
و  داشت  اشاره  جانبی مس  راه اندازی صنایع  به  مدیر مجتمع مس سرچشمه 
عنوان کرد: مس سرچشمه بار اصلی تولید مس کشور را به عهده دارد، مولیبدن 
و کنسانتره فلزات خاص دیگر هم داریم که در بازار داخلی به فروش می روند. 
وی ادامه داد: مجتمع مس سرچشمه جزو ۲۰ کشور مطرح دنیا در تولید مس 
است و درصد باالیی از خلوص را دارد، در حوزه فروش و تولید و توسعه خوب 
اسید  کارخانه  کرد:  بیان  احمدی  میدهد.  نشان  را  این  عملکردها  و  شده  کار 
سولفوریک مجتمع مس سرچشمه سال گذشته راه اندازی شد و در حال حاضر 
9۰۰ هزار تن اسید را صادر میکنیم. مدیر مجتمع مس سرچشمه گفت: شاخص 
صنعتی بودن هر کشوری مصرف اسید سولفوریک است و در حال مذاکره برای 

تولید کود شیمیایی با توجه به نیاز کشور هستیم.
دکتر غالمحسین دهقانی معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه نیز در 
بازدید جمعی از سفرا از گل گهر سیرجان، روحیه مردم استان کرمان را همراه 
استان کرمان در حوزه  اینکه  بیان  با  امید و کار و تالش توصیف کرد. وی  با 
های کشاورزی، معدنی، صنعتی و گردشگری استثایی است، بیان کرد: استان 
کرمان سرشار از پتانسیل ها و توانمندی هایی است که باید به جهانیان معرفی 
شوند. دهقان به نقش سازمان های مردم نهاد در معرفی ظرفیت های مناطق 
ایران ذخایر بسیاری  از مرزهای کشور اشاره داشت و گفت:  به خارج  مختلف 

دارد، زیرساخت هایی که در استان کرمان فراهم شده است باید معرفی گردند.
محیا پور مدیرعامل مجتمع فوالدسازی شرکت توسعه آهن فوالد گل گهر نیز 
در جمع سفرا با اشاره به اشتغال بیش از ۵۰۰ نفری این مجموعه بیان کرد: 
تجهیزات مورد نیاز تا ۸ ماه دیگر وارد شده و کار آغاز می گردد. وی بیان کرد: 
گل گهر برای اجرای پروژه ها موقعیت عالی دارد و سرمایه گذاری های متعددی 

نیز در پروژه زیست محیطی در محدوده گل گهر در دست اجرا است.

فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان با بیان اینکه ۳۵ نقطه از مواضع 
در  و  قبل شناسایی شده  ها  از مدت  آسیا  غرب  در  امریکا  حیاتی 
یعنی  امریکا  حیات  و  قلب  گفت:  است،  اسالمی  تیررس جمهوری 
منطقه غرب  نقطه کشورهای  نقطه  در  و  ماست  تیررس  در  تالویو 
معظم  مقام  مقاومت،  اسالمی،  جمهوری  به  که  کسانی  همه  آسیا 
تقاص خون شهید  قطعا  وفادار هستند،  سلیمانی  و سردار  رهبری 
به هر شکلی خواهند  را در هر نقطه ای و  سلیمانی و دیگر شهدا 
شهادت  عزاداری  مراسم  در  ابوحمزه«  »غالمعلی  سردار  گرفت. 
سردارحاج قاسم سلیمانی در حسینیه ثاراهلل شهر کرمان اظهار کرد: 
سردار سلیمانی یک الگو و اسوه است که اگر بخواهیم راه، هدف و 
برنامه های ایشان را دنبال کنیم باید بدانیم چه ویژگی هایی باعث 

شد حاج قاسم به این مقام و منزلت برسد.
داعش  راندن  بیرون  در  قاسم سلیمانی  نقش حاج  به  اشاره  با  وی 
از سوریه و عراق افزود: نقش سردار در وحدت نیروهای جهادی و 

مقابله و شکست تروریست های تکفیری بی نظیر است.
ابوحمزه با اشاره به اینکه سردار سلیمانی ده ها بار تا مرز شهادت 
پیش رفت، تصریح کرد: قلب او منور به نور الهی بود و به دلیل اینکه 

کارش برای خدا بود، مهرش در قلوب انسان ها جای گرفته است.
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان گفت: آنچه که اکنون ملت ما باید 
به آن توجه کند، ویژگی هایی است که سردار سلمانی را از آغاز تا 
نقطه کنونی رساند که مقام معظم رهبری شهادت ایشان را تجلی 

۴۱ سال خدمت عنوان فرمودند.
وی در ادامه افزود: ترور سردار سلیمانی بزرگ ترین خطای راهبردی 
جمهوری  و  است  اسالمی  جمهوری  با  مبارزه  سال   ۴۰ در  امریکا 
اسالمی به دلیل این جنایت و خباثت در هر جای دنیا دستش باز و 

حق رزمندگان اسالم است که با قدرت انتقام بگیرند.
ابوحمزه با اشاره به اینکه نظام چگونه می خواهد تقاص خون این 
شهدای عزیز را از دولتمردان امریکا و صهیونیست ها بگیرد؟ گفت: 
در تنگه هرمز، دریای عمان و خلیج فارس تعداد زیادی ناوشکن و 
ناوبر امریکایی عبور می کند و تنگه هرمز شاهراه حیاتی غرب است.
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان با بیان اینکه ۳۵ نقطه از مواضع 
در  و  شناسایی شده  قبل  ها  مدت  از  آسیا  غرب  در  امریکا  حیاتی 
یعنی  امریکا  حیات  و  قلب  گفت:  است،  اسالمی  جمهوری  تیررس 
غرب  منطقه  نقطه کشورهای  نقطه  در  و  ماست  تیررس  در  تالویو 

معظم  مقام  مقاومت،  اسالمی،  جمهوری  به  که  کسانی  همه  آسیا 
تقاص خون شهید  قطعا  وفادار هستند،  سلیمانی  سردار  و  رهبری 
به هر شکلی خواهند  نقطه ای و  را در هر  سلیمانی و دیگر شهدا 

گرفت.
در  را  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  کنیم  تالش  باید  افزود:  وی 

پیامی که صادر فرمودند پیاده کنیم.

 سه آمبوالنس پیشرفته جدید مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی 
سیرجان با حضور مسئوالن این شهرستان رونمایی شد.

این  از  رونمایی  مراسم  در  سیرجان  پزشکی  علوم  دانشکده  رئیس 
آمبوالنس ها گفت: با پیگیری های نماینده مردم سیرجان در مجلس 
شورای اسالمی و نظر مساعد و حمایتی مسئوالن وزارت بهداشت، 

این سه آمبوالنس و تجهیزات آن با اعتباری بالغ از ۵۰ میلیارد ریال 
توسط وزارت بهداشت به دانشکده علوم پزشکی سیرجان اختصاص 

داده شده و در مدار خدمات رسانی قرار می گیرند.
دیفرانسیل  دو  ها  آمبوالنس  این  افزود:  محمدی  غالمعباس  دکتر 
و ویژه مناطق کوهستاتی و صعب العبور بوده و در مراکز جاده ای 

چنین مناطقی در شهرستان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: با افزوده شدن این سه آمبوالنس مجموع امبوالنس 
های مرکز اورزژنس و فوریت های پزشکی سیرجان به ۲۳ آمبوالنس 
می رسد که در ۴ پایگاه شهری و ۱۱ پایگاه جاده ای خدمات رسانی 

می کنند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت شیوع هر 
گونه بیماری پوستی در جنوب کرمان را تکذیب کرد.

ایسنا در خصوص  با  در گفت وگو  مقدم«  »علی ساالری 
برخی اخبار منتشر شده مبنی بر شیوع بیماری پوستی 
در جنوب کرمان بخش جازموریان و روستای چاه ابراهیم 
و استمداد از جمعیت هالل احمر و دانشگاه علوم پزشکی 
تهران، افزود: تا این لحظه به عنوان معاون درمان از شیوع 
هرگونه بیماری پوستی در جنوب کرمان بی اطالع هستم.
وی اظهار کرد: هیچ گونه درخواستی برای حضور پزشک 
در منطقه نداشتیم و اگر بر فرض مثال چنین موردی هم 
از  استفاده  با  پزشکی جیرفت  علوم  دانشگاه  بیاید  پیش 
پزشکان متخصص در منطقه توان درمان و آموزش های 

بهداشتی را دارد.
فقط  نه  و  بیماری  شیوع  گونه  هر  رد  با  مقدم  ساالری 
پوستی در جنوب کرمان گفت: ما از هیچ سازمان و نهادی 

درخواست  مردم  و  بهورزان  آموزش  و  درمان  زمینه  در 
کمک نکردیم چون بیماری و مشکلی وجود ندارد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت برخورداری 
حمایت  با  را  کرمان  جنوب  درمان  و  بهداشت  مجموعه 
های ویژه وزارت بهداشت در مواقع نیاز قابل قبول عنوان 

کرد.
است چرا همیشه  تاسف گفت: جای سئوال  ابراز  با  وی 
شایعات و حدس و گمان های احتمال وقوع حوادث و یا 

شیوع بیماری ها در جنوب کرمان قوت می گیرند.
فضای  در  خبری  اخیر  روزهای  طی  ایسنا،  گزارش  به 
منطقه  در  پوستی  بیماری  شیوع  بر  مبنی  مجازی 
و  کرمان  جنوب  در  ابراهیم  چاه  روستای  و  جازموریان 
بهورزان  آموزش  و  درمان  برای  پزشکی  های  تیم  اعزام 
منتشر شده است که توسط معاون درمان دانشگاه علوم 

پزشکی جیرفت تکذیب شد.

فرمانده سپاه ثاراهلل کرمان عنوان کرد:

۳۵ نقطه از مواضع حیاتی آمریکا در تیررس است

رونمایی از آمبوالنس های جدید مرکز اورژانس سیرجان 

تکذیب شیوع بیماری پوستی در جنوب کرمان

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

آب خوردن 
ما در زیرزمینی زندگی می کنیم به همین دلیل همیشه آب در 
لوله کشی داخل ساختمان ما هست و همسایه ها هم هر وقت 
آب نداشته باشند به خانه ما می آیند و برای آب خوراکی 
اقتضای  به  بنا  اوضاع  همین  در  برند.  می  آبی  ظرف  خود 
کاری در سرتاسر شهر در کوچه و خیابان در گردشم. در 
حین کار در محله ای دیگر خانه ای ویالیی دیدم که حیاط 
آن فقط پانصد متر بود و آقای خانه با لباس خانه شلنگ آب 
این  به  به دست تفریحی حیاط را می شست چند دقیقه ای 
صحنه نگاه کردم و فکری به ذهنم آمد. با گوشی ام شماره 
اورژانس حوادث را گرفتم و با حالتی بسیار نگران و گریان 
کمک خواستم و آدرس دادم تقریبا دو دقیقه بعد ماشین ها 
را آماده می  ایستادند و در حالی خود  آژیرکشان کنار من 
کردند از من جای سوختن را پرسیدند. من هم بر سر زنان 
زیرزمین آن خانه را نشان دادم و آنها سریع با پاشیدن آب با 
فشار زیاد آتش نبوده را خاموش کردند و در ادامه وقتی من را 
ناراحت به جرم شوخی با اورژانس حوادث به محکمه قضایی 
می بردند از کارم رضایت داشتم چون آن خانه و خانه هایی 
مثل آن تا  مدتی و یا هرگز به شستن حیاط با آب خوردن 

احتیاج نداشتند.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

در چشم هایت 
بهاران خانه دارد 
بال  و  پر  زندگی  باشی  که  تو  نازنین  ای 

می گیرد. شوق برخاستن دارم با هوای ساختن و پرداختن. 
خزان هم که باشد پر از ترانه ی بهاری ام. هیچ غصه ای 
پایان کار نیست که لبخندت آغازی دوباره است. پیمانی 
که با تو بسته ام شکستنی نیست که پیمانم را با هیچ کس 
اما  نریزد  فرو  دلم  که  بردار  قدم  آرام  شکست.  نخواهم 
در  را  وجودم  تاریکی  تا  برسان  را  خود  غم،  از  زودتر 
برنگیرد. تو اقیانوس منی ولی اینک اندوه تشنگی به جانم 
افتاده است که همچون کویری از قلب زندگی دورافتاده 
ام  خانه  به  را  بهار  دارد.  خانه  بهاران  هایت  چشم  در  ام. 
وجودم  خاک  و  شوم  زنده  ات  بهاری  نسیم  با  که  بیاور 
با این همه حسن جمال و  باران بهاری ات جان بگیرد.  با 
بزرگواری ات به تو مدیونم که جهان را به رقص آورده 
ای تا با آهنگ ملکوت هماهنگ شود از تو آموختم  که 
از تنهایی ام درد نکشم و با آن زندگی کنم تو برای من پر 
و بال هستی که در آسمانت پرنده باشم. جز تو به نگاه هیچ 
کس احتیاجی ندارم تا رنگین کمان زندگی باشم و هوا را 
دلپذیرتر کنم. امروز برای ناله کردن نیامده ام. آمده ام تا 
قدم هایت را بوسه باران کنم چرا که دلخوشی هایم را به 
تو مدیونم شاید جواهر برای خوشبختی کافی نباشد اما تو 
هستی. دوست دارم که روزگارت بر وفق مرادت باشد. من 

عادت دارم که برای تو بمیرم تا زنده بمانم.
با رنگ نگاهت دل من غرق خدا شد 

آن غصه ی هر روزه و بی بهره رها شد 
با هر قدمت شبانه مهتاب شدم 

در کوچه و پس کوچه های غم و کینه فدا شد

به قلم 
مهناز سعید 

چگونه با مرگ عزیزانمان کنار بیاییم؟
سرویس اجتماعی کرمان امروز

که  تجربه هایی  دردناک ترین  از  یکی  حتم  به طور 
افراد در طول زندگی خود با آن مواجه می شوند، مرگ 
تنها  این غم  نباید در  را  البته هیچ کس  عزیزان است، 
گذاشت، اما شاید هیچ کس به اندازه خود فرد نتواند به 
خودش کمک کند. با قبول این درد و آشنایی با مراحل 
یادتان  و  کاست  آن  شدت  از  حدودی  تا  می توان  آن 
باشد در نهایت زمان، حالل تمام مشکالت است و همه 

زخم ها با گذشت زمان خوب می شوند.
روز اول

اطرافیان  مرگ  خبر  شنیدن  با  که  است  واضح 
نمی توان احساس خوبی داشت. واکنش افراد نسبت به 
این خبر با یکدیگر متفاوت است. ممکن است ناگهان 
پوچی،  احساس  یا  کنید، شوکه شوید  گریه  به  شروع 
ممکن  نیز  بعضی ها  برای  کنید.  افسردگی  و  کرختی 
است قبول کردن این موضوع کمی طول بکشد که این 

رفتار کامال طبیعی است.
روز خاکسپاری

و عذاب  ناراحتی  احساس  به شدت  قطعا  روز  این  در 
در  شما  با  که  کسانی  تمام  مانند  درست  می کنید، 
برای  هم  با  همگی  که  زمانی  کرده اند.  مراسم شرکت 
احترام به شخص فوت شده سر خاک او حاضر می شوید 
و این احساسات دردناک را قبول می کنید، در واقع وارد 
حال تان  بهبودی  باعث  سرانجام  که  شده اید  فرآیندی 

می شود.
 هفته های بعد

بهتر شده است،  شاید احساس کنید حال تان خیلی 
اما فرآیند بهبودی در همه افراد یکسان نیست. ممکن 
بدهید،  از دست  را در کالس درس  است تمرکز خود 
یا دچار  وارد بحث و جدل شوید  اطرافیان بی دلیل  با 
یا بی خوابی شوید.  مشکالت فیزیکی مانند تنگی نفس 
ممکن است با دیدن خوشحالی دیگران دچار احساس 
احساسات کامال  این  اما  نفرت شوید،  و  خشم، گیجی 
طبیعی هستند. پس به خود و اطرافیان تان کمی وقت 

بدهید و صبور باشید.
چند ماه بعد

هنوز هم جای خالی او به شدت حس می شود، اما آن 
احساسات عذاب آور و سخت به تدریج کم رنگ می شود. 
زندگی  ناراحتی  و  غم  احساس  هم  هنوز  اگر  بنابراین 
روزمره تان را تحت تاثیر قرار داده است، بهتر است که از 
یک مشاور و روانشناس کمک بگیرید تا بتوانید بدون 

عذاب وجدان به زندگی خود ادامه دهید.
آینده

با این که حال تان خوب شده است، هنوز هم هرچند 
می افتید.  رفته تان  دست  از  عزیز  یاد  به  یک بار  وقت 
به  یا  کنید  مرور  را  آلبوم عکس های تان  باشید،  صبور 
گریه کردن  اجازه  خودتان  به  دهید.  گوش  موسیقی 
باید  االن  »تا  می گویند  که  کسانی  حرف  و  بدهید 

این  زیرا  بگیرید،  نادیده  را  باشی«  کرده  فراموشش 
طرز فکر اشتباه است.

 این راه ها را هم می توان امتحان کرد
یادش را زنده نگه دارید

کاساندرا ۱۹ ساله که به تازگی مادرش را بر اثر سرطان 
با پوشیدن یک دستبند که روی  از دست داده است، 
آن عبارت »عاشق و مبارز« حک شده است، یاد او را 
زنده نگه می دارد. او با این کار احساس می کند، مادرش 

همیشه همراه اوست.
احساسات تان را بیرون بریزید

نوشت  نامه ای  خود  پدربزرگ  برای  ساله   ۱۷ لکسی 
با  او  او گذاشت.  قبر  را روی  و در روز خاکسپاری آن 
حد  تا  نامه  این  در  نگفته اش  حرف های  تمام  نوشتن 

زیادی آرام شد.
 دست به کار شوید

از  یکی  و  دختر خاله  این که  از  پس  ساله   ۲۱ جولیا 
دوستان خود را بر اثر خودکشی از دست داد، تصمیم 
گرفت که به یاد آن ها و برای مبارزه با خودکشی یک 
مراسم خیریه تدارک ببیند. این ایده که از این درد و 
رنج یک عمل مثبت برآمده است، به او آرامش می داد.

