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یادداشت: 

نبوغ انسان در شکفتن روشن می شود
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سیل 31۲ مورد تخریب در منازل مددجویان 

بهزیستی جنوب کرمان ایجاد کرد
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فرماندار کرمان :

در حوزه انتخابیه کرمان

 و راور ۴۶۸ شعبه

 اخذ رأی نهایی شد

کرمان میزبان

 تیم ملی ژیمناستیک 

هنری ایران شد

متن در صفحه ششم

امام جمعه کرمان:

 به دلیل قصور احتمالی در حادثه کرمان 

 عذر خواهی می کنیم

که مانع رشد و معرفی آن به جهانیان می شود؛ گزارش »کرمان امروز« از غفلت دائمی درباره ظرفیت های صنایع دستی استان 

متن کامل در صفحه سوم

استعدادی ناب که فدای کاهلی می شود
  منتقدان همواره به این نکته اشاره دارند که تعریف درستی از صنایع دستی درفضای اقتصادی استان صورت نگرفته است و می گویند؛ عدم اطالع رسانی درست و کامل نسبت به این موضوع باعث شده تا 
ظرفیتی که می تواند درسطح دنیا برای کشورمان افتخارآفرینی کند امروز حتی در استان خودمان هم مورد بی توجهی قرار بگیرد. در این زمینه شاید سخنان نایب رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی 

استان، صادق باشد که گفته است: متاسفانه تاریخ صنایع دستی در استان کرمان نداریم و حتی در زمینه حفظ هم ضعیف عمل می کنیم و....

متن در صفحه هشتم

یادداشت:

مرگ 
همشهریان ما 

مرگ نیست؟
 صفحه  سوم

صفحات ششم و هفتم 

  پنج دلیل اصلی فوت ایرانیان چیست؟
  آخرین مهلت ثبت نام در دوره های بدون آزمون

  سرنوشت دختر کندذهن پس از گم شدن در پارک
  حضور دو رکابزن کرمانی در اردوی تیم ملی

  شهرداری قهرمان لیگ برتر فوتبال منوجان شد

اخبار ایران، جهان و حوادث:

گالبزاده: یادداشتی به قلم استاد سید محمدعلی  تنش زائی و تنش زدائی 
به روایت تاریخ کرمان

 وزیر امور خارجه:
به هیچ عنوان با آمریکا 

کره نمی کنیم مذا

آگهی مزایده عمومی- نوبت اول فروش هتل سحاب طرقبه
 شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان کرمان در مشهد 

متن در صفحه سوم

روزان هم 
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اخبار استان

امام جمعه کرمان با تسلیت عروج الهی گروهی از هموطنان در تشییع 
پیکر سردار شهید سلیمانی گفت: اگر قصوری رخ داده است، عذرخواهی 

می کنیم اما پیگیری امور این عزیزان باید انجام شود.
در  سلیمانی  علیدادی  االسالم حسن  مهر، حجت  خبرنگار  گزارش  به 
خطبه های نمازجمعه کرمان ضمن توصیه خود و نمازگزاران به رعایت 
تقوای الهی گفت: حضرت علی )ع( می فرماید »مراقب باشید افرادی که 
ظاهر و باطن شان با هم فرق دارد، شما را گمراه نکند« در تاریخ جریان 
نفاق افراد را به بیراهه می کشاند چرا که تمام هدف و همت شان همین 

است لذا باید در تمام شئون زندگی رضایت خداوند را جلب کنیم.
وی با اشاره به بحث ویژگی های افراد بهشتی در خطبه های قبل، افزود: 
یکی دیگر از نشانه های افراد بهشتی این است که مردم را به حق دعوت 
می کنند و خود هم در عمل، حق را اجرا و به حق حکم می کنند لذا 
تمام دغدغه آنها حق است. در مرحله اول فکر و اندیشه های آنها مبتنی 
بر حق است و در مرحله دوم پای حق ایستادگی می کنند و یاران واقعی 

انبیای الهی هم همین افراد بودند و هستند.
امام جمعه کرمان با بیان این مطلب که مردم در مواجه با حق سه گروه 
بیدار،  افراد  این  بیان داشت:  آنها گروه حق است،  از  هستند که یکی 
این  آنها  همت  همه  و  هستند  شناس  دشمن  و  شناس  جریان  بصیر، 
است که حق را اجرایی کنند و احیاناً اگر در این مسیر دچار اشتباهی 
لذا  هستند  تردید  و  شک  اهل  دوم  گروه  می گردند.  بر  دوباره  شدند، 
وقتی با حوادث برخورد می کنند، تحلیل ضعیف دارند، جریان شناس 
می آید،  وجود  به  تردید جدی  یک  آنها  در  نهایت  در  و  نیستند  قوی 
اینها مخالف حق نیستند اما برایشان ممکن است به دلیل تحلیل های 

اشتباه، انحراف به وجود بیاید.
وی با اشاره به اینکه گروه سوم نسبت به راه حق، عناد دارند و مخالف 
با حق و حقیقت هستند، اظهار داشت: در طول تاریخ، آیات و روایات 
این سه گروه وجود داشته اند بنابراین گروه اول همیشه در مسیر حق 
حرکت می کنند، گروه دوم ضعف تحلیل دارند اما وقتی حق برایشان 
آدم هایی  گروه سوم  اما  می کنند  مسیر حق حرکت  در  مشخص شود 
بر  را  آن  اما  می دانند  را  حق  حرف  حتی  دارند،  لجاجت  که  هستند 
خطرناک  و  بزرگ  آتش  اهل  »اینها  می فرماید  قرآن  اینها  نمی تابند 

هستند«.
حجت االسالم علیدادی سلیمانی افزود: حضرت علی )ع( فرمود »حق 
داشته  بینا  باید چشم  در شناخت حق  است«  گوارا  اما  است  سنگین 
تاریخی  این مصادیق  از  یکی  باشد که  غبارآلود  نباید  و محیط  باشیم 
می توانیم به ایام فاطمیه اشاره کرد که آن حضرت قصد داشت از حق 
دفاع کند که در نهایت حضرت زهرا )س( شهید شد لذا هم صدیقه و 
هم شهیده است، برای گفتن حق باید هزینه داد که آن حضرت این 
هزینه را پذیرفت و همیشه در طول تاریخ جریان هایی که از حق دفاع 

کنند، وجود داشته است.
وی با بیان این مطلب که جریان حق و باطل همیشه با یکدیگر درگیر 
بوده اند و امروز هم دفاع از حق پیش روی ما است، ادامه داد: همه ما 
انسان های مختاری هستیم که به مسیر حق یا باطل برویم که مصادیق 
این دو مسیر در تمام ابعاد زندگی مان وجود دارد همچنین در خصوص 
انتخابات افرادی که تقوای الهی پیشه می کنند آنها را باید تالش کنیم 

که انتخاب کنیم، دفاع از حق یک بحث بسیار مهم است.
نماینده ولی فقیه در استان کرمان ضمن تسلیت شهادت حضرت زهرا 
)س(، افزود: شهادت نواب صفوی و یارانش که هم اسم خود را فداییان 
گویم  می  تسلیت  کردند،  اسالم  فدای  را  خود  هم  و  گذاشتند  اسالم 
همچنین رحلت آیت اهلل محالتی که صادقانه در خدمت امام و رهبری 

بودند را تسلیت عرض می کنم.
را در  از خانواده خود  به خانواده هایی که عضوی  وی گفت: همچنین 
سانحه هواپیما از دست دادند و همچنین عروج الهی گروهی از هموطنان 
و همشهریان در تشییع پیکر سردار سلیمانی را مجدداً تسلیت عرض 
می کنم و از این خانواده ها که بسیار دوستدار نظام و انقالب بودند ضمن 
اینکه اگر قصوری رخ داده است، عذرخواهی می کنیم اما پیگیری امور 

این عزیزان باید انجام شود.
وی ادامه داد: رسیدگی به امور سیل زدگان در جنوب شرق کشور و 
مساعدت مردم استان انجام شود همچنین راهپیمایی سراسر کشور بعد 
از نمازجمعه همگی باید شرکت کنند چرا که وقتی دشمنان این همه 
جمعیت را در تشییع جنازه سردار سلیمانی دیدند و آن را بر نمی تابند 
لذا دنبال هستند که مشکالتی را به وجود بیاوند که راهپیمایی امروز 

خاموش کننده این فتنه جدید هم است.
وی افزود: جا دارد از همه نظامیان به خصوص سپاه تشکر کنم چون 
سپاه  از  که  آخرین حرکتی  و  نبود  هم  نبود، کشور  سپاه  اگر  حقیقتاً 
کوچک ترین  یک  هیچکس  دوم  جهانی  جنگ  از  بعد  بودیم،  شاهد 

حرکتی علیه آمریکا انجام نداده بودند اما سپاه این کار را کرد.
امام جمعه کرمان افزود: با شناخت بیشتر به دشمن ضربه بزنیم و این 
نباید بهانه ای برای تضعیف سپاه شود و این آغاز انتقام است و انتقام 

نهایی خروج آمریکایی ها از منطقه است.
وی با اشاره به دالیل خروج آمریکایی ها از منطقه افزود: هر کجا که 
ایجاد  فساد  و  قلدربازی  ظلم،  ناامنی،  کردند،  پیدا  آمریکایی ها حضور 
مجلس  اینکه  وجود  با  که  است  این  آنان  قلدری های  از  یکی  کردند، 
و دولت تصویب می کنند که اینها باید از کشور خارج شوند اما حاضر 
نیستند عراق را ترک کنند لذا به فضل خدا و با مدد از خون شهدا و به 
خصوص شهید سلیمانی جبهه مقاومت پیروزی بزرگ که همان خروج 

آمریکایی ها از منطقه است را جشن خواهند گرفت.
بررسی  که  مطلب  این  بیان  با  سلیمانی  علیدادی  االسالم  حجت 
بررسی  برای  ما  افزود:  رسید،  اتمام  به  آن  مرحله  آخرین  صالحیت ها 
مسائل کار را به دست کسی که صالحیت ندارد، نمی سپاریم لذا حتماً 
مرحله  در  دهد  انجام  را  خود  کار  حساسیت  با  باید  نگهبان  شورای 
بعدی اگر کسی شکایتی دارد، باید مطرح کند تا بررسی شود. همگی 
و  می شود  انجام  بررسی ها  همه  از  بعد  که  بدانند صالحیت هایی  باید 
صالحیت های آنها تأیید نشد به این معنا نیست که به درد هیچ کاری 
نمی خورند و همچنین در این زمینه دالیلی وجود دارد که افراد نباید 

در مجلس حضور پیدا کنند.
نفع  به  اصاًل  را تضعیف کنیم که  نگهبان  نباید شورای  داد:  ادامه  وی 

نظام و انقالب نیست.

با  سلیمانی  قاسم  حاج  اسالم  سرفراز  سردار  بزرگداشت  مراسم 
حضور مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان برگزار شد.

کرمان  استان  مالیاتی  امور  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
قاسم  حاج  سپهبد  اسالم  رشید  سردار  گرامیداشت  مراسم   ،
با  شهیدشان،  همراهان  دیگر  و  المهندس  ابومهدی  سلیمانی، 
 ، کرمان  استان  مالیاتی  امور  کل  مدیر   ، سلمانی  محمد  حضور 
اداره کل  نمازخانه  در محل  کارکنان  و  ادارات  روسای  معاونین، 

برگزار شد.
اقدامات خبیثانه  از  انزجار  اعالم  مراسم، حاضرین ضمن  این  در 
و تروریستی دولت آمریکا، خواستار انتقامی سخت از عوامل این 
اقدام شنیع و خفت بار شده و تاکید کردند، یاد و خاطره این سرباز 
از اذهان پاک نخواهد شد. همچنین  یاور امت هیچگاه  والیت و 
وحدت  و  یکپارچگی  حفظ  بر  مراسم،  این  در  کنندگان  شرکت 
میان اقشار مختلف جامعه تاکید نموده و یادآور شدند شهادت این 

فرمانده و یادگار دفاع مقدس، موجب شد جان تازه ای به انسجام 
و اتحاد این ملت دمیده شده و راه مقاومت و بیداری اسالمی در 

منطقه هموارتر از همیشه شود.
زیارت  قرائت  باشکوه ضمن  مراسم  این  در  است،  ذکر  به  الزم  
عاشورا ، نوحه سرائی توسط مداح اهل بیت )ع( انجام گرفت و در 
انتها، حاضرین همچون همیشه با آرمان های امام راحل و مقام 

معظم رهبری تجدید پیمان کردند.

امام جمعه کرمان:

 به دلیل قصور احتمالی در حادثه کرمان عذر خواهی می کنیم

برگزاری مراسم بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
در اداره کل امور مالیاتی استان کرمان

خبر
مدیرکل بهزیستی استان :

سیل ۳۱۲ مورد تخریب در منازل 

مددجویان بهزیستی جنوب کرمان ایجاد کرد

منازل  از  بخشی  در  تخریب  مورد   ۳۱۲ از  کرمان  استان  بهزیستی  مدیرکل 
در جنوب  استان  این  بهزیستی  و گروه های تحت حمایت  مسکونی خانواده ها 
بهزیستی  مددجویان  منازل  درصد  تا ۳۰  گفت: حدود ۲۵  و  داد  کرمان خبر 
قلعه گنج شامل ۱۵۰ خانه، ۹۵ خانه در منوجان و ۶۷ خانه در رودبار جنوب 

دچار آبگرفتگی و تخریب شده است.
به گزارش ایرنا، عباس صادق زاده به تشریح وضعیت مددجویان و افراد دارای 
و  پرداخت  منوجان  و  رودبار  گنج،  قلعه  های جنوبی   در شهرستان  معلولیت 
تحت  مددجویان  آمار  بیشترین  مددجو   ۵۲۱ و  هزار  با  جنوب  رودبار  افزود: 

پوشش بهزیستی را دارد.
وی ادامه داد: ۲ هزار و ۶۲۹ نفر از افراد تحت پوشش بهزیستی در سه شهرستان 

جنوبی این استان در معرض سیل قرار گرفته اند.
صادق زاده با بیان اینکه در جریان این سیل وسایل زندگی خانواده های تحت 
حمایت کمیته امداد امام خمینی جنوب کرمان از بین رفته است افزود : به طور 
تقریبی هزار و ۵۲۵ لوازم ضروری برای توزیع بین خانواده های تحت حمایت 

نیاز است.
وی با اعالم نیاز به وسایل کمک توانبخشی از جمله ویلچر، عصا و واکر در منطقه 
یاد آور شد: با توجه اینکه اجرای برنامه های روانی - اجتماعی و فوریتی برای 
عموم مردم از وظایف بهزیستی است، تیم ها ی مداخالت روانی - اجتماعی در 

بالیای طبیعی و فوریت های اجتماعی به روستاهای سیل زده اعزام شده اند.

در جلسه برنامه ریزی ستاد راهیان نور استان کرمان پیشنهاد شد؛

انتخاب مرقد شهید سپهبد سلیمانی، به عنوان 

مقصد جدید سفر کاروان های راهیان نور

دفاع  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  بسیجیان  نور  راهیان  مرکزی  فرمانده   
برگزاری  معتقدیم  گفت:  و  کرد  عنوان  )ع(  حسین  امام  قیام  امتداد  را  مقدس 
زندگی  سبک  و  شهدا  مسیر  ترویج  برای  مناسبی  موقعیت  نور  راهیان  اردوهای 

شهدا در جامعه است.
کرمان  استان  نور  راهیان  برنامه ریزی ستاد  در جلسه  »یعقوب سلیمانی«  سردار 
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت گفت: یکی از بسترهایی که در 

بازدارندگی توطئه های دشمنان موثر بوده، فرهنگ دفاع مقدس است.
وی علت حضور میلیونی مردم در تشییع سردار والیت را، فرهنگ دفاع مقدس 
قابل  تشییع  این  در  مردم  نقش  و  حضور  معیاری  هیچ  با  کرد:  بیان  و  دانست 
سنجش نبود. فرمانده مرکزی راهیان نور بسیجیان سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
دفاع مقدس را امتداد قیام امام حسین )ع( عنوان کرد و افزود: معتقدیم برگزاری 
اردوهای راهیان نور موقعیت مناسبی برای ترویج مسیر شهدا و سبک زندگی شهدا 
در جامعه است. وی بر لزوم ترویج اخالقیات دفاع مقدس در اردوی راهیان نور 
برای نسل جوان تاکید کرد و عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲ میلیون 
و ۷۰۰ هزار نفر در اردوهای راهیان نور حضور داشتند که در این راستا ۳ هزار و 

۵۵۵ نفر دانش آموز از استان کرمان در این اردو حضور داشتند.
تا  داریم  را   ۲ نور  راهیان  برگزاری  آمادگی  که  مطلب  این  بیان  با  سلیمانی 
دانش آموزان برای شناختن شخصیت حاج قاسم سلیمانی در کرمان حضور یابند، 
از  مانده  یادگار  به  آثار  از  اینکه موزه دفاع مقدس یکی  به  توجه  با  تصریح کرد: 
حاج قاسم سلیمانی است دانش آموزان سراسر کشور با حضور در این شهر ضمن 
بازدید و آشنایی با دوران دفاع مقدس، می توانند با شخصیت سردار شهید حاج 
قاسم سلیمانی نیز آشنا شوند. فرمانده مرکزی راهیان نور بسیجیان سپاه پاسداران 
ایم ظرفیت ریلی  انجام داده  بازدیدهایی که  بر اساس  ادامه داد:  انقالب اسالمی 
و اتوبوسی برای برگزاری راهیان نور ۲ در کرمان باید تامین شود زیرا متاسفانه 
این  و  است  مانده تر  عقب  استان ها  سایر  به  نسبت  کرمان  استان  زیرساخت های 
مشکل از ما مسئولین است. به گزارش ایسنا، »محمدجواد فدایی« استاندار کرمان 
نیز در این جلسه برگزاری اردوهای راهیان نور در سطوح مختلف دانش آموزی و 
دانشجویی را اقدام بسیار ارزشمندی دانست و گفت: استان کرمان این توانایی را 
را  به جوانان  قاسم سلیمانی  انتقال ویژگی های حاج  برای  امکانات الزم  دارد که 
تحت عنوان راهیان نور ۲ تامین کند. استاندار کرمان با بیان اینکه استان کرمان 
ظرفیت های بسیار خوبی دارد و ما به وظیفه خود عمل خواهیم کرد افزود: پیشنهاد 
می شود که راه، روش و منش سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به جوانان و جامعه 

معرفی شود.

فراخوان ثبت نام کارگران زرندی 

درسامانه جامع کار
سرپرست اداره تعاون، کارورفاه اجتماعی زرند گفت: کلیه کارگران وکار فرمایان 
در شهرستان زرند بایستی درسامانه جامع روابط کار از طریق دفاترپیشخوان 
باشگاه خبرنگاران  استان های  به گزارش خبرنگار گروه  نام کنند.  ثبت  دولت 
گفت:  اجتماعی  کارورفاه  تعاون،  اداره  سرپرست  ابراهیمی  علیرضا   ، جوان  
درسامانه جامع روابط کار ۳۰ خدمت برای کارگران و کارفرمایان پیش بینی 
شده است که میتواند کمک شایانی به عملکرد سازمان و جامعه کار و تولید 
نماید. اوافزود: کارگران و کارفرمایان باید فقط برای یکبار با در دست داشتن 
مدارک هویتی به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و پس ازتشکیل پرونده نسبت 

به دریافت نام کاربری و رمز عبور منحصر به فرد خود اقدام کنند.
ابراهیمی تصریح کرد:تعرفه ثبت نام در این سامانه برای کارگران ۵ هزار تومان 

و برای کارفرمایان نیز ۶ هزار تومان تعیین شده است.
سرپرست اداره تعاون، کارورفاه اجتماعی گفت: به منظور رفاه و خدمات دهی 
بهتر به جامعه کار و تولید قرار است کلیه خدمات حوزه روابط کار از این پس 
از طریق این سامانه انجام شود.سامانه جامع روابط کار و احراز هویت از ابتدای 

بهمن ماه سال جاری عملیاتی می شود.

