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آگهي مناقصه عمومي شماره 98/54/ع
جريان  آناليز  دستگاه  يك  »خريد  پروژه  دارد  نظر  در  عام(  )سهامي  گهر  گل  صنعتي  و  معدني  شركت 
موتورهاي الكتريكي« مورد نياز خود را به شرح مندرج در اسناد مناقصه از طريق برگزاري مناقصه عمومي 
به شركت فروشنده واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به 
آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين 
كنندگان از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان - مناقصه ها دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 
الي 14 روز دوشنبه مــورخ 98/10/30 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر 

مركزی تهران مي باشد. 
                                                                              مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شركت معدني و صنعتي گل گهر 

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

WWW.KERMANEMROOZ.COM



دو شنبه 14 دی ماه 8/1398 جمادی االول 1441/ 4 ژانویه 2020/سال بیست و چهارم شماره 3131
اخبار استان

 خبر ترور شهید سردار سلیمانی کرمان را در غم اندوه فرو برده و حاال 
حاج قاسم به آرزوی دیرینه اش یعنی شهادت رسیده است.

که  می دانند  سرداری  را  افتخارشان  شک  بدون  کرمان  شهر  مردم 
ایران بلکه  محبوبیت و شجاعت و درایتش طی سال های اخیر نه تنها 

مرزهای جهان اسالم را در نوردیده بود.
مردی متواضع که خانه اش را در یکی از محله های مرکز شهر به فاطمیه 
تبدیل کرده بود و در کنار فعالیت هایش هیچ گاه مردم و محرومان را 
فراموش نکرد. در تمام مشکالت و سختی ها وجودش در کنار مردم دیده 

می شد و در بزنگاههای مختلف تدبیر و اندیشه اش راهگشا بود.
خدا  راه  در  شهادت  که  آرزویش  اکثر سخنرانی هایش  در  که  سرداری 
بود را به زبان می آورد و اشک می ریخت و حاال کرمانی ها برای او اشک 

می ریزند.
مردم کرمان شهید سردار سلیمانی را با نام حاج قاسم می شناسند، حاج 

قاسم در کرمان مانند مدال افتخاری است که بر سینه کویر زده شد.
از  یکی  در  ملک  قنات  کوهستانی  روستای  در   ۱۳۳۵ سال  در  او 

شهرستان های محروم کرمان به نام را بر چشم به جهان گشود.

در  را  ابتدایی  تحصیالت  سالگی   ۱۲ سن  تا  سلیمانی  سردار  شهید 
روستای محل تولدش گذراند در نهایت راهی شهر کرمان شد. وی پس 
از ادامه تحصیالت فعالیت های انقالبی خود را در این شهر شروع کرد و 

پس از پیروزی انقالب اسالمی وارد سپاه پاسداران انقالب اسالمی شد.
در ابتدای جنگ حاج قاسم فرماندهی دو گردان از نیروهای کرمانی را 
باقری  از مدت کوتاهی به پیشنهاد شهید حسن  برعهده گرفت و پس 
نیروی های تحت فرماندهی سردار سلیمانی با نام لشکر ۴۱ ثاراهلل وارد 

میدان نبرد شدند.
داستان  خورد،  گره  کرمان  ثاراهلل   ۴۱ لشکر  با  نامش  که  بود  اینجا  از 
افتخارات و جانفشانی هایش نقل محافل مردم کرمان شده بود و جوانان 

کرمانی وی را به عنوان الگوی خود قرار داده بودند.
والفجر ۸، کربالی ۴، کربالی ۵ و تک شلمچه جزو عملیات هایی بود که 

حاج قاسم و سربازانش در آن نقش کلیدی ایفا کردند.
به  برای خدمت  وارد عرصه دیگری  اما حاج قاسم  پایان جنگ  از  پس 
انقالب اسالمی شد، وی که اندیشه های انقالب اسالمی و والیتمداری با 
جان و دلش یکی شده بود تمام تالش خود را برای پیش برد فرمایشات 

امام خمینی )ره( به کار برد و پس از رحلت امام راحل به عنوان سرباز 
والیت در پیش برد امنیت و آبادانی کشور تالش کرد.

هر چند که بسیاری تصور می کنند حاج قاسم سلیمانی اقداماتش مبتنی 
بر مشی نظامی بوده است اما حضور وی در بسیاری از اقدامات عمرانی، 

فرهنگی و مذهبی در کرمان مشهود است.
تجمع مردم عزادار کرمان در مقابل بیت الزهرا )س( 

از  اطالع  به محض  و  دیروز  کرمان صبح  مردم  گزارش،  این  اساس  بر 
شهادت سردار سلیمانی برای ادای احترام به سردار شهید حاج قاسم 

سلیمانی در مقابل بیت الزهرا )س( تجمع کردند.
مردم کرمان سیاه پوش سردار دالوری از این دیار شدند که حزن و اندوه 

از دست دادنش در وصف نمی آید.
مردم کرمان با قلبی ماالمال از اندوه با چشم های گریان صبح دیروز با 

تجمع در مقابل بیت الزهرا )س( به نوحه سرایی و عزاداری پرداختند.
عزاداران حاضر در این جمع با محکوم کردن اقدام تروریستی خبیثانه 
آمریکای جنایتکار تاکید کردند راه این سردار دالور ادامه دارد و بنا به 

فرموده رهبر انقالب انتقام سختی در انتظار جنایتکاران است.