به دوست داغدار خود چه بگوییم؟
اتفاقات بد تسلی دادن یک دوست کار  در زمان بروز 
پیچیده  را  موضوع  است  بهتر  اما  است،  بسیار سختی 
نمی توانم احساست  بگویید: »می دانم که  او  به  نکنید. 
را به خوبی درک کنم، اما برای از دست دادن او بسیار 
متاسفم و تنها آرزویی که می توانم بکنم این است که 

همه چیز دوباره رو به راه شود.«

آگهی تغییرات شرکت کویر پردازش پیمان شهداد شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت ۱3۲ و شناسه ملی ۱400843۱0۱۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ ۱3۹8/0۹/۲6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -۱ تغییر مدیر شعبه داخلی و 
حق امضا -شعبه کرمان به آدرس: استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، 
محله مصطفی خمینی ، خیابان مصطفی خمینی ، کوچه مصطفی خمینی 58 ، پالک 0 ، طبقه 
همکف کدپستی: ۷6۱۷6584۷3 و آقای اسماعیل ایرانمنش به شماره ملی 3۱۹00۲۱384 به 
سمت مدیر شعبه تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری شهداد )۷۱۷6۷4(

شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کرمان  سبز  گلنوش  شرکت  تغییرات  آگهی 
مدیره  هیئت  استناد صورتجلسه  به  ملی ۱0630۱۲03۱4  شناسه  و  ثبت 4804 
شماره  با  پورصفر  علیرضا  آقای   : مدیران  سمت  الف-تعیین   ۱3۹8/0۹/۲4 مورخ 
ملی ۱53۲64۲458 به سمت رئیس هیئت مدیره خانم مهتاب مجیدی با شماره 
ملی  شماره  با  پورصفر  روناک  خانم  مدیره  هیئت  رئیس  نائب  سمت  به   ۱53۲644۲۲۱ ملی 
04403۹۷8۹8 به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ب-کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و مهرشرکت به تنهایی معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل 
و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۷۱585۹(

آگهی تغییرات شرکت گلنوش سبز کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
4804 و شناسه ملی ۱0630۱۲03۱4 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
برای  ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت  الف-اعضاء  مورخ ۱3۹8/0۹/۲4  العاده  فوق  بطور 
مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای علیرضا پورصفر به شماره ملی ۱53۲64۲458 
ملی  شماره  به  پورصفر  روناک  خانم   ۱53۲644۲۲۱ ملی  شماره  به  مجیدی  مهتاب  خانم 
بازرس  عنوان  به  ملی ۲۹۹3۹۷5838  شماره  به  پور  زارکوئی  سمیه  04403۹۷8۹8 ب-خانم 
اصلی و آقای یاسر خاکسار مشیزی به شماره ملی3۱۷8۷۹۷۷0۱ به عنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ج- روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت نشر آگهی 
های شرکت انتخاب شد. د- ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱3۹۷ مورد 
تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )۷۱585۱(

آگهی تغییرات شرکت ابنیه طراحان کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
۱5۷35 و شناسه ملی ۱400۷88۱6۹4 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ ۱3۹8/03/۲5 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محل شرکت در واحد ثبتی 
کرمان به آدرس استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، هزار 
و یکشب جنوبی ، خیابان هزار و یکشب جنوبی ، بلوار جمهوری اسالمی ، پالک 0 ، مجتمع تجاری 
سپیده ، طبقه همکف با کد پستی ۷6۱863۷۱۹۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 
فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )۷۱5850(

ثبت  به شماره  تعاونی  راهیان مس شرکت  نقل  و  تغییرات شرکت حمل  آگهی 
65۱ و شناسه ملی ۱08605۲0653 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
مورخ ۱3۹۷/06/03 منضم به نامه شماره ۹۷/۷۱4۷/و مورخ ۹۷/۷/۲۹ اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی رفسنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقایان علیرضا برازنده 
محمدعلی   ،  ۲۹۹۱680۹۹۷ ملی  کد  وشی  فره  مسعود   ،  ۲۹۹۲03۷05۲ ملی  کد  پورحسنی 
امیری کد ملی 56۱۹۹۲8۲۹۲ ، شیرعلی لرجانقلی اوشاغی کد ملی 3۱30۷8۱34۱ ، محمد 
امین زاده گوهری کد ملی 60۷۹8۷8۱۷8 به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره ، علی محسنی 
تاج آبادی کد ملی 305۱58583۱ ، یداله ریاحی ریسه کد ملی 3۱4۹35۷۲4۱ ، احمد شهاب 
الدینی پاریزی کد ملی 305۲0650۱۷ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه 
سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی تالش ارقام حسابداران رسمی شماره ثبت ۱5۱۲8 
به   ۱3۷۷۷۷۱۷68 کدملی  زاده  عرب  فیروز  آقای  نمایندگی  به   ۱0۱00560383 ملی  شناسه 
بازرس علی  به عنوان  پور کد ملی 30۷۱۷۱5048  نورمندی  ،آقای رسول  اصلی  بازرس  عنوان 
البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - صورتهای مالی شرکت اعم از ترازنامه ، عملکرد سود 
و زیان و تقسیم سود سال ۱3۹6 مورد تایید و تصویب مجمع عمومی شرکت قرار گرفت. - روزنامه 
کرمان امروز بعنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید و روزنامه 
اصلی شرکت ، روزنامه حدیث می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان )۷۱5۲۹8(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی معدنی مدوار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
۲86۹ و شناسه ملی ۱0630۱۱040۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ ۱3۹8/0۷/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - صورتهای مالی 
شرکت برای سال مالی منتهی به ۱3۹۷/۱۲/۲۹ مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. 
-۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی ۱0۱00۱۲۱۷۱8 بعنوان بازرس 
اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱0۱00434۱۱0 بعنوان 
بازرس علی البدل برای سال مالی ۱3۹8 به مدت یکسال انتخاب گردید. -3 روزنامه کرمان امروز 
انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و  بعنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت 

امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۷۱46۹6(

 680 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  مس  حکیم  شرکت  تغییرات  آگهی 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   ۱08605۲۱5۲3 ملی  شناسه  و 
۱3۹8/08/۱۱ - بنا به اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ۹8/08/۱۱ 
سرمایه شرکت از مبلغ 40 میلیارد ریال به مبلغ 60 میلیارد ریال منقسم به 60 
میلیون سهم با نام عادی ۱000 ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان )۷۱46۹۲(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و راهسازی زر ریزان کویر شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت ۷3۷۱ و شناسه ملی ۱0630۱334۱۹ به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱3۹8/08/۱3 : - اعضای هیات مدیره عبارتند 

شماره  به  امیرشکاری  محمد  ،آقای   3030۱۲۲468 ملی  شماره  به  امیرشکاری  رضا  آقای   : از 
ملی 583۹8۹۲83۱ آقای بهنام امیرشکاری به شماره ملی 3۱3۱50۷6۲4 ، خانم سحر برسم 
به شماره ملی 303۱3۷56۲۹ و آقای ناصر شجاع الدینی به شماره ملی 3030۹86۷80 برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. - خانم پروانه امیرشکاری به شماره ملی ۲۹800۷۹۱54 به سمت 
بازرس اصلی آقای فلکناز دژکام به شماره ملی583۹64483۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت نشر آگهی های 
شرکت انتخاب شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۷مورد تصویب قرار 
گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )۷۱3843(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و راهسازی زر ریزان کویر شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت ۷3۷۱ و شناسه ملی ۱0630۱334۱۹ به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ ۱3۹8/08/۱3 : - آقای رضا امیرشکاری به شماره ملی 3030۱۲۲468 
به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای بهنام امیرشکاری به شماره ملی3۱3۱50۷6۲4 به سمت 
به سمت  ملی 303۱43۱8۲0  به شماره  امیرشکاری  آقای حجت   - مدیره  هیئت  رئیس  نایب 
مدیرعامل - آقای محمد امیرشکاری به شماره ملی 583۹8۹۲83۱ به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره - خانم سحر برسم به شماره ملی303۱3۷56۲۹به سمت عضو اصلی هیأت مدیره - آقای 
ناصر شجاع الدینی به شماره ملی 3030۹86۷80 به سمت عضو اصلی هیأت مدیره - کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء 
آقای رضاامیرشکاری به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۷۱384۲(

آگهی تغییرات شرکت طالیه داران فراگیر فناور زمان شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت ۱5۲0۷ و شناسه ملی ۱400۷۲۱۹3۱3 به استناد صورتجلسه هیئت 
به  باکدملی ۲۹۹4035۱03  محسنی  میثم  آقای   -  :  ۱3۹8/0۹/۱6 مورخ  مدیره 
سمت رئیس هیئت مدیره - خانم فاطمه قدیری باکدملی ۲۹۹3۹6۹3۲3 به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره - آقای علی قدیری باکدملی ۲۹805605۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای 
طالب قدیری باکدملی 585۹۹۷6۲۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند 
. - کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی و قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل بهمراه رئیس هیات 
مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت و سایر مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای 
باشد.  می  معتبر  شرکت  مهر  و  مدیره  هیات  رئیس  نایب  یا  مدیره  هیات  رئیس  یا  مدیرعامل 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 

)۷۱3484(

آگهی تغییرات شرکت طالیه داران فراگیر فناور زمان شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت ۱5۲0۷ و شناسه ملی ۱400۷۲۱۹3۱3 به استناد صورتجلسه مجمع 
فعالیت  موضوع  به  ذیل  بشرح  موارد   -  : مورخ ۱3۹8/0۹/۱6  العاده  فوق  عمومی 
شرکت الحاق و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید: خدمات مربوط به انجام تشریفات و برگزاری 
مراسم ها و جشن ها و همایش ها و سمینارهای داخلی و خارجی، بسته بندی مواد غذایی پس از 
کسب مجوز از مراجع ذیصالح . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کرمان )۷۱3483(

آگهی تغییرات شرکت طالیه داران فراگیر فناور زمان شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت ۱5۲0۷ و شناسه ملی ۱400۷۲۱۹3۱3 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱3۹8/0۹/۱6 : - آقای ناصر دنیابین باکدملی 
بسمت   03838۹55۲۹ باکدملی  دنیابین  محمد  آقای  و  اصلی  بازرس  ۱8۲۹۲۱۹545بسمت 
بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. - اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. - آقای میثم محسنی باکدملی ۲۹۹4035۱03 و خانم فاطمه قدیری 
قدیری  علی  آقای  و   585۹۹۷6۲۹۱ باکدملی  قدیری  طالب  آقای  و   ۲۹۹3۹6۹3۲3 باکدملی 
شرکت  های  آگهی  درج  جهت  امروز  کرمان  کثیراالنتشار  روزنامه   -  ۲۹805605۷۱ باکدملی 
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  گردید.  انتخاب 

غیرتجاری کرمان )۷۱348۱(

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی آدونیس سیر ایرانیان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۷۹4 و شناسه ملی ۱0630۱8۹۲65 به 
 ۱3۹8/0۹/0۲ مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد 
الف-  کشوری  هواپیمائی  سازمان   ۹8/۹/۱۱ مورخ   440۹8 شماره  نامه  به  منضم 
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت خدماتی بازرگانی 
ملی  شناسه  به  کارمانیا  سازی  خودرو  شرکت   ۱0630۱0435۷ ملی  شناسه  به  کرمان  هزار 
۱0۱03305536 آقای مصطفی حمیدیان به شماره ملی 00۷344۷6۲5 ب- موسسه حسابرسی 
و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی ۱0۱0350۹060 به سمت بازرس اصلی و 
آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۱0۱03538۹53 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 
سال مالی انتخاب گردیدند. ج ـ روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت نشر آگهی های شرکت 
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  گردید.  انتخاب 

غیرتجاری کرمان )۷۱۲586(

آگهی تغییرات کمیته خیریه اردشیر همتی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   ۱063000۲۱۱6 ملی  شناسه  و   ۱5
۱3۹8/08/۲0 منضم به نامه شماره ۲۹۱4/۲/5۱6/0۱/35۱ مورخ ۹8/8/۲۲ پلیس 
اطالعات و امنیت عمومی ف . ا . ا کرمان الف-تعیین سمت مدیران : آقای مهرجی برخوردار به کد 
ملی ۲۹۹۱۹۹50۷6 بسمت رئیس هیات مدیره آقای آریا خسروان به کد ملی ۲۹۹۱4۱84۹4 
بسمت   ۲۹۹۱۹۹50۷6 ملی  کد  به  برخوردار  مهرجی  آقای  مدیره  هیات  رئیس  نایب  بسمت 
مدیرعامل آقای کیان پور کامیابپور به کد ملی ۲۹۹۱3۹3505 بسمت خزانه دار آقای جمشید 
کالن پور به کد ملی ۲۹۹۱3۹4۷۷3 بسمت منشی هیات مدیره آقای کورش غیبی به کد ملی 
۲۹۹۱3۹5486 بسمت عضو اصلی هیات مدیره ب-کلیه اسناد و و اوراق بهادار و بانکی وتعهدآور 
با امضا دو نفر از اشخاص زیر و مهرموسسه معتبر خواهد بود مدیرعامل و خزانه دار ،یا رئیس 
هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۷۱۲38۷(

به شماره  بار شرکت سهامی خاص  مکران  نقل  و  تغییرات شرکت حمل  آگهی 
ثبت ۲۲55 و شناسه ملی ۱0630۱04۲45 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ ۱3۹8/0۹/۱8 الف-- کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان 
سهام پرداخت گردیده است. ب-سرمایه شرکت از مبلغ ۱0000000 ریال به مبلغ 
۲0000000000 ریال منقسم به ۱000 سهم بانام عادی ۲0000000 ریالی از محل آورده نقدی 
طبق گواهی شماره ۲۹۹/۲5 مورخ ۹8/۹/۲۷ بانک شهر شعبه کرمان افزایش یافت و ماده مربوطه 
تا 5 عضوتغییر یافت و  در اساسنامه اصالح گردید. ج- تعداد اعضاء هیئت مدیره به حداقل 3 
با مجوز شماره  ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. د-فعالیتهای مربوط به واردات ناوگان 
45/35858 مورخ ۹8/۹/۱۹ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان به موضوع فعالیت 
شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید 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 )۷۱۲3۷8(

آگهی تغییرات کمیته خیریه اردشیر همتی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 
عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱063000۲۱۱6 ملی  شناسه  و   ۱5
بطور فوق العاده مورخ ۱3۹8/08/۲0 منضم به نامه شماره ۲۹۱4/۲/5۱6/0۱/35۱ 
اعضاء   - الف  کرمان  ا   . ا   . ف  عمومی  امنیت  و  اطالعات  پلیس   ۹8/8/۲۲ مورخ 
هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای مهرجی برخوردار به کد ملی 
۲۹۹۱۹۹50۷6 - آقای آریا خسروان به کد ملی ۲۹۹۱4۱84۹4 - آقای کیان پور کامیابپور به کد 
ملی ۲۹۹۱3۹3505 - آقای جمشید کالن پور به کد ملی ۲۹۹۱3۹4۷۷3 -آقای کورش غیبی به 
کد ملی ۲۹۹۱3۹5486 بعنوان اعضاء اصلی و خانم شهناز خاوریان به کد ملی 4430۷۷۹۹3۷ 
فرامرز  ب-آقای  البدل  علی  اعضاء  بعنوان   ۲۹۹۲3۲5۹3۷ ملی  کد  به  مهران  مهوش  وخانم 
آذرگشاسبی به کد ملی ۲۹۹۱3۹۹۹۹6 بعنوان بازرس اصلی و خانم پروین راوری به کد ملی 
۲۹۹۲3۲55۲۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ج- روزنامه 
کرمان امروز جهت درج آگهی های موسسه انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۷۱۲3۷۷(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آسمان فراز بوتیا درتاریخ ۱3۹8/۱0/03 به 
شماره ثبت ۱6483 به شناسه ملی ۱4008865۱۹8 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
موضوع  میگردد.  آگهی  عموم  اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده 
فعالیت : ارائه خدمات راجع به اسانسور،درب های اتوماتیک،درب های کرکره،دوربین،برق کشی 
و تاسیسات اب درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، 
محله پروین اعتصامی ، کوچه پروین اعتصامی ۱۱ ، کوچه تبریزچی ، پالک 0 ، طبقه همکف 
کدپستی ۷6۱3686۱38 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱000000 ریال نقدی 
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای ارسالن دیوان بیگی زند به شماره ملی ۲۹80۷۹6۲63 
دارنده 5۱0000 ریال سهم الشرکه خانم سارا دیوان بیگی زند به شماره ملی ۲۹80۹5634۱ 
ملی  شماره  به  زند  بیگی  دیوان  ارسالن  آقای  عامل  مدیر  الشرکه  سهم  ریال   4۹0000 دارنده 
۲۹80۷۹6۲63و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه 
نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید. 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 )۷۱۲3۷5(