رونق صنعت شیالت در جنوب کرمان
طرح  اجرای  در  گفت:  کرمان  جنوب  کشاورزی  جهاد  سازمان  شیالت  مدیر 
توانمند سازی تولید و توسعه اشتغال پایدار ۲۰ هزار قطعه بچه ماهی در استخر های 

دو منظوره کشاورزی جنوب استان کرمان رها سازی شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان،  محمود آیین، مدیر 
شیالت سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: این بچه ماهی ها، گرمابی و 
در گونه های کپور معمولی و آمور از محل اعتبارات استانی و مشارکت بهره برداران 
در شهرستان های جیرفت، کهنوج، عنبرآباد، فاریاب، منوجان، قلعه گنج و رودبار 
چندمنظوره  استخر های  در  ماهی  پرورش  بر  تاکید  با  او  رهاسازی شد.  جنوب 
گفت: غنی سازی آب خروجی استخر ها برای مصارف زراعی و باغی، جلوگیری از 
تولید جلبک و افزایش درآمد کشاورزان از اهداف پرورش آبزیان در استخر های 

دو منظوره کشاورزی است.

تعداد  اینکه  بیان  با  شهرستان  انتخابات  اجرایی  هیات  رئیس 
شد،  نهایی  راور  و  کرمان  انتخابیه  حوزه  در  رای  اخذ  شعبه   ۴۶۸
گفت: ۴۶۸ صندوق اخذ رأی ثابت و سیار در شهرها و روستاهای 
شهرستان های کرمان و راور آراء مردم را در انتخابات یازدهمین 

دوره مجلس شورای اسالمی جمع آوری خواهند کرد.
»علی بابایی« در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در این دوره تعداد 
شورای  مجلس  دوره  دهمین  انتخابات  به  نسبت  رای  اخذ  شعب 
اسالمی افزایش داشته است، عنوان کرد: در دوره قبل ۴۴۱ شعبه 
در حوزه انتخابیه کرمان و راور کار اخذ رأی را انجام می داد که 
تایید ستاد  با  به رشد جمعیت و توسعه مناطق مسکونی  با توجه 
انتخابات استان و کشور و هیأت نظارت، ۲۷ شعبه به آنها افزوده 

شد.
تعداد  اینکه  بیان  با  شهرستان  انتخابات  اجرایی  هیات  رئیس 

شد،  نهایی  راور  و  کرمان  انتخابیه  حوزه  در  رای  اخذ  شعبه   ۴۶۸
گفت: ۴۶۸ صندوق اخذ رأی ثابت و سیار در شهرها و روستاهای 
انتخابات یازدهمین  شهرستان های کرمان و راور آراء مردم را در 

دوره مجلس شورای اسالمی جمع آوری خواهند کرد.
ستاد  رئیس  و  فرماندار  معاون  سالجقه«  »علی  ایسنا،  گزارش  به 
انتخابات شهرستان کرمان نیز ابراز کرد: از ۴۶۸ شعبه، ۲۸۲ شعبه 
در شهر کرمان، ۴۴ شعبه در بخش مرکزی کرمان، ۲۸ شعبه در 
شهر راور،  ۳۴ شعبه در بخش ماهان، ۲۳ شعبه در بخش چترود، 
۱۵ شعبه در بخش راین، ۱۶ شعبه در بخش گلباف، ۱۸ شعبه در 

بخش شهداد و ۸ شعبه در بخش کوهساران قرار دارد.
وی تصریح کرد: دستورالعمل نحوه تبلیغات کاندیداها آماده است 
و پس از مشخص شدن افراد تایید صالحیت شده طی جلسه ای با 

کاندیداها به آنها تحویل داده خواهد شد.

فرماندار کرمان :

در حوزه انتخابیه کرمان و راور ۴۶۸ شعبه اخذ رأی نهایی شد

کرمان  استان  پزشکی  فوریت های  و  حوادث  مدیریت  مرکز  رییس 
گفت: آمار جانباختگان حادثه تشییع کرمان ۶۱نفر رسید.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، محمد 
استان  پزشکی  فوریت های  و  حوادث  مدیریت  مرکز  رییس  صابری 
دلیل  به  که  کرمان  آخرین وضعیت مصدومان حادثه  درباره  کرمان 
ازدحام جمعیت در مراسم خاکسپاری شهید سلیمانی رخ داده بود 
گفت: بر اثر این حادثه ۵۹ نفر در همان روز حادثه جان خود را از 

دست دادند.
او افزود: ۲ نفر نیز به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان جان 
باختند که در مجموع ۶۱ نفر براثر این حادثه جان خود را از دست 

داده اند.
کرمان  استان  پزشکی  فوریت های  و  حوادث  مدیریت  مرکز  رییس 
از  درمان  مراحل  از  بعد  حادثه  این  مصدومان  مابقی  کرد:  تصریح 

بیمارستان مرخص شده اند.

آمار جانباختگان حادثه 
تشییع کرمان به ۶۱ نفر رسید

آگهی ابالغ اوراق مالیاتی

مودی محترم مالیاتی: جناب آقای غالمرضا شریفی
دراجرای ماده ۲۰۸ قانون مالیاتهای مستقیم بدین وسیله اوراق مالیاتی ذیل ابالغ می گردد. بدیهی است حسب مقررات ماده ۲۳۸ 
قانون  مالیاتهای مستقیم ، چنانچه نسبت به مندرجات برگ ابالغی به شرح ذیل معترض می باشید در خصوص رای بدوی هیات 
حل اختالف مالیاتی )ردیف اول( ظرف بیست روز از تاریخ درج در آگهی و در مورد برگ های تشخیص مالیات )ردیف دوم و سوم( 
ظرف سی روز از تاریخ درج در آگهی اعتراض کتبی خود را  به آدرس کرمان - بلوار کوثر - اداره کل امور مالیاتی استان)ساختمان 

کوثر(- اداره امور مالیاتی۱۸۱۴- شماره تماس ۳۱۲۴۵۲۶۷  تسلیم نمایید .

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان

 آگهی ابالغ اوراق مالیاتی 

 :مودی محترم مالیاتی

 غالمرضا شریفی جناب آقای

قاًَى هالیاتْای هستقین بذیي ٍسیلِ اٍراق هالیاتی ریل ابالغ هی گردد. بذیْی است حسب  208دراجرای هادُ 
قاًَى  هالیاتْای هستقین ، چٌاًچِ ًسبت بِ هٌذرجات برگ ابالغی بِ شرح ریل هعترض هی باشیذ  238هقررات هادُ 
یست رٍز از تاریخ درج در آگْی ٍ در ظرف ب رای بذٍی ّیات حل اختالف هالیاتی )ردیف اٍل( در خصَص

ظرف سی رٍز از تاریخ درج در آگْی اعتراض کتبی خَد را   برگ ّای تشخیض هالیات )ردیف دٍم ٍ سَم(هَرد 
شوارُ  -1814ادارُ اهَر هالیاتی –)ساختواى کَثر(ادارُ کل اهَر هالیاتی استاى – بلَار کَثر –بِ آدرس کرهاى 

 یذ .تسلین ًوای  31245267تواس 

ًام ٍ ًام خاًَادگی  ردیف
 هَدی

سال  شوارُ هلی کالسِ فعالیت
 عولکرد

 هالیات )ریال( برگ ابالغی

 050/060/172 ّیات حل اختالف هالیاتیرای بذٍی  1391 3030884996 7172 پستِ غالهرضا شریفی 1

شریفی غالهرضا 2  500/832/649 برگ تشخیض هالیات  1393 3030884996 7172 پستِ 

شریفی غالهرضا 3  000/448/87  هالیات تشخیض برگ 1394 3030884996 7172 پستِ 

 روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان

_تاریخ_  
_شماره_  
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یادداشتی به قلم
 یحیی فتح نجات
 در حاشیه رفتار 

سفیر انگلیس در ایران:

مرگ همشهریان ما مرگ نیست؟
اوکراین  ـ  تهران  هواپیمای  مسافران  مرگ  در  ایران  ملت 
موقع  به  رسانی  اطالع  و  شفافیت  عدم  از  و  بودند  سوگوار 
این  ازمسافران  ای  عده  چون  و  داشتند  گالیه  نیز  مسئوالن 
صنعتی  و  امیرکبیر  های  دانشگاه  نخبه  دانشجویان،  هواپیما 
شریف بودند، در مقابل دانشگاه تهران مراسم یادبودی برپا 
دراین  انگلیس  سفیر  ی  کله  و  سر  ناگهان  که  بودند  کرده 

مراسم پیدا شد و باقی قضایا...
به  ما  مشکالت  و  مسایل  که  است  مطرح  پرسش  این  حال 
به آن مراسم رفته بودی و  با چه هدفی  تو چه ربطی دارد؟ 
فیلمبرداری می کردی؟ آیا برای رصد کردن معدود حقوق 
تا جوانان  انگلیس که وارد هر معرکه ای می شوند  بگیران 
غیرتمند وپرشور ما را به انحراف بکشانند  در نهایت خانواده 

هایشان را داغدار کنید، به آن مراسم نرفته بودی!؟
این فرضیه وقتی قوت می گیرد که سلفی جنابعالی در سال 
88، شوالیه وار وارد میدان شده بود واعتراضات مردمی را به 
سمت و سوی مورد نظر روباه پیر استعمار که همانا ایجاد تفرقه 

منجر به تجزیه ایران است، هدایت می کرد.
... اگر جناب عالی برای ابراز همدردی و روشن کردن شمعی 
در سوگ فرزندان برومند این دیار به آن مراسم رفته بودی، 
چرا دست کم معاون خود را برای روشن کردن فقط یک 
شمع در محل مرگ جانگداز 60تن از همشهریان به کرمان 
اعزام نکردی که باور کنیم حسن نیت داری؟! شاید فکر می 
کنی مرگ همشهریان ما مرگ نیست. و شاید گمان دارید 
چون در مراسم تشییع پیکر سردار آزاده ی ما، شرکت کرده 

بودند، دشمن شمرده می شوند!؟
به راستی چرا از این همه جنایت و مصایبی که بر سر ملت 
ایران وارد آورده اید شرمسار نمی شوید؟ تاریخ را ورق بزن 
ایرانی مظلوم که طی  میلیون  قتل عام ده  از نسل کشی و  و 
شما  جنایتکار  و  مزدور  سربازان  توسط  دوم  جهانی  جنگ 
این قتل عام  به قتل رسیدند، خجالت بکش! )توضیح آنکه 
تاریخی به علت به آتش کشیده شدن انبارهای برنج و گندم 
و ایجاد قحطی مصنوعی توسط افسران و سربازان انگلیسی 

صورت گرفت(
کرمان  در  را  شما  جنایت  هرگز  ها  کرمانی  ما  سفیر  آقای 
وشیراز فراموش نکرده ایم! ما داغ امیرکبیر را هنوز در سینه 
دلواری  رییس علی  تنگستان  از مرگ دالور  هنوز  و  داریم 
سوگواریم و دالوری های خان مریم در مبارزه با مزدوران 
شما را به یاد داریم. مرگ نظامیان و صدها نفر از مردم مظلوم 
آبادان که در جریان ملی شدن صنعت نفت به دست مزدوران 
انگلیسی به شهادت رسیدند در خاطره ی جمعی ما باقی مانده 

و کین آنها در دلهایمان زنده است.
نازنینی چون  سردار  داغ  اینکه  و خالصه  کنم  کوتاه  سخن 
ترور  مافیای جهانی  رییس  توسط  سلیمانی که  قاسم  سپهبد 
به شهادت رسید داغی پیش رونده و زنده است و به زودی 
طومار ظلم شما را در هم خواهد پیچید و بی شک تالش های 
مذبوحانه ی بوق های استعماری برای انحراف افکار عمومی 

به جایی نخواهد رسید!

نیمی از بیکاران، دانش آموختگان دانشگاه ها هستند
سرویس اجتماعی کرمان امروز

بیکار بودن یا دارای شغل بودن شهروندان یک کشور مهم ترین 
موضوع بنیادین اقتصادی هر کشور است تا آن جا که کاهش یافتن 

جمعیت بیکاران و افزایش یافتن جمعیت شاغالن یکی از مهم ترین 
شاخص های توسعه یافتگی هر کشوری برشمرده می شود.

به گزارش »مردم ساالری «، بر پایه ی تازه ترین آمار مرکز آمار 
بیکاری جمعیت فعال کل  پاییز ۱۳۹۸، میانگین نرخ  ایران، در 

کشور برابر با ۱۰.۶ درصد بوده است که این میانگین نسبت به 
پاییز سال پیش )۱۳۹۷( کاهش ۱.۲ درصدی را نشان می دهد! در 
عین حال، مرکز آمار در حالی مدعی کاهش نرخ بیکاری در کشور 
است که شماری چشمگیر از مزدبگیران در ماههای گذشته کار 

خود را از دست داده اند. پنج استان کشور که دارای باالترین نرخ 
بیکاری هستند، به ترتیب: استان کرمانشاه با ۱۶.۲ درصد، استان 
چهارمحال و بختیاری با ۱۶.۱ درصد، استان خوزستان با ۱۴.۵ 
درصد، استان لرستان با ۱۳.۸ درصد و استان یزد با ۱۳.۵ درصدند.

به  بیکاری اند،  نرخ  پایین ترین  دارای  که  نیز  ایران  استان  پنج 
ترتیب: استانهای خراسان جنوبی ۵.۵ درصد، خراسان رضوی ۶.۳ 
درصد، سمنان ۷.۷ درصد، همدان ۸.۵ درصد و خراسان شمالی 
۸.۷ درصد هستند.  در پاییز، جمعیت شاغالن امسال برابر با ۲۴ 
میلیون و ۴۴۶ هزار تن بوده است که این عدد نسبت به پاییز 
۹۷ افزایشی برابر با ۴۷۲ هزار تن داشته است. همچنین، بررسی 
اشتغال در بخشهای اقتصادی گوناگون نشانگر آن است که در پاییز 
امسال بخش »خدمات« نیمی از بازار اشتغال را به خود داده است 
و پس از این بخش، بخشهای صنعت با ۳۲.۹ و کشاورزی با ۱۷.۱ 
بیشترین سهم را از بازار اشتغال کشور داشته اند. بیش از یک چهارم 
جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ی کشور نیز بیکارند و بر پایه ی مرکز آمار 
کشور نرخ بیکاری این جمعیت کشور برابر با ۲۵.۸ درصد است که 
نسبت به پاییز سال پیش ۱.۲ درصد کاهش داشته است. میان 
جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال هم نرخ بیکاری کمتر از یک پنجم و برابر 
با ۱۷.۹ درصد است که کاهشی ۱.۴ درصدی نسبت به پاییز سال 

گذشته را نشان می دهد.
از یک دهم جمعیت شاغل کشور )۱۰.۶  این میان، بیش  در 
بیشتر  ساعاتی  با  کار  نکردن  پیدا  همچون  دالیلی  به  درصد( 
از ۴۴  ناقص و کمتر  .... اشتغالی  یا  یا رکود  یا فصل غیر کاری 
شاغالن  سوم  یک  از  بیش  برابر  در  داشته اند.  هفته  در  ساعت 
بیشتر در هفته کار کرده اند  و  کشور )۳۶.۵ درصد( ۴۹ ساعت 
که این خود نشان دهنده ی آن است که بخش بسیاری از شاغالن 
بیش از استاندارد کار می کنند. نکته ی تأسف بار آمارها این است 
که نزدیک به نیمی از جمعیت بیکاران کشور را دانش آموختگان 
دانشگاهها تشکیل می دهند و در این میان سهم زنان نسبت به 
مردان بیشتر هم هست. گفتنی است، در پاییز امسال، باالترین نرخ 
مشارکت اقتصادی )نسبت جمعیت فعال )چه شاغل و چه بیکار( 
به جمعیت در سن کار( را هم به ترتیب پنج استان خراسان رضوی 
با ۴۶.۸ درصد، استان زنجان با ۴۵.۴ درصد، استان اردبیل با ۴۴.۳ 
درصد، استان کرمانشاه ۴۳.۴ درصد و استان مازندران با ۴۳ درصد 
داشته اند، و در حالی که میانگین نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور 
۴۰.۱ درصد است و کاهش دو دهم درصدی را نسبت به پاییز سال 
گذشته نشان می دهد، پنج استانی که پایین ترین نرخ مشارکت 
اقتصادی را به خود اختصاص داده اند، به ترتیب: استان سیستان 
و بلوچستان با ۳۱.۷ درصد، استان ایالم با ۳۴.۱ درصد، استان 
مرکزی ۳۴.۲ درصد، استان قم با ۳۵.۲ درصد و استان سمنان با 

۳۵.۴ درصد هستند. 

نبوغ انسان 
در شکفتن 

روشن می شود 

دیگری  از  پس  یکی  ای  زنجیره  طور  به  که  هایی  خشم 
از  را  افسار صبر  رفته  رفته  کند  می  درگیر  را  انسان  روح 
کف انسان می رباید و حتی علم هم نمی تواند با داروهای 
شیمیایی راه را برای آرام شدن هموار سازد. اینگونه خشم 
و  درنگ  فرصت  ذهن  و  شده  ایجاد  پیوسته  شکل  به  ها 
که  کند  تازه  حالی  و  کشیده  نفس  تا  ندارد  آرامش 
از  قبل  باشد.  داشته  را  اینگونه  احوالی  پذیرش  گنجایش 
رسیدن به اینجای کار که بمباران روح است باید از بروز 
خود  کارایی  عقل  تا  کرده  جلوگیری  متوالی  های  خشم 
نشویم.  تر  درمانده  هستیم  اینکه  از  و  ندهد  دست  از  را 
فاصله  خشم  از  مرحله  یک  بروز  از  بعد  حال  به  تا  شاید 
بسیار  فاصله  این  اما  باشید  نکرده  تجربه  را  آرامبخش  ای 
ضروری بوده و باید که خودتان آن را به شکلی صحیح و 
عاقالنه برنامه ریزی کنید مثال رفتن به فضای سبز یا خط 
خطی کردن یک بوم سفید ساده ترین شکل های فاصله 
را  انسان  حدودی  تا  توانند  می  که  هستند  خشم  میان  در 
از عذاب  هایی که می کشد دور نگاه دارند تا در خشم 
آن  از  حتی  و  کند  بازنگری  هایش  اندیشه  و  بعدی  های 
با  مقابله  برای  بیشتری  قدرت  فرد  اینکه  یا  دهد  انصراف 
آنها  کنترل کردن  در  و  آورد  به دست  بعدی  های  خشم 
اگر که  از خشم  مرحله  اولین  از  لطفا پس  باشد.  تر  قوی 
ممکن است حداقل چند لحظه چشم هایتان را ببندید و از 
خاموشی خود لذت ببرید تا در این فاصله ذهن شما نیروی 
بازیابی کندو ما حق نداریم که دلی  اندیشیدن را  درست 
را آزرده کرده و چهره ی جهان را زشت تر نشان دهیم. 
آری سوختن آسان تر از ساختن است اما راه خوبی برای 
زندگی نیست بلکه نبوغ انسان در شکفتن روشن می شود. 