مالک اشتر زمان به دست دشمن شقی به شهادت رسید؛
کرمان در اندوه فقدان سردار بزرگ اسالم فرو رفت

خبر
پیام امام جمعه کرمان به 

مناسبت شهادت سردار سلیمانی:
چهل سال انتظار شهادت

حسن  والمسلمین  حجت االسالم  کرمان،  از  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به 
در  که  کرمان  شهر  جمعه  نماز  خطبه های  در  جمعه  روز  ظهر  علیدادی سلیمانی 
الهی  تقوای  به رعایت  نمازگزاران  با توصیه  برگزار شد  امام علی)ع(  بزرگ  مصلی 
اظهار کرد: مقید باشید هر جا امر خدا هست در مقابل آن تسلیم باشید و زندگی 

کوتاه و گذرای خودتان را در این راه بگذارید که راه رضایت خدا باشد.
انسان های  اینکه کسانی که خط توحید را می شناسند  با بیان  امام جمعه کرمان 
نادان و جاهلی نیستند و طبیعی است که در پیشگاه خدا ترس بیشتری دارند افزود: 

برای ترسی که از ترک خدمت ایجاد می شود یک مرحله ترس از خداوند است.
وی با اشاره به اینکه کسانی که ذکر و یاد خدا را در فکر خود دارند جسم آنها 
به لرزه در می آید گفت: خدا به این انسان ها قدرت، نفوذ و موقعیت داد تا برای 

خدمت به مردم و رضایت الهی استفاده کنند.
از  باید  کردند  غفلت  قدرت  این  از  که  آنهایی  اینکه  ابراز  با  علیدادی سلیمانی 
هراس این ترک خدمت بلرزند افزود: کسانی که در هر حالتی از خدا می ترسند 

انسان های خاشع و فروتنی هستند.
وی با بیان اینکه کشف حجاب را رضاخان قلدر برای دین زدایی از کشور صادر 
کرد گفت: رضا خان تالش خود را گذاشت تا لباس روحانیت در جامعه کمرنگ 

شود و دیانت و هویت مردم را نشانه گرفته بود تا کشور را به استکبار بسپارد.
نماینده ولی فقیه در استان کرمان با اشاره به اینکه چادر حجاب برتر اسالم و 
زینت زن است افزود: نسل جوان ما باید بداند دشمن در صدد گرفتن هویت و 

دیانت جامعه است.
اینکه در آستانه شهادت حضرت فاطمه)س( قرار داریم گفت: در  بیان  با  وی 
حالی به روزهای شهادت آن حضرت نزدیک می شویم که یکی از بانیان برگزاری 

مجلس عزای آن بانوی دو عالم به شهادت رسیده است.
علیدادی سلیمانی با اشاره به اینکه حاج قاسم سلیمانی شخصیت برجسته جهان 
اسالم به شهادت رسید و فاطمیه امسال جهان اسالم سردار رشید اسالم را در 
بیت الزهرا)س( نخواهد دید افزود: حضرت سیدالشهدا)ع( به یاران خود فرمودند 

بدانید همه ما در این راه شهید می شویم.
وی با بیان اینکه رهبر فرهیخته انقالب، امت ایران اسالمی، جبهه مقاومت و هر 
آزادی خواهی در دنیا امروز عزادار است گفت: مردی چهل سال زندگی خود را 
در سخت ترین روزهای جهاد گذراند و هر روز در انتظار شهادت بود و هر روز در 
جبهه و جهاد بود و در مقام فرماندهی ارشد میدان در خط مقدم حضور داشت.

امام جمعه کرمان افزود: یکی از همراهان سردار می گفت هیچ وقت اجازه نداد 
خنک کننده ماشین را در روزهای گرم و در روزهای سرد گرم کننده ماشین را 
مقدم جهاد  در خط  و گرم  در هوای سرد  بسیجی ها  و می گفتند  روشن کنم 

می کنند.
وی با بیان اینکه زندگی این سردار بزرگ سه بخش دارد عنوان کرد: سپهبد 
شهید پاسدار حاج قاسم سلیمانی در خانواده ای نجیب از پدری عارف و مادری 

عابد زاده شد و چهل سال مبارزه و مجاهدت داشت.
علیدادی سلیمانی با اشاره به اینکه برای او هیچ وقت جنگ تمام نشد و برای 
مظلومان عالم پوتین خود را از پا خارج و میدان جنگ را رها نکرد افزود: بخش 

سوم زندگی او انسانیت، فداکاری و وفاداری او است.
وی با بیان اینکه سردار سلیمانی، مردم کرمان امروز عزادار شما هستند و این 
همه جمعیت به عشق شما به مصلی آمدند گفت: این خط ادامه دارد و پرچم  
مقاومت به دست سلیمانی ها بلند خواهد شد.نماینده ولی فقیه در استان کرمان 
با اشاره به اینکه پرچم اسالم همچنان برافراشته است گفت: به فضل خداوند 

شاهد شکست استکبار جهانی خواهیم بود.