آگهی تغییرات اتحادیه صنف قنادان وشیرینی فروشان کرمان موسسه غیر تجاری 
به شماره ثبت ۱434 و شناسه ملی ۱4004۷6۱۲40 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی مورخ ۱3۹8/0۹/۲5 بر طبق پروانه فعالیت به شماره ۲563 مورخ 
۹8/04/30 وزارت صنعت معدن و تجارت -۱ اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت 4 سال 
اتحادیه -آقای  انتخاب گردیدند: آقای حسین معیلی کد ملی ۲۹۹۲358۲3۱ به سمت رئیس 
عباس نصیری پور کد ملی ۲۹۹۲04630۲ به سمت نایب رئیس اول -آقای حمید رنجبر کد ملی 
۲۹۹۱3۷45۹4 به سمت نایب رئیس دوم -آقای حسین شعبانی منش کد ملی ۲۹۹3۹4۹48۹ 
دار  خزانه  سمت  به   60۷۹6۷3053 ملی  کد  ماهانی  زاده  نظری  مهدی  -آقای  دبیر  سمت  به 
-۲ اسناد و اوراق مالی اتحادیه مانند چک ها، بروات، سفته  ها، اسناد تعهدآور مالی با امضا رییس 
و خزانه  دار و در غیاب هر یک نایب رییس اول و ممهور به مهر اتحادیه معتبر می باشد. براساس 
)ماده ۲0 اساسنامه( ودر غیاب رییس )هنگام مرخصی یا ماموریت( نواب رییس ) به ترتیب سمت( 
وظایف وی را برعهده دارند براساس )ماده ۱۱ اساسنامه(معتبر می باشد. -3 آقای محمدحسین 
 ، کرمان  استان  به  اتحادیه  -4آدرس  اصلی  بازرس  سمت  ۲۹۹۲0۱0۹۷۹به  ملی  کد  خاندانی 
شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله پارک مطهری ، خیابان آیت اهلل صالحی ، 
کوچه 4 انتهای بن بست ، پالک 0 ، طبقه همکف کد پستی ۷6۱۷۷۷۹۷83 تغییر یافت و ماده 
کرمان  روزنامه  آگهی  درج  کثیراالنتشار جهت  روزنامه   5- گردید.  اصالح  اساسنامه  در  مربوطه 
امروزتعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )۷۱۱۷۲۹(

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی آریاناران سرچشمه شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 3۷۹۲ و شناسه ملی ۱0860558۹۱8 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ ۱3۹8/0۹/۱3 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -۱ آقای علی اصغر محمداله 
دادی بشماره ملی 30۷۱656866 بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه با شناسه 
باقیمانده تصدی - آقای حسن  برای مدت  ملی ۱08605۱3۷۷8به سمت رئیس هیئت مدیره 
ارجمندی شهربابک بشماره ملی 3۱4۹53۹668 بنمایندگی از شرکت تولیدی معدنی مدوار با 
شناسه ملی ۱0630۱۱040۲ به سمت عضو موظف هیئت مدیره برای مدت باقی مانده تصدی 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 

)۷۱۱00۷(

آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی آریاناران سرچشمه شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 3۷۹۲ و شناسه ملی ۱0860558۹۱8 به استناد صورتجلسه هیئت 
حدود  مدیره  هیات   ۱-  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   ۱3۹8/0۹/۱3 مورخ  مدیره 
اختیارات مدیرعامل را با رعایت ماده ۲۹ اساسنامه به شرح ذیل مصوب نمود: انجام 

فهرست  تنظیم  و  اموال  قانونی،حفظ  تشریفات  انجام  شرکت،  اداری  امور  کلیه 
دارایی، تنظیم بودجه و تعیین حقوق و هزینه ها و پرداخت ها،بررسی حساب 
تاسیس   ، مالیات  وصول  و  دیون  عمومی،ادای  مجامع  تصمیمات  اجرای  و  ها 
شعب و نمایندگی قبول و اعطای نمایندگی،انتخاب و استخدام کارمند و کارگر 
متخصص،انعقاد هرگونه قرارداد با شرکت ها و بانک ها و ادارات دولتی و اشخاص 
و موسسات،خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیرمنقول،انجام معامالت به نام 
و به حساب شرکت،استقراض با رهن و یا بدون رهن گذاشتن اموال شرکت،اخذ 
امور  انجام  برای  قرارداد  تنظیم  و  وام  دادن  و  اشخاص  و  ها  بانک  از  اعتبارات 
شرکت،افتتاح حساب جاری و ثابت در بانک ها و موسسات و شرکت ها و صدور 
و ظهرنویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته و چک ها،طرح دعوی و دفاع به 
عنوان مدعی یا مدعی علیه یا اختیارات برای مراجعه به دادگاه های صالحه و 
اسناد و سفته و چک ها، طرح دعوی و دفاع به عنوان مدعی یا مدعی علیه یا 
اختیارات برای مراجعه به دادگاه های صالحه و انتخاب داور و کارشناس، ادعای 
جعل و انتخاب وکیل یا حق توکیل به غیر و عزل آن، حل و فصل کلیه اختالفات 
خواه از طریق سازش یا داوری و یا حق استرداد دعاوی ومشارکت با شخصیت 
اداره ثبت  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان  های حقیقی و حقوقی. 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۷۱۱00۱(

درتاریخ  بوتیا  سرمد  پارسا  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
ملی  شناسه  به   ۱6۲88 ثبت  شماره  به   ۱3۹8/06/۲0
۱4008608۹50 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:انجام کلیه فعالیت های خدماتی ازجمله تاسیسات تعمیر و نگهداری ساختمان 
و ماشین آالت، امور آشپزخانه و رستوران ، خدمات عمومی )نظیر نامه رسانی 
،تلفن چی ،تنظیفات ،امور آبدارخانه ، پیش خدمتی (نگهداری و خدمات فضای 
سبز ،چاپ و تکثیر ،امور بهره برداری از تاسیسات. تامین نیروی انسانی و حمل و 
نقل درون شهری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان 
 ، ، کوچه شمالی 4  آزادگان  بلوار  ، شهر کرمان، محله  ، بخش مرکزی  کرمان 
کوچه ابراهیم پور ، پالک 0 ، قطعه 6۲ ، طبقه همکف کدپستی ۷6۱۹6۹68۱3 
نقدی منقسم  ریال  از مبلغ ۱000000  سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
به ۱00 سهم ۱0000 ریالی تعداد ۱00 سهم آن با نام عادی مبلغ ۱000000 
 ۱6-۷4۲-۱۱33056۷000۲ شماره  بانکی  گواهی  طی  موسسین  توسط  ریال 
مورخ ۱3۹8/05/۲8 نزد بانک بانک صادرات ایران شعبه شعبه شهید بهشتی با 
کد ۷4۲ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم مهدیه زینلی چترودی 
به شماره ملی ۲۹800۱655۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ 
سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محمد زینلی چترودی به شماره 
ملی ۲۹80665۹83و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم رضوان 
بختیاری به شماره ملی ۲۹۹38۹3۲03و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
از  آور شرکت  تعهد  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  کلیه   : امضا  دارندگان حق  ۲ سال 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های 
عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مهال جعفری چترودی به شماره ملی 
۲۹803۲54۷3 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم مریم 
به  اصلی  بازرس  به سمت  ملی ۲۹۹38۱۲۷۷۷  به شماره  درختنجانی  صالحی 
مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین گردید. 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 )۷۱0۹۹۹(
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فرهنگ و ادب

ماهنامه سرمشق 37 منتشر شد 

چراشعرشاعرانامروزیماندگارنمیشود؟

نیم نگاهی به کتاب هایی که از رشادت های سردار سلیمانی می گوید

ـ  فرهنگی  ی  ماهنامه  ی  شماره  هفتمین  و  سی 
اجتماعی »سرمشق« به مدیرمسئولی و سردبیری خانم 

بتول ایزدپناه منتشر شد.
قلم  به  صبحگاهی  کابوس  شماره،  این  پیشانی  در 
سردبیر، سرخوش از افسانه از سید احمد حسام، کودتای 
تلویزیون  مظهری،  اصغر  علی  از  بادمجان  و  کشک 
سرمشق کودکان به قلم دکتر عباس تقی زاده، خاطرات 
از  روزنامه نگاری محمدعلی علومی و داستان وارده ای 

فرزاد حیدری، مطالب خواندنی است.
شامل  آثاری  سرمشق،  شماره  این  ادبیات  بخش  در 
شعر و قصه و گفتگو از: رضا شمسی، حامد حسینی پناه 
کرمانی، سمیه یاوری، بتول نصرت آبادی، سارا صالحی، 
شجاعی،  طیبه  عمادآبادی،  ابوالفضل  توکلی،  صهبا 
پاریزی، طاهره  نژاد  ایران  پاریزی، فرزانه  شهربانو برزگر 
چاپ  بروانیا،  سمیره  میرزایی،  ستاره  فاطمی،  السادات 
شده است که گفتگو با احمد اکبرپور نویسنده کودک و 
جوان با عنوان »از جهان بزرگسالی شرمنده ایم« فلسفه 
برای کودکان و نقد و بررسی کتاب »پرنده گفت شاعرم« 
بخش  این  فرازهای  از  نژاد  شعبان  ی  افسانه  سروده 

محسوب می شود.
حمید  با  زاده  تقی  کورش  گفتگوی  سینما،  بخش  در 
عسکری با عنوان »مخاطب امروز سینمای کودک تغییر 
ذائقه داده است«، نگاهی به موضوع کودک و نوجوان در 
فیلم های تولید شده در کرمان به قلم کوروش تقی زاده، 

با حضور  در کرمان  آموزش سینما  درباره ی  میزگردی 
مسعود محمدی و محسن مجیدی به همت کوروش تقی 

زاده از مطالبی است که اهل سینما را اقناع می کند.
در بخش موسیقی، پرسه ای در دوازدهمین جشنواره  
موسیقی نواحی با عنوان »فیقافیق ُسرناها، ُدم ُدم ُدُهل 
ی  درباره  میزگردی  توحیدی،  فؤاد  سید  قلم  به  ها« 
به  و  موسیقی  های  کالس  نرخ  سازی  یکسان  ضرورت 
روز کردن روش های آموزش با حضور مهسا ایرانمنش، 
امیرشهیدی  زمانی،  رومینا  رحیمی،  السادات  نوشین 
توحیدی،  فواد  سید  کوشش  به  کمالی  علی  و  زندی 
فهمیه ی رضاقلی و محمدهادی جالل پور، گفت و گو 
با پویا بنی اسدی )مدرس موسیقی کودک( مقاله هایی 
با عنوان »می خواهید فرزند شما نوازنده شود؟« به قلم 
شهاب جعفری مدرس و موسیقی و پژوهشگر هنر، نقدی 
بر آموزش موسیقی کرمان در شهر کرمان به قلم حمید 
آزادگان، موسیقی، عامل اعتالی مهارت های کودکان به 
به  توجه  و  تامل  در خور  مطالب  از  قلم شهاب جعفری 

شمار می روند.
با  میزگردی  در  کودک  تئاتر  وضعیت  تئاتر  بخش  در 
حضور مازیار رشید صالحی، یداهلل آقاعباسی، ایمان تاج 
سلیمان و محسن میرزایی مورد بررسی قرار گرفته است. 
در ادامه، میزگردی درباره آموزش تئاتر کودک با حضور 
کوشش  به  امیری  حبیب  یوشعی،  راحله  امیرکمساری، 
سکینه عرب نژاد و گفتگویی درباره ی نمایش خالق با 

حضور ملیحه ی ارجمندی و مینا اخوان و نیز در گفتگو 
مسایل  کرمان،  شعبه  یونیما  مدیر  خاندانی  عباس  با 
نمایش عروسکی در کرمان مورد بررسی قرار می گیرد. 

گفتگو با مجید حاج عزیزی درباره تئاتر کودک و ایجاد 
باغ هنر و مقاله ای با عنوان دریغ از تئاتر دانش آموزشی... 
به قلم محمد قاسمی، پایان بخش مطالب هنر تئاتر است.
شفیعی  شهاب  با  گفتگو  تجسمی،  هنرهای  بخش  در 
تصویرگری  ی  درباره  تصویرگر(  و  )گرافیست  مقدم 
کودک، مقاله ای از زینب امیری مقدم با نگاهی گذرابه 
در  هنر  این  اهل  مصائب  و  کودک  تصویرگری  وضعیت 
»نگاره  عنوان  با  شعبانیان  احسان  از  یادداشتی  جامعه، 
متن  و  کتابها  تصویرگری  درباره  واژگان«  همراه  هایی 
دیدن  کودکانه  درباره ی  از سیما حبیبی  ای  مقاله  ها، 
عنوان  با  دیگری  ی  مقاله  کودکانه،  متون  تصویرگر 
شیوا  قلم  به  کودک  کتاب  تصویرسازی  بهتر  شناخت 

کهن، مطالب خواندنی محسوب می شوند.
محمدعلی  ماهنامه ی سرمشق، سید  تاریخ  بخش  در 
گالبزاده رییس مرکز کرمان شناسی در مقاله ای با عنوان 
در  قاجار  آغامحمدخان  که جنایت  کتابی  تردید«  »نقد 
به  به زیر سئوال برده است،  را  کور کردن مردم کرمان 
نقد کشیده است که جاذبه ی خاصی خواهد داشت. در 
با عنوان »جستن در میان  پی این مقاله، مقاله دیگری 
تاریکی« از مجید نیکپور دبیر بخش تاریخ، تعداد چشم 
های درآورده شده توسط آغامحمدخان قاجار در کرمان 

تصاویر  است.  شده  گرفته  قرار  بررسی  و  بحث  مورد 
کودکان کار در دوره ی قاجار از دیگر جاذبه های ماهنامه 

است که به کوشش مجید نیکپور فراهم شده است.
ای  مقاله  طی  علومی  محمدعلی  فرهنگ،  بخش  در 
کاووس  و  گذاشته  بحث  به  را  امروز  جهان  و  کودک 
ادبیات  و  با عنوان »فرهنگ عامه  ای  مقاله  سالجقه در 

کودکان و نوجوانان« الالیی ها را نخستین واژگانی می 
داند که کودکان را در سخن گویی یاری می کنند.

عنوان  با  ای  مقاله  در  قرایی  وحید  جامعه،  بخش  در 
»کودکانگی در تعلیق« رفتار نادرست جامعه با کودکان را 
به نقد کشیده، گفتگو با هادی انجم شعاع )روان شناس( 
با عنوان »از کودک آزاری تا برده داری مدرن«، گفتگو 
امیرتیموری رییس آموزش و پرورش عشایر  با منوچهر 
از  دنیایی  و  پایین  سنین  در  »ازدواج  ی  مقاله  استان، 
نیازهای برطرف نشده« به قلم محدثه علیمرادی )وکیل 
به  کودکان  فرستادن  بر  نقدی  و  دادگستری(  یک  پایه 

کانون اصالح و تربیت در خور تامل است.
ایرانمنش  مهدی  از  درون  کودک  ماهنامه،  ُجنگ  در 
ریل  کرمانی،  محبی  مهدی  قلم  به  التزام  پورکرمانی، 
اسبی را برگردانید در اسرع وقت به قلم یاسر سیستانی، 
الهی عمر نوح کند از چماه کوهبنانی، قصه های حمید 
از حمید نیک نفس  شعرهای طنز سید علی میرافضلی، 
حمید نیک نفس، اکبر کسیر، مسلم حسن شاهی، مهدی 
فاضلی  زینلی، فسر  جهانبخش، مجتبی احمدی، سعید 

شهربابکی، خنده بر لب ها می نشاند.
بخش پایانی ماهنامه به معرفی کتاب »رنج و سرمستی 
میکل آنژ« به قلم زهرا رمضانی پور و کتاب » در ستایش 
فیلم  دو  و  عکاسی  هنر  عالقمندان  برای  واقعی«  امر 
»زوکر قهرمان می شود و پرونده ی کولینی« اختصاص 

یافته است.

سرویس فرهنگی – هنری کرمان امروز

امروزه اشعار بسیاری سروده می شود، اما هنوز هم شعر 
شاعران قدیمی ماندگارتر و پرطرفدارتر است.

و  شعردوستان  میان  امروزه  که  سئوال هایی  از  یکی 
شعر های  چرا  که  است  این  می شود،  مطرح  شعر  اهالی 
معاصر و امروزی مانند اشعار گذشته ماندگار نمی شوند؟

بسیاری معتقدند اشعار شاعران گذشته از قلب و ایمان 
شاعران جاری می شده و این بزرگترین دلیل ماندگاری 
شاعران  از  بسیاری  می دانیم  که  همانطور  است.  اشعار 
معاصر اشعار بسیار خوبی سروده اند که مورد توجه قرار 

گرفته، اما ممکن است میان اقشار جامعه گمنام باشند.
 ممکن است بسیاری از این دید به موضوع نگاه کنند 
که از زمانی که یک کودک متولد می شود تا زمانی که 
وارد جامعه شود با نام شاعران برجسته قدیمی و اشعار 
و  می خوانند  شاهنامه  از  خانواده  می شوند.  آشنا  آن ها 
از  را  اشعاری  و  می گویند  را  قدیمی  المثل های  ضرب 
خیام  موالنا،  سعدی،  همچون  قدیمی  برجسته  شاعران 

و باباطاهر و ... می خوانند.
فضای مجازی دنیای امروز ما را تسخیر کرده است و 
همین باعث می شود شاعران هم کم و بیش تحت تاثیر 
این فضا قرار گیرند برای نمونه شاعری شعر را می سراید 
و آن را در صفحه شخصی خود در فضای مجازی منتشر 
می کند حال اگر این شعر با بازخورد خوبی مواجه و نام 

آن شاعر در صفحات مجازی دیگر کار شود، شاعر برای 
سرودن اشعار بیشتر تشویق می شود، ولی امکان دارد آن 
شعر ها محتوای خاصی نداشته باشند و شاعر صرفا برای 
چاپ کتاب و درخشیدن نامش در فضای مجازی بیشتر 
تالش کند. اما داریم شاعرانی که اشعار خوبی می سرایند، 
اما در فضای مجازی دیده نمی شوند و زمانی که کتابی 

هم به چاپ می رسانند با استقبال مواجه نمی شوند.
این موضوع سبب می شود تا حدی فکر کنیم که معیار 
شعر امروز را فضای مجازی تعیین می کند یعنی شعری 

که بیشتر دیده و بیشتر به اشتراک گذاشته شود، خوب 
بیشتر  سلبریتی  افراد  اشعار  در  مسئله  این  البته  است. 
خود  تصویر  و  نام  از  که  اشخاصی  یعنی  می شود  دیده 
استفاده می کنند و اشعاری را می سرایند که نمی توان آن 
را شعر را نامید که باید یادآور شد شعر هم اصول خود 
را دارد و اگر رعایت نشود بی معنی و مفهوم خواهد بود.