خشمگین شدن گاهی برابر با تنها ماندن بوده.
با عشق فقط ترانه را می بینم 
دلبستگی و بهانه را می بینم 

آن لحظه که خنده بر لبانت باشد 
در چشم تو عاشقانه را می بینم 

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« از غفلت دائمی درباره ظرفیت های صنایع دستی استان که مانع رشد و معرفی آن به جهانیان می شود؛

استعدادی ناب که فدای کاهلی می شود

اشاره:
کرمان  استان  در  دستی  صنایع  های  ظرفیت  به  نگاهی 
نشان می دهد که همچنان ظرفیت های مغفول مانده ای 
توان  می  را  ها  غفلت  این  که  دارد  وجود  صنعت  این  از 
دید.  استان  دستی  صنایع  فروش  و  بازاریابی  ضعف  در 
از صنعت  اینکه تعریف درستی  به  با اشاره  البته منتقدان 
دستی درفضای اقتصادی استان صورت نگرفته است، می 
این  به  و کامل نسبت   گویند؛ عدم اطالع رسانی درست 
موضوع  باعث شده ظرفیتی که می تواند درسطح دنیا برای 
کشورمان افتخارآفرینی کند امروز حتی در استان خودمان 

نیز مورد بی توجهی قرار گرفته است.
کمیسیون  رییس  نایب  سخنان  شاید  زمینه  این  در   
که  باشد  تامل  قابل  استان،  بازرگانی  اتاق  گردشگری 
نداریم  کرمان  استان  در  دستی  صنایع  تاریخ  است:  گفته 
و متاسفانه حتی حفظ درستی هم از این صنایع در استان 
کرمان نداریم. در همین زمینه گزارشی تهیه شده که در 

ادامه  قابل تامل است.
صنعتی ارزان

صنایع دستی صنعت تقریبا ارزانی است که دارای ارزش 
و  معیشت  بهبود  اشتغالزایی،  در  و  بوده  زیادی  افزوده 
بهره  و  کند  می  ایفا  موثری  نقش  کشور  برای  درآمدزایی 
طریق  از  فروش  بازار  تامین  نیازمند  صنعت  این  از  وری 
تولید  در  نوآوری  و  کردن  کاربردی  کیفیت،  به  توجه 

متناسب با شرایط زندگی امروز است.
صنایع دستی از محدود صنایعی محسوب می شود که تفاوت 
نرخ ارز ایجاد شده در کشور موجب افزایش قابل مالحظه در 

حجم صادرات آن و ارزآوری برای کشور شده است. 
برای  فروش  بازار  تامین  و  توجه  کارشناسان،  گفته  به 
محصوالت صنایع دستی بسیار مهم است و جایگاه فعلی 
صنایع دستی در کشور در حد انتظار نیست و تامین بازار 
دغدغه  محصوالت  عرضه  دایمی  فروشگاه  نبود  و  فروش 

جدی هنرمندان صنایع دستی استان کرمان است.
71 رشته صنایع دستی فعال

یونسکو ۶۰۰ رشته در دنیا را به عنوان صنایع دستی به 
رسمیت می شناسد. در کل کشور نیز ۲۹۹ رشته صنایع 
دستی و هنرهای سنتی در ۱۸ گروه به لحاظ مواد اولیه 
از  استان کرمان  در  بندی می شوند که  تقسیم  کار شده 
این تعداد، حدود ۷۱ رشته صنایع دستی فعال هستند که 
استان کرمان  نیز خاص  برخی  و  برخی رشته ها شاخص 
این استان ۷۰ هزارنفر فعال در صنایع  هستند. همچنین 
تعداد  این  از  این است که  تامل  قابل  نکته  و  دارد  دستی 

فقط ۵هزار نفر بیمه هستند.

نبود بازارچه دایمی

با وجود تمام داشته های صنایع دستی در کرمان فقط 
یک بازارچه دایمی فروش و نمایش صنایع دستی در استان 
در  که  آنجاست  بیشتر  تاسف  جای  ندارد.  وجود  کرمان 
اطراف میدان گنجعلیخان کرمان  حجره هایی هم که در 
وجود دارند بیشتر کاالهای چینی و ساخت شهرهای دیگر 
به فروش می رود تا آثار ناب و خاص صنایع دستی استان 

کرمان!
صنایع دستی کرمان تاریخ درستی ندارند

صحبت درباره وضعیت صنایع دستی استان کرمان بسیار 
با  منتقدان  البته  دارد.  انتقادی  بیشتر هم جنبه  که  است 
درفضای  دستی  صنعت  از  درستی  تعریف  اینکه  به  اشاره 
عدم  گویند؛  می  است،  نگرفته  صورت  استان  اقتصادی 
اطالع رسانی درست و کامل نسبت  به این موضوع  باعث 
کشورمان  برای  دنیا  درسطح  تواند  می  که  ظرفیتی  شده 
افتخارآفرینی کند امروز حتی در استان خودمان نیز مورد 

بی توجهی قرار گرفته است.
کمیسیون  رییس  نایب  سخنان  شاید  زمینه  این  در   
که  باشد  تامل  قابل  استان،  بازرگانی  اتاق  گردشگری 
نداریم  کرمان  استان  در  دستی  صنایع  تاریخ  است:  گفته 
و متاسفانه حتی حفظ درستی هم از این صنایع در استان 

کرمان نداریم.

عقیل سیستانی  می افزاید: همه جای دنیا گردشگر در 
ابتدای ورود به آن کشور به دنبال صنایع دستی و هنر آن 
منطقه است اما ما به هیچ عنوان بر روی این موضوع در 
این بخش کار  بر روی  به ویژه استان کرمان  کشورمان و 

نمی کنیم.
بیان  با  است  کرده  گفتگو  ایسنا  خبرگزاری  با  که   وی 
اینکه در گذشته در هر خانه استان کرمان دو یا چند نفر 
انجام می دادند تصریح کرد: رسالت و هویت  را  بافندگی 
صنایع دستی، ماحصل نیاز بشر بوده است که این مهم در 
بندی  تقسیم  زندگی  ملزومات  و  پوشاک  معماری،  بخش 

می شده است.
استان  بازرگانی  اتاق  گردشگری  کمیسیون  رییس  نایب 
بسیار  های  تمدن  کرمان  استان  در  اینکه  بیان  با  کرمان 
نشان می  باستان شناسی  داریم که طی کشفیات  زیادی 
دهد که این استان در بخش صنایع دستی نیز بسیار غنی 
بوده است اظهار کرد: مکشوفاتی در استان کرمان داریم که 
نشان می دهد در قدیم حصیربافی در استان کرمان وجود 
از بردسیر به دست آمده است که  داشته است. لوح گلی 
نشان می دهد حدود ۶۵۰۰ سال قبل در این شهرستان 

فرش بافی فعال بوده است.

استان  و  کشور  در  دستی  صنایع  اینکه  بیان  با  وی 
کرمان نسل به نسل انتقال پیدا کرد افزود: تنوعات زیادی 
در هنرهای مختلف صنایع دستی داشتیم که این روند تا 
از آن یک  بعد  و  پهلوی وجود داشت  و  قاجار  اواخر دوره 
دنیای  به  ماشینیزه  ورود  با  و مدرن  میان سنت  گسستی 

زندگی آدم ها اتفاق افتاد.
غفلت از ظرفیت های صنایع دستی

کرمان  استان  در  متاسفانه  اینکه  بیان  با  سیستانی 
نتوانستیم میان ارزش بین کاالی ماشینی و صنایع دستی 
تفاوت قائل شده و در این زمینه تبلیغ کنیم افزود: کسی 
نمی تواند امروز منکر تکنولوژی شود اما متاسفانه نتوانسته 
ایم در بخش معرفی کاالها و حفظ ارزش گذشته کارایی 

خودمان را نشان دهیم.
عقیل سیستانی افزود: تکنولوژی و عدم سیاست گذاری 
درست در افق رشته های صنایع دستی به ویژه حوزه فرش 

سبب شد، آسیب جدی به حوزه صنایع دستی وارد شود.
استان  بازرگانی  اتاق  رییس کمیسیون گردشگری  نایب 
کرمان با بیان اینکه متاسفانه در استان کرمان روند ثبت، 
مستندنگاری و روند حفظ این گذشته آثار صنایع دستی 
نبود یک  امروز  افزود:  به خوبی حفظ کنیم  نتوانستیم  را 
موزه صنایع دستی در بخش های مختلف همچون مس، 
... استان کرمان به وضوح حس  شال بافی، دست بافی و 

می شود.
استان  دستی  صنایع  اول  هنر  اینکه  بیان  با  سیستانی 
کرمان، فرش بافی است افزود: نتوانستیم متاسفانه سیاست 
درستی برای بقای این هنر در استان کرمان داشته باشیم 
پی  در  سلیقه  تغییر  با  را  هنر  این  نتوانستیم  آنکه  ضمن 

ورود تکنولوژی به دنیا، مطابقت دهیم.
استان  بازرگانی  اتاق  رییس کمیسیون گردشگری  نایب 
هنر  معرفی  و  هنر  با  رابطه  در  اینکه  بر  تاکید  با  کرمان 
استان کرمان غفلت کرده ایم افزود: این غفلت آسیب های 
بسیار جبران ناپذیری به بدنه هنری و اشتغال این استان 

زده که قطعا در آینده این تبعات نیز بیشتر خواهد شد.
استان  بازرگانی  اتاق  رییس کمیسیون گردشگری  نایب 
کرمان با اشاره به اینکه این نگاه و رویکرد عمیق به آثار 
هنری و سنتی در کشور ما وجود ندارد افزود: متاسفانه در 
این میان یک خالء آموزشی و فرهنگی وجود دارد که باید 

نگاه ویژه تری به آن داشته باشیم.
سخن آخر

وقتی به سخنان منتقدان و کارشناسان نگاهی بیندازیم 
متوجه می شویم که جامعه نسبت به هنر شناخت کافی 
ندارد و همین موضوع موجب بی مهری و فقدان حمایت 
براقداماتی  به نظر می رسد عالوه  از صنایع دستی است. 
که  باید در زمینه تبلیغ و بازار یابی صنایع دستی صورت 
بگیرد دولت نیز برای رونق صنایع دستی از ایده های نو 
تاب  و  پیچ  به جای دغدغه در  و هنرمندان  حمایت کند 
اداری،  به فکر عملی کردن ایده های نو و بکر به همراه 

حفظ اصالت  باشند.

   منتقدان همواره به این نکته اشاره دارند که تعریف درستی از صنایع دستی درفضای 
اقتصادی استان صورت نگرفته است و می گویند؛ عدم اطالع رسانی درست و کامل 
نسبت به این موضوع باعث شده تا ظرفیتی که می تواند درسطح دنیا برای کشورمان 
افتخارآفرینی کند امروز حتی در استان خودمان هم مورد بی توجهی قرار بگیرد. در این 
زمینه شاید سخنان نایب رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان، صادق باشد که 
گفته است: متاسفانه تاریخ صنایع دستی در استان کرمان نداریم و حتی در زمینه حفظ هم 

ضعیف عمل می کنیم و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول(
شــرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان اســتان کرمان در نظر دارد با توجه به مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره شرکت، یک باب 
هتل ویالیی سه ستاره به آدرس: مشهد ـ طرقبه ـ روبروی پمپ بنزین جاده حصار گلستان بعد از پل آهنی سمت راست )هتل سحاب 

طرقبه( را با تشریفات قانونی به اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق مزایده به فروش برساند.
۱- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: یک درصد قیمت پیشنهادی به صورت چک تضمینی  و یا ضمانت نامه بانکی در وجه شرکت 

در پاکت )الف( قرار گیرد.
۲- قیمت پیشنهادی نیز در پاکت )ب( که پاکات به صورت الک و مهر به آدرس دفتر مرکزی کرمان: خیابان سپه - روبروی شهرداری 

مرکزی یا به ناظر هتل فوق )در مشهد( تحویل گردد.
۳- شرکت در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات در هر مرحله و زمان بدون هرگونه قید و شرط مختار است.

۴- پرداخت وجه المعامله حداقل ۲/۳ به صورت نقدی و مابقی در زمان تنظیم سند دریافت خواهد شد.
۵- هزینه های درج آگهی و کارشناسی و قیمت ارزیابی و ... برعهده برنده مزایده است.

۶- به پیشنهادات مبهم، مخدوش، مشروط، فاقد امضاء و سپرده های کمتر از میزان قانونی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۷- اشــخاص حقوقی می بایست دارای کد اقتصادی، شناســه ملی و آخرین تغییرات در روزنامه رسمی بوده و اشخاص حقیقی ملزم به 

ارائه شناسنامه، کارت ملی و سایر مدارک مستند می باشند و نیز تایید می نمایند که هیچ گونه منع قانونی برای انجام معامله ندارند.
۸- چنانچه برنده مزایده حاضر به انجام معامله نشــود ســپرده وی به نفع شــرکت ضبط می گردد و با نفرات بعدی هم به همین ترتیب 

عمل می گردد.
۹- برنده مزایده می بایست مبلغ پیشنهادی را ظرف مدت ۱۵ روز در وجه شرکت پرداخت نماید. در غیر این صورت با نفر بعد قرارداد 

منعقد می گردد.
زمان بازدید و تحویل پاکات: 

- از تاریخ درج آگهی به مدت ده روز کاری جهت بازدید در نظر گرفته شده است.
- تحویل پاکات )الف و ب( از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ لغایت ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ می باشد.

- افتتاح پاکات و اعالم نتایج کمیسیون معامالت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ صورت می گیرد.
ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس های فوق مراجعه یا با شماره تلفن های ۳۲۲۶۱۲۹۶ - ۳۲۲۶۲۳۲۷- ۰۳۴- ۰۹۱۳۳۹۵۷۴۵۷  

)آقای اسدی نماینده شرکت در مشهد( تماس حاصل شود.
شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان
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در سوگ مرگ ملکوتی 
سردار رشید اسالم 
حاج قاسم سلیمانی 

فروغ دیده ما حاج قاسم سلیمانی 
که بود شهره آفاق در مسلمانی 

شراب عشق و شهادت نمود مست او را 
عروج کرد از این خاکدان به آسانی 
نماد قدرت و ایثار بود و عارف مرد 

دلیر و جان به کف، افتخار هر ایرانی 
چه گویمی که سزاوار مدح و تحسینی 

امید ملت ایران و هر مسلمانی 
به کف سالح و به دل مهر رهبر و ملت 

در آسمان وطن جاودانه میمانی 
به هر کجا که عدو فتنه ای نمود بر پای 

تو دفع فتنه نمودی به سهل و آسانی 
شنید داعش نام تو را، به خود لرزید 
چو دیده کهنه حریفی و مرد میدانی 

خدای قادر و منان تو را بیامرزد 
چنین طلب می کند از خدای هر ایرانی 

قسم به خون شهیدان و اشک )آشفته(
به روز حشر تو محشور با شهیدانی 

به قلم 
مهدی زاده کافی 
)آشفته کرمانی(

فرهنگ و ادب

 نسبت شهر و شعر، يک نيم قرن پس از بودلر

موادغذایی مورد نیاز بدن در زمستان

سرویس فرهنگی کرمان امروز
 

که  چیزیست  از  بیشتر  بسیار  شهر  تغییر  سرعِت 
قلِب آدم توانایی درِک تغییرش را داشته باشد. زیسِت 
در  را  شهر  از  تکه هایی  انسان  ذهِن  عجین شده ی 
خیابان  و  بنا  آن  زود  خیلي  و  مي کند  ثبت  حافظه 
مي تواند تخریب شود. اما ذهنِ  انسان خاطرات را به 
کمِک همین تصاویرِ  شهری در یاد سپرده و تغییرشان 
مختل  را  خاطرات  زنده نگه داشتنِ   و  یادآوری  روندِ  

میکند.
معناي  به  تا  بود  دریچه اي  بودلر  شارل  براي  شعر 
کند.  درک  آن  را  روِح  بي واسطه  و  یابد  راه  زنده گي 
همین نگاه او را با زیستي بیش وکم غریب پیوند زد. 
او عاشِق تشویِش دائم و رنج و گم نامي بود و آگاهانه 
نگاه  این  او  نکرد.  انتخاب  را  رفاه  و  ثروت  و  شهرت 
نگاه اش به شهري که دوست داشت.  با  را پیوند داد 
پاریس در شعرهاي بودلر حضوري فعال دارد. خاصه 
از  تکه هاي  به  بارها  پاریسي«  »تابلوهاي  دفتِر  در 
دست رفته ي پاریس فکر مي کند و این تامل هم واره 
با نوعي افسوس هم راه است. افسوِس او عمال متوجِه 
اوسمان  اوژن  ژرژ  که  است  پاریس  نوسازي  طرح 
تغییر  را  پاریس  چهره ي  اوسمان  بود.  کرده  ترسیم 
نتیجه ي  امروزي  پاریِس  نظِم  از  زیادي  بخِش  و  داد 

خوش بین  تغییر  این  به  بودلر  اما  اوست.  شهرسازِي 
نبود. نکته ي مهم درباره ي تغییر پاریس این است که 
پیش از بارون اوسمان و برِج ایفل و نمایش گاِه جهاني، 
گوشه هاي  حافظه ي  که  داشت  بودلر  چون  شاعري 
پراکنده ي شهر را ثبت کند. شهر ابتدا به نوشته هاي 
بودلر نیاز داشت و جایي که تخریِب میداِن کاروزل را 
که به دستوِر لویي چهاردهم بنا شده بود و در دوره ي 
درباره ي  و  نمي کرد  تحمل  را  شد  تخریب  اوسمان 
از  بسیاري  نوشت.  پرسه زني هاي اش  از  خاطره اش 
بودند  مخالف  تغییرات  این  با  فرانسوي  نویسنده گاِن 
و چند دهه پس از مرِگ بودلر امیل زوال و موپاسان و 
الکساندر دوما به ساخِت برِج ایفل هم اعتراض کردند.

امروز  حتا  که  داشت  خود  با  چیزي  بودلر  شعر  اما 
»تابلوهاي  دفترِ   از  »قو«  شعِر  در  او  تازه  است.  هم 
پاریسي« شعرش با خطاب قرار دادِن آندروماک آغاز 

مي کند و عصِر باستان و زماِن حال را مقابِل هم قرار 
مي دهد. آندروماک ناِم تراژدي معروفي ست از راسین، 
که الگوي مادر و هم سر است و در نمایش نامه ای هومر 
و اوریپید هم آمده است. در تکه ای درخشان از شعر، 

بودلر مي نویسد:
ناگاه خاطره ی حاصل خیزم را بارور کرد

آنگاه که از »کاروزل« جدید می گذشتم.
پاریس پیر دیگر نیست )شهِر جدید

افسوس! سریع تر از قلِب آدمی تغییر مي کند(؛
بودلر مساله ی مهمي را مطرح می کند. سرعِت تغییر 
توانایی  آدم  قلِب  که  چیزیست  از  بیشتر  بسیار  شهر 
عجین شده ی  زیسِت  باشد.  داشته  را  تغییرش  درِک 
ذهِن انسان تکه هایی از شهر را در حافظه ثبت مي کند 
بنا و خیابان مي تواند تخریب شود.  و خیلي زود آن 
تصاویرِ   همین  کمِک  به  را  خاطرات  انسان  ذهنِ   اما 
و  یادآوری  روندِ   تغییرشان  و  سپرده  یاد  در  شهری 
شعر  این  میکند.  مختل  را  خاطرات  زنده نگه داشتنِ  
به  داد  گسترش اش  مي شود  که  است  تازه  آن قدر 
پاموک هم  اورهان  امروزي شهرها.  تغییراِت  بسیاري 
در رمانِ  »شوري در سر« با همین مفهوم بازی مي کند 
و رشِد حاشیه هاي شهِر استانبول را نشان مي دهد و 
تغییری که شهر تنها در چند دهه از سر مي گذرانده 
با آوردِن خطي از  با این تغییر را  و مواجهه ي مولود 

همین شعر نشان مي دهد.
شاعر عمیقا از تغییِر چهره ي شهر ناراضي ست و نگراِن 

پایاِن  در  پرسه هاست.  از  رفتِن حافظه اش  از دسِت 
بخِش اوِل همین شعر، بودلر مي نویسد »پاریس تغییر 
مي کند!  ولي هیچ چیز در عمِق اندوِه من تغییر نکرده 
است! کاِخ نوساز، داربست ها، تخته سخت ها، محله هاي 
و  مي شود/  بدل  استعاره  به  برایم  همه چیز  قدیمي، 

خاطراِت عزیزم از این صخره ها گران بارترند.«
و  مهارت  با  او  بود.  معنا  تمام  به  هنرمندي  بودلر 
زیبایي در نثر و شعر، آزاد بود و مخاطب را با همین 
»جنونِ   در  شایگان  داریوِش  مي کند.  تحریک  شیوه 
و  هدف  هرگونه  از  مستقل  را  بودلر  هنرِ   ُهشیاري« 
غایتي مي داند جز زیبایي و تحریِک حواِس مخاطب 
براي دریافِت این زیبایي. او از زیبایي انساني هم غافل 
نمي شود و »زیبایِي انساني تري را مي جوید که بیش تر 
در فضاي دوزخي ریشه دارد تا فضاي بهشتي.« بودلر 
زیبایي را صرفا در انحصار نیکي و امِر اخالقي نمي داند 
و همین بیرون کشیدِن معنا از دِل مفهوِم »شر« در 
شعِر  به  مدرن  تصویري  پیش  صدوپنجاه ویک سال 
بودلر مي بخشد. شاعري که در سال هاي اخیر در ایران 
هم بسیار مورد توجه قرار گرفته و هم درباره ي او آثار 
مهمي نوشته و ترجمه شده و هم شعرهای مهم اش 
منتشر شده و با این حال هنوز پله هاي زیادي مانده 
بودلر  پي یر  شارل  که  دل فریبي  مفهوِم  و  تصویر  تا 

مي دهد را بهتر درک کنیم.

منبع: روزنامه سازندگی

سرویس علم و سالمت کرمان امروز

فرایندهای  و  عملکردها  از  مهمی  مجموعه  انسان  بدن  ایمنی  سیستم 
مختلف است که ارگانیسم ها و عوامل بیماری زا را تحت کنترل دارند.

غیر  ذاتی  ایمنی  است:  دفاعی  دو سیستم  دارای  بدن  ایسنا،  گزارش  به 
خاص و ایمنی خاص اکتسابی.

قرار  مورد حمله  را  موارد خطرزا  تمامی  ایمنی  از سیستم  مرحله  اولین 
می دهد درحالیکه بخش دوم تنها برای هدف های خاصی طراحی شده اند.

با موانع فیزیکی همچون پوست آغاز شده  عملکرد سیستم دفاعی بدن 
و شامل پروتئین های ضد میکروبی می شود که عامالن عفونت زا را از بین 
می برند. سلول ها نیز دیگر عامل دفاعی هستند که سلول های حامل عوامل 

بیماری زا را مورد حمله قرار می دهند.
خوب،  خواب  سالم،  وزن  داشتن  روزانه،  ورزش  سالم،  غذاهای  مصرف 
رعایت بهداشت و کاهش استرس از جمله عوامل کلیدی در حفظ و تقویت 

سیستم ایمنی بشمار می آیند.
می کند.  تغذیه  را  ایمنی  سیستم  مغذی،  مواد  از  سرشار  سالم  غذاهای 
برخی از ریز مغذی ها هستند که با سالمت سیستم ایمنی ارتباط دارند و از 

آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 DNA تولید کننده  آنزیم های  این ماده مغذی در فعال سازی  - روی: 
تنبل  تخمه کدو  و   ماهی، خشکبار  قرمز،  ماست، گوشت  دارد.  مشارکت 

منابع غنی از ماده معدنی "روی" به حساب می آیند.
اکسیداتیو حفظ  برابر آسیب های  را در  بدن  ماده مغذی  این  - سلنیوم: 
گل  تخمه  کنجد،  دانه  تخم مرغ،  گاو،  شیر  دریایی،  غذاهای  می کند. 
غنی  منابع  از جمله  سیر  و  بروکلی  کلم  اسفناج،  کلم،  گردو،  آفتابگردان، 

سلنیوم هستند.
- آهن: این ماده مغذی مسئول جابجایی آهن در بدن است که در گوشت، 

اسفناج، سبزیجات با برگ های سبز و تخمه کدو حلوایی وجود دارد.
- مس: مس در کنار آهن گلبول های قرمز خون را تشکیل می دهد. غالت، 

به  ماده  این  از  آلوها منبع غنی  و  با برگ های سبز  خشکبار، سبزیجات 
حساب می آیند.

- اسید فولیک: این ماده به شکل گیری DNA و RNA کمک می کند. 
منابع  از  و تخم مرغ  آفتابگردان، غالت  برگ های سبز، تخمه  با  سبزیجات 

آن هستند.
- ویتامین A: این ویتامین سیستم ایمنی و التهابی را حمایت می کند. 
سیب زمینی شیرین، سبزیجات و میوه های قرمز و نارنجی رنگ و سبزیجات 

با برگ های سبز از منابع غنی این ویتامین به حساب می آیند.
- ویتامین C: این ویتامین بهترین آنتی اکسیدان است و بدن را در برابر 
رادیکال های آزاد حفظ می کند. مرکبات و آناناس از مواد خوراکی حاوی 

این ویتامین هستند.
که  است  مهم  آنتی اکسیدان های  دیگر  از  ویتامین  این   :E ویتامین   -
رادیکال های آزاد را از بین می برد. تخمه آفتابگردان، بادام، بادام زمینی و 

اسفناج منابع خوراکی این ویتامین به حساب می آیند.

آگهی تغییرات شرکت پاک لعل مهر شرکت سهامی خاص به 
استناد  به   10630178580 ملی  شناسه  و   11862 ثبت  شماره 
اعضاء  الف- سمت  صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/07/15 
هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم فیروزه رشید فرخی 
به کد ملی 2992454524 سمت رئیس هیئت مدیره آقای شهریار رشید فرخی 
به کد ملی 2980314021 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم نازنین رشید 
فرخی به کد ملی 2993747592 به سمت عضو هیئت مدیره خانم فیروزه 
رشید فرخی به کد ملی 2992454524 به سمت مدیرعامل ب- امضاء اوراق 
و اسناد تعهد آور از جمله چک ، سفته و برات با دو امضا از سه امضا هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و اوراق عادی و سایر نامه های 
اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ج-مدیرعامل با 
رعایت قوانین جاری و اساسنامه شرکت مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد 
. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )737088(

خاص  سهامی  شرکت  مهر  لعل  پاک  شرکت  تغییرات  آگهی 
به   10630178580 ملی  شناسه  و   11862 ثبت  شماره  به 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد 
برای مدت  ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت  اعضاء  الف-   1398/07/15
باقیمانده انتخاب گردیدند: خانم فیروزه رشیدفرخی به کد ملی 2992454524 
آقای شهریار رشید فرخی به کد ملی 2980314021 خانم نازنین رشیدفرخی 
به کد ملی 2993747592 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )737087(

بوتیا  پاک  انرژی  پژوهان  آینده  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   16026 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   14008291755
در  - محل شرکت   1 : اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات   1398/05/26
واحد ثبتی کرمان به آدرس استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، 
شهر کرمان، محله شهرک شهید باهنر ، بزرگراه امام رضا ، کوچه بحر العلوم 1 ، 
پالک 0 ، طبقه همکف با کدپستی 7618776831 تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. -2کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و 
قراردادها و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مشترک مدیرعامل و نایب رئیس 
هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )735296(

فناور مثلث  فناوری خالق  تاسیس شرکت سهامی خاص گروه 
ملی  شناسه  به   16517 ثبت  شماره  به   1398/10/22 درتاریخ 
14008913487 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
تولید   ، الکترونیک  تجارت   ،  )ITSM( اطالعات  فناوری  خدمات  :مدیریت 
محصوالت فناوری محور 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 بلوار جهاد ، کوچه 24 
آذر 27 ، کوچه جنوبی 1 ، پالک 138 ، طبقه همکف کدپستی 7619748699 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 5000000 ریال نقدی منقسم 
به 500 سهم 10000 ریالی تعداد 500 سهم آن بی نام عادی مبلغ 5000000 
ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 45294 مورخ 1398/10/05 
نزد بانک ملت شعبه قائم)عج( کرمان با کد 45294 پرداخت گردیده است اعضا 
هیئت مدیره خانم معصومه خدادادی بری به شماره ملی 2980042730و به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مرضیه خدادادی بری به 
شماره ملی 2980933155و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم 
میترا خدادادی بری به شماره ملی 2981026951و به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 2 سال خانم پوران اسالمیخواه به شماره ملی 3071733641و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فرزانه خواجوئی راوری به شماره ملی 
5350003348و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 

شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه 
نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای 
رضا عرب زاده فرخی به شماره ملی 3040184695 به سمت بازرس علی البدل 
به مدت یک سال مالی آقای محمود حسینی به شماره ملی 3050107103 به 
سمت بازرس اصلی به 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 )735294(

درتاریخ  اورنگ  بام  آخیز  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
ملی  شناسه  به   16515 ثبت  شماره  به   1398/10/22
14008911637 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:تاسیسات و نگهداری ساختمان و ماشین آالت ، آشپزخانه و رستوران ، خدمات 
عمومی ، خدمات فضای سبز و باغبانی و تامین نیروی انسانی. کلیه امور مربوط به 
توسعه بازسازی خطوط انتقال آب و شبکه های توزیع و انتخابات آب مشترکین 
و احداث حوضچه های شیرآالت آب . انجام امور خدماتی آب و فاضالب شامل 
قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین وصول مطالبات مربوط به ادارات و انجام 
اتفاقات شبکه های توزیع و انتقال آب ، نگهداری سایت های تولید و توزیع آب 
و کارهای خدماتی ادارات شامل تنظیف آبدارخانه، انجام امور مربوط به نقلیه 
موتوری شامل تهیه خودرو مناسب جهت ماموریت داخل شهری . جمع آوری 
ساختمان های قدیمی و احداث ساختمان های جدید طراحی و نظارت محاسبه 
فنی و اجرای امور مربوط به ساختمان ها شامل چوبی ، اجری ، بتنی ، فلزی و 
سنگی و اجرای حصار مربوطه به آنها 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 شهرک مطهری 
، ایثار 11 ، کوچه 6 متری ، کوچه ایثار 11 ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 
7617966453 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال 
نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 
1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 3280/131 مورخ 
1398/10/11 نزد بانک بانک صادرات ایران شعبه استاد علی اکبر صنعتی با کد 
3280 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای سلمان رحیم پورمرادی 
به شماره ملی 3120230375و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای علی رحیم پور مرادی به شماره 
ملی 3120309176و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم 
فرشته رحیم پورمرادی به شماره ملی 3130065253و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 2 سال 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 مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد خواجوئی راوری به 
شماره ملی 2980852341 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای 
حداد دردانه به شماره ملی 3120240451 به سمت بازرس علی البدل به 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 )734314(

رفسنجان شرکت  بهبود سالمت حکیم  تغییرات شرکت  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت 3531 و شناسه ملی 14007551896 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1398/09/12 : - اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. - صنایع مس افق کرمان با شناسه ملی 10630061317 
- حکیم مس با شناسه ملی 10860521523 - فنی و مهندسی و خدماتی 
همگامان مس با شناسه ملی 10860546109 - ارفع سازان کرمان با شناسه 
ملی 10860231529 - جواد متین به شماره ملی 3051955736 اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

رفسنجان )734303(

رفسنجان شرکت  بهبود سالمت حکیم  تغییرات شرکت  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت 3531 و شناسه ملی 14007551896 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/09/12 : - آقای 
سیدجواد مرتضوی یک به شماره ملی 2993317296 به نمایندگی 
از شرکت حکیم مس با شناسه ملی 10860521523 به سمت رئیس هیئت 
مدیره - آقای جواد متین به شماره ملی 3051955736 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره - آقای بهبود ساردوئی نسب به شماره ملی 3178920374 به 
نمایندگی از شرکت صنایع مس افق کرمان با شناسه ملی 10630061317 به 
سمت عضو هیئت مدیره - آقای مجید نوریان به شماره ملی 0066785545 
به نمایندگی از شرکت فنی و مهندسی و خدماتی همگامان مس با شناسه ملی 
10860546109 به سمت عضو هیئت مدیره - آقای سیدمحمدحسین سید 
باقری به شماره ملی 3040005901 به نمایندگی از شرکت ارفع سازان کرمان 
با شناسه ملی 10860231529 به سمت عضو هیئت مدیره - آقای جواد متین 
به شماره ملی 3051955736 به سمت مدیرعامل - کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و بانکی و تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت 
و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد 
. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری رفسنجان )734302(

تاسیس شرکت سهامی خاص پخش نوآوران بادرام اردیبهشت درتاریخ 
1397/09/10 به شماره ثبت 15805 به شناسه ملی 14007974670 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید و توزیع و پخش و 
فروش انواع داروها و مواد بیولوژی مخصوص دام و طیور ، تولید محصوالت کشاورزی 
تولید   ، تولیدکنندگان کشاورزی  نیاز  تامین  قبیل  از  به کشاورزان  ارائه خدمات  و 
محصوالت دامی و کشاورزی.مسطح نمودن زمین های کشاورزی ، صادرات و واردات 
، تولید و بسته بندی ، فرمولیزاسیون و توزیع و فروش انواع سموم دفع آفت ها و 
 ، امر ساخت سردخانه و مجتمع های کشاورزی  به  ، تصدی  بیماری های گیاهی 
مجتمع پرورش حیوانات و آبزیان ، واردات محصوالت کشاورزی از قبیل بذر، پیاز ، 
قلمه ، پیوند ، ریشه ، میوه ، نهال یا تخم گیاهان ، کاشت و داشت و برداشت کلیه 
محصوالت زراعی و باغی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان - شهرستان 
بیمارستان  شریعتی-کوچه  خیابان  کرمان-محله  شهر   - مرکزی  بخش   - کرمان 
 7614614197 کدپستی  همکف-  -78طبقه  سینا-پالک  ابن  ارجمند-خیابان 
به  از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم  سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال 
توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 019/408/161 مورخ 1397/07/18 نزد 
بانک بانک کشاورزی شعبه شعبه منابع طبیعی با کد 2089 پرداخت گردیده است 
اعضا هیئت مدیره خانم رضوان نکوئی شجاع به شماره ملی 1287676332و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای پویان 
ساالری به شماره ملی 1288206021و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
خانم ژیال بحرینی به شماره ملی 3091195309و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه 
با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای مرتضی 
احمدی نژاد فرسنگی به شماره ملی 2980406422 به سمت بازرس علی البدل به 
مدت یک سال مالی خانم ندا اخوتی به شماره ملی 2992739588 به سمت بازرس 
اصلی به 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 )732537(

قائم  فردانگر  طب  بنیان  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
ملی  شناسه  به   16226 ثبت  شماره  به   1398/05/23 درتاریخ 

14008540727 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:خرید و فروش ، تعمیر و واردات و صادرات تجهیزات پزشکی ، اخذ 
نمایندگی از شرکت های معتبر داخلی و خارجی ، ایجاد شعب ، اخذ 
تسهیالت از بانک ها و موسسات مالی معتبر 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 خیابان 
شریعتی ، خیابان دکتر شریعتی ، چهارراه ولی عصر ، پالک 0 ، مجتمع اطلس ، 
طبقه دوم ، واحد واحد 305 کدپستی 7614613938 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 
آقای محمدعرفان باقری به شماره ملی 2981856413 دارنده 100000 ریال 
سهم الشرکه خانم باران باقری به شماره ملی 2982829495 دارنده 100000 
ریال سهم الشرکه آقای محسن باقری به شماره ملی 3050568496 دارنده 
510000 ریال سهم الشرکه خانم فاطمه صادقی به شماره ملی 3110220113 
دارنده 290000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محسن باقری به 
شماره ملی 3050568496و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
ملی  به شماره  فاطمه صادقی  نامحدود خانم  به مدت  مدیرعامل  به سمت  و 
3110220113و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 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 
مدیرعامل ) محسن باقری ( 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 )732536(

سهامی خاص  البرز شرکت  رایان  کارن  تغییرات شرکت  آگهی 
به   14005179235 ملی  شناسه  و   13842 ثبت  شماره  به 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد 
1398/07/23 : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند : - آقای 
محمدمهدی محمودآبادی به شماره ملی 3070160026 تا تاریخ 1400/07/23 
- آقای مهدی عبدل زاده دشتخاکی به شماره ملی 3090730634 تا تاریخ 
1400/07/23 - خانم نغمه معین زاده به شماره ملی 2993703005 تا تاریخ 
1400/07/23 - آقای امیررضا دادخواه به شماره ملی 2991542942 به عنوان 
بازرس اصلی و آقای علی طاهر به شماره ملی 2994045087 به عنوان بازرس 
علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )732534(

خاص  سهامی  شرکت  البرز  رایان  کارن  شرکت  تغییرات  آگهی 
استناد  به   14005179235 ملی  شناسه  و   13842 ثبت  شماره  به 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/07/23 : - آقای محمد مهدی 
محمودآبادی به شماره ملی 3070160026 به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای 
مهدی عبدل زاده دشتخاکی به شماره ملی 3090730634 به سمت نائب رئیس 
به سمت  ملی 2993703005  شماره  به  زاده  معین  نغمه  خانم   - مدیره  هیئت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره – عضو اصلی - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء رئیس هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )731672(

آگهی تغییرات شرکت زرین تاب کرمان شرکت سهامی خاص 
به استناد  به شماره ثبت 6118 و شناسه ملی 10630125891 
سمت  الف-تعیین  مورخ 1398/10/04  مدیره  هیئت  صورتجلسه 
مدیران : آقای محمدرضا صافی به شماره ملی 2992815780 به 
سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای حسن علی احمدی به شماره ملی 
2990392076 به سمت رئیس هیئت مدیره خانم مونس سجادیان به شماره 
ملی 2992721646 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ب-کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی 

و نامه های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )731669(

به  تندرست طب شرکت سهامی خاص  امین  تغییرات شرکت  آگهی 
شماره ثبت 14346 و شناسه ملی 14005903754 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/10/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 آقای 
منصور راجی زاده به شماره ملی 2992843040 به سمت رئیس هیئت 
مدیره - آقای حامد شریفی سیرچی با کد ملی 2992900125 به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره - آقای محمد امین مرادی کر به شماره ملی 2980715451 به سمت 
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل -2کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل 
با امضای  ورئیس هیات مدیره مجتمعا و مهر شرکت و سایر مکاتبات و اوراق عادی 
مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد 

و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )731663(

سهامی  شرکت  کرمان  تاب  زرین  شرکت  تغییرات  آگهی 
به  ملی 10630125891  و شناسه  ثبت 6118  به شماره  خاص 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد 
1398/10/04 الف- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب 
آقای حسن  ملی 2992815780  به شماره  آقای محمدرضا صافی  گردیدند: 
علی احمدی به شماره ملی 2990392076 خانم مونس سجادیان به شماره 
ملی  شماره  به  سروستانی  طهماسبی  عارف  ب-آقای   2992721646 ملی 
2992614955 به سمت بازرس اصلی و آقای امیر احمدی رق آبادی به شماره 
مالی  برای مدت یک سال  البدل  بازرس علی  به سمت  ملی 2980346179 
انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )731662(
آگهی تغییرات شرکت امین تندرست طب شرکت سهامی خاص 
استناد  به  ملی 14005903754  شناسه  و  ثبت 14346  شماره  به 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/10/10 
یک  یگانه  محمدحسین  آقای   1-  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
یگانه  بازرس اصلی و خانم مرجان  به شماره ملی 2992945706 بسمت  حرف 
یکسال  بمدت  البدل  علی  بازرس  بسمت  ملی 2992574457  کد  با  یک حرف 
انتخاب گردیدند. -2 اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب 
حامد  آقای  و  ملی 2992843040  به شماره  زاده  راجی  منصور  آقای  گردیدند: 
شریفی سیرچی با کد ملی 2992900125 و آقای محمد امین مرادی کر به شماره 
ملی 2980715451 -3 روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های 
شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )731649(
سهامی  شرکت  پویا  معدن  نوین  پوالد  شرکت  تغییرات  آگهی 
خاص به شماره ثبت 16399 و شناسه ملی 14008765212 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/10/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت در واحد ثبتی کرمان 
به آدرس استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله 
خواجوی کرمانی ، کوچه فردوسی 4 ، خیابان فردوسی ، پالک 0 ، طبقه اول با 
کد پستی 7613655897 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 )731648(
سهامی  شرکت  ارگ  شایان  ارتباطات  شرکت  تغییرات  آگهی 
به  ملی 10630126913  و شناسه  ثبت 6220  به شماره  خاص 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد 
ملی  شماره  به  راینی  میرزائی  غالمرضا  آقای   -  :  1398/10/11
4829908165 به سمت بازرس اصلی و آقای احمد میرزائی راینی به شماره 
مالی  برای مدت یک سال  البدل  بازرس علی  به سمت  ملی 4829918683 
انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروزجهت نشر آگهی های شرکت 
انتخاب شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال1397 مورد 
تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری کرمان )728491(
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تحلیلی بر عملیات ثامن االئمه )ع(
سرویس تاریخ و حماسه کرمان امروز

و  صف  شکن  رزم آوران  حکایت  تاریخ،  صفحات  زدن  ورق  و  بازخوانی 
دلیرمردان تهمتنی است که حماسه سازان تاریخ معاصر این سرزمین هستند.

حکایت عشق و ایمان، آتش و خون مردانی است که در پهن دشت ایران 
اسالمی به دفاع در مقابل بعثیان متجاوز فرصت طلب برخاستند.

پاسداران  غیور، سپاه  ارتشیان  و وحدت  رشادت، همدلی  حکایت صالبت، 
سلحشور و بسیجیان مخلص و نیروهای مردمی فداکار ایران اسالمی است.