ققنوس  هزاره  انتشارات  مدیر  آبادی  حاجی  رضا 
درخصوص ماندگاری اشعار شاعران قدیمی در گفتگو با 
خبرنگار گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: من 

اشعار  ماندگاری  درباره  دامغانی  معلم  علی  از  روزی  هم 
شاعران قدیمی پرسیدم و ایشان دو نکته را گفتند که به 
نظر من با گذشت زمان تغییر نکرده است؛ یکی از آن ها 
تکثر شاعران در دوره معاصر و پوشش رسانه ها است. از 
نظر من آسان بودن انتشار اشعار توسط شاعران حرفه ای 
به گذشته  اگر  است.  امروز  نشانه های شعر  از  مبتدی  و 
نگاه کنیم شعر شاعران ما وسیله یا رسانه ای برای بیان 
اعتقاد  آن  به  ارزش هایی که  و  متعالی  و  عرفانی  اهداف 

داشتند.
 وی افزود: شاعری دغدغه اصلی شاعران قدیمی ایران 
نبوده است بلکه حرفی برای گفتن داشتن که برای بیان 
از  یکی  من  نظر  به  می کردند.  استفاده  شعر  ابزار  از  آن 
ایران و جهان شعر بوده است  تاریخ  رسانه های مهم در 
همانطور که در کشور های اروپایی از ابزار رسانه ای رمان 

استفاده می کردند در نتیجه حرفی برای گفتن داشتند.
حاجی آبادی با اشاره به آسان بودن انتشار شعر گفت: 
فضای  است،  راحت تر  کتاب  انتشار  به  دسترسی  امروزه 
و  از خانم های شاعر که وجهه ظاهری  برخی  و  مجازی 
صدای بهتری دارند به شهرت شاعر کمک خواهند کرد 
و همه این موارد بر محتوای شعر و شاعری غالب شده 
است. از طرفی در فضای مجازی شاعر با انتشار شعری 
نظرات مثبتی دریافت می کند که البته این نظرات بیشتر 
بازمی  شاعر  عکس  و  ظاهر  کنندکان،  دنبال  تعداد  به 
از مضامین  امروزی  تا شاعران  گردد. همین سبب شده 
عرفانی فاصله بگیرند، شاید شاعران ما در بحث تکنیک 
قدرتمند باشند، اما فکر می کنم در بحث محتوا و انتقال 

مفاهیم هنوز راه زیادی را در پیش داریم.

دنبال  تعداد  اهمیت  درخصوص  آبادی  حاجی 
انتشارات  بیان کرد:  کنندگان  شاعر در فضای مجازی، 
هزاره ققنوس نخستین انتشارات تخصصی در زمینه شعر 
و  می کنیم  کار  گزیده  کتاب ها،  انتشار  برای  ما  و  است 
در مجموعه آثاری که چاپ کردیم، افتخار های بسیاری 
کنندگان  دنبال  تعداد  درباره  بخواهم   اگر  اما  داریم. 
باید  کنم  صحبت  صادقانه  مجازی  فضای  در  شاعران 
و  نیست  کافی  اما شرط  است،  مهم  مسئله  این  بگویم، 
شاید این مورد در رده پانزدهم اولویت های ما قرار گیرد.  
ولی  است،  مهم  کتاب  فروش  هر حال  داد:به  ادامه  او 
اولویت نخست ما مباحث مرتبط با اصول فنی و محتوایی  
شعر است تا برای مخاطب مفید باشد نه صرفا به علت 
شهرت شاعر کتاب را چاپ کنیم. ما کتاب شاعر اولی ها 
چاپ  آن ها  کنندگان  دنبال  تعداد  به  توجه  بدون  را 
تعداد  ناشران  از  بسیاری  برای  وجود  این  با  می کنیم. 

دنبال کنندگان فضای مجازی بسیار مهم است.  
با اشاره به اینکه شاعر باید دغدغه مند  حاجی آبادی 
برای گفتن داشته  باید حرفی  اظهار کرد: شاعر  باشد، 
باشد و باید ارزش ها و ایده آل های زندگی خود را پیدا 
کند و درباره آن ها صحبت کند تا برای آیندگان ماندگار 
جهان  حتی  و  کشورش  به  نسبت  باید  شاعر  شود. 
و  ایرانی  مطرح  و  قدیمی  شاعران  باشد،  دغدغه مند 
خارجی نسبت به بشر دغدغه داشتند. از طرفی شاعران 
ادبی  محافل  در  و  بگیرند  فرا  را  تکنینک سرودن  باید 
که شاعران بزرگ معاصر حضور دارند، شرکت کنند تا 
شعرشان مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا بتوانند کتاب 

خوبی منتشر کنند.

سردار  های  رشادت  درباره  مختلفی  کتاب های 
سلیمانی منتشر شده که در این گزارش می خوانید.

باشگاه  فرهنگی  گروه  ادبیات   حوزه  گزارش  به 
حاج  سپهبد  دی ماه  سیزدهم  جوان،    خبرنگاران 
قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در پی حمله بالگرد های آمریکایی به 

فرودگاه بغداد به شهادت رسید.
زبانزد خاص  نبرد  او در جبهه های  دالوری های 
و عام بوده است از این رو کتاب های زیادی درباره 
سردار نوشته شده است که در ادامه به تعدادی از 

آنها پرداخته ایم.
دفاع  دوران  از  مجموعه خاطرات سردار سلیمانی 
اول  کتاب  که  دارد  نام  روزگاری«  »روزی  مقدس 
سال  بهمن  خاطرات  تهاجم«  به  »هجوم  عنوان  با 
۱۳۶۰ تا اردیبهشت سال ۱۳۶۱ را از زبان فرمانده 

وقت لشکر ۴۱ ثاراهلل )ع( روایت می کند.
روایتگر  جابر«  سید  »نبرد  عنوان  با  دوم  کتاب   
خاطرات این سردار دالور اسالم از اردیبهشت تا تیر 

ماه سال ۱۳۶۱ است. 
 این کتاب ها توسط نویسنده کرمانی کتب دفاع 
مقدس، عباس میرزایی جمع آوری شده و به همت 

موسسه انتشارات یازهرا )س( منتشر شد.
البته کتاب »حاج قاسم« از مجموعه »یاران ناب« 
از سوی نشر یا زهرا )س( منتشر شده بود که مورد 

استقبال مخاطبان قرار گرفت.
است که  ماجرای »سربازان سردار«   کتاب دیگر 
در دو فصل روایت شده است؛ فصل اول این کتاب 
در ارتباط با شخصیت سردار قاسم سلیمانی و تاثیر 
و  است  قدس  سپاه  فرماندهی  مقام  در  او  حضور 
شهدای  از  خاطراتی  روایت  به  نیز  آن  دوم  بخش 

مدافع حرم اختصاص یافته است.
سلیمانی  سردار  درباره  دیگر  های  کتاب  اما   
خاطرات  از  هایی  برش  که  دارد  نام  »ذوالفقار« 
اکبری  علی  اثر  سلیمانی   قاسم  حاج  شفاهی 

مزدآبادی است.
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خشونت علیه زنان و کودکان؛ راه حل چیست؟

سرویس اجتماعی کرمان امروز 

خشونت علیه زنان و کودکان در هر نوع، هر زمان و هر 
مکانی خشونت علیه بشریت است. نگذاریم زنان و کودکان 
در دوزخ خشونت فنا گردند؛ چرا که این پدیده نه تنها زنان 
و کودکان که مردان جامعه را نیز به باتالق تباهی خواهد 
کشاند. کمترین حق زنان و کودکانی که اینگونه خشونت ها 
را تجربه می کنند، آگاهی از حقشان است، این که بدانند در 
این مواقع باید به چه کسی مراجعه کنند و با چه کسی درِد 

دل کنند.
خشونت علیه زنان و کودکان در هر نوع، هر زمان و هر 
مکانی خشونت علیه بشریت است. نگذاریم زنان و کودکان 
در دوزخ خشونت فنا گردند؛ چرا که این پدیده نه تنها زنان 
و کودکان که مردان جامعه را نیز به باتالق تباهی خواهد 

کشاند.
زنان به شیوه های مختلف مورد خشونت و سوء استفاده قرار 
می گیرند؛ از آزار و خشونت فیزیکی گرفته تا سوء استفاده 
هر  به  زنان  علیه  قاچاق. خشونت ها  و  جنسی  آزار  و  مالی 
شکلی که انجام شود، می تواند برای مدتی طوالنی برایشان 

پیامد های منفی فیزیکی یا احساسی به همراه داشته باشد.
انواع خشونت علیه زنان

۱. خشونت و سوء استفاده در دوران دوستی
این نوع از خشونت در زمانی روی می دهد که زن با فردی 
در رابطه ای احساسی و شخصی باشد و مرد در جریان این 
رابطه به زن آسیب بزند. این آسیب می تواند فیزیکی، جنسی، 
کالمی یا احساسی باشد و ممکن است زمانی روی دهد که 

زن عمیقا عاشق اوست.
فریاد  به شکل  می تواند  احساسی  و  کالمی  استفادۀ  سوء 
زدن، قلدری کردن، نام زن را با تحقیر صدا زدن، توهین به 
زن مقابل دوستان و خانواده، گفتن اینکه او سزاوار آزار است 
باشد. گاه نیز پس از ارتکاب این آزارها، مرد سعی می کند 
وعده  و  کرده  و فصل  را حل  تخلف خود  هدایایی  دادن  با 

تغییر بدهد.
از جمله سوء استفاده های جنسی اینکه زن را مجبور به 

انجام رفتاری جنسی خالف خواست او بکنند یا او را در زمانی 
که موافق نیست، مجبور به رابطۀ جنسی کنند.

از نمونه های سوء استفاده های فیزیکی نیز می توان به زدن، 
خفه  اشیاء،  کردن  پرت  گرفتن،  گاز  زدن،  لگد  دادن،  هل 
کردن یا هر نوع رفتار تهاجمی دیگر اشاره کرد. حتی مجبور 
از  نوعی  نیز  او  برخالف خواست  باردار شدن  به  زن  کردن 

خشونت علیه زنان محسوب می شود.
 ۲. خشونت علیه زنان سالمند

خشونت علیه زنان سالمند زمانی روی می دهد که افرادی 
که از آن ها مراقبت می کنند آگاهانه به آن ها آسیب فیزیکی، 
احساسی و کالمی یا مالی بزنند. نادیده گرفتن سالمندان و 
نیازهایشان )مانند محروم کردن آن ها از غذا و مراقبت های 
بهداشتی( تا جایی که به آن ها آسیب وارد شود نیز خشونت 

علیه آن ها محسوب می شود.
آزار زنان سالمند و سوء استفاده از آن ها بسیار بیشتر از آزار 
مردان سالمند است. این آزار و اذیت ها می تواند در خانه، در 

مراکز مراقبت از آن ها یا در مکان های عمومی انجام شود.
۳. سوء استفاده احساسی و کالمی

برخی فکر می کنند اگر از نظر جسمی به زنان آسیبی وارد 
خشونت های  درحالیکه  است.  نداده  روی  خشونتی  نشود، 
هم  و  مدت  کوتاه  در  هم  می تواند  کالمی  و  احساسی 
اندازۀ  به  جدی  و  منفی  پیامد هایی  زنان  برای  درازمدت، 

پیامد های خشونت های فیزیکی به همراه داشته باشد.
برخی از انواع خشونت های کالمی و احساسی عبارتند از 
توهین کردن، ترساندن، منزوی کردن، تالش برای کنترل 
از  آمیز، محروم کردن زن  کردن، تکرار رفتار های حسادت 
برای محروم  اعضای خانوادۀ خود، تالش  و  دیدن دوستان 
کردن زن از ادامۀ کار یا تحصیل، جلوگیری از رفتن زن به 

دکتر، تهدید کردن و تصمیم گرفتن به جای زن.
اینکه از زن بخواهند تمام کار هایی را که در طول روز انجام 
داده به اطالع مرد برساند یا در تماس دائمی با او باشد، از او 
بخواهد رمز عبور شخصی خود در تلفن، ایمیل و شبکه های 
عصبانی شدن  همچنین  بگذارد،  او  اختیار  در  را  اجتماعی 
به گونه ای که باعث ترس زن شود، کنترل وضعیت مالی زن 
و بازخواست چگونگی خرج کردن درآمدش نیز از دیگر انواع 

خشونت های احساسی و کالمی است.
۴. سوء استفاده مالی از زنان

خاطی  فرد  که  می افتد  اتفاق  زمانی  مالی  استفاده  سوء 
بر  و  را کنترل کند  او  مالی زن،  امور  با کنترل  دارد  سعی 
پول  تمام  افراد خاطی  در چنین وضعیتی  یابد.  برتری  زن 
و دارایی زن را کنترل می کنند و اطالعات مالی زن را از او 
مخفی نگه می دارند. معموال سوء استفاده های مالی در پی 

سوء استفاده های فیزیکی روی می دهد.
سوء استفاده مالی از زن باعث می شود که نتواند با وجود 
اینکه قربانی خشونت است، رابطۀ خود را با فرد خاطی قطع 
کند، زیرا زن همواره از این موضوع می ترسد که نتواند به 

تنهایی هزینه های مالی خود و فرزندانش را تامین کند.
 ۵. قاچاق زنان

زنان  حالت  این  در  است.  بردگی  از  شکلی  زنان  قاچاق 
می گیرند  قرار  شرایطی  در  فریب  با  یا  و  می شوند  مجبور 
برخالف  یا  کار کنند  غیرقانونی  و  تا در محیطی خطرناک 
خواستشان با دیگران رابطه جنسی داشته باشند. قاچاقچیان، 

زنان برده را مجبور به مصرف مواد مخدر می کنند، آن ها را 
محبوس می کنند، مورد ضرب و شتم قرار می دهند و گرسنه 
نگاه می دارند تا بتوانند روی آن ها کنترل داشته و مجبور به 
کار کنند. زنان و دختران بیشترین قربانیان قاچاق جنسی 

هستند.
از زنان وجود  باالو هزاران نوع سوء استفاده ی دیگر  موارد 
دارد که تا به حال قربانیان زیادی گرفته و روزبه روز هم در 

حال افزایش است.
در این دوره و زمانه خشونت های دیگری هم به جز خشونت 
علیه زنان مشاهده می شود که یکی از آن ها خشونت علیه 
انواع خشونت  علیه کودکان شامل  است. خشونت  کودکان 
افراد زیر ۱۸ سال است که توسط والدین یا مراقبان  علیه 
کودک، همساالن، همسران دوم و یا غریبه ها ایجاد می شود.

انواع خشونت علیه کودکان
از ۶  بیشترین خشونت علیه کودکان شامل حداقل یکی 

نوع اصلی خشونت است که در مراحل مختلف رشد کودک 
اتفاق می افتد.

و  روحی  جنسی،  جسمی،  خشونت  شامل  بدرفتاری: 
عاطفی است و غفلت از نوزادان، کودکان و نوجوانان توسط 
والدین، مراقبان و دیگر افراد اغلب در خانه، مدارس و یتیم 

خانه ها را شامل می شود.
تهدید: رفتار تهاجمی ناخواسته توسط یک کودک دیگر 
یا  روانی  آزار جسمی،  از کودکان است و شامل  یا گروهی 
کودکان  گروه های  و  مدارس  در  اغلب  و  است  اجتماعی 

مشاهده می شود.
جوانان  توسط  خشونت  بزرگساالن:  توسط  خشونت   
محیط های  در  اغلب  و  است  نوجوانان  و  کودکان  میان  در 

اجتماعی بین آشنایان و غریبه ها رخ می دهد.
خشونت جنسی: شامل آزار و اذیت جنسی فردی بی دفاع 

بوده که ممکن است گرفتار قاچاق جنسی شود.
حرکات  محدودیت  شامل  روانی:  یا  عاطفی  خشونت 
کودک، خشونت، تهدید وتبعیض و دیگر اشکال غیر جسمی 

خصمانه است.
را  خشونت ها  اینگونه  که  کودکانی  و  زنان  حق  کمترین 
تجربه می کنند، آگاهی از حقشان است، این که بدانند در 
با چه کسی  و  کنند  مراجعه  به چه کسی  باید  مواقع  این 

درِد دل کنند.
 در جامعه ی ما برای رفع این مشکالت و مبارزه با هرنوع 
خشونت علیه زنان و کودکان بی گناه کشورمان، برنامه هایی 
تدوین و اجرا می شود. یکی از این برنامه ها اورژانس اجتماعی 
سازمان  ساله ی  چندین  فعالیت های  حاصل  که  است 
بهزیستی کشور در دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی است.

نزدیک به ۲۰ سال است که از تاسیس اورژانس اجتماعی 
درصد   ۷۰ هنوز  مسئوالن  گفته ی  به  اما  می گذرد،  کشور 
می دهد،  ارائه  اجتماعی  اورژانس  که  خدماتی  از  مردم  از 

اطالعاتی ندارند.
دادگستری  یک  پایه  وکیل  خلقی،  طیبه  خانم  سرکار 
)کانون وکالی دادگستری تهران( مؤسس و صاحب امتیاز 
را  شما  حقوقی  سواالت  یسنا،  روانشناسی  مشاوره  مرکز 
با  در زمینه های خشونت علیه زنان و کودکان، در کتابی 
همین عنوان، پاسخ می دهد. با ما باشید تا رسیدن به مرز 

بی خشونتی علیه من، تو و فرزندانمان.

زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران را بیشتر بشناسیم

قسمت سی و دوم 

به نام خداوند جان و خرد 
کزین برتر اندیشه برنگذرد 
و  فیزیک  نابغه  طریان،  الینوش  زندگی  از شرح  بعد 
اولین بانوی فیزیکدان ایران، می پردازیم به شاه بانویی 
که اگر چه از نژاد اصیل ایرانی نبوده است اما به مدت 
حدود 3۰ سال در استان کرمان حکومت کرد و آثاری 
برای  دوستانه  انسان  بسیار  کارهای  و  ماندنی  یاد  به 
این قسمت از سرزمین محروم آن زمان انجام داد که 
نداده  انجام  گنجعلیخان  جز  به  دیگر  حکام  هیچگاه 
محمد  الدین  قطب  دختر  خاتون،  ترکان  بانو  بودند. 
بود  زنانی  از  یکی  خاتون  ترکان  است.  عباالدین  قتلع 
که به حکومت رسیده است. نام او در تاریخ صفوه الدنیا 
هم آمده و در واقع اسم واقعی او مشخص نیست. او در 
سال ۶5۰ هجری قمری حکومت می کرد. مادرش هم 
عصمت الدین قتلع ترکان )ترکان خاتون( نام داشت. 
مورخان تخمین زده اند که در حدود سال ۶54 هجری 

قمری در کرمان متولد شده است.
از خصایص او چنین نوشته اند که زنی عادل، عاقل، 
فاضل و بلندهمت بوده و هم چنین بانویی بسیار زیبا 
مورخان  های  نوشته  دیگر  براساس  است.  بوده  هم 
پادشاه خاتون را در کودکی تا چندسال به شیوه پسران 
شاه  حسن  سلطان  به  که  جایی  تا  کنند  می  تربیت 
معروف می شود و تعداد کمی از اطرافیان می دانستند 
زیبا  مغول دختران  پادشاهان  بیشتر  و  است  او دختر 
را برای خود تصاحب می کردند. پدر خاتون هم برای 
اینکه دخترش از دستبرد پادشاهان محفوظ بماند او را 
به شیوه پسران بزرگ می کرد. چند سال بعد از مرگ 
پدرش مادرش مجبور شد او را به عقد آباقاخان مغول 
در آورد. او با پادشاه جدید مدت ۱5 سال زندگی کرد 
و در این مدت مسئول تزیین چادر مادر باقاخان بود 
افتخاری محسوب می  برای دختران  زمان  آن  در  که 
شد. با به سلطنت رسیدن گیخاتو در سال ۶9۰ هجری 

تاریخ آمده که  به حکومت کرمان رسید و در  خاتون 
خاتون در زمان پادشاهیش در کرمان بسیار با عدالت 
با مردم رفتار می کرد و ساختمان های زیادی ساخت 
که همه آنها را وقف کرد اما گویا روزگار بر وفق مراد او 
نبود. گیخاتو در مملکت داری آدم موفقی نبود و توسط 
برادرزاده اش )بایدو( زندانی گردید )بایدو( از مخالفان 
پادشاهی خاتون بود و او را از حکومت کرمان خلع نمود 
و یکی از سردارانش که از مخالفان خاتون بود را راهی 
کرمان کرد. او کرمان را در محاصره خودش درآورد و با 
یک یورش خاتون را دستگیر و روانه زندان کرد و بعد 
هم به دستور )بایدو( کشته و در دهی به نام مسکین 
دفن شد و زمانی که برادرزاده اش بر بایدو پیروز شد 
جنازه او را از آن ده بیرون و به کرمان منتقل کردند و 

در کنار قبر مادرش خاتون اول دفن کردند.
بسیار  خطی  و  بود  شاعر  و  ادیب  زنی  شاه  خاتون   
دیگر  و  کرمان  در  او  به خط  کتابهایی  داشت.  خوش 
از  که  جائی  در  مهر  خبرگزاری  است.  موجود  شهرها 
کرده  قید  نوشته  سالها  طول  در  کرمان  کهن  تاریخ 
کرمان با توجه به تاریخ کهنی که دارد حکام بسیاری 
و  بناها  آنها  اکثر  از  و  است  داشته  عنوان حاکم  به  را 
چنان  هم  سالها  گذشت  از  پس  که  برجامانده  آثاری 
مورد استفاده قرار می گرفته و می گیرد و یا به عنوان 
یادگاری تاریخی از تمدن کرمان به یادگار مانده است 
در  پادشاهی که  ترین  عادل  بدانیم که  است  و جالب 
است  خاتون  ترکان  بانو  همین  کرده  حکومت  کرمان 
به  نیاکان مغول  از  و  اصالتی غیرایرانی هم داشته  که 
ایالت  این  بر  او  فرمانروایی  زمان  و در  است  مانده  جا 
کرمان به یک باره شاهد تحولی عظیم گردیده بسیاری 
از آب انبارها، قنات ها و بناهای تاریخی حتی راه های 
استان کرمان در  زمان او ساخته شده و یا به دست او 
احداث گردیده، امنیت و فرهنگ در کرمان رونق گرفته 
به طوریکه کرمان تبدیل به یکی از مراکز اصلی علوم و 
ادبیات و یکی از استان هایی شده که معماری در آن 
بسیار رونق می گیرد. او از سلسله حاکمان قراختاییان 
در کرمان است که از سال ۶55 تا ۶۸ براین سرزمین 
مدارس،  از  بسیاری  او  زمان  در  و  کرده  حکمرانی 
و  است  در کرمان ساخته شده  و مساجد  کاروانسراها 
در واقع او زنی بود که فرهنگ و ادب کرمان را متحول 
نمود و در کنار خدمات گسترده ای که در کرمان انجام 
می داد می توان به تفکر و دوراندیشی علمی و فرهنگی 

وی نیز اشاره کرد که موجب شکوفایی فرهنگ و ادب و 
مذهب در کرمان گردید. وی نخستین دانشگاه کرمان 
و یکی از اولین دانشکده های ایران را بنا کرد که هم 
شهرت  کرمان  استان  در  سبز  قبه  یا  گنبد  به  اکنون 
دارد. این بنا که یکی از زیباترین بناهای کرمان است 
از عظیم ترین بناهای ایران در آن دوران محسوب می 
ها  انگلیسی  اشغال  به  کرمان  وقتی  طوریکه  به  شود 
کرمان  در  را  انگلیس  کنسولگری  که  سایکس  درآمد 
معماری  عجایب  از  یکی  عنوان  به  بنا  این  از  کرد  بنا 
کرمان یاد کرده است. سایکس در خاطراتش از دورانی 
که در کرمان بوده می نویسد. بنای گنبد یا قبه سبز 
بیرونی  نمای  و  ارتفاع دارد  عمارتی است که 5۰ متر 
با  متاسفانه  است  سبزرنگ  کاری  کاشی  دارای  آن 
 ۱۲4 شماره  طی  تاریخی  زیبای  اثر  این  که  وجودی 
در لیست آثار ملی ثبت گردیده براثر زمین لرزه های 
گوناگون دچار خسارت شدیدی شده و از آن تاریخ که 
آسیب دیده هیچ یک از مسئوالن شهر کرمان نسبت 
به ترمیم آن اقدامی نکرده اند و قسمت هایی که از این 
ایران  آثار معماری  از زیباترین  باقی مانده خودش  بنا 
می باشد. یکی از محققین کرمانی به نام بانو زهرا زیبا 
قلم که تحصیالت خود را در این رشته انجام داده در 
این خصوص تحقیقات زیادی نموده است به خبرنگار 
مهر گفته این بنا توسط خاتون تکمیل گردیده و بنای 
اولیه آن توسط براق حاجب موسس سلسله قراختائیان 
در کرمان پایه ریزی و شروع گردیده و در زمان ترکان 
خاتون به بهره برداری رسیده است و با توجه به نقل 
زیباترین  عنوان  به  سبز  قبه  امروزه  ایران  مهندسان 
اثر به جا مانده کرمان که الهام از سبک کاشی کاری 
)کاشی سبز فیروزه ای( گرفته در دانشگاه های سراسر 
جهان مورد بحث و بررسی قرار دارد ترکان خاتون زنی 
بود که بعنوان یکی از پایه گذاران فرهنگی و ادب ایران 
در تاریخ ۷5۰ ساله علم و دانش به شمار می رفته و 
ترین  قدیمی  و  باشد  می  اثری  ترین  بدیع  سبز  قبه 
معماری کاشی کاری ایران محسوب می شود. الزم به 
سبز  قبه  مجاورت  در  خاتون  ترکان  مقبره  است  ذکر 
نام مقبره  با  اکنون  در سمت راست قرار دارد که هم 
سید خوشرو شناخته می شود ولی متاسفانه این بنای 
عظیم در حال تخریب است. قسمت اعظم این بنا در 
زلزله سال ۱3۱4 هجری قمری ویران شده و اصل قبه  
طی سالهای قبل از انقالب اسالمی از بین رفته است و 

تقریبا هیچ اثری از آن باقی نمانده حتی مقبره شوهر 
ترکان خاتون و سایر حکام قراختائیان هم چندین بار 
برای پیدا کردن گنج تخریب شده است. یکی دیگر از 
کارهای جالب و عجیب این خاتون دوراندیشی های او 
بوده است. او بیست و شش سال در کرمان حکمرانی 
حکومت  چهارسال  احتساب  با  حکومت  این  که  کرد 
شوهرش به سی سال رسید. شوهر ترکان خاتون قطب 
الدین محمد از حکام دانشمند و محبوب کرمان بود. 
بود.  مردم  قلبهای  واقع حاکم  در  که  بود  زنی  خاتون 
دستور  به  را  )ترکانیه(  قطبیه  مدرسه  خاتون  ترکان 
همسرش ساخت. ترکان خاتون عادل زنی بود خیرخواه 
و تمام کوشش خود را صرف آبادانی شهر نمود و رفاه 
مردم این دیار از اولویت های او بود. شیرزن قدرتمند 
از  کرمان  نجات  باعث  خود  دالوری  و  سیاست  با  که 
و  بود  کرمان  نظیر  بی  حاکم  او  گردید.  مغوالن  ورود 
کرمانیان از او خاطره بسیار خوبی دارند. البته شنیده 
شده بزرگترین اثر زیبا و تاریخی کرمان یعنی قبه سبز 
و سازمان میراث  ناحیه  ۲  اوقاف  اداره  توسط  جدیدا 
مکان  این  بازسازی  متولی  که  کرمان  استان  فرهنگی 
تاریخی می باشد و اداره اوقاف نیز قول مساعدی داده 
که بزودی اقدامات الزم را انجام خواهند داد. این اقدام 
اداره میراث فرهنگی و اوقاف کار بسیار جالبی می باشد 
دارای  که  استان  این  تاریخی  آثار  ماندگاری  باعث  و 
ایران زمین است کار بسیار  بلندای حیات  به  تاریخی 
موجب  باستانی  آثار  گونه  این  از  ودیدار  است  ارزنده 
شناساندن ایران کهن که با توجه به تحقیقاتی که شده 
اولین و قدیمی ترین کشور متمدن جهان بوده و هر 
تمدن و دگرگونی که در دوران باستان در دنیا به وجود 
وسایل  ساخت  و  اولیه  مواد  کشف  و  صنایع  از  آمده 
پدید  در جهان  که  تحولی  هر  کلی  به طور  و  زندگی 
وجود  به  و  دیرپا ساخته  قوم  این  ابتکار  با  ابتدا  آمده 
آمده است و اما در مورد ترکان خاتون شعری سروده 

شده که در زیر می آید:
چنان بساخت جهان را هوای دولت او 

که از طبیعت اضداد رفت بدسازی 
چنان نبود که گستاخی توانستی 

سحر به پرده دری یا صبا به غماری 
تاریخ شناس و ادیب کرمانی  باستانی پاریزی،  دکتر 
در مورد اخالق و روش حکومتی ترکان خاتون و فضایل 
اخالقی و روحی او در تاریخ کرمان نوشته داستانهای 

بسیار زیادی در مورد این بانو که سی سال باقدرت بر 
این استان حکومت کرده است و به طور کلی با اینکه 
خود از کنیزکان ماورالنهری بود از جهت مذهبی بسیار 
متعهد به دین و پرهیزکار بود و در حالی که از قویترین 
پادشاهان )حاکمان( از او یاد شده و دلیل آن نیز اوقاف 
و اموالی و آثاری هست که او برای استفاده افراد نموده 
خود  مدت حکومت  تمام  در  خاتون  ترکان  بانو  است 
ازنمونه  و کارهای خیر حمایت کرده است.  از عدالت 
بیان  را  مورد  یک  کافیست  او  خیرخواهانه  کارهای 
کرد و آن این است که در طول عمر خود همیشه از 
نویسندگان و شاعران و ادیبان حمایت کرده و آنها را 
مورد تشویق قرار داده است و گویند موقعی که دستور 
داد مدرسه عصمتیه را گسترش دهد خانه های زیادی 
در اطراف را باید تخریب می کردند که متعلق به گروهی 
از مردم فقیر و نیازمند و از درویشان بودند. آنان بعد 
از شنیدن این موضوع با حالت اضطراب به خدمت بانو 
آمدند که به آنها لطفی نمایند و جبران خسارت آنها را 
بنمایند وقتی خبر آمدن آنها را به خاتون دادند بسیار 
قیمت  را  ها  خانه  آن  که  داد  دستور  و  شد  ناراحت 
پرداخت  دیوانی  بودجه  از  را  آن  و وجه  گذاری کنند 
نمایند و این نشان دهنده رأفت او نسبت به زیردستان 
و نیازمندان بوده است و اگر بخواهیم  شرح زندگی و 
خدماتی که این بانو در طول حکومتش انجام داده را 
برشمریم چند جلد کتاب خواهد شد که از حوصله این 

نوشتار خارج است.
تا توانی به صید دلها کوش 

زانکه دلها تراکنند دلیر
هر که با او بود دل مردم 

در همه کار هر دل آمد و چیر
ترکان خاتون برای اداره مدرسه عصمتیه و پرداخت 
که  بود  گرفته  نظر  در  هایی  موقوفه  آن  های  هزینه 
یک نمونه آن وقف باغ فیروزی و آب شرب آن است 
با تمامی ملحقات و توابع آن. این باغ به وسعت نهصد 
هزار مترمربع بوده است باغی که امروز حتی با امکانات 
مدرن موجود کاشتن یکصد هزار اصله درخت در آن 

کار آسانی نخواهد بود بگذریم.
در قسمت بعدی می پردازیم به بانوی تاثیرگذار و از 
بانوان پیشرو و روشنفکر ایران به نام پری صابری زن 

هنرمند و هنرشناس و نویسنده کرمانی
ادامه دارد ...

به قلم
ناصر فرهادی )پاژ(
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جزییات مراسم تشییع 
پیکر سردار سلیمانی

خبرگزاری مهر: روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب اسالمی جزئیات 
را  سلیمانی  قاسم  شهید  سپهبد  سردار  تدفین  و  تشییع  مراسم 

اعالم کرد.
جبهه  دالور  سلیمانی  قاسم  سپهبد  سردار  پیکر  تشییع  مراسم 
امروز یکشنبه )۱۵  مقاومت و همرزمانش در مشهد مقدس، صبح 
)ع(  الرضا  موسی  بن  علی  ملکوتی  و  منور  بارگاه  در جوار  ماه(  دی 

برگزار می شود.
همچنین مراسم تشییع در تهران، صبح روز دوشنبه )۱۶ دی ماه( 
برگزار می شود و سپس پیکر مطهر این سرباز امت و والیت صبح روز 

سه شنبه )۱۷ دی ماه( در کرمان تشییع و خاکسپاری خواهد شد.
پیش از این زمان دیگری برای انجام مراسم تشییع اعالم شده بود.

ترامپ:  
هدف از ترور سردار سلیمانی، 

جلوگیری از جنگ بود!
دنبال  به  واشنگتن  که  گفت  در سخنرانی  آمریکا  رئیس جمهوری 
را  تهاجمی اش  رفتار  باید  کشور  این  اما  نیست  ایران  نظام  تغییر 

پایان دهد.
 وی در ادامه مدعی شد تصمیمی که اتخاذ شد در راستای توقف 
جنگ و نه آغاز آن بود و اقدام ایران در به کارگیری مبارزین نیابتی 

برای بی ثباتی کشورهای همسایه باید هم اکنون متوقف شود.