دفاع ما دفاع مقدس مردمی بود که تمامی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ایران اعم از ارتش، سپاه پاسدارن انقالب اسالمی، نیروهای بسیج و نیروهای 
داوطلب مردمی از همه اقشار مختلف پزشک، معلم، دانشجو، نیروهای فنی، 
روحانی و عشایر، در کنار هم درطول هشت سال دفاع مقدس با رعایت وحدت 
به  فرماندهی در عملیات های مشترک، پیروزی های بزرگ و موفقیت آمیزی 

دست آوردند که برخی از آنها در تاریخ جنگ های دنیا بی  نظیر بود.
یکی از ریشه های جنگ ایران و عراق اختالف های مرزی و سرحدات بین دو 
کشور است که با بررسی ریشه های این تجاوز، درمی یابیم که چگونه در هر 

برهه از زمان ردپای استعمار انگلیس در هر فتنه ای مشاهده می شود.
ایران و  به زمان تأسیس سلسله صفویه در  ایران و عراق  اختالفات مرزی 

امپراتوری عثمانی)ترکیه امروزی( بر می گردد.
امپراتور عثمانی بر چند کشور عربی و بخش های بزرگی از مناطق کردستان 
عراق، سوریه اردن و عربستان تسلط داشت و کشور عراق گاهی در حاکمیت 

ایران و گاهی درحاکمیت دولت عثمانی بود.
درپی مشکالت داخلی و خارجی ایران و حل نابسامانی های برجا مانده از 
گذشته، رژیم بعثی عراق از فرصت استفاده کرده از تاریخ ۱۳ فرودین  ماه 
۱۳۵۹ لغایت ۳۰ شهریورماه ۱۳۵۹ جمعاً ۶۳۶ مورد تجاوز زمینی، هوایی و 

دریایی به مرزهای جمهوری اسالمی ایران انجام داد.
گسترش این حمالت در دوره های مختلف ما را به این نتیجه می رساند که 
عراق برنامه ریزی دقیق و از پیش تعیین شده برای حمله به ایران داشته است.

تعدادی از تجاوزات در سال های ۱۳۵۸ و تا آخر شهریورماه سال ۱۳۵۹ به 
شرح زیر می باشد.

جمهوری  حریم  و  قلمرو  به   ۱۳۵۸ سال  در  صدام  بعثی  رژیم  تجاوزات 
اسالمی ایران

سه ماهه اول ۱۳۵۸ : ۱۴ مورد تجاوز به خاک ایران
سه ماهه دوم ۱۳۵۸ : ۱۱ مورد تجاوز به خاک ایران
سه ماهه سوم ۱۳۵۸: ۲۶ مورد تجاوز به خاک ایران

سه ماهه چهارم ۱۳۵۸: ۳۴ مورد تجاوز به خاک ایران
جمهوری  حریم  و  قلمرو  به   ۱۳۵۹ سال  در  صدام  بعثی  رژیم  تجاوزات 

اسالمی ایران:
سه ماهه اول ۱۳۵۹: ۱۴۲ مورد

سه ماهه دوم ۱۳۵۹ : ۴۱۰ مورد
فرماندهان و رده  های اطالعاتی ارتش به مسئولین کشور و حتی به نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی در خصوص آمادگی و تحرکات دشمن برای تجاوز به 
ایران، گزارشات و هشدارهای الزم را چند ماه قبل از تجاوز دشمن داده بودند، 
ولی توجه کافی و الزم به این هشدارها نشد و حتی مانع از جابجایی و اعزام 

یگان  های ارتش به مناطق مرزی تحت کنترل ژاندارمری شد.
به طوری که برخی یگان  های ارتش ۲۰ روز پس از شروع تجاوز دشمن 
باتوجه به کمبود امکانات ترابری و جاده ای کشور خود را به مناطق درگیر 

رساندند.
صدام رئیس جمهوری وقت عراق در ۲۶ شهریورماه ۱۳۵۹ عهدنامه مرزی 
و حسن همجواری را که در سال ۱۳۵۴ )۱۹۷۵میالدی( در الجزایر منعقد 
شده و به تایید مجامع بین المللی رسیده بود، زیرپا گذاشت و آن را پاره کرد.

سه روز بعد، ارتش رژیم بعثی صدام بدون اعالن جنگ، در ساعت ۱۳:۳۰ 
ایران حمله کرد و  به  از طریق زمین، هوا و دریا  روز دوشنبه ۱۳۵۹/۶/۳۱ 

بخشی از خاک ایران را اشغال کرد.
بدین ترتیب، جنگ تحمیلی عراق علیه ایران آغاز شد و این جنگ بیست  
قرن  چهار  از  بیش  مدت  در  که  بود  عیاری  تمام  و  کامل  جنگ  وپنجمین 
همسایگی بین ایران و امپراتور عثمانی)ترکیه( و عراق کنونی به وقوع پیوست.

صدام در حال و هوای جنگ ۶ روزه اعراب و اسرائیل، تهاجم سرتاسری خود 
را با ارتش تا دندان مسلح به داخل خاک ایران بدون اعالن جنگ آغاز کرد.

و  تصرف  را  استان خوزستان  می تواند  می کرد،  تصور خیال  این  با  دشمن 
ضمیمه خاک خود کند. تجاوز دشمن به هشت سال جنگ خونین انجامید و 
این درحالی بود که به علت پراکندگی یگان  های ارتش در سایر نقاط کشور 
از جمله کردستان، گنبد و شرق کشور برای برقراری نظم و امنیت و مقابله 
از  با ضدانقالب، در روزهای نخست جنگ تحمیلی دشمن تنها یگان  هایی 
پیاده تیپ۸۴ خرم آباد  لشکر۸۱ زرهی و لشکر۹۲ زرهی و گروه رزمی۱۸۲ 
را در مقابل خود داشت که استعداد کل این یگان ها کمتر از۵۰ درصد بود، 
نیروی زمینی ارتش با همین عناصر موجود و همراهی مردم آنچنان مقاومت 
دلیرانه ای در مقابل ارتش تا دندان مسلح عراق به نمایش گذاشت که دشمن 

را مات و مبهوت مقاومت و پایداری خود کرد.
تأخیری  عملیات  درآوردن  اجرا  به  با  منطقه  در  ارتش  موجود  یگان  های 
توانستند در  نقاط مختلف کشور  از سایر  ارتش  تا رسیدن سایر یگان  های 
موقعیت مناسب پدافندی، ارتش متجاوز عراق را از ادامه پیشروی بیشتر به 
باز دارند و به  جز در محدوده خرمشهر  از پیش تعیین شده  سوی اهداف 

پدافند  اتخاذ  به  ناگزیر  مناطق،  در سایر  روز   ۶ از  بعد  و سوسنگرد، دشمن 
اجباری شد و زمین گیر شد، ارتش رژیم بعثی صدام تلفات سنگینی در مدت 
متوجه  صدام  و  بود  شده  متحمل  ایران  ارتش  تأخیری  عملیات  روز   ۶ این 
شد که در محاسبات خود در مورد ارتش ایران اشتباه کرده است، بالفاصله 

تقاضای صلح را پیشنهاد کرد.
تجزیه و تحلیل نظامی نشان می دهد که ارتش عراق به  جز اشغال ناقص 
خرمشهر به  هیچ یک از اهداف تاکتیکی خود دست نیافت و در شرایطی که 
 باید پیشروی خود را ادامه می داد تا به اهداف از پیش تعیین شده خود برسد، 
اما در اثر مقاومت و شدت پایداری نیروهای ایرانی، به  ناچار در بیابان های 
و  شدند  زمین گیر  کرمانشاه  و  ایالم  کوهستانی  مناطق  و  خوزستان  وسیع 
رؤیای صدام حسین به چنان کابوس هولناکی تبدیل شد که هشت سال رژیم 

بعثی را از آن خالصی نبود.
با شعله ور شدن آتش جنگ تحمیلی، ارتش جمهوری اسالمی ایران برای 
و  بعثی  متجاوز  ارتش  سرکوبی  تا  جنگ  هدایت  و  اداره  و  کنترل  برقراری 

پیروزی نهایی، عملیات خود را شامل بر سه مرحله کلی اجرا کرد.
همه  در  دشمن  پیشروی  سریع تر  هرچه  کردن  متوقف  اول:  مرحله   -  ۱
امکانات مناسب  آوردن  به  دست  و  نیروهای پشتیبانی  تا رسیدن  محورها، 

برای دفع تجاوز ارتش عراق.
در مرحله اول، بین هفت تا ۱۰ روز اولیه جنگ، ارتش جمهوری اسالمی 
ایران با وجود تمام محدودیت ها و کاستی های خود و درگیر بودن در جبهه 
داخلی، با کسب روحیه از حمایت مردم رشید و شهیدپرور ایران، موفق شد 
نیروهای متجاوز دشمن را در سرتاسر جبهه ها ناگزیر به اتخاذ حالت پدافندی 

کرده و پیشروی او را سد کنند.
به  طوری که در پایان ۶ روز اول جنگ صدام حسین با اظهار اینکه ما به 
مخاصمه،  ترک  برای  را  خود  آمادگی  و  یافته ایم  دست  خود  نظامی  اهداف 
مشروط به پذیرش شرایط عراق از سوی ایران اعالم کرد )نشانه های شکست 

حمله برق  آسای عراق هویدا شد(.
در روز ششم مهرماه ۱۳۵۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ای به  
شماره ۴۷۹ خود را صادر کرد و از ایران و عراق خواست از توسل به جنگ 
صدام  جنگ  روز  هفتمین  در  بپذیرند  را  میانجیگری  پیشنهاد  و  خودداری 
حسین خواستار آتش بس فوری شد و این درحالی بود، بخش از مناطق غربی 

ایران را اشغال کرده بود.
۲ - مرحله دوم: پدافند در مقابل دشمن و اقدام به بازسازی نیروهای خودی 
برای کسب آمادگی حمله متقابل و اجرای تک های محدود و سلب آسایش از 

دشمن به  منظور خسته کردن و کاهش توان رزمی دشمن.
در دومین مرحله عملیات ارتش جمهوری اسالمی ایران که تقریباً یک ماه 
بازسازی و کسب  به  منظور  ارتش  نیروهای  آغاز شد،  از شروع جنگ  پس 
آمادگی الزم برای حمله متقابل در مقابل نیروهای عراقی به وضعیت پدافند 
تجهیز  و  انسانی  نیروی  بازسازی  در  زمینی  نیروی  زمان  این  در  درآمدند. 

نیروهای رزمی اقدامات مناسب و قابل توجهی کرد.
بازگشت  و  ذخیره  نیروهای  احضار  وظیفه،  سربازان  ساله  لغو خدمت یک 
برخی از افسران و درجه داران رها شده از خدمت به صفوف ارتش جمهوری 
اسالمی ایران، تغییر در انتصابات و بهبود سیستم فرماندهی و برقراری انضباط 

از جمله اقداماتی بود که به بهبود وضعیت ارتش انجامید.
این مرحله حدود یک سال طول کشید و ارتش عالوه بر تالش در بازسازی و 
افزایش توان و آمادگی رزمی خود، طی دستورالعملی به قرارگاه های عملیاتی 
توانایی های  و  امکانات  با  کرد  ابالغ  شمال غرب  همچنین  و  غرب  و  جنوب 
تک  دشمن  پدافندی  مواضع  و  خطوط  به  مناسب  فرصت  در  خود  موجود 

کرده، خواب را از چشم دشمن ربوده و دشمن را خسته، فرسوده و پشیمان 
از تجاوز کنند و روحیه سازش ناپذیری و عدم پذیرش اشغال سرزمین خود 
را به دشمن نشان داده و با وارد کردن ضربات پی درپی، تلفات و خسارات و 

ضایعات به دشمن تحمیل نماید و دشمن را به تحلیل برند.
۳ - مرحله سوم: اجرای حمالت متقابل برای آزادسازی مناطق اشغالی و 

انهدام نیروهای متجاوز بود.
مرحله سوم اجرای عملیات، آفندی بزرگ و گسترده علیه نیروهای متجاوز 

و آزادسازی مناطق اشغالی در سطح وسیع بود.
زمینی  نیروی  خراسان  لشکر۷۷  توسط  که  بزرگ  آفندی  عملیات  اولین 
ثامن  آفرین  غرور  عملیات  شد،  اجرا  و  طراحی  مهرماه۱۳۶۰  در  ارتش 

 االئمه)ع( است.
اسالمی  جمهوری  به  گسترده  هجوم  در  عراق  ارتش  مهم  اهداف  از  یکی 
ایران تصرف جزیره آبادان بود زیرا عراق با اشغال این جزیره می  توانست 
بر اروندرود و شمال خلیج فارس تسلط یابد. اهمیت این مسئله نقش مهم 
منطقه ویژه خرمشهر و جزیره آبادان را روشن کرده و به عبارتی می  توان 
گفت که حفظ این منطقه و جلوگیری از اشغال آن توسط نیروهای عراقی به  

نوعی سرنوشت جنگ را مشخص کرد.
علیرغم برتری کامل نیروهای دشمن، ایستادگی و مقاومت نیروهای مسلح 

جمهوری اسالمی ایران و نیروهای مردمی مانع سقوط سریع خرمشهر شد.
دشمن پس از برخورد با مقاومت سرسختانه نیروهای خودی ضمن محاصره 
خرمشهر در شمال و غرب کارون، در ۱۹ مهرماه ۱۳۵۹ با عبور از رودخانه 
کارون در مقابل آبادی مارد واقع در ۱۵ کیلومتری شمال بهمنشیر، محور 
اهواز- آبادان را قطع و در محور ماهشهر- آبادان تالش کرد که از رودخانه 
بهمنشیر نیز عبور کرده و با ورود به جزیره آبادان، خرمشهر را کاماًل محاصره 

و آبادان را اشغال کند.
محاصره آبادان از شرق کارون و استمرار تهدید اشغال آن از سوی نیروهای 
دشمن از جنبه های مختلف سیاسی و نظامی برای کشور ما بسیار خطرناک 

بود.
حساسیت و اهمیت فوق العاده این مسئله سبب شد که نگرانی شدیدی در 
مقامات تصمیم گیر سیاسی و نظامی بوجود آید و در راس همه، رهبر کبیر 

انقالب اسالمی در آبانماه ۱۳۵۹ ضمن ابالغ پیامی فرمودند:
"حصر آبادان باید شکسته شود"

از زمان صدور این فرمان تاریخی تا پدید آمدن توان رزمی مناسب نیروها 
برای اجرای عملیات ثامن االئمه )ع(، تالش های زیادی به عمل آمد که به 
محدود شدن منطقه سرپل دشمن در شرق کارون و خودداری دشمن از ادامه 
تالش برای تصرف جزیره آبادان و یا توسعه در محور اهواز- آبادان و آبادان- 
ماهشهر شد و نیروهای دشمن نتوانستند جزیره آبادان را اشغال و محاصره 

کامل کرده و راه آبی از قسمت شرقی بهمنشیر را برای خود باز نگه دارند.
در اوایل فروردین  ماه۱۳۶۰ لشکر۷۷ پیاده نیروی زمینی ارتش مسئولیت 
منطقه عملیاتی خرمشهر و آبادان را از فرماندهی اروند که تا آن زمان هدایت 

عملیات در منطقه را عهده  دار بود، تحویل گرفت.
لشکر از همان ابتدا ضمن تحکیم مواضع پدافندی و سد پیشروی و تثبیت 
دشمن، جاده ارتباطی منشعب ازمحور ماهشهر- آبادان به جزیره آبادان - به 
نام »جاده وحدت« را با همکاری جهاد سازندگی احداث کرد و مشکل تدارک 
و اصوالً هرگونه تردد به جزیره آبادان را که صرفا از راه دریا انجام می  گرفت 

را برطرف ساخت.
در خردادماه۱۳۶۰ طرح عملیاتی ضربت قرارگاه مقدم نیروی زمینی ارتش 

در جنوب تهیه و منتشر شد.

نیروهای دشمن در منطقه  انهدام  این طرح  ماموریت لشکر۷۷ پیاده در 
در شرق  و  آبادان  ماهشهر-  و سلمانیه، جنوب محور  مارد  آبادی- های  بین 

رودخانه کارون و تامین کرانه شرقی آن بود.
خردادماه۱۳۶۰  اواسط  از  پیاده  لشکر۷۷  ستاد  ماموریت،  این  براساس 
منطقه  در  را  خود  ماموریت  های  و  تهیه  را  خود  ستادی  برآوردهای 
دارخوین)۲۱ خردادماه ۱۳۶۰( و در شمال رودخانه بهمنشیر)۳۱ خردادماه 
۱۳۶۰( با موفقیت اجرا کرد و برای اجرای ماموریت سوم که همان شکست 

حصر آبادان بود، فعالیت  های لشکر از تیرماه۱۳۶۰ آغاز شد.
تالش  های فرماندهی و ستاد برای آمادگی حمله به سرپل دشمن در شرق 
به تهیه طرح  ادامه یافت که منجر  مدت سه ماه  کارون به-طور فعال و به 

عملیاتی ثامن االئمه)ع( در ۱۵شهریورماه ۱۳۶۰شد.
در این عملیات، لشکر ۷۷پیاده، تیپ ۳۷ زرهی شیراز، گردان۲۹۱ و ۲۴۶ 
تانک و گروه رزمی۲۹۱ تانک لشکر۱۶ زرهی قزوین، گردان شناسایی۲۱۴، 
های  یگان    ،۴۴  ،۳۳  ،۲۲ توپخانه۱۱،  های  گروه  ژاندارمری،  گردان۱۰۷ 
مهندسی رزمی، هوانیروز، نیروی هوایی در پشتیبانی عمومی، ۱۰گردان پیاده 

و مانوری از سپاه پاسداران و بسیج مردمی شرکت داشتند.
عملیات ثامن   االئمه )ع( در ساعت ۰۱۰۰ پنجم مهرماه ۱۳۶۰ با رمز »نصر 
من اهلل و فتح قریب« آغاز و در تاریخ ۱۳۶۰/۷/۷ بعد از دو روز نبرد موفقیت 

آمیز به  پایان رسید.
دستاوردهایعملیاتثامناالئمه)ع(

موارد  شامل  کنیم  برشماری  بخواهیم  اگر  را  عملیات  این  نتایج  از  برخی 
زیر است:

اعتماد به نفس و خودباوری در اضمحالل دشمن متجاوز در بین فرماندهان 
و رزمندگان و آحاد مردم شریف ایران، تصرف و تأمین ساحل شرقی رودخانه 
 ۱۵۰ از  بیش  آزادسازی  ساله،  یک  محاصره  از  آبادان  کردن  خارج  کارون، 
کیلومترمربع از اراضی اشغال شده، کشته و زخمی شدن بیش از ۳۰۰۰ نفر 
از نیروهای دشمن، اسارت ۱۷۰۰ نفر از نیروهای دشمن، انهدام ۹۰ دستگاه 
تانک و نفربر و ۱۰۰ دستگاه انواع خودرو، سرنگونی سه فروند هواپیما و یک 
و   ۱۰۰ نفربر  و  تانک  دستگاه   ۱۸۰ تعداد  گرفتن  غنیمت  به  بالگرد،  فروند 
۴۰۰ خودروی سبک و سنگین، سالح سبک و موشک انداز و انواع توپ  های 

صحرایی و ضدهوایی.
در این عملیات مشخص و ثابت شد که هرچه نتایج پیش  بینی طرح  ها 
موفقیت،  باشد،  نظامی  و  علمی  موازین  و  اصول  برمبنای  عملیات  اجرای  و 
و  زیادتر  حاصله  دستاوردهای  و  بیشتر  دشمن  به  وارده  و خسارت  پیروزی 

تلفات انسانی کمتر خواهد بود.
رهبر فقید انقالب اسالمی امام راحل)ره( پس از پیروزی رزمندگان اسالم 
در این عملیات در بخشی از پیام خود فرمودند:» به اسم ملت بزرگ ایران از 

رزمندگان دلیر ارتش و سپاه و دیگر قوای مسلح تقدیر و تشکر می  کنم. «
مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل خامنه  ای)مدظله العالی( در مورد این 
عملیات چنین فرموده  اند:» شکست حصر آبادان پیش قراول پیروزی  های 
همکاری  مظهر  که  بود  عملیاتی  اولین  عملیات  این  بود،  درجنگ  ما  بزرگ 
ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی بود و  کامل ارتش جمهوری اسالمی 
از همانجا هم روند جنگ به شکل پیروزی نیروهای اسالم تغییر پیدا کرد و 
توانستند قدم به قدم دشمن را به عقب بنشانند تا وضع افتخارآمیز امروز را 

به وجود بیاورند. «
ارتش  زمینی  نیروی  پیاده  لشکر۷۷  یگان  های  شجاعانه  نقش  به  باتوجه 
در پیروزی عملیات ثامن االئمه)ع( با تصویب شورایعالی دفاع در تاریخ ۱۱ 

مهرماه۱۳۶۰ نام این لشکر به »لشکر ۷۷پیروز خراسان« تغییر داده شد.
عملیات پیروزمند ثامن  االئمه)ع( اولین عملیات گسترده و بزرگ نظامی از 
آغاز جنگ تحمیلی بود که تأثیرات مهمی از نظر نظامی، سیاسی، اقتصادی، 

اجتماعی و روانی در ایران و منطقه خاورمیانه و جهان به همراه داشت.
منطقی  کارگیری  به   و  اجرا  طراحی،  با  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش 
هوایی،  پدافند  هوانیروز،  هوایی،  نیروی  قبیل  از  موجود،  امکانات  اصولی  و 
توپخانه صحرایی، کاربرد صحیح یگان مهندسی و مخابرات و با درنظر گرفتن 
اصول متقن جنگ در میدان نبرد، به دور از فضا و جو سیاسی موجود، آنچنان 
آثاری از خود به  جای گذاشت که امواج برانگیخته شده از آن، عملیات  های 
بزرگ پیروزمند بعدی را میسر ساخت و برگ زرینی در کارنامه هشت سال 

دفاع مقدس از خود به یادگار گذاشته است.
را در کام ملت و مسئوالن  این پیروزی  سانحه  ای که شیرینی و حالوت 

کشور تلخ کرد روز بعد از این عملیات ۱۳۶۰/۷/۷ بود.
فرماندهان عالی رتبه ارتش و سپاه، هنگام بازگشت به تهران بر اثر سانحه 
هوایی هواپیمای ترابری c-۱۳۰ در حوالی کهریزک تهران به شهادت رسیدند.
در این سانحه سرلشکر ولی اهلل فالحی )رئیس ستاد مشترک ارتش(، سید 
و  ارتش(  هوایی  نیروی  )فرمانده  فکوری  دفاع(، جواد  )وزیر  نامجوی  موسی 
یوسف کالهدوز )قائم مقام سپاه پاسداران( و محمد جهان آرا )فرمانده سپاه 

خرمشهر( به شهادت رسیدند.
طبق فرمایش امام راحل)ره( : » مسلماً خون شهیدان، انقالب و اسالم را 
بیمه کرده است. خون شهیدان برای ابد درس مقاومت به جهانیان داده است 

و خدا می داند که راه و رسم شهادت کور شدنی نیست. «
ویژه  به  مقدس  دفاع  سال  هشت  شهدای  تمامی  خاطره  و  یاد  پایان  در 

فرماندهان و شهدای عملیات ثامن  االئمه)ع( را گرامی می داریم.
روحشان شاد، یادشان گرامی و راهشان پررهرو باد.

منبع:جامجمآنالین
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سرنوشت دختر کندذهن 
پس از گم شدن در پارک

و  داده  آزار  را  ذهن  کند  دختری  است  متهم  که  افغانی  پسر 
دادگاه  در  کرده،  سرقت  را  او  گردنبند  و  همراه  تلفن  گوشی 

کیفری یک استان تهران محاکمه شد.
 تحقیقات پلیس تهران درباره پرونده یک سال قبل و با شکایت 
زنی سالخورده به جریان افتاد. او به پلیس خبر داد که نوه ۲۷ 
ساله اش که شهین نام دارد، گم شده است. او توضیح داد که نوه 
اش کند ذهن است و از یک سال قبل به دنبال جدایی دختر و 
دامادش از هم، با او زندگی می کند. او در شرح گم شدن شهین 
ناپدید  گفت: روز قبل که به پارک رفته بودیم، ناگهان شهین 
شد و نتوانستم او را پیدا کنم. شهین دختری کند ذهن است 

که تنهایی از خانه بیرون نرفته بود و جایی را هم بلد نبود.
بازداشت متهم

گذاشت،  پلیس  اختیار  در  شهین  از  پیرزن  که  اطالعاتی  با 
تحقیقات برای پیدا کردن او به جریان افتاد. همچنین پویشی 
پیدا کردن شهین شکل گرفت  برای  اجتماعی  در شبکه های 
اولین  به دست شد. مأموران پلیس در  او دست  و عکس های 
گام، تماس های شهین را بررسی کردند و فهمیدند که او بعد 
تماس  امیر  نام  به  افغان  مردی  با  مادربزرگش  از  از جدا شدن 
داشته است. مأموران با بررسی تماس های امیر توانستند همان 
در  کند،  سفر  مشهد  به  داشت  قصد  که  حالی  در  را  او  شب 

ترمینال جنوب شناسایی و دستگیر کنند.
خبر  شهین  سرنوشت  از  که  گفت  بازجویی ها  اولین  در  امیر 
ندارد، اما وقتی گوشی تلفن همراه شهین در وسایل او کشف 
شد گفت که با شهین در پارک آشنا شده است. بعد شهین ر ا 
به کارخانه ای در پاکدشت برده و بعد از آن هم او را نزدیک خانه 

مادربزرگش رها کرده و دیگر از او خبری ندارد.
کمک یک شهروند

سه روز بعد از ماجرا و در حالی که تحقیقات ادامه داشت، مردی 
به پلیس خبر داد که شهین را داخل یکی از پارک های شهر 
دیده است. او گفت که عکس شهین را در شبکه های اجتماعی 
دیده و هنگامی که از پارک عبور می کرده او را دیده که روی 
یکی از نیمکت ها نشسته بود. با نشانی هایی که این شهروند 
در اختیار پلیس گذاشت، مأموران راهی محل شدند و شهین را 

به پزشکی قانونی منتقل کردند.
بدن  مختلف  نقاط  در  را  کبودی  آثار  قانونی  پزشکی  گزارش 
شهین و همچنین مورد آزار گرفتن او تأیید کرد. با کامل شدن 
تحقیقات در این باره امیر به اتهام آزار دادن شهین و سرقت 
گوشی تلفن همراه و گردنبند او مجرم شناخته و پرونده برای 
تهران  استان  یک  کیفری  دادگاه  هشتم  شعبه  به  رسیدگی 

فرستاده شد.
ابتدای جلسه دخترکندذهن در جایگاه ایستاد و در شرح ماجرا 
پسری  آنجا  و  رفتم  پارک  به  مادربزرگم  همراه  روز  یک  گفت: 
داد.  به من  را  تلفنش  به من رساند و شماره  را  افغان خودش 
من از پارک خارج شدم و با آن پسر که خودش را امیر معرفی 
مشهد  به  می خواهد  که  گفت  امیر  گرفتم.  تماس  بود،  کرده 
برود و از من خواست که همراهش بروم. گفتم که او باید به 
خواستگاری ام بیاید و با من ازدواج کند تا بتوانم همراهش بروم. 
به کارخانه ای در  با خودش  و  داد  فریب  را  او من  به هر حال 
کار  مشغول  کارخانه  در  می خواهد  که  گفت  و  برد  پاکدشت 
اختیارمان  در  اتاقی  او  و  زد  کارخانه حرف  مدیر  با  امیر  شود. 
گذاشت که شب را استراحت کردیم. امیر آن شب به من تعرض 
کرد و گوشی تلفن همراه و گردنبندم را هم سرقت کرد. بعد هم 
من را به داخل شهر برد و کنار خیابان رها کرد و به دنبال کار 

خودش رفت.
گرسنه  من  داد:  ادامه  می لرزید،  که  حالی  در  کند ذهن  دختر 
بودم و جایی برای رفتن هم نداشتم. از خانواده ام هم خجالت 
می کشیدم تا اینکه پسری سراغم آمد و گفت که نانوا است. من 
ماجرای گم شدنم را به او گفتم. آن پسر هم من را به نانوایی برد 
و جایی در اختیارم گذاشت که شب را ماندم. به من قول داد که 
کمک کند و من را به خانواده ام برساند. من از اینکه خانواده ام 
کتکم بزنند، ترسیدم برای همین از نانوایی فرار کردم و به پارک 
رفتم. در پارک دو پسر جوان سراغم آمدند و علت ناراحتی ام را 
خیلی  آن ها  دادم.  توضیح  برایشان  را  ماجرا  من  کردند.  سؤال 
ناراحت شدند و گفتند که کمکم می کنند و امیر را پیدا و او 
را تنبیه می کنند. یکی از آن ها من را به خانه مجردی اش برد 
و به من رسیدگی کرد. من سه شب را در خانه آن پسر بودم و 
روز ها را به پارک می رفتم تا اینکه مأموران سراغم آمدند و من را 

تحویل خانواده ام دادند.
دختر جوان گفت که من از امیر شکایت دارم و می خواهم که 

به خاطر رفتار بدی که با من داشته به شدت مجازات شود.
درخواست مجازات برای پسر افغان

در ادامه مادربزرگ شهین در جایگاه ایستاد و گفت: من از امیر 
شکایت دارم و از دادگاه می خواهم که او مجازات شود، اما از سه 
پسری که به نوه ام پناده دادند شکایتی ندارم. شاکی ادامه داد: 
شهین سه شب را بیرون خانه سپری کرد و برای پیدا کردن او 
همه خانواده را بسیج کردیم. عکس های شهین در شبکه های 
اجتماعی به اشتراک گذاشته شد تا اینکه با کمک مردی رهگذر 
شهین پیدا شد. او گفته بود که شهین را دیده که وارد خانه ای 
شده و بعد به پارک رفته است. ما کنار آن خانه کشیک دادیم 
که شهین از خانه خارج شد و به پارک رفت و توانستیم او را به 

این صورت پیدا کنیم.
اظهارات متهم

در ادامه متهم افغان در جایگاه قرار گرفت و گفت: من به صورت 
غیرقانونی به ایران آمدم و در مشهد زندگی می کردم. مدتی بود 
که برای پیدا کردن کار به تهران آمده بودم و در پارک بود که با 
شهین آشنا شدم. بعد با هم تلفنی حرف زدیم و به او گفتم که 
می خواهم به مشهد بروم. بعد او را به کارخانه ای در پاکدشت 
بردم و به مدیر آنجا گفتم که شهین نامزدم است. مدیر کارخانه 
را  هم شهین  روز  آن  فردای  گذاشت.  اختیارمان  در  اتاقی  هم 
نزدیک خانه مادربزرگش رها کردم، چون نمی خواست همراهم 
به مشهد بیاید. متهم گفت: من گردنبند و گوشی او را سرقت 
و  بفروشم  تا  گذاشت  اختیارم  در  را  همه  بلکه شهین  نکردم، 
برایش غذا بخرم. هیات قضایی بعد از ختم جلسه وارد شور شد.

خبر

ظریف:   به هیچ عنوان با آمریکا مذاکره نمی کنیم

آخرین مهلت ثبت نام در دوره های بدون آزمون

وزیر خارجه کشورمان اعالم کرد: ما برای مذاکره با 
عربستان سعودی و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس 
خصوص  در  پیشنهادات  ارائه  به  حاضر  و  ایم  آماده 
امنیت در این منطقه به ویژه در تنگه هرمز هستیم و 
پیشنهاداتی برای ایجاد آرامش و صلح در تنگه هرمز 

را نیز ارائه نموده ایم.
در  کشورمان  خارجه  امور  وزیر  ظریف،  جواد  محمد 
بازدید خود از هند و شهر مومبای در جلسه ای تعاملی 
سراسری  انجمن  با  هماهنگی  با  ترایدنت  هتل  در 
 All India Association of( هند  صنعتگران 

Industries( AIAI حضور یافت.
در این جلسه سوباش ِدسای وزیر صنایع سنگین در 
کالنتری  ویِجی  همچنین  و  ماهاراشترا  ایالت  دولت 
مدیر عامل انجمن سراسری صنعتگران هند و رئیس 
مرکز تجارت جهانی در مومبای و همچنین علیخانی، 
نیز  هند  در  ایران  سفیر  چگنی  و  ایران  سرکنسول 

حضور داشتند.
ظریف در سخنان خود ابتدا به تاسیس سرکنسولگری 
جمهوری اسالمی ایران در مومبای به عنوان اولین و یا 
شاید دومین نمایندگی دیپلماتیک میهن مان در خارج 
از هم  پیوند  این  بیانگر  را  نموده و آن  اشاره  ایران  از 

ناگسیختنی دو ملت هند و ایران خواندند.
 ظریف همچنین در اظهارات خود افزود:در چند هفته 
بودیم  تلخی  رویدادهای  شاهد  ]ایرانیان[  ما  گذشته 
سردار  محبوبترین  تروریستی  اقدام  یک  در  آمریکا  و 
کشورمان را به شهادت رساند. تنها در هند در 430 
برنامه  سلیمانی  سردار  شهادت  علیه  کشور  این  شهر 
های اعتراض آمیزی برگزار شد. این اعتراضات بدون 

شد  انجام  ما  سیاسی  و  مالی  حمایت  یا  و  هماهنگی 
از هم  اثبات دیگری در پیوند  نیز خود  این حرکت  و 
ناگسستنی کشور ما با کشور هند و ملت های دو کشور 

است.
زورگویی  و  قلدری  دوران  پایان  به  همچنین  ظریف 
حرکت  و  داشت  تاکید  ابرقدرت  ظاهر  به  کشورهای 
زورگویانه قدرت های خارجی را اشتهایی سیری ناپذیر 
کشورهای  یک  یک  گریبان گیر  تدریج  به  که  خواند 

منطقه و متعاقباً سایر کشورهای جهان خواهد شد.
از  اعم  تجاری  های  همکاری  های  ظرفیت  به  ظریف 
تبادالت تجاری تهاتری و همچنین استفاده از سامانه 
تاکید  یورو  و  دالر  گذاشتن  کنار  برای  روپیه   – ریال 
فشارهای  برای  دالر  از  ها  آمریکایی  افزود:  و  نمود 
جهان  کشورهای  دیگر  و  ایران  مردم  علیه  اقتصادی 
دالری  جنگ  خودشان  قول  به  و  کنند  می  استفاده 
علیه دیگر کشور ها راه می اندازند. جمهوری اسالمی و 
هند نیازی به دالر برای پرداخت بهای کاالها و خدمات 
صادراتی خود به یکدیگر ندارند و ما می توانیم با اتکا 
به ارزهای خود و توانایی های خودمان تراکنش های 

تجاری را انجام دهیم.
برای  ای  بالقوه  های  ظرفیت  وجود  به  همچنین  وی 
همکاری های دوجانبه در حوزه های علمی، دانشجویی 
و مهندسی اشاره کرد و گفت: ایران اکنون رتبه چهارم، 
فارغ  تعداد  بیشترین  با  جهان  کشورهای  فهرست  در 
چندی  و  دارد  را  مهندسی  های  رشته  التحصیالن 
پیش با پشت سر گذاشتن آمریکا به این رتبه رسیده 
است. هند در این فهرست در جایگاه نخست قرار دارد 
با یکدیگر  این حوزه  توانند در  بنابراین دو کشور می 

همکاری کنند.
امکان  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  همچنین  ظریف 
جمهوری  میان  تنش  کاهش  برای  هند  میانجی گری 
اسالمی و آمریکا اظهار کرد: ما به هیچ عنوان در مورد 
قطعنامه  نمود.  نخواهیم  مذاکره  جدید  ای  توافقنامه 
شورای امنیت سازمان ملل در خصوص برنامه ی هسته 
ای ایران 159 صفحه است که احتماالً طوالنی ترین 
قطعنامه سازمان ملل می باشد. اما در صورت آمادگی 
آمریکا برای بازگشت به برجام و توافق های قبلی، هند 

می تواند ایفای نقش نماید.
کشورهای اروپایی نیز برای میانجی گری اعالم آمادگی 
کرده اند. بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس معتقد 
در  شاید  داریم.  نیاز  ترامپ  توافق  به  اکنون  ما  است 
سندرز  توافق  یا  و  واِرن  توافق  امضای  به  نیاز  آینده 
باشد. برجام توافق میان ما و آمریکا و پنج کشور مهم 

دیگر جهان است و خروج یک کشور از آن پذیرفتنی 
نیست.

ظریف در پاسخ به امکان میانجی گری هند برای حل 
سعودی  عربستان  و  اسالمی  جمهوری  میان  اختالف 
سایر  و  سعودی  عربستان  با  مذاکره  برای  ما  گفت: 
کشورهای حوزه خلیج فارس آماده ایم و حاضر به ارائه 
پیشنهادات در خصوص امنیت در این منطقه به ویژه 
در تنگه هرمز هستیم و پیشنهاداتی برای ایجاد آرامش 

و صلح در تنگه هرمز را نیز ارائه نموده ایم.
و  سواالت  تجار،  از  جمعی  ظریف،  سخنرانی  از  پس 
حوزه  در  تجاری،  های  همکاری  زمینه  در  نکاتی 
کشاورزی  محصوالت  پتروشیمی،  گازی،  نفتی،  های 
و جهانگردی و گردشگری مطرح نمودند و وزیر امور 
خارجه کشورمان در این زمینه ها پاسخ و توصیه های 

خود را اعالم کرد.

و  دانشگاه ها  آزمون  بدون  دوره های  تمام  در  ثبت نام 
کاردانی  نور،  پیام  غیرانتفاعی،  عالی  آموزش  موسسات 
کارشناسی 30  به  کاردانی  و  فنی وحرفه ای  نظام جدید 

دی به پایان می رسد.
مرحله تکمیل ظرفیت رشته های تحصیلی صرفاً با سوابق 
پیام نور،  )شبانه(،  دوم  نوبت  روزانه،  دوره های  تحصیلی 
و  دانشگاه ها  خودگردان  پردیس  و  مجازی  غیرانتفاعی، 
امسال 30  آزمون سراسری  در  عالی  آموزش  مؤسسات 

دی ماه پایان می یابد.
این مرحله که از ۲۷ آبان ماه آغاز شده است، با اعالم 
رشته های جدید ادامه دارد و افرادی که متقاضی تحصیل 
آزمون  تحصیلی  با سوابق  تحصیلی صرفاً  رشته های  در 

سراسری سال 139۸ هستند، می توانند تا 30 دی ماه 
با مراجعه به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی محل 
کنند  ثبت نام  کرده،  مراجعه  تقاضا  مورد  رشته  پذیرش 

تا پس از تأیید نهایی به عنوان دانشجو پذیرش شوند.
تحصیلی  رشته های  پذیرش  تمدید  مرحله  همچنین 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در آزمون کاردانی 
با  پذیرش  )مرحله  ناپیوسته سال 139۸  به کارشناسی 
ماه  دی   30 نیز  کاردانی«(  »معدل  و  تحصیلی  سوابق 

پایان می یابد.
داوطلبان حضور در این مرحله می توانند با همراه داشتن 
مدارک و موارد اعالم شده در دفترچه راهنمای پذیرش 
کاردانی به کارشناسی حداکثر تا تاریخ 30 دی ماه 9۸ 

پذیرش  محل  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  به 
رشته مورد تقاضا مراجعه کنند.

دوم  نوبت  روزانه،  دوره های  پذیرش  تمدید  مرحله 
)شبانه( و غیرانتفاعی کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی 
سال  غیرانتفاعی  عالی  آموزش  مؤسسات  و  حرفه ای  و 
ماه  روز 30 دی  آغاز شده،  آذرماه   5 از  که  نیز   139۸

پایان می پذیرد.
در  تحصیل  به  عالقه مند  و  شرایط  واجد  داوطلبان 
جدید  نظام  کاردانی  دوره های  تحصیلی  رشته های 
عالی  آموزش  مؤسسات  و  حرفه ای  و  فنی  دانشگاه 
 9۸ ماه  دی   30 تا  می توانند   139۸ سال  غیرانتفاعی 
عالی  آموزش  مؤسسه  و  رشته  کردن  مشخص  ضمن 

مورد عالقه خود، با همراه داشتن مدارک اعالم شده 
به مؤسسه آموزش عالی محل پذیرش رشته مورد تقاضا 

مراجعه کنند.
سازمان سنجش آموزش کشور نیز تاکید کرده است که 
داوطلبانی که قباًل بر اساس اطالعیه های این سازمان در 
تاریخ های گذشته در یکی از رشته محل های اعالم شده 
داده اند  انجام  مشروط  ثبت نام  عالی  آموزش  مؤسسات 
کدرشته محل های  به  عالقه مندی  تغییر  صورت  در  نیز 
در  قباًل  که  مؤسسه ای  به  مراجعه  با  می توانند  جدید 
اقدام  از ثبت نام  انصراف  به  آن ثبت نام کرده اند، نسبت 
کرده و پرینتی از تقاضانامه ثبت نامی را از مؤسسه قبلی 

دریافت کرده و به مؤسسه جدید تحویل دهند.