آخرین خبرها از تعیین 
حداقل دستمزد کارگران

دوشنبه  از  اینکه  به  اشاره  با  کار  عالی  شورای  در  کارگران  نماینده 
آینده کمیته مزد به صورت جدی به بحث سبد معاش ورود می کند 
گفت:فاصله سبد معاش سال گذشته و سبد معاش امسال، حداقل 

میزاِن افزایش دستمزد باید باشد.
علی خدایی،نماینده کارگران در شورای عالی کار ،با اشاره به اینکه 
آغاز می شود گفت:  آینده محاسبات جدی سبدمعاش  از دوشنبه 
کمیته  آینده ی  جلسه ی  کار  دستور  در  معیشت  سبد  محاسبات 
دستمزد خواهد بود که دوشنبه آینده این جلسه برگزار می شود و در 

آن به صورت جدی به محاسبه سبد معیشت ورود می شود.
وی با بیان اینکه برای پایدار شدن تاثیرات گرانی بنزین و اینکه این 
تاثیرات در قیمت کاالها و خدمات کاماًل مشخص شود، آمارهای دی 
و بحث محاسبه سبد معیشت، مرجع  مذاکرات مزدی  برای  را  ماه 
باید  کارگران  دستمزد  تعیین  برای  امسال  گفت:  داد  خواهیم  قرار 
دقت بیشتری کنیم،چرا که در حال حاضر، تورم اتفاق افتاده بیش از 
۴۰درصد است و با در نظر گرفتن فاصله ای که بین دستمزد و حداقل 
معیشت وجود دارد، باید بگوییم با افزایش دستمزد به اندازه ی نرخ 

تورم، این فاصله پرنمی شود.
کشور،  در  کارگران  دستمزد  که  کنیم  دقت  باید  کرد:  بیان  خدایی 
همیشه  کارگران  دستمزد  چراکه  است؛  عقب  سال  یک  همواره 
براساس تورِم اتفاق افتاده تعیین می شود نه تورم انتظارِی سال بعد؛ 
ما نباید فریب حرف ها و شعارها در مورد پایین آمدن تورم در سال 

بعد یا کمتر بودن تورم انتظاری از تورم اتفاقی را بخوریم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت:یکی از موضوعاتی 
که درجلسه قبلی کمیته مزد به آن پرداخته شده است بحث سهم 
نمایندگان  است.  خدمات  و  کاالها  شده  تمام  قیمت  در  دستمزد 
کارگران تمایل دارند یکبار برای همیشه به این موضوع پرداخته شود. 
از دیگر موضوعات مطرح شده در کمیته مزد که نمایندگان کارگران 
به آن پاسخ داده اند بحث ها انحرافی درباره »مزد منطقه ای« بوده 
است که البته هر ساله چنین مسائلی در شورای عالی کار مطرح 

می شود.
سبد  و  گذشته  سال  معاش  سبد  فاصله  اینکه  به  اشاره  با  خدایی 
باید باشد گفت:هیچ  افزایش دستمزد  معاش امسال، حداقل میزاِن 
اما  نمی کنم  اعالم  افزایش دستمزد  میزاِن  مورد  در  درصدی  و  عدد 
و  قبل  سال  اسفند  در  شده  محاسبه  معاش  سبد  ریالی  فاصله ی 
سبد معاشی که امسال محاسبه می شود، حداقل مبلغی است که 
باید به دستمزد افزوده شود تا قدرت خریدی که در سال جاری از 
بین رفته، قابلیت احیا و بازیابی داشته باشد. اسم این افزایش، بهبود 
قدرت خرید نیست بلکه فقط جبران قدرت خرید از دست رفته در 

سال جاری ست.
سبد  و  گذشته  سال  معاش  سبد  فاصله  می کند:  تاکید  خدایی 
معاش امسال، حداقل میزانی است که باید برای دستمزِد همه ی 
گروه های مزدی اضافه شود و برای فراتر از آن، باید چانه زنی کنیم 

که این اتفاق خواهد افتاد.
نماینده کارگران درباره پیشنهاد افزایش ۱۵ درصد دولت در الیحه 
بودجه افزود: این میزان پیشنهاد را اصال جدی نمی گیریم چون 
هیچ ربطی به کارگران ندارد و مربوط به افزایِش حقوق کارمندان 
بایستی  دارم  اعتقاد  نیز  کارمندان  مورد  در  هرچند  است.  دولت 
براساس قانون مدیریت خدمات کشوری که صراحت دارد افزایش 
حقوق باید براساس تورم باشد، عمل شود و حداقلش این است که 

حداقل حقوق کارمندان به اندازه نرخ تورم زیاد شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه به اینکه دولت 
در الیحه بودجه چه عددی را برای افزایش حقوق پیش بینی کرده، 
افزایش  برای  رسمی  مرجع  تنها  داشت:  اظهار  نمی کنم  توجهی 
حقوق کارگران شورای عالی کار است و در این شورا دستمزد به 
صورت سه جانبه تعیین می شود. در جلسه قبلی شورای عالی 
کار درخواست برگزاری جلسه فوری برای ورود به بحث مزد ۹۹ را 

دادیم.

ظریف:  
به پیام گستاخانه  آمریکا پاسخی قاطع دادیم

در گفت وگوی  امور خارجه  وزیر  محمدجواد ظریف 
گفت:  سلیمانی  سردار  شهادت  درباره  تلویزیونی 
خطای  یک  آمریکایی ها  که  است  این  ما  احساس 
راهبردی انجام داده اند و مشورت های نابجایی از سوی 
شده  داده  صهیونیستی  رژیم  و  منطقه  مرتجع  سران 

است.
نابود  بابت  خود  کینه  گرفتار  آمریکایی ها  افزود:  وی 
شده اند.  منطقه  در  آشوب  برای  سرمایه گذاری  شدن 
آنها کینه بسیار عمیقی از سردار داشتند. در مذاکرات 
کوچک  کشورهای  وزرای  برخی  سوریه،  المللی  بین 
نام می  بردند که گرفتار  از سردار  منطقه در وضعیتی 

کینه بودند.
آمریکایی  اینکه  بیان  با  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
با به پرواز درآوردن هواپیماهای خود ضمن نقض  ها 
و  حشدالشعبی  فرمانده  و  ما  سردار  عراق  حاکمیت 
تعدادی از قهرمانان عراقی را به شهادت رساندند که 
نتیجه آن خشم بیشتر مردم عراق است، گفت: این یک 
اقدام بزدالنه تروریستی بود. آنها ناگزیر بودند ایشان را 
به این شیوه به شهادت برسانند به همان شیوه ای که 
شهید عماد مغنیه و شهید سید عباس موسوی را به 
شهادت رساندند که از این روش های تروریسم دولتی 

استفاده کردند.
وی گفت: آمریکایی ها یکی از باالترین مقامات نظامی 
جمهوری اسالمی ایران را با وقاحت به شهادت رساندند 
و ایران این حق قانونی را دارد هر زمان و به هر شکلی 
که خودش صالح بداند، پاسخ دهد. ما گرفتار جوسازی 
و شانتاژ آمریکا نمی شویم و هر زمان خودمان بدانیم 

پاسخ الزم را به آمریکایی ها خواهیم داد.
اذعان  ترامپ  شهادت  به  آمریکا  کرد:  تاکید  ظریف   
کرده که این کشور هشت تریلیون دالر در عراق هزینه 
کرده و این هزینه تنها باعث شده آمریکا بیش از قبل 

در منطقه مورد نفرت قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه آمریکایی ها توان برخورد با حاج 
عراق  مردم  گفت:  نداشتند،  عادی  حالت  در  را  قاسم 
حتما فردا یا پس فردا در مجلس عراق و خیابان های 

عراق خواهان خروج آمریکایی ها خواهند شد.
باعث  ترامپ  کرد:  تاکید  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
کنند.  بیشتری  ناامنی  احساس  ها  آمریکایی  تا  شده 

عواقب این اقدام مدت زیادی ادامه پیدا خواهد کرد.
تلخ  بسیار  خبر  شنیدن  از  بعد  گفت:  خارجه  وزیر 
شهادت برادر عزیزم سپهبد سلیمانی تا قبل از اینکه 
خارجه  وزیر  چند  بودم.  جلسه  در  یابم  حضور  اینجا 
و  کنند  گفتگو  که  داشتند  تقاضا  منطقه  از  و  غربی 

فرصت نشد.
رئیس دستگاه دیپلماسی همچنین در پاسخ به سؤالی 
خاطرنشان کرد: کار ترامپ یک کار انتخاباتی بود هم 
برای انتخاب خود هم نتانیاهو و هم رها شدن از فشار 

استیضاح.
گفت:  آوردند  ها  سوئیسی  که  پیغامی  درباره  وی 
سوئیسی ها به عنوان حافظ منافع مطالبی را منعکس 
می کنند یک پیام بسیار نابخردانه ای را از آمریکایی ها 
آوردند و جواب قاطعی را دریافت کردند. آمریکایی ها 
امروز پیامی گستاخانه از طریق سفیر سوییس دادند 
که پاسخ قاطع خود را به صورت مکتوب به این پیام 
احضار  وزارت خارجه  به  بار  دو  دادیم.کاردار سوئیس 
شد یک بار برای ابالغ اعتراض ایران به وی و دیگری 

برای پاسخ قاطع ایران به پیام گستاخانه آمریکایی ها.
وی در رابطه با پیگیری حقوقی ترور سپهبد سلیمانی 
دبیرکل  با  کردیم.  شروع  را  متعددی  اقدامات  گفت: 
به  شده  تهیه  نامه ای  کردم،  صحبت  ملل  سازمان 
تمام  امنیت.  شورای  رییس  و  ملل  سازمان  دبیرکل 
را  حقوقی  اقدامات  تا  شدند  بسیج  ما  نمایندگی های 

انجام دهند.
غلط  مبنای  بر  آمریکا  غلط  اقدام  اینکه  بیان  با  وی 
استوار بود،گفت: پمپئو تماس های با مقام های جهان 
داشت و ادعا می کند به دنبال دیپلماسی هستند و نه 
جنگ، ولی واقعیت این است که آنها به دنبال مذاکره 

نیستند و آمریکا بود که میز مذاکره را ترک کرد.
وزیر امور خارجه تاکید کرد: اقدام اشتباه آمریکا باعث 

خروج این کشور از منطقه خواهد شد.
نمی شود کتمان کرد که سردار سلیمانی  افزود:  وی 
شخصیتی بی نظیر بود و من نمی توانم رفتن این برادر 
خوب، هوشمند، بسیار باهوش، متفکر و با درایت را باور 
کنم ولی باید بگویم که در این ۴۰ سال بارها اتفاقاتی 
افتاد که به تعبیر امام)ره( هر پرچمی که افتاده، پرچم 
انقالب را تنومند  های دیگری برافراشته شده و نهال 

کرده است.
ظریف خاطرنشان کرد: بعید می دانم این آخرین اقدام 
آمریکا باشد اما بعید است این اقدامات بتواند اراده ی 
و  مقاومت  بالندگی  که  آنچه  کند.  متزلزل  را  ما  ملت 
بالندگی ملت ایران را تضمین می کند این است که این 
حرکت ها مردمی اند و بر اساس احساس وابستگی مردم 

به کشورشان شکل گرفته است
دست  به  عراقی ها  و  ایرانیان  خون  قباًل  گفت:  وی 
داعش با هم ممزوج می شد، امروز این اتفاق به دست 
آمریکایی ها حاصل شد. من بر اساس آنچه خودم در 
عراق مشاهده کردم می گویم مردم عراق هم خادمان 
خود را می شناسند و می دانند شهید سلیمانی و شهید 
تظاهرات  در  فردا  و  کرده اند  چه  آنها  برای  المهندس 
خودشان یک بار دیگر به کسانی که خودشان را گول 
می زنند یا دیگران آنها را گول می زنند نشان خواهند 

داد که واقعیت صحنه در عراق چگونه است.
بود  صلح  سردار  سلیمانی  قاسم  کرد:  تاکید  ظریف 
خشونت  و  تروریسم  با  مبارزه  برای  که  بود  کسی  و 

جنگید.
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در ادامه درباره انتصاب 
سردار قاآنی به جای شهید سلیمانی هم گفت: من به 
خاطر روابط بسیار خوبی که با شهید سلیمانی داشتم 
امروز دو  و  قاآنی داشتم  با سردار  بسیار خوبی  روابط 
بار ایشان را مالقات کردم و بعد از انتصاب ایشان در 
تماس تلفنی به ایشان اطمینان دادم همان روابطی که 
خواهیم  ادامه  ایشان  با  را  داشتیم  سلیمانی  سردار  با 

داد.
ظریف همچنین با بیان اینکه خصومت های آمریکایی ها 
ادامه خواهد داشت، افزود: باید توقع داشته باشیم که 
آمریکایی ها به خصومت های خود ادامه دهند. آخرین 
آنها  اقدام  بود آخرین  تلخ ترین آن که ترور سردار  و 
کنار  در  همواره  که  دادند  نشان  مردم  بود.  نخواهد 
جمهوری  و  کشور  بالندگی  آنچه  و  بوده اند  مسئوالن 
تضمین می کند،  را  مقاومت  بالندگی  و  ایران  اسالمی 

این است که اینها حرکت های مردمی هستند.
و  مردم  خون  قبال  گفت:  ایران  خارجه  امور  وزیر 

سلحشوران ایرانی و عراقی به دست داعشی ها ممزوج 
خون  که  کردند  کاری  آمریکایی ها  امروز  بود.  شده 
ایرانی ها و عراقی ها به دست اشقیای آمریکایی ممزوج 
شد و این ارتباط مستحکمی بین ایران و عراق ایجاد 
آنچه  بوده  عراق  در  که  ناآرامی هایی  از  فارغ  می کند. 
در عراق مشاهده می کردیم این است که مردم عراق 
برای  چه  ابومهدی  شهید  و  سلیمانی  شهید  می دانند 
خودشان  تظاهرات  در  فردا  عراق  مردم  کرده اند.  آنها 
یک بار دیگر به کسانی که خودشان را گول می زنند و 
می گویند مردم عراق رقص و پایکوبی می کنند، نشان 
می دهند واقعیت صحنه عراق چیست و فردا به آمریکا 
نشان می دهند که این آغازی بر پایان حضور آنها در 

عراق است.
دلش  و  بود  شهادت  عاشق  قاسم  حاج  افزود:  ظریف 
می خواست این اتفاق برای او بیفتد. در جلساتی که با 
هم داشتیم، من احساس می کردم ایشان خیلی دلش 

می خواهد که شهید شود.
او گفت: نکته بارزی که نسبت به حاج قاسم داشتم و 
اختالف  اگر هم  احساس می کردیم  ایشان هم داشت 
نظری داریم به خاطر این است که قضایا را این گونه 
که  بود  همین  برای  داشتیم  که  جلساتی  و  می بینیم 
صحبت کنیم و این جلسات با یک معانقه گرم شروع و 

با معانقه گرم تری پایان می یافت.
وزیر امور خارجه ایران ادامه داد: سپهبد سلیمانی خیلی 
صادق، آرام، باهوش و خیلی افتاده و سلیم النفس بود 
او  نباشد.  ذکر  حال  در  ایشان  که  ندیدم  وقت  هیچ  و 
فرد معتدلی و رقیق القلب بود ولی براساس احساسات 
تصمیم نمی گرفت و همیشه براساس منطق تصمیم می 
امیدوارم  و  بود  بزرگی  این ضایعه، ضایعه  واقعا  گرفت. 

خداوند به لطف خود این ضایعه را جبران کند.
ظریف در ادامه به حضور روس ها در سوریه اشاره کرد و 
گفت: روس ها در سوریه هستند برای منافع خودشان، 
بسیار  ولی دیپلماسی شهید سلیمانی یک دیپلماسی 
موفقی با روسیه بود و همکاری تنگاتنگی در این زمینه 
و  بروم  مسکو  به  بخواهم  که  نبود  سفری  و  داشتیم 
قبل از آن با سردار سلیمانی هماهنگی نکنم. حتی در 

مذاکرات گروه حامیان سوریه وقتی به ژنو و بروکسل 
یا آستانه می رفتم، همیشه با سردار مشورت تنگاتنگ 
داشتیم که چگونه می شود از همه عوامل بین المللی 

استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: دیدار سردار سلیمانی با پوتین در 

حضور جدی روسیه در سوریه موثر بود.
بین  گروه  در  داد:  ادامه  دیپلماسی  دستگاه  رئیس 
المللی حمایت از سوریه که ۲۵ کشور حضور داشتند، 
گروه  به  راجع  وقتی  منطقه  خارجه  وزرای  از  برخی 
یک  با  کردند  می  صحبت  سلیمانی  شهید  و  قدس 
انزجار و وحشتی از فردی صحبت می کردند که تمام 
طرح های آنها برای حاکمیت تکفیری ها را نابود کرده 

بود.
روابط  درخصوص  ادامه  در  ایران  خارجه  امور  وزیر 
کاری خود با سردار سلیمانی گفت: تجربه کاری من با 
سردار سلیمانی این گونه بود که ما با بضاعت کم خود 
اهداف کشور  پیشبرد  به  باالی خود  توان  با  ایشان  و 

کمک کنیم.
وی افزود: ما جلسات خیلی خوبی داشتیم، یک ساعت 
و یک ساعت ربع صبح زود اولین جلسه کاری هر دو 
ما شکل می گرفت و همیشه قبل از من با اینکه من 
میزبان بودم، ایشان در حیاط قدم می زد و ما به ایشان 
می پیوستیم و همیشه نگران بودیم که ایشان اینقدر 

زیاد و راحت سفر می کنند.
او ادامه داد: من در ماشینی که ایشان شهید شد بارها 
در کنار ایشان نشسته بودم و ایشان اصال باکی نداشت. 
بیشتر اوقاتی که می خواستم از ایشان خداحافظی کنم 
اِحِمیَن« را در گوشش  »َفالَلّ َخْیٌر َحافًِظاۖ  َوُهَو أَْرَحُم الَرّ

می خواندم.
ظریف گفت پس از شنیدن خبر شهادت ایشان، باور 

نمی کردم که ایشان شهید شده باشند.
وزیر امور خارجه ایران در پایان با تسلیت مجدد برای 
این مصیبت بزرگ گفت که یقین دارم به برکت خون 
و  ایران  برای  زیباتری  بسیار  آینده  سلیمانی  سردار 

مردم رقم خواهد خورد.

خبر

نیمه افراشته شدن پرچم ایران در مدارس کشور
شهادت  پی  در  ایران  اسالمی  جمهوری  پرچم 
کشور  سراسر  مدارس  در  سلیمانی  قاسم  سپهبد 
نیمه افراشته خواهد شد و شعار »مرگ بر آمریکا« در 

مراسم صبحگاه مدارس طنین انداز می شود.
در پی شهادت سپهبد قاسم سلیمانی، معاون پرورشی 
را  برنامه هایی  پرورش،  و  آموزش  وزارت  فرهنگی  و 
برای گرامیداشت و نکوداشت یاد شهید سلیمانی به 

ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابالغ کرد.
شهادت  جانسوز  خبر  است:  آمده  بخشنامه  این  در 
شهید  سپهبد  مجاهد،  ،سردار  اسالم  فداکار  سرباز 
آمریکای  بالگردهای  توسط  سلیمانی،  قاسم  حاج 
چهره  از  پرده  دیگر  بار  بغداد  فرودگاه  در  جنایتکار 
دشمنان زبون این ملت برداشت و موجی از اندوه و 
نفرت علیه آنان ایجاد نمود و غم سنگینی بر قلب و 

روح مردم شریف و بزرگ ایران اسالمی نهاد.