براساس آمارهای سازمان ثبت احوال، بیشرین دالیل فوت ایرانیان مربوط 
به بیماری های قلبی و عروقی با 3۸.۶ درصد، سرطان ها و تومورها با 11.3 

درصد و بیماری های دستگاه تنفسی با 9.۸ درصد، است.
بر اساس آمارهای سازمان ثبت احوال میزان ناخالص مرگ و میر در سال 
9۷، 4.۷ به ازای هر هزار نفر جمعیت است. این میزان در تمام نقاط کشور 
وضعیتی همسان ندارد و بسته به سن جمعیتی استان ها و عوامل دیگری 
که می تواند بر این میزان اثرگذار باشد، مانند سالمت، مرگ و میر کودکان، 
استان  در  و 3.5  استان گیالن  در   ۶.5 بین  غیره  و  ثبت  کیفیت  حوادث، 

بوشهر متغیر است.
با در نظر گرفتن کل مرگ و میرهای ثبت شده نسبت جنسی برابر 1۲۷.۷ 
است، این نسبت برای ساکنان شهرها 130 و برای روستانشینان 1۲1.3 

است.
سن  میانگین  گذشته،  سال  در  شده  ثبت  میر  و  مرگ  آمارهای  پایه  بر 
مردگان ۶۶.9 سال است که این سن برای مردان ۶4.1 و برای زنان ۶۸.۸4 
و  فاصله سنی ۷0.۶0  در  استان ها  در  ارقام  این  است که  ثبت شده  سال 
4۸.۸۸ سال قرار دارد که کمینه میانگین سنی مربوط به استان سیستان و 

بلوچستان و بیشینه آن مربوط به استان گیالن است.

از کل مرگ های ثبت شده در سال 9۷ عواملی مانند بیماری های قلبی و 
بیماری های  درصد،   11.3 با  تومورها  و  سرطان ها  درصد،   3۸.۶ با  عروقی 
دستگاه تنفسی با 9.۸ درصد، حوادث غیرعمدی با ۷.1 درصد، بیماری های 
عفونی و انگلی با 4.۷ درصد پنج عامل اصلی مرگ های ثبت شده در کشور 

هستند که ۷1.5 درصد از مرگ و میرها با این دالیل رخ داده است.
میرهای  و  مرگ  از  درصد   1۶.5 احوال،  ثبت  سازمان  اطالعات  اساس  بر 
گروه سنی ۸0  به  مربوط  عروقی  و  قلبی  بیماری های  دلیل  به  ثبت شده 
تا ۸4 سال است و در مجموع ۶3.3 درصد مرگ های ثبت شده به دلیل 

بیماری های قلبی و عروقی مربوط به افراد باالی ۷0 سال بوده است.
و  سرطان ها  دلیل  به  شده  ثبت  میرهای  و  مرگ  درصد  سن،  افزایش  با 
تومورها بیشتر می شود به طوری که ۶۷ درصد مرگ و میرهای ثبت شده 
به همین دلیل در گروه های سنی 55 تا 59 سال و ۸0 تا ۸4 سال قرار 
گرفته است و بیشترین درصد مربوط به گروه سنی ۶5 تا ۶9 سال با 1۲.4 

درصد است.
دستگاه  بیماری های  دلیل  به  میر  و  مرگ  ثبت  درصد  باالترین  همچنین 
تنفسی مربوط به گروه سنی ۸0 تا ۸4 سال که 15.4 درصد است و ۷9.۶ 
درصد مرگ و میرهای ثبت شده به دلیل بیماری های تنفسی را افراد باالی 

55 سال به خود اختصاص داده اند و سهم مرگ و میرهای ثبت شده به 
همین دلیل در گروه سنی کمتر از یک سال 3.5 درصد است.

نکته قابل توجه در مرگ و میرهای ثبت شده به دلیل حوادث غیرعمدی 
آن است که سهم باالیی از مرگ های گروه های سنی ۲0 تا 39 ساله )39.4 

درصد( را به خود اختصاص داده است.
همچنین در میان استان های مختلف، بیماری های قلبی و عروقی، استان 
به  با ۲9.۶ درصد  بلوچستان  با 4۷.1 درصد، استان سیستان و  خوزستان 

ترتیب بیشترین و کمترین سهم را در میان استان ها دارند.
و  سیستان  درصد،   15.3 با  مازندران  استان  نیز  تومورها  و  سرطان ها  در 

بلوچستان با 4.5 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین سهم را دارند.
در بیماری های دستگاه تنفسی، استان کرمان با 15.5 درصد و ایالم و با 4.4 

درصد بیشترین و کمترین سهم را دارند.
در حوادث غیرعمدی، سیستان و بلوچستان با 14 درصد و تهران با 4.۲ 

درصد بیشترین و کمترین سهم را دارند.
همچنین در بیماری های عفونی و انگلی استان قم با 10.۶ درصد و کهگیلویه 
با ۶ دهم درصد به ترتیب بیشینه و کمینه سهم را در بین  بویر احمد  و 

سایر استان ها دارند.

پنج دلیل اصلی فوت ایرانیان چیست؟



یکشنبه 29 دی ماه 23/1398 جمادی االول 1441/ 19 ژانویه 2020/سال بیست و چهارم شماره 3141هفت ورزش

درخشش ورزشکاران کرمانی 

در مسابقات ساحلی زورخانه ای
مسابقات  دوره  دومین  در  رنگارنگ  مدال  با کسب ۱۴  کرمانی  ورزشکاران 
خوش  کشور  قهرمانی  پهلوانی  کشتی  و  زورخانه ای  ورزش های  ساحلی 

درخشیدند.
محسن مساحی نایب رئیس هیات ورزش های پهلوانی و زورخانه ای استان 
کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
و  زورخانه ای  ورزش های  ساحلی  مسابقات  دوره  دومین  گفت:  کرمان،  از 
کشتی پهلوانی قهرمانی کشور در رده سنی نوجوانان و جوانان به مناسبت 
گرامیداشت یاد، نام و خاطره ی شهید سپبهد حاج قاسم سلیمانی و شهدای 

مقاومت به میزبانی استان سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان برگزار شد.
 او افزود: در پایان این رقابت ها، تیم اعزامی استان کرمان به سرپرستی اکبر 

پیغمبرزاده ۴ مدال طال، ۲ نقره و ۸ برنز را به خود اختصاص داد.
مساحی با اعالم اینکه صادق رضایی از بم و محمد مهدی ابولی از رفسنجان 
به عنوان داور در این رقابت ها حضور داشتند، تصریح کرد: نتایج کار نمایندگان 

کرمانی به شرح زیر است:
رده سنی جوانان

ابوالفضل پیغمبرزاده از رفسنجان در رشته سنگ مقام اول و رشته ُکشتی 
پهلوانی مقام دوم

محمدرضا پوراسکندری از رفسنجان در رشته کباده مقام سوم
امیرحسین صابرماهانی از ماهان در رشته ُکشتی پهلوانی مقام سوم مشترک 

و رشته کباده مقام سوم مشترک
رده سنی نوجوانان

آرمان مرادُقلی از رفسنجان در رشته میل بازی مقام اول
امین دولت آبادی از کرمان در رشته چرخ تیز مقام اول

سجاد بیرمی نیا از بردسیر در رشته سنگ مقام اول و رشته ُکشتی پهلوانی 
مقام دوم

ابوالفضل خالقی از کرمان در رشته چرخ تیز مقام سوم
محمدجواد بازمانده از بردسیر در رشته سنگ مقام سوم

امین پورمیرزایی از زرند در رشته سنگ مقام سوم
ابوالفضل صادقی در رشته سنگ مقام سوم و رشته ُکشتی پهلوانی مقام 

سوم مشترک.

شهرداری قهرمان لیگ برتر 

فوتبال منوجان شد

رقابت های لیگ برتر فوتبال شهرستان منوجان با قهرمانی تیم شهرداری 
به کار خود پایان داد.

برتر  لیگ  باشگاه خبرنگاران جوان،  استان های  به گزارش خبرنگار گروه 
فوتبال منوجان با حضور تیم های شهرداری، سرخ پوشان ماهکنگان، جوانان 
شهدای  شهیدکوهشهری،  تجدانو،  شهیدجداوی  شهیدسیاهی،  متحد، 
چشمه، نبرد، انقالب طالقان، پرسپولیس نودژ و چاه اموزی از ۱۰ آذر ماه 

۹۸ در زمین چمن شهرداری واقع در ماهکنگان این شهرستان آغاز شد.
متحد،  ماهکنگان، جوانان  پوشان  تیم های شهرداری، سرخ  ترتیب  بدین   
و  الف  گروه  در  شهیدکوهشهری  و  تجدانو  شهیدجداوی  شهیدسیاهی، 
در  اموزی  چاه  و  نودژ  پرسپولیس  طالقان،  انقالب  نبرد،  چشمه،  شهدای 

گروه ب با هم به رقابت پرداختند.
 درپایان دور گروهی تیم های سرخپوشان ماهکنگان و شهرداری منوجان به 
عنوان تیم اول و دوم گروه الف و تیم های انقالب طالقان و نبرد به عنوان 

تیم اول و دوم گروه ب به دور حذفی صعود کردند.
 در نهایت تیم سرخپوشان با شکست تیم نبرد و تیم شهرداری نیز با غلبه 

بر تیم انقالب طالقان راهی دیدار فینال شدند.
فینال مسابقات به نوعی تکرار بازی گروهی دو تیم بود که در آن بازی دو 

تیم به تساوی یک بر یک رضایت داده بودند.
 دربازی فینال نیز در وقت قانونی، دو تیم به تساوی یک بر یک رضایت 
دادند، اما این تیم شهرداری بود که در ضربات پنالتی موفق ظاهر شد و 
بانتیجه ۳ بر صفر و در مجموع ۴ بر یک به برتری دست یابد و قهرمان 

مسابقات شود.
 درپایان مسابقات، نویدکریمی از تیم سرخپوشان با ۹ گل زده به عنوان 
آقای گلی مسابقات دست یافت، همچنین محمدحسین کوهپیما از تیم 

شهرداری هم بهترین بازیکن رقابت ها لقب گرفت.
کاپ اخالق مسابقات نیز به تیم نبرد قلعه رسید.

برگزاری دوره تخصصی زمانبندی 

و طراحی تمرینات فانکشنال در شهربابک

نخستین دوره تخصصی زمانبندی و طراحی تمرینات فانکشنال با حضور 
۷۹ شرکت کننده خانم و آقا در شهربابک برگزار شد.

طراحی  و  زمانبندی  تخصصی  دوره  برگزاری  مسئول  هاوشکی،  محبوبه 
تمرینات فانکشنال در شهربابک در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های 
باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: نخستین دوره تخصصی زمانبندی 

و طراحی تمرینات فانکشنال در شهربابک برگزار شد.
علی  آقا  افزود:  بود،  دوره  این  نژاد مدرس  آقاعلی  اینکه حمید  بیان  با  او 
تیم ملی  بدنسازی  تربیت مدرس، مربی  نژاد عضو هیات علمی دانشگاه 
جودو و اسکی و رئیس انجمن آمادگی جسمانی وزارت علوم و تحقیقات 

و فناوری است.
 هاوشکی با اشاره به حضور ۷۹ شرکت کننده خانم و آقا در این دوره اظهار 

داشت: این کارگاه طی یک روز و به صورت تئوری و عملی برگزار شد.
او هدف از برگزاری دوره تخصصی زمانبندی و طراحی تمرینات فانکشنال 

را ارتقا سطح علمی ورزش شهرستان شهربابک عنوان کرد.
هاوشکی تصریح کرد: این دوره مختص یک رشته ورزشی خاص نیست و 

همه رشته های ورزشی را پوشش می دهد.
او با بیان اینکه این دوره با همکاری هیئت ورزش های همگانی شهربابک 
و اداره ورزش و جوانان این شهرستان برگزار شد، افزود: در پایان از طرف 
گواهی  کنندگان  شرکت  به  علوم  وزارت  جسمانی  آمادگی  انجمن 

شرکت در کارگاه اعطا شد.

نخستین دوره مسابقات ووشو لیگ استان کرمان، 
جام سپهبدشهید "حاج قاسم سلیمانی" با حضور 

۱۴ تیم در خانه ووشو آغاز شد.
در  کرمان  استان  ووشو  هیات  رئیس  امیری،  رضا   
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت 
خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: مراسم افتتاحیه و 
هفته اول نخستین دوره مسابقات ووشو لیگ استان 
کرمان، جام سپهبدشهید "حاج قاسم سلیمانی" با 
حضور حدود ۱۵۰ شرکت کننده در قالب ۱۴ تیم 

در دو رده سنی نونهاالن و نوجوانان برگزار شد.
 او افزود: ۸ تیم در رده ی نونهاالن و ٦ تیم در رده ی 
نوجوانان از موئسسه مشیز، کیک وکلوچه کویر راور، 

مس  شهربابک،  شهرداری  کرمان،  دالوران،  باشگاه 
سرچشمه، شورای شهر قلعه گنج و هیات سیرجان 

به صورت دوره ای با هم به رقابت می پردازند.
 امیری پیش بینی کرد: این رقابت ها تا پایان سال 

ادامه داشته باشند.
با  رقابت ها  این  افتتاحیه  مراسم  کرد:  تصریح  او   
استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  پاریزی  حضور 
کرمان و هیات همراه به اتفاق برخی رؤسا و دبیران 
شهر  ووشو  خانه  در  استان،  ورزشی  هیئت های 

کرمان برگزار شد.
 امیری بیان کرد: در این مسابقات برای اولین بار از 

سیستم دیجیتالی داوری استفاده شده است.

آغاز لیگ ووشو استان کرمان 
خبر

تیم شهرداری ماهان بر سکوی قهرمانی لیگ طناب 
کشی جوانان زیر ۲۳ سال  استان کرمان ایستاد.

کشی  طناب  کمیته  رئیس  زندی،  شهیدی  رضا 
استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان 
لیگ  گفت:  کرمان،  از  باشگاه خبرنگاران جوان  های 
طناب کشی جوانان زیر ۲۳ سال استان کرمان پس 

رفسنجان،  و  بافت  جوپار،  در  مرحله  سه  گذشت  از 
سرانجام با قهرمانی تیم شهرداری ماهان به کار خود 

پایان داد.
او افزود: مرحله سوم این رقابت ها با حضور مسئوالن 
هیئت  کشی  طناب  کمیته  میزبانی  به  محلی 
ورزشی  سالن  در  رفسنجان  ورزشی  انجمن های 

روستای حمید آباد این شهرستان برگزار شد.
شهیدی زندی تصریح کرد: ستارگان گوهر ریز جوپار 
و شهرداری بزنجان نیز در جایگاه های دوم و سوم قرار 
گرفتند. او بیان کرد: جام اخالق این رقابت ها نیز به 

تیم رفسنجان اهدا شد.
گفت:  کرمان  استان  کشی  طناب  کمیته  رئیس 

طناب«  »ته  ماهان  بند  لنگر  ترکزاده  امین  محمد 
ستاره  عنوان  به  مسابقات  فنی  کمیته  از سوی  نیز 

این لیگ معرفی شد.
شهیدی زندی افزود: عماد شاهمرادی، وحید قندی، 
حسین زنگی آبادی، محمد شیخ و آرمان موفق کار 

قضاوت در این رقابت ها را عهده دار بودند.

رکابزنان  خباززاده،  بردیا  و  آبادی  رحیم  امین  محمد 
حضور  سواری  دوچرخه  ملی  تیم  اردوی  در  کرمانی 

دارند.
استان  سواری  دوچرخه  هیات  رئیس  اسالمی،  حسین 
های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان 
تیم  اعضای  گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
ملی دوچرخه سواری استقامت کشورمان در رده سنی 

نوجوانان زیر نظر مهرداد صفرزاده اردوی تدارکاتی خود 
را در یزد آغاز کردند.

سواری  دوچرخه  ملی  تیم  آمادگی  اردوی  افزود:  او 
در  روز جمعه  از  ورزشکار  با حضور ۳۰  ایران  نوجوانان 
هفته  یک  مدت  به  و  است  شده  آغاز  یزد  شهرستان 

ادامه دارد.
 اسالمی با اعالم اینکه محمدامین رحیم آبادی و بردیا 

اردو  این  در  کرمان  استان  از  نمایندگی  به  خباززاده 
مهرداد  نظر  زیر  اردو  این  کرد:  تصریح  دارند،  حضور 
از  صفرزاده، محمدجواد حفظی و محمدجواد جعفری 

مربیان تیم ملی پیگیری می شود.
نوجوانان،  سواری  دوچرخه  ملی  تیم  اینکه  بیان  با  او 
آسیا  آینده  سال  رقابت های  در  حضور  برای  را  خود 
آماده می کند، بیان داشت: زمان دقیق و مکان برگزاری 

پیکار های دوچرخه سواری آسیا هنوز اعالم نشده است.
درخشش  به  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  اسالمی 
رکابزن شایسته کرمانی در رقابت های دوچرخه سواری 
شریفیان  میالد  افزود:  و  کرد  اشاره  کشور  توانخواهان 
که  توانخواهان  کشوری  سواری  دوچرخه  مسابقات  در 
به میزبانی تهران برگزار شد، بر سکوی سوم رقابت ها 

ایستاد.

تیم ملی ژیمناستیک هنری جمهوری اسالمی ایران اردوی 
آماده سازی خود را در خانه ژیمناستیک کرمان آغاز کردند.

مبین محمدابراهیمی، مربی کرمانی تیم ملی ژیمناسیتک 
گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  اسالمی  جمهوری  هنری 
استان های باشگاه خبرنگاران جوان، با اعالم اینکه تیم ملی 
آماده  اردوی  ایران  اسالمی  جمهوری  هنری  ژیمناستیک 
کردند،  آغاز  کرمان  ژیمناستیک  خانه  در  را  خود  سازی 
خیرخواه  رضا  نظر  زیر  هفته  دو  مدت  به  اردو  این  گفت: 
سر مربی، مبین محمدابراهیمی مربی و هادی خناری نژاد 

مربی پیگیری می شود.
رئیس  نژادفصیحی  و  کل  مدیر  پاریزی  دیدار  به  او   
همراه  به  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  قهرمانی  ورزش  گروه 
با  کرمان  استان  ژیمناستیک  هیات  رئیس  گنجعلیخانی 
اعضای تیم ملی ژیمناستیک هنری جمهوری اسالمی ایران 

و  کرد  اشاره  ورود  بدو  در  مربیان  و  فنی  کادر  همراه  به 
هنری  ژیمناستیک  تیم ملی  اعضای  همچنین  افزود: 
با  مربیان  و  فنی  کادر  همراه  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
سردار  ویژه  به  شهدا  با  کرمان،  شهدای  گلزار  در  حضور 

سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی تجدید میثاق کردند.
محمدابراهیمی با اعالم اینکه این اردو انتخابی تیم ملی 
کاپ  مسابقات  به  اعزام  منظور  به  هنری  ژیمناستیک 
تصریح  است،  آذربایجان  باکو  و  استرالیا  ملبورن  جهانی 
کرد: مهدی احمدکهنی از کرمان، عبداهلل جامعی از بوشهر 
از فارس ژیمناست های حاضر در این  و سعید رضا کیخا 

اردو هستند.
بیان کرد: مسابقات کاپ جهانی ملبورن استرالیا ۲٦  او   
بهمن و رقابت های باکو اواسط اسفند ماه با حضور شرکت 

کنندگانی از سراسر جهان برگزار می شوند.

شهرداری ماهان قهرمان لیگ طناب کشی جوانان زیر ۲۳  سال کرمان شد

حضور دو رکابزن کرمانی در اردوی تیم ملی

کرمان میزبان تیم ملی ژیمناستیک هنری ایران شد
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این سخن »ژان اوبن« ایران شناس نامی فرانسوی، شهرت ویژه ای دارد که 
»هر کس تاریخ کرمان را به درستی بخواند، مانند آنست که تاریخ همه جهان 
را خوانده باشد« شاید یکی از دالئل این اظهار نظر آنست که در »مفشوی« 
تاریِخ این کهن سرزمین، همه گونه مستند و روایتی موجود و دم دست است، 
از جمله نقش تنش زائی و رویدادهای غم انگیِز ناشی از آن و نیز اثر تنش 

زدائی در شکل گیری آرامش و عاقبت بخیری جامعه.
اختیار  به میان می آید، بی  برآشفتن دشمن  زائی و  از تنش  وقتی سخن 
تصویر برخی اشتباهات تاریخی در برابر آدمی شکل می گیرد، از آن جمله 
را  کرمان  قاجار،  خان  محمد  آقا  چون  ای  دیوانه  شد،  باعث  آنچه  اینکه 
انسان را بر خاک بریزد و آن فاجعه  چشمخانه تاریخ سازد و خون هزاران 
بود  کرمانی  مردان  و  زنان  از  برخی  آفرینی های  تنش  بزند،  رقم  را  بزرگ 
که عاقبت کار را نمی دیدند، حتی اگر تمامی تقصیر را به گردن این گروه 
نیندازیم تردید نیست که عملکرد آنان تا اندازه ای در این رابطه تأثیر گذار 

بود.
آقا محمدخان و لشکریانش که پیش از این در چند کیلومتری دروازه های 
به  که  بودند  ساخته  خود  اسکان  برای  گنبدهائی  و  می بردند  بسر  شهر 
کنار  در  آنها  نمونه   40 دهه  تا  و  مشهوراست  خانی  محمد  آقا  گنبدهای 
آسایشگاه مسلولین )بیمارستان شفای کنونی( دیده می شد حاال خود را به 
پشت دروازه های کرمان رسانده و هر گونه حرکتی را رصد می کردند. در 
چنین موقعیتی هر روز عصر برخی زنان کرمانی بر بلندای دیوار ارگ و جائی 
و  کرده  پیدا  برسد، حضور  و سربازانش  قاجار  به گوش خان  که صدایشان 
دسته جمعی با هم می خواندند که: آق محمد خان اخته ـ تا کی زنی شلخته 
ـ قدت بیاد ُرو تخته ـ این هفته نه اون هفته . این تنش آفرینی ها موجب 
شد تا خان قاجار که برای باورهای ویژه ای داشت، سر به آسمان بلند کرده 
و می گفت :خدایا تو شاهد باش که این جماعت در حق من چه کردند، مرا 
مجاز بدان که اگر دستم به آنها برسد، کاری بر سرشان بیاورم که مرغان هوا 

به حالشان گریه کنند.
البته پیش از این نیز لطفعلی خان زند با ورود به کرمان و اعالم موجودیت 
ابتدا سراغ صمیمی  قاجار،  آقا محمد خان  با  پرچم مخالفت  افراشتن  بر  و 
ترین یاران او یعنی، »آقا علی وزیر « رفته و دو دختر او، یکی را برای خود و 
دیگری را برای عمویش نصراهلل خان مصادره کرد و با این اقدام، چنان تنشی 
به وجود آورد که خان قاجار با دیدن اشک های آقا علی وزیر که به عنوان 
یاری صمیمی، در دربار او بسر می برد، وی را تسلّی داد و گفت: غصه نخور، 
شخصاً پا به رکاب می کنم و فرماندهی لشکر را به عهده می گیرم و انتقام 

تو را از او خواهم گرفت.
به  تا تمامی گناِه فاجعه کرمان را  بر آن نیستم  بازهم تکرار می کنم که 
کنم  نمی  نیز کتمان  را  واقعیت  این  اما  بیندازم  ایندست  از  مواردی  گردن 
که تنش آفرینی هائی این چنین، نقش عمده ای در گسترش و تعمیق آن 
رویداد غم انگیز داشت، به همین ترتیب، مهمان نوازی مردم کرمان که چشم 
های خود را در راه آن خوی و خصلت نیکو از دست دادند و نیز شهامت ها 
و شجاعت های لطفعلی خان، که خود حدیث مفّصلی دارد، از یاد نرفته و در 

جای مناسب به آن پرداخته شده و می شود.
اما وقتی سخن از تنش زدائی و فرو نشاندن آتش خشم و عصیانی که می 
توانست به فاجعه ای عظیم بینجامد، به میان می آید، نخست، چهره افضل 
الدین ابوحامد کرمانی در قاب یادها می نشیند، مردی که نام او تداعی کننده 
است، هم  اجتماعی  روانشناختی  و  دانشوری، سیاستمداری  آگاهی،  فکرت، 
او که نه تنها بزرگ ترین نویسنده، تاریخ نگار، طبیب، شاعر و موسیقی دان 
قرن ششم و هفتم هجری قمری به شمار می رود، بلکه به جرات می توان 
گفت برجسته ترین فرزانه تاریخ کرمان و یکی از ناموران سترگ ایران است، 
اگر چه او گفتنی های بسیار دارد، اما چون سخن ما در باب تنش زدائی و 
تاریخ است، لذا به این یک  اندیشه و عمل مناسب در لحظه های حساس 

مورد بسنده می شود.
ُغزها در تاریخ به عنوان قومی غّدار و ستمگر شناخته شده اند، انسان های 
ناستوده ای که وقتی به کرمان و شهرهائی چون جیرفت دست یافتند، خشت 
از خشت این سرزمین ها برداشتند و ارمغانشان برای مردم بی گناه »قاووت 
ُغزی« یعنی خاکستر داغی بود که به گلوی آنها می ریختند تا از جان کندنی 
این چنین لذت ببرند. هنوز در کرمان اصطالح ُدِز ُغز )دزد غز( به کار برده 
می شود. رهبر این بیدادگران، ملک دینار غز بود که وقتی در قلعه »راور« 
از شهرهای کرمان، کسی به سوی او تیری پرتاب کرد صورت او را مجروح 
کرد و زخمی ماندگار بر چهره اش گذاشت. پیداست که دژخیمی چون او در 
جریان این رویداد چقدر خشمگین باشد و چه نقشه ها و تصمیم هائی برای 
انتقام گیری از ضارب و نیز مردم کرمان در اندیشه خود بپرورد. در چنین 
وضعیت خطیری، افضل کرمانی بر آن شد تا این تنش را فرو بنشاند و آن 
دیوانه زنجیری را آرام کند، لذا به عنوان نخستین گام این رباعی را سرود و 

برای او فرستاد:
تیری که بدو داد عدو پاسخ شاه/آمـــد به نظـــاره رخ فــرخ شـــاه
و آورد کلید قلعه و پیش کشـید/شکرانه بوسه ای که زد بر رخ شاه  

دوستی  هنر  روحیات  با  و  داشت  دینار  ملک  از  نسبی  که شناخت  افضل 
دوم  گام  لذا  است،  آرام شده  کمی  رباعی،  این  با  دانست  می  بود،  آشنا  او 

را برداشت و با گرفتن فرصتی از او، خواست تا به مالقاتش برود و از شکل 
گیری فاجعه ای بزرگ جلوگیری و خیال همگان را آسوده کند، او برای این 
منظور تصمیم گرفت تا »ابابکر«  نامی که صوتی داوودی داشت را با خود 
همراه ببرد، سرانجام لحظه موعود فرا رسید و این مالقات انجام شد اما پیش 
از آنکه افضل سخنی بگوید، از ملک دینار خواست تا اجازه دهد که ابابکر در 
حضور او آوازی بخواند، ملک موافقت کرد و هنرمنِد راوری چنان آوازی خواند 
که گوئی آبی بر آتش خشم او بود، به این ترتیب اوج عصبانیت ملک دینار 
فرو نشست و زمینه برای گفتمان افضل، که در این مورد ید طوالنی داشت 
مهیا شد و توانست از یک رویداد بزرگ و بر افروخته شدن آتش بیدادگری 

دیگری جلوگیری کند.
آری تاریخ ثابت کرده است که در رویدادهای بزرگ و لحظه های حساس و 
روزهائی که آبستن حادثه هاست، نقش مردان دل آگاه و روشنای اندیشه آنان 
تا چه اندازه تأثیر گذار بوده است. به همین ترتیب، ملتی از طوفان حادثه ها، 
جان سالم بدر برده که گوش به فرمان رهبران فکور و اندیشمند خویش بوده 
است. به سخنی دیگر سیاهی بر چهره دو گروه بر جای ماند، دوستان نادانی 

که »کاسه داغ تر از آش شدند« و این سخن موالنا را نادیده گرفتند که:
عاقلی جز پیش بینی بیش نیست / وای آنکو عاقبت اندیش نیست

و دشمنان دانائی که کالم خود را به ریا و تزویر آراستند و از هیچ بیدادی 
فرو گذار نکردند.

روان پاک رودکی شاعر بزرگمان شاد باد که گفت:
هر که ناُمخت از گذشت روزگار/نیز ناموزد ز هیچ آموزگار

پی نوشت:
* ای آغا محمد خان اخته و عقیم شده، تا کی ولنگار و نامرتب و بی فکر 

خواهی بود....
تحشیه  و  تصحیح  کرمان،  تاریخ   ،)1364( خان،  علی  احمد  وزیری،   *

محمدابراهیم باستانی، تهران: انتشارات علمی، چاپ سوم، ص 741.
کرمان،  در  غز  و  سلجوقیان   ،)1373( ابوحامد،  کرمانی،  الدین  افضل   *
تصحیح و تحشیه محمدابراهیم باستانی، تحریر میرزا ابراهیم خبیصی، تهران: 

نشر کورش، ص 570 / و نیز مقدمه تاریخ کرمان ص فز
* جمال الدین ابابکر یا ابوبکر هنرمند نامی راور.

یادداشتی به قلم استاد سید محمدعلی گالبزاده:

تنش زائی و تنش زدائی به روایت تاریخ کرمان

سرویس اقتصادی کرمان امروز

است  کافی  فقط  ایرانی  کاالی  و  تولید  از  حمایت  برای   
آنگاه  برگردیم،  اسالمی  اخالق  ارزش  و  فرهنگ  مبانی،  به 
است که برای حمایت از کاالی وطنی تنها منافع شخصی را 
نخواهیم دید و متوجه فواید شگفت انگیز اخروی و دنیوی 
این کار خدا پسندانه خواهیم شد؛ در این چنین فضایی با 
ایمان و شوق و قصد قربت به فکر کارگر ایرانی بوده و برای 

خرید کاالی وطنی شتاب خواهیم کرد.
یکی از سؤاالت مهّمی که در سال حمایت از کاالی ایرانی 
از  حمایت  ثمرات  و  فواید  باشد،  می  مطرح  تولید  رونق  و 
فلسفه  حال  به  تا  که  افرادی  هستند  است،  ایرانی  کاالی 
حمایت از کاالی ایرانی و رونق تولید برای آنها روشن نشده 
است، سئوالی که این دسته افراد می پرسند این است که 
رونق کسب و کار دیگران چه سوی به حال ما دارد، ما در 
این بین چه ثمره و بهره ای می بریم، چرا دائم باید فرهنگ 
سازی کاری را به عهده بگیریم که سود و ثمره آن برای ما 
این پرسش  این یاداشت سعی داریم به  روشن نیست؟ در 
های بسیار مهم که ریشه در رویکرد مکاتب اخالقی دارد 

پاسخ دهیم.
معیار اخالقی در حمایت از کاالی ایرانی

نیاز  متن  ابتدای  در  به سئواالت مطرح شده  پاسخ  برای 
است مبنای ارزش گذاری رفتار خود را در مواجهه با بازار 
اسالمی و خرید کاالی ایرانی مشخص کنیم، به این معنا که 
بر اساس کدام یک از مکاتب اخالقی وارد در عرصه فّعالیت 
این سؤاالت  تا زمانی که  اقتصادی و اجتماعی می شویم؟ 
بنیادی پاسخ داده نشود، در حمایت از تولید ملّی در هاله 
به  انسان  ابهام و تحّیر قرار خواهیم گرفت، در واقع  از  ای 
است  کاری  فلسفه  و  علّت  دانستن  به  تمایل  طبیعی  طور 
تکلیف  باید  هر جهت  به  باری  دهد،  انجام  می خواهد  که 
در  سکوالر  اخالق  اساس  بر  آیا  که  کند  مشخص  را  خود 
عرصه فعالیت های اجتماعی و اقتصادی وارد شده است یا 

بر مبنای اخالق دینی و اسالمی؟
قبل از پاسخ به این پرسش باید اعتراف کنیم که این متن 
ندارد،  را  اخالقی  مکاتب  توصیف  و  تحلیل  و  تبیین  مجال 
از آن است، بر  نتایج و دست آورد های علمی حاکی  ولی 
اساس هر مکتب اخالقی که وارد در اجتماع شده ایم، چه بر 
اساس نظریه اخالقی غایت انگارانه، یا وظیفه گرایانه، نتایج 
ملّی  و سرمایه  کاال  از  در حمایت  بخشی  رضایت  و  مثبت 
عاید حامیان تولید ملّی می شود، که در ادامه به فواید و آثار 

شگفت انگیز آن اشاره خواهیم کرد.
فواید و برکات شگفت انگیز رونق تولید مّلی

1 - اخالق اسالمی و ضرورت  نفع رساندن به دیگران
یکی از تفاوت های ماهوی اخالق اسالمی با سایر مکاتب 
سکوالر و مادی گرا در این است که، در منظومه و فرهنگ 
نفع  و  دیگران سود  به  نفع رساندن  و  اسالمی سود  اخالق 
رساندن به خود شخص به شمار می آید، از این رو اگر کسی 
به طور ساده اندیشانه بگوید حمایت از کاالی ملّی و ایرانی 
ندارد،  دنبال  به  حامیان  برای  ای  آینده  و  سود  گونه  هیچ 
برخالف مکتب اخالق اسالمی است. ثمره و فایده این کار 
نیک، این خیر رسانی به تولید گران در درجه اول در جیب 
می  تعالی  باری  اینکه  کما  رود،   می  گان  کننده  حمایت 
فرماید: »إِْن أَْحَسْنُتْم أَْحَسْنُتْم ِلَنُْفِسُکْم؛ اگر نیکی کنید، به 
خودتان نیکی می کنید«. این توجه به مسئولیت و این خیر 
رسانی به دیگران و بی تفاوت نبودن نسبت به رونق تولید 

و زنده ماندن کارگاه های تولیدی عمل خیر و خدا پسندانه 
اخروی  انگیز  شگفت  و  سرشار  سود  فقط  نه  که  است  ای 
بلکه ثمرات مادی و معنوی دنیوی را عاید افراد می کند. در 
 ُ منابع روایی از امام صادق  )علیه السالم( نقل شده است: »اهللَّ
َعوِن أخیِه؛خداوند در  الُمؤِمُن فی  ، ماداَم  الُمؤِمِن  َعوِن  فی 
پی یاری مؤمن است ، تا وقتی که مؤمن در پی یاری برادر 
عدم  و  خودکفایی  موجب  ملی  تولید  است«.رونق  خویش 
وابستگی به سایر کشورها استکباری می شود، کشورهایی 
مورد  را  اسالمی  جامعه  توزانه  کینه  و  واهی  دالیل  به  که 
تحریم غیر انسانی  قرار می دهند و همین امر موجب کمبود 

کاالی اساسی و همچنین تورم های کمرشکن می شود.
اقتدار سیاسی، اقتصادی، نظامی، در گرو حمایت از   - 2

تولید
 اگر ارتباط تولید ملّی با اخالق اسالمی در نظر نگیریم و 
نگاه ارزشی آن در خصوص ضرورت نفع رسانی به دیگران را 

نپذیریم، و نگاه  سکوالر و رویکرد ملّی گرایی داشته باشیم 
نمی توانیم نسبت به اقتدار ملّی و قدرت کشور عزیز خودمان 
بی تفاوت باشیم، چرا که حمایت از تولید ملّی زمینه دست 
یابی به  اقتدار سیاسی، اقتصادی، نظامی، را فراهم می کند، 
باید به این موضوع توجه داشته باشیم، در مکاتب و نظریه 
های سود گرایی این سود گرایی عمومی است که برتری و 
اولویت دارد، به این معنا که در این مکتب اذعان می شود، 
»که جامعه انسانی همانند یک شرکت تعاونی بزرگ است، 
از این رو می بایست برای منافع شخصی هم که شده به نفع 
دیگران کار کنیم«. چه سود مادی از این باالتر که جامعه 
ای که در آن زندگی می کنیم به اقتدار و توانایی همه جانبه 
دست پیدا کند، و وابسته به کشورهای استکباری و سرمایه 
داری غربی و آمریکایی نباشد، کشورهای سرمایه داری که 
هیچ گاه حاضر نیستند منابع دیگران را تأمین کنند و تنها 

به دنبال سهم بیشتر خود از دنیا هستند.

3 - تقویت تولید ملّی سبب حّل مشکل بیکاری
توجه به این موضوع الزم و ضروری است که بی کاری در 
جامعه خود عامل هنجار شکنی های فراوانی است که تبعات 
آن دست  با  را  جامعه  آحاد  از  بسیاری  تواند  می  آن  شوم 
در جامعه حل شود،  بیکاری  اگر مشکل  نماید.  گریبان  به 
جامعه گام بلندی به سوی زندگی آرام برخواهد داشت، چرا 
برای  شیطان  جوالن  فرصت  ای  جامعه  چنین  این  در  که 
جامعه  شدن  فاسد  همچنین  و  افراد  کردن  گمراه  و  اغواء 
امام  است:   شده  نقل  روایی  منابع  در  شود.  می  کمتر 
ْغُل َمْجَهَدًة، َفاتِّصاُل الَفراِغ  علی)علیه السالم(: »إْن یَُکِن الشُّ
َمْفَسَدٌة؛ حضرت علی)علیه السالم( می فرماید: اگر کار کردن 
موجب  نیز  بودن  بیکار  همیشه  است،  زحمت  و  رنج  مایه 
فساد و تباهی است«. باری به هر جهت حمایت تولید ملّی، 
یعنی کمک کردن به اشتغال زایی و حمل مشکل مرگبار 
ارزشمند  فواید  در خصوص  رهبری  معظم  مقام  کاری.  بی 
رونق تولید این چنین بیان می دارد: »یکی از فواید تولید، از 
بین رفتن یا کم شدن مشکالت و ناهنجاری های اجتماعی 
است؛ بیکاری موجب فساد است، موجب تأخیر ازدواج است، 
اینها  باشد،  نداشته  بیکاری وجود  اگر  است؛  اعتیاد  موجب 
محسوب  هم  اینها  عالج  میتواند  تولید  میرود؛  بین  از  هم 

بشود.«
4 - استقالل اقتصادی،عدم وابستگی و حل مشکل تورم

به  وابستگی  عدم  و  خودکفایی  موجب  ملی  تولید  رونق 
سایر کشورها استکباری می شود، کشورهایی که به دالیل 
غیر  تحریم  مورد  را  اسالمی  جامعه  توزانه  کینه  و  واهی 
کاالی  امر موجب کمبود  و همین  قرار می دهند  انسانی  
در  این  تورم های کمرشکن می شود،  و همچنین  اساسی 
اجتماعی  بلوغ  این  به  اسالمی  جامعه  اگر  که  است  حالی 
خارجی  کاالی  از  استفاده  جای  به  که  برسند  اقتصادی  و 
متعصبانه متقاضی جنس داخلی باشند، به تدریج با فراوانی 
برچیده  از جامعه  نیز  ترم  و  گرانی  وطنی مشکالت  کاالی 

می شود.
سخن آخر

است  کافی  فقط  ایرانی  کاالی  و  تولید  از  حمایت  برای 
آنگاه  برگردیم،  اسالمی  اخالق  ارزش  و  فرهنگ  مبانی،  به 
است که برای حمایت از کاالی وطنی تنها منافع شخصی را 
نخواهیم دید و متوجه فواید شگفت انگیز اخروی و  دنیوی 
این کار خدا پسندانه  خواهیم شد؛ در این چنین فضایی با 
ایمان و شوق و قصد قربت به فکر کارگر ایرانی  بوده و  برای 

خرید کاالی وطنی شتاب خواهیم کرد.

نوشتاری درباب فواید شگفت انگیز رونق تولید مّلی