سردار حاج قاسم سلیمانی،اسوه ایمان، ایثار، شجاعت 
مکتب  تربیت شدگان  از  نمونه ای  و  پذیری  والیت  و 
جهاد و مقاومت بود که سال های سال برای عزت و 
سربلندی میهن عزیزمان از هیچ کوششی دریغ نکرد.
وارسته،  انسان  و  فداکار  مجاهد  این  ویژگی های  از 
مداری،  والیت  قوی،  بسیار  اعتقاد  و  ایمان 
دشمن شناسی و بصیرت، اخالق و جنبه های عاطفی 
بود که با صالبت وشجاعت او درآمیخته بود، لذا ضمن 
تبریک به پیشگاه حضرت ولی عصر)عج( و مقام معظم 
عاشقان  تمامی  به  تسلیت  و  العالی(  رهبری)مدظله 
فی سبیل لل و مردم شریف ایران به ویژه فرهنگیان، 
دانش آموزان و اولیا گرامی، انتظار می رود با هدف ارج 
نهادن به فرهنگ ایثار و جهاد و مقاومت و صیانت از 
میراث گران بهای شهدای واالمقام و ادای احترام به 
قاسم  ایثار، حاج  و  و اخالص  مقاومت  شهید مکتب 

هماهنگی های  و  پشتیبانی  برنامه ریزی،  با  سلیمانی 
آگاه  و  فرهنگی  های  برنامه  اجرای  به  نسبت  الزم 
اهتمام  ذیل  برنامه های  به شرح  دانش آموزان  سازی 

جدی را به عمل آورید.
۱- قرائت پیام مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در 

صبحگاه مدارس و آغاز امتحانات
امتحانات،  برگزاری  و  کالس ها  شروع  از  قبل   -۲
اجرای یک دقیقه سکوت برای احترام به روح ملکوتی 

شهید سرافراز حاج قاسم سلیمانی
جمهوری  مقدس  پرچم  کردن  افراشته  نیمه   -۳

اسالمی در مدارس، ادارات و فضاهای پرورشی
در  مشکی  پرچم  نصب  و  محیطی  فضاسازی   -۴

مدارس و ادارات و فضاهای پرورشی و تربیتی
آگاه سازی  و  سخنرانی  برای  برنامه ریزی   -۵
دسیسه های  و  جنایات  به  نسبت  دانش آموزان 

دشمنان این کشور، توسط معلمان، مربیان وافراد 
آگاه و تحلیلگر، به عنوان نمادی از محصول تربیت 

همه جانبه
۶- اجرای مراسم صبحگاه با شعار محوری و طنین 

صدای مرگ بر آمریکا
قاسم  حاج  شهید  زیبای  تمثال  و  بنر  نصب   -۷

سلیمانی
۸- قرائت قرآن و فاتحه توسط دانش آموزان و معلمان

و  دانش آموزی  شوراهای  ظرفیت  از  بهره گیری   -۹
تشکل های دانش آموزی در اجرای برنامه ها

شبکه های  و  مجازی  فضای  از  بهره گیری   -۱۰
برای  مدارس  داخلی  رسان های  پیام  و  اجتماعی 

جریان آفرینی ونکو داشت فرهنگ مقاومت
صلوات  و  فاتحه  ذکر  و  خرما  و  شربت  توزیع   -۱۱

در مدارس
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فرمانده جدید
 نیروی قدس سپاه 
را  بیشتر بشناسیم

جانشین  سپاه،  قدس  نیروی  فرمانده جدید  قاآنی  اسماعیل  سردار 
سابق این نیرو و از فرماندهان دوران دفاع مقدس است.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، سردار سرتیپ 
اسماعیل قاآنی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه دقایقی در 
پی شهادت سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه 

شد.
او در دوران دفاع مقدس فرماندهی یگان های ۵ نصر و ۲۱ امام 
رضا )ع( را برعهده داشت. سردار قاآنی تا سال ۶۶ فرمانده تیپ امام 

رضا بود که پس از آن فرماندهی لشکر ۵ نصر را برعهده گرفت.
در حکم فرمانده معظم کل قوا آمده است: فرماندهی نیروی قدس 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی را به سردار سرافراز سرتیپ اسماعیل 
قاآنی که در شمار برجسته ترین فرماندهان سپاه در دفاع مقدس بوده 
و در طول سالیان متمادی در نیروی قدس در کنار سردار شهید در 
همان  عیناً  نیرو  آن  برنامه ی  است می سپارم.  منطقه خدمت کرده 

برنامه ی دوران فرماندهی شهید سلیمانی است.
این سردار دوران دفاع مقدس که زاده شهر مشهد است، در دوران 
پیروزی انقالب جوانی ۲۰ ساله بود و اواخر سال ۵۸ به عضویت سپاه 
پاسداران درآمد و اوایل سال ۵۹ برای آموزش به تهران آمد. به گفته 
خودش، با شهید خادم الشریعه مؤسس تیپ ۲۱ امام رضا )ع( و شهید 
چراغچی فرمانده تیپ امام رضا )ع( در یک کالس آموزشی در پادگان 

سعدآباد- که االن پادگان امام علی )ع( است- آموزش دیدند.
بعد از آموزش به مشهد رفته و در مرکز آموزش سپاه به عنوان کادر 
مشغول به فعالیت می شود. با وقوع حوادث کردستان، اواسط سال 

۵۹ راهی آن منطقه می شود.
 وی از سال ۶۰ تا پایان جنگ در جبهه فعالیت می کرد ودر دوران 
دفاع مقدس فرماندهی یگان های ۵ نصر و ۲۱ امام رضا )ع( را برعهده 
داشت. سردار قاآنی تا سال ۶۶ فرمانده تیپ امام رضا بود که پس از 

آن فرماندهی لشکر ۵ نصر را برعهده گرفت.
از تأسیس  بعد  و  برمی گردد  به خراسان  پایان جنگ مدتی  از  پس 
نیروی قدس در آن مشغول به خدمت شده است که تاکنون هم ادامه 
یافته است. دوستی وی با شهید سلیمانی از سال ۶۱ و در جلسات 

مناطق عملیاتی شروع شد و تا امروز استمرار یافته بود.
سردار قاآنی برای مدتی نیز معاون اطالعات ستاد مشترک سپاه بود 

که پس از آن جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه شد.

خبر

سرویس سیاسی کرمان امروز

حمله  پی  در  و  دی ماه   ۱3 جمعه  روز  بامداد 
نیرو های متجاوز و تروریست آمریکایی در نزدیکی 
فرودگاه بغداد، سرباز والیت و امت اسالمی سردار 
فرمانده  سلیمانی  قاسم  حاج  پاسدار  سرلشکر 
سپاه  قدس  نیروی  نظیر  بی  و  شجاع  فداکار، 
پاسداران انقالب اسالمی پس از عمری مجاهدت، 
افتخار  فداکاری و نقش آفرینی های ماندگار و پر 
بیت  اهل  و  قرآن  از  دفاع  و  اسالم  اعتالی  راه  در 
عصمت و طهارت )علیهم السالم( و سرافرازی ایران 

عزیز، به شهادت رسید.
سردار سپهبد »قاسم سلیمانی« در سال ۱33۵ 
شهرستان  »قنات ملک«  کوهستانی  روستای  در 
رابر در استان کرمان به دنیا آمد. او در ۱۲ سالگی 
روستای زادگاه خود را ترک کرد و مشغول به کار 
بنایی در کرمان شد و چندی بعد نیز به عنوان 
پیمانکار در سازمان آب مشغول به کار شد و در 

همان ایام فعالیت های انقالبی خود را آغاز کرد.
به  اسالمی  انقالب  پیروزی  با  سلیمانی  سپهبد   
عضویت سپاه پاسداران انقالب اسالمی درآمد و با 
شروع جنگ تحمیلی و بر عهده گرفتن فرماندهی 
نیرو های کرمان و سپس فرماندهی  از  دو گردان 
لشکر ۴۱ ثاراهلل که به لشکر »خط شکن« معروف 
کرمان،  استان  سه  نیرو های  از  متشکل  و  بود 
سیستان و بلوچستان و هرمزگان بود، نقش بسیار 
زیادی در پیروز ی های دوران دفاع مقدس داشت.

فرماندهی نیروی قدس سپاه
سابقه درخشان سپهبد سلیمانی در یک دهه بعد 
به  کشور  شرقی  مرز های  در  که  مقدس  دفاع  از 
مبارزه با اشرار و باند های مواد مخدر در مرز های 
در  که  باعث شد  می پرداخت،  افغانستان  و  ایران 
فرمانده  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت   ۱3۷۶ سال 
را  سپاه  قدس  نیروی  مسئولیت  قوا  کل  معظم 

به او واگذار کنند.
سهم بسیار قابل توجهی از قدرت گرفتن نیرو های 
که  فلسطینی  مبارز  گروه های  و  لبنان  حزب اهلل 
 ۲۲ و  روزه   33 نبرد های  در  گروه ها  این  پیروزی 
داشت،  پی  در  را  رژیم صهیونیستی  بر  غزه  روزه 

متوجه حضور و نقش آفرینی های گسترده سپهبد 
سلیمانی و نیروهایش در نیروی قدس سپاه است.

وفای به عهد به سبک حاج قاسم
مراسم  در   ،۹۶ شهریور   3۰ سلیمانی  قاسم  حاج 
اربعین شهادت مدافع حرم شهید مرتضی حسین 
برای شهادت  که  پیامی  در  بود: »من  گفته  پور، 
خواهیم  انتقام  ما  گفتم  دادم،  حججی  شهید 
باشیم؛  صادق  خودمان  وعده  به  باید  ما  گرفت؛ 
انتقام ما این است که کمتر از 3 ماه دیگر، اعالم 
خواهد  خاکی  کره  این  در  داعش  پایان حکومت 
بود. سعی می کنیم این 3 ماه را به ۲ ماه تبدیل 
کنیم و عمر این شجره خبیثه و این غده سرطانی 
خطرناک ساخته شده به دست آمریکا و اسرائیل را 
به پایان برسانیم و جشن آن را در ایران و در بین 
قدس  نیروی  فرمانده  کنیم«.  اعالم  منطقه  همه 
سپاه پاسداران، یک روز قبل از موعد مقرر به وعده 
خود عمل کرد و روز ۲۹ آبان ۹۶ پایان حکومت 

داعش را اعالم کرد.
برای  انقالب  رهبر  دعای  و  ذوالفقار  نشان   

شهادت حاج قاسم
سردار  آفرینی های  افتخار  و  مجاهدت ها  پی  در 
فرمانده  سلیمانی،  قاسم  حاج  پاسدار  سرلشکر 
نشان   ۱3۹۷ سال  اسفندماه  در  قوا  کل  معظم 

عالی ذوالفقار را به وی اعطا کردند.
که  بود  فرماندهی  اولین  سلیمانی«  »قاسم  حاج 

نشان ذوالفقار را از دستان فرمانده معظم کل قوا 
دریافت می کرد. فرمانده نیروی قدس سپاه پیش 
ثاراهلل   ۴۱ لشکر  فرماندهی  واسطه  به  نیز  این  از 
دریافت  فتح  نشان   3 مقدس  دفاع  سال های  در 

کرده بود.
نظامی است  نشان  عالی ترین   ٬ نشان »ذوالفقار« 
که به پاس رشادت ها و موفقیت در فرماندهی از 
این  اعطاء می شود.  قوا  فرمانده معظم کل  سوی 
نظامی  نشان های  اهدا  نامه  »آئین  طبق  نشان 
جمهوری اسالمی ایران«، به »فرماندهان عالی رتبه 
و روسای ستاد های عالیرتبه در نیرو های مسلح« 
و  ریزی  طرح  در  آن ها  »تدابیر  که  می شود  اهدا 
نتایج  حصول  موجب  رزمی  عملیات های  هدایت 

مطلوب شده باشد«.
اما پس از دریافت نشان عالی ذوالفقار، از دستان 
فرماندهی  و  جهان  مسلمین  امر  ولی  مبارک، 
معظم کل قوای جمهوری اسالمی ایران، بسیاری 
تکمیل  به  اشاره  با  مجازی  فضای  در  فعاالن  از 
اعالم  سلیمانی،  قاسم  حاج  افتخارات  کلکسیون 
کردند که ویترین افتخارات این فرمانده سلحشور، 

تنها فیض عظیم شهادت را کم دارد.
نشان  اعطای  جلسه  در  نیز  رهبری  معظم  مقام 
این  برای  سلیمانی  سرلشکر  به  ذوالفقار  عالی 
فرمانده سلحشور سپاه اسالم، از درگاه باری تعالی 
طلب شهادت کردند؛ البته معظم له تاکید داشتند 

»نه حاال. هنوز سال ها جمهوری اسالمی با ایشان 
شهادت  ان شاءاهلل  آخرش  باالخره  اّما  دارد.  کار 

باشد."
 فرماندهی حاج قاسم به روایت سیدحسن

لبنان  اهلل  حزب  کل  دبیر  نصراهلل«  "سیدحسن 
۲۹ آبان ۹۶ در خصوص فرماندهی میدانی سردار 
سلیمانی در نبرد »البوکمال« که باعث فروریخته 
»اجازه  داشت:  اظهار  شد،  داعش  سازمانی  شدن 
پاسداران  سپاه  قدس  نیروی  فرمانده  از  دهید 
نه فقط  که  سلیمانی  قاسم  حاج  اسالمی،  انقالب 
نبرد ها حضور  از  بسیاری  در  بلکه  اخیر  نبرد  در 
از  سلیمانی  ژنرال  کنم.  فراوان  تشکر  نیز  داشت 
مقدم  خطوط  در  البوکمال  نبرد  ابتدای  همان 
حضور داشته و در معرض شهادت قرار داشت. وی 
نبرد  این  به دلیل وفات پدرش در  فقط چند روز 
حضور نداشت و پس از آن بار دیگر به البوکمال 
بازگشت. واجب است که از سلیمانی و رهبر ایران 
و مقامات این کشور تشکر کنیم و تشکر از آن ها 
کمترین وظیفه است، چون این ایران بود که کنار 

سوریه، عراق و لبنان ایستاد."
 جمله به یاد ماندنی آذر ۹۴

کوه هایی  و  دشت ها  که  است  چیز هایی  "این ها 
از  بخشی  این  پیموده ام«؛  پیداکردنش  برای  را 
پایگاه  با  سلیمانی  قاسم  سردار  کوتاه  مصاحبه 
خبری »الوقت« لبنان بود که در پاسخ به سوالی 
پیرامون شایعات مطرح شده در باب شهادتش در 
آذر ۹۴، ایراد شد. سخنی قاطع و مرصوص که از 
ایمان و اخالص یک مجاهد فی سبیل اهلل نشات 
می گرفت؛ مجاهدی که به تاسی از موالی مقتدر 
و مظلومش امیرالمومنین علی علیه السالم، مرگ 
در راه خدا را فوز عظیم و وسیله نظر به وجه اهلل 

می دانست.
 اولین سپهبد سپاه

سومین  ایشان  سلیمانی،  قاسم  حاج  شهادت  با 
اولین  و  ایران  اسالمی  جمهوری  تاریخ  سپهبد 
محسوب  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  سپهبد 
قرنی«  ولی  »محمد،  شهید  سپهبد  می شوند؛ 
رئیس ستاد مشترک ارتش، سپهبد شهید »علی 
صیاد شیرازی« فرمانده نیروی زمینی ارتش و عضو 
جمهوری  پیشین  سپهبد  دو  ملی،  دفاع  شورای 
ارتش  نیرو های  از  بودند که هر دو  ایران  اسالمی 

بودند.

سپهبد قاسم سلیمانی که بود و چه کرد؟ 

ابومهدی  و  سلیمانی  قاسم  سپهبد  شهادت  قطعا 
المهندس، نه تنها موجب عقب گشت ایران نمی شود، 

بلکه نتیجه عکس برای آمریکایی ها دارد.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، اینکه 
ابومهدی مهندس درصدر اخبار  نام قاسم سلیمانی و 

رسانه های جهانی نشست، بزرگی ایشان را نشان داد و 
"ترند" شدن نام فرمانده سپاه قدس ایران در عالم رسانه 
نشان داد که وی و البته فرمانده حشدالشعبی بزرگتر 
از حد تصور مقامات آمریکایی بوده اند. بر همین اساس 
این  به میزانی که آگاهی نسبت به عظمت شخصیت 

دو شهید در نزد افکار عمومی جهان مکشوف گردید 
ترامپ، پمپئو و کاخ سفید درصدد توجیه این مساله 
برآمدند و اتهاماتی، چون برنامه ریزی سردار سلیمانی 
برای کشتن نیرو های آمریکایی را رسانه ای کردند امری 
اسالمی  تصمیم جمهوری  میزان  و  از حجم  قطعاً  که 
نخواهد  آمریکا  از  گیری  انتقام  برای  مقاومت  محور  و 

کاست.
ترامپ که طی یکسال و نیم گذشته و در سایه تحریم 
مذاکره  میز  به پای  را  ایران  است  نتوانسته  تهدید  و 
بکشاند این بار پس از مبادرت به این اقدام خطرناک 
در  ایرانیان  که  کرد  تکرار  را  خود  سابق  حرف  مجدداً 
مذاکرات معموالً موفق بوده اند. این در حالی است که 
در این مساله کامال ویژه، حتما و اکیداً نه تنها مردم و 
مسئوالن ایرانی که حداقل ملت های منتسب به "محور 

مقاومت" جز به انتقام به چیز دیگری نمی اندیشند.
سپاه  فرماندهان  با  دیدار  در  ایران  رهبر  پیش  چندی 
پاسداران از ایشان خواست تا "توسعه محور مقاومت" را 
در دستور کار خود قرار دهند.و پس از شهادت "سپهبد 
سلیمانی" بالفاصله جانشین وی معرفی شد این یعنی 
آنکه ماموریت محوله بی کم و کاست و البته با سرعت 
البته  و شدتی بیش از گذشته پیگیری خواهد شد و 

ترامپ"  "تادیب  بنظر  ماموریت  ازاین  بخش  اولین 
خواهد بود.

امروز دیگر قاسم سلیمانی در میان ما نیست، اما فرد 
فرد همرزمان او در حزب اهلل لبنان، انصاراهلل یمن، حشد 
الشعبی و حشد العشایری عراق، جهاد اسالمی، حماس، 
رزمندگان سوری، فاطمیون، زینبیون و باالخره ملت های 
این کشور ها قاسم سلیمانی ها و ابومهدی مهندس هایی 
هستند که بر توسعه دایره محور مقاومت از منطقه به 

جهان اصرار بلیغ دارند.
ترامپ در خالل ماه های اخیر بسیار اصرار داشت تا در 
نیفتد،  و دیگران  اسرائیل  به خاطر  نیابتی  دام جنگ 
می  نشان  هیجانیش  رفتار  و  افکار  ابتدا  همان  از  اما 
داد که سرانجام در این گرداب درخواهد غلطید. اینک 
و در شرایط جدید با هر تحلیل و انگیز ه ای که به این 
عواقب  تحمل  از  گریزی  باشد  کرده  مبادرت  ترورشوم 
آن ندارد. پیشتر مکرر گفته شده بود که همه منافع 
قراردارند  ایران  موشک های  درتیررس  درمنطقه  امریکا 
والبته تاکید شده بود دوران بزن دررویی مدتهاست به 
این دو مقوله توجه  به  اگر  ترامپ  پایان رسیده است. 
باید در توئیتی که فقط در آن آمده است  نکرد حاال 
"بسم اهلل الرحمن الرحیم"بسیار متامالنه تدقیق کند.

بازی خطرناکی که آغازش از ترامپ بود اما پایانش با او نیست!
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سرویس اجتماعی کرمان امروز

دبیر بخش محیط زیست جهان گاردین  واتس  جاناتان 
در گزارشی به پیشبینی وضع اقلیم جهان در سال ۲۰۵۰ 

پرداخته است.
روزنامه گاردین در گزارشی نوشته است که اگر شرایط 
انتشار گازهای گلخانه ای به همین شکل ادامه پیدا کند، 
این جمالت می تواند خبر هواشناسی باشد که در اواسط 
 ۳۰ برای  که  اجتماعی  فروپاشی  با  البته  می شنوید،  قرن 
سال آینده پیشبینی شده است، این که در آن زمان هنوز 
مراکزی برای هواشناسی وجود داشته باشد، شاید خود یک 

دست آوردی باشد!
 پیش بینی از سال ۲۰۲۰ درست درآمد

بزنند  حرف  آینده  درباره  که  این  از  معموال  خبرنگارها 
خیلی  گذشته  درباره  که  دیده ایم  تمرین  ما  می ترسند، 
نزدیک گزارش بدهیم. اما در سال ۲۰۰۴ تیم رادفورد دبیر 
بخش علوم گاردیان مطلبی درباره شکل جهان گرم شده 
در سال ۲۰۲۰ نوشته بود، چیزی که حال و روز امروز ما 
که  نوشت  را  مطلب  این  سالی  در  او  می کرد.  توصیف  را 
بوش در کاخ سفید بود، پرتوکول کیوتو در کنگره آمریکا 
نفتی  شرکت های  و  بود  شده  روبرو  فراوانی  انتقادات  با 
سرمایه گذاری  غیرواقعی  تحقیقات  برای  دالر  میلیون ها 

می کردند.
دیگر  که  کرد  پیشبینی  را  روزی  زمان  آن  در  رادفورد 
گرمایش جهانی به راحتی قابل انکار نیست. او نوشته بود: 

»تا سال ۲۰۲۰ حباب های تغییراقلیم ظاهر می شوند.«
حرف های او هم تا حد زیادی درست از آب درآمد، در 
سال گذشته به کمک گرتا تونبرگ ۶ میلیون نفر نسبت به 
گرایش جهانی اعتراض کردند، بسیاری از سیاست مداران 

و کارشناسان زیست محیطی وضعیت اضطرار اقلیمی اعالم 
کرده اند. این پیشبینی های درست دبیر علوم گاردین نشان 
می دهد علم اقلیم شناسی در سال ۲۰۰۴ هم تا حد زیادی 

دقیق بود.
حاال همین علم پیشبینی می کند که اگر میزان انتشارات 
با  نکند،  پیدا  کاهش  آینده  دهه  در  گلخانه ای  گازهای 

مسائل ترسناکی در آینده روبرو می شویم.
جهان در سال ۲۰۵۰ چگونه خواهد بود؟

اگر بشریت با همین نرخ به سوزاندن سوخت های فسیلی 
می توانید  راحتی  به  فضا  از   ۲۰۵۰ سال  در  بدهد،  ادامه 
تغییر زمین را مشاهده کنید، زمین به عنوان سیاره ای آبی 
زمین مشاهده  در  رنگ شناخته می شود که سال ۱۹۷۲ 
شد. یخ های قطبی تقریبا هر سال آب می شوند، جنگل های 
سبز آمازون، کنگو و گینه نو تا حد زیادی کوچک شده  و 
احتماال در دود هستند و احتماال در نیمه شمالی کره زمین 

یک حلقه بیابانی تشکیل شده است.
با افزایش سطح آب اقیانوس ها به اندازه ی ۳۰ سانتی متر، 
و  مدها  و  جزر  هنگام  در  کرده اند،  تغییر  ساحل ها  شکل 
بین  از  خشکی  و  آب  بین  مرز  دیگر  شدید  طوفان های 
می رود و جاده های ابرشهرها را شبیه کانال ونیس می کند.

در خشکی ها افزایش دما دیگر با فیزیک و شیمی قابل 
توجیه نیست، افزایش دما منجر به نابودی روابط اجتماعی 
بحران  این  از  مردم هم  و سالمت  اقتصاد، سیاست  شده، 
آسیب می بینند. حاال دیگر نسل گرتا به دوره میان سالی 
خود رسیده اند و فرزندان آن ها بیش از هر زمانی با ترس 
زندگی  اضطراب  با  آن ها  شده اند.  مواجه  تمدن  نابودی 

می کنند که اجدادشان تصور آن را هم نمی کرد.
شلوغ تر،  بی ثمرتر،  خصمانه تر،   ۲۰۵۰ سال  در  جهان 
تعداد درختان  با سال گذشته  مقایسه  در  است.  متنوع تر 
بیشتر اما تعداد جنگل ها کمتر است. ثروتمندان در پناه گاه 
زندگی   بلندتری  دیوارهای  که  تهویه  سیستم  با  هایی 
می کنند. فقیران و دیگر گونه ها در معارض خطرات بسیار 
از گرانی، درگیری، استرس و  سختی قرار گرفته اند. همه 

افسردگی رنج می برند.

»راه رویی به سمت اوج آشوب  اقلیمی«
چند  است،  اقلیمی  آشوب  اوج  سمت  به  راه رویی  این 
درجه   ۱.۵ میانگینش  به  نسبت  جهان  دمای  قبل  سال 
سلسیوس زیاد شد و حاال دارد به سمت افزایش ۳ درجه ای 
لس آنجلس،  دما  اوج  احتماال  می کند.  درجه  حرکت   ۵ یا 
سلسیوس  ۵۰درجه  به  لیسبون  و  مادرید  لندن،  سیدنی، 
رسیده است. دمای لندن مانند ۳۰ سال قبل بارسلونا شده 
شده اند  شدیدتر  خشکسالی ها  جهان  سرتاسر  در  است. 
۱.۶میلیرد  زندگی  واقعیت  به  گرمایی  اکستریم های  و 
و  جام جهانی  ماراتون ،  مدتی  برای  است.  تبدیل شده  نفر 
المپیک ها دیگر به دلیل گرمای زیاد به جای تابستان ها در 
زمستان ها برگزار می شدند و حاال دیگر اصال خبری از این 
غیرممکن  عملی  به  انتشار  کاهش  دیگر  نیست.  مسابقات 

تبدیل شده است و جهان حال بازی کردن ندارد.
اما مسئله اصلی برای کشورهای فقیرتر است، کشورهای 
فقیر ساحلی هرسال با طوفان  و حوادث مرتبط به افزایش 
سطح آب اقیانوس ها روبرو می شوند. بعد از جاکارتا دیگر 
هستند،  خطر  معرض  در  که  جهان  بزرگ  پایتخت های 
جابه جا شده اند، شرکت های بیمه دیگر برای حواث طبیعی 

خدمات ارائه نمی دهند و ...
در  زمین  علوم  مطالعات  مرکز  مدیرعامل  من،  میشل 
دانشگاه پنسیلوانیا در این رابطه می گوید: » تا ۲۰۵۰ اگر 
نتوانیم جلوی گرمایش جهانی را بگیریم، حوادث اقلیمی 
که در چند سال اخیر زیاد شده اند تا آن زمان به اتفاقاتی 
عادی تبدیل می شوند. با انقراض انسان روبرو نمی شویم اما 

با یک سقوط اجتماعی مواجه می شویم.«

امنیت غذایی در خطر
از سویی تا آن زمان گرسنگی به شکل فاجعه باری زیاد 
میزان  اقلیم  تغییر  بخاطر  که  شده  پیشبینی  می شود، 
تولیدات مواد غذایی در هر دهه ۲ تا ۶ درصد کاهش پیدا 
کند، از سویی تا سال ۲۰۵۰ جمعیت جهان به ۹.۲ میلیارد 
نفر می رسد و در نتیجه یک ناامنی غذایی به وجود می آید.

در مواجهه با این خطر مردم مجبور به مهاجرت شده اند، 
جمعیت  میالدی  قرن  اواسط  تا  که  است  شده  پیشبینی 
سویی  از  برسد.  نفر  میلیون   ۷۰۰ تا   ۵۰ به  مهاجرین 
را  زیادی  جمعیت  هم  خشکسالی  و  سیل  آتش سوزی، 

مجبور به مهاجرت می کند.
علیه  اقتدارگرایانه ای  کامال  سیاست های   ۲۰۵۰ در 
تغییراقلیم اعمال می شود، در حالی که ۳ دهه قبل از آن 
مردم نسلی از پوپولیست ها رای دادند، افرادی که ترجیح 
گازهای  انتشار  میزان  روی  تمرکز  جای  به  می دادند 
تمرکز  از گرمایش زمین  ناشی  گلخانه ای روی مهاجرت 
کنند، زمانی هم که مردم متوجه اشتباهشان شدند دیگر 
دیر شده بود. در ۲۰ سال قبل سیاست مداران دیگر منکر 
جدید  فناوری های  با  کردند  سعی  و  نشدند  تغییراقلیم 
مقابله آن ایستادگی کنند، روش هایی پرهزینه اما کم اثر.

طوفانی در راه است
این دیدگاه  از سال ۲۰۲۰،  رادفورد  برخالف پیشبینی 
انسان  رفتار  به  زیادی  وابستگی   ۲۰۵۰ سال  به  نسبت 
کمتر  ترمودینامیک  قوانین  به  نسبت  که  رفتاری  دارد، 
پیشبینی می شود، بسیاری از ترس های نوشته شده هم 
هنوز  آن ها  به  ما  واکنش  اما  شده اند  اقلیم  وارد  اکنون 

مشخص نیست.
به شکل علمی این را می دانیم که با تغییر رفتر انسان  
شکل  به  می کند،  پیدا  کاهش  هم  تغییراقلیم  خطرات 
امید  روی  اگر  که  می دانیم  هم  سیاسی  و  روان شناسی 
و راه حل های کنونی به جای ترس از دست داده هایمان 

تمرکز کنیم، می توانیم فورا شرایط را تغییر بدهیم.
که  است  این  اصلی  است، سئوال  راه  در  قطعا طوفانی 

چگونه با آن مواجه می شویم؟

گرمایش جهانی؛

روایتی از تصویر ترسناک جهان در سال ۲۰۵۰

روایت »کرمان امروز« از جزییات تشییع پیکر مطهرشهید حاج قاسم سلیمانی؛

مسافر بهشـت
 سه شنبه از کرمان می گذرد

سرویس اجتماعی کرمان امروز

با  بر سر عهدی که  در میان مؤمنان مردانی هستند که 
خدا بستند صادقانه ایستاده اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر 
بعضی دیگر  و  نوشیدند،  او شربت شهادت  راه  و در  بردند 
در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود 

ندادند. )سوره احزاب آیه ۲۳(
نظر  و  عزیز  آنقدر  خداوند  نزد  در  ای  بنده  اوقات  گاهی 
کرده می شود که نه به مرگ عادی بلکه با اهدای جانش 
درراه راستی و درستی و دفاع از حق به سوی معبود می 
شتابد و خداوند آنقدر آن بنده را دوست می دارد که تشییع 
می  همراه  مردم  میلیونی  حضور  با  و  باشکوه  اش،  جنازه 

شود. 
ای  بنده  بارز  نمونه  سلیمانی  قاسم  حاج   سپهبد  شهید 
و  بود  صادق  مسلکی  عارف  روشن  گواه  و  فروتن  و  متقی 
همین تقوا و اخالص وی و شجاعت بی نظیرش او را سردار 

دل ها نمود. 
بزرگ  شهیدی  سلیمانی،  سردار  همچون  شهیدی 

وتکرارنشدنی است. او نمونه برجسته ای از تربیت شدگان 
به  را  خود  عمر  همه  او  بود.  خمینی  امام  مکتب  و  اسالم 
جهاد در راه خدا گذرانید. شهادت پاداش تالش بی وقفه او 
در همه سالیان  بود. فقدان سردار برای همه ایرانیان، بسیار 
تلخ است و با شنیدن خبر شهادت این ابر مرد، تمام ایران 
در اندوه و ماتم فرو رفت. تمام ایران غریق غم شد و تمام 
ایران می گرید. همه با قلبی آکنده از اندوه و ماتم و با دلی 

شکسته از این داغ بزرگ خود را آماده کرده اند تا در آیین 
تشییع پیکر مطهر سپهبد شهید حضور یابند.

جزییات مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی
جزئیات  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  عمومی  روابط 
مراسم تشییع و تدفین سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی 

را بدین گونه اعالم کرد.
دالور  سلیمانی  قاسم  سپهبد  سردار  پیکر  تشییع  مراسم 

جبهه مقاومت و همرزمانش در مشهد مقدس، صبح امروز 
یکشنبه )۱۵ دی ماه( در جوار بارگاه منور و ملکوتی علی 

بن موسی الرضا )ع( برگزار می شود.
همچنین مراسم تشییع در تهران، صبح روز دوشنبه )۱۶ 
دی ماه( برگزار می شود و سپس پیکر مطهر این سرباز امت 
و والیت صبح روز سه شنبه )۱۷ دی ماه( در کرمان تشییع 

و خاکسپاری خواهد شد.
حاج  سردار  ابدی  آرامگاه  کرمان،  شهدای  گلزار 

قاسم سلیمانی
ابدی سردار شهید سپهبد   گلزار شهدای کرمان آرامگاه 
پاسدار  سرتیپ  شهید  سردار  و  سلیمانی«  قاسم  »حاج 
»حسین پورجعفری« دوست ۴۰ ساله سردار سرافراز اسالم 

خواهد بود.
در  کرمان  استان  شهید  بنیاد  مدیرکل  گروهی"  "احمد 
»حسین  پاسدار  سرتیپ  سردار  گفت:  ایسنا،  با  گفت وگو 
پورجعفری« که بامداد روز جمعه ۱۳ دی ماه در پی حمله 

هوایی نیروهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد، همراه  
با سرلشکر پاسدار حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و چند تن از رزمندگان حشد 
الشعبی، به شهادت رسیدند، از فرزندان این خطه بوده و در 

سال ۱۳۴۵ در گلباف متولد شد.
را  پورجعفری  و  قاسم سلیمانی  قدمت دوستی حاج  وی 
۴۰ سال اعالم کرد و افزود: سردار سرتیپ پاسدار »حسین 
قاسم  حاج  سپهبد  دستیار  و  عالی  مشاور  پورجعفری« 
سلیمانی بودند که از رزمندگان و جانبازان جنگ تحمیلی 

به شمار می رفتند.
ابدی  آرامگاه  درباره  کرمان  استان  شهید  بنیاد  مدیرکل 
شهید  سردار  و  سلیمانی«  قاسم  »حاج  سپهبد  سردار 
سرتیپ پاسدار »حسین پورجعفری« نیز به ایسنا گفت: به 
احتمال زیاد ایشان نیز به همراه سردار شهید حاج قاسم 
سپرده  خاک  به  کرمان  شهر  شهدای  گلزار  در  سلیمانی 

خواهند شد.

   بازهم كرمان میزبان فرزندی است كه به قصد بهشت از كرمان می گذرد. بازهم 
به شیوه ی هزاران شهیدی كه در چهل سال اخیر آمدند و رفتند مهمان بهشتی دیگری 
در راه است. اما این بار فرق دارد و این دفعه فرمانده ی سپاِه حق طلِب دنیا قرار است 
كرمان را مبدا و بهشت را مقصد قرار دهد و كرمان سراپا آغوش است. روز سه شنبه 
تمامی كرمانیان وطن پرست برای این مرد بزرگ آغوش خواهند گشود و بار دیگر برای 
جهانیان و به خصوص استکبار جهانی مشخص می شود كه ریسمان اتحاد در این كشور نه 

تنها گسستنی نیست بلکه روز به روز ستبرتر نیز می شود و....