شهردار کرمان:

توسعه گردشگری پایدار در دستور 
کار شهرداری کرمان قرار گرفت

شهردار کرمان گفت: مقوله مهم گردشگری پایدار برای توسعه اقتصاد شهری 
باید مورد توجه دستگاه ها قرار گیرد و در این زمینه رویداد محوری برای توسعه 

گردشگری پایدار در برنامه کاری شهرداری کرمان قرار گرفته است.
سید مهران عالم زاده در نشست سیاست گذاری همایش ناظم االطباء در کرمان 
افزود: جاذبه های تاریخی و طبیعی استان کرمان ثابت هستند و پایداری و فعال 

کردن گردشگری کرمان به زمان و فعالیت های متناسب با ایام بستگی دارد.
وی اظهار کرد: ۴۰ درصد گردشگران جهان در بخش فرهنگی قرار می گیرند لذا 
باید حرکتی مضاعف در این حوزه انجام شود و در این زمینه شهرداری کرمان 
برنامه های فرهنگی را در شهر برنامه ریزی می کند.شهردار کرمان ادامه داد: 
شهرداری کرمان درصدد برگزاری برنامه در سطح ملی با انعکاس بین المللی 
است که ظرفیت های کرمان در خارج از این استان نیز معرفی شود.وی با بیان 
اینکه تفاهم نامه ای با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای برنامه های فرهنگی 
در شهر کرمان منعقد می شود اظهار داشت: استانداری بودجه ای برای این امر 
و معادل آن را شهرداری کرمان تخصیص دهند که با برنامه ریزی چند برنامه، 

جایگاه این شهر را در سطح بین الملل و کشور ممتازتر کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان:

دهه فجر فرصتی برای افزایش 
اعتماد بین مردم و نظام است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان با اشاره به اینکه باید در برنامه 
های دهه فجر عملکرد و دست آورهای نظام اسالمی تبیین شود، تصریح کرد: 
نمایی  بزرگ  دنبال  به  و  گرفته  هدف  را  نظام  ما  خورده  قسم  دشمنان  امروز 
مسائل درون خانواده هستند لذا بحث سواد رسانه ای مطرح می شود که بحث 

بسیار مهمی است.
»محمدرضا علیزاده«  در همایش استانی مسئوالن شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی و ستادهای دهه فجر استان کرمان اظهار کرد: باید دهه فجر به فرصتی 
تبدیل شود که افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد بین مردم و نظام را داشته 

باشیم و همه به افزایش اعتماد ملی کمک کنیم.
و  نگاه فرهنگی  انقالب،  بیانیه گام دوم  بر  بیان کرد: روح حاکم  ادامه  وی در 
تبیین دست آوردهای نظام در ۴۰ سال گذشته است و مقام معظم رهبری اشاره 
دارند که آینده ما بهتر و روشن تر از گذشته است و نگاه غالب بیانیه نسبت به 

دستاوردهای گذشته و آینده نظام مثبت و امیدبخش است.
علیزاده با اشاره به اینکه باید در برنامه های دهه فجر عملکرد و دست آورهای 
نظام اسالمی تبیین شود، تصریح کرد: امروز دشمنان قسم خورده ما نظام را 
هدف گرفته و به دنبال بزرگ نمایی مسائل درون خانواده هستند لذا بحث سواد 
رسانه ای مطرح می شود که بحث بسیار مهمی است.مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان کرمان افزود: دشمن به گونه ای محتوا تولید می کند که نمی 
توان شک کرد که خارج از مرز تولید شده و تمام تالش خود را می گذارند تا 

در جامعه تفرقه ایجاد کنند.

شهید  مطهر  خون  تردید  بی  گفت:  کرمان  دادگستری  کل  رئیس 
سردار حاج قاسم سلیمانی نیرنگ آمریکای جهانخوار را که منشأ اصلی 
تجاوزها و جنایت های چندین دهه اخیر در جهان اسالم است، رسوا 

خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، یداهلل موحد رئیس کل دادگستری استان 
پیامی  صدور  با  سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد  شهادت  پی  در  کرمان 

درگذشت این سردار دالور جهان اسالم را تسلیت گفت.
متن این پیام بدین شرح است:

بسم اهلل قاصم الجبارین
شهادت مرد میدان جهاد و مبارزه، مجاهد خستگی ناپذیر جبهه های 
انقالب  پاسداران  سپاه  سرافراز  سردار  تروریست ها،  و  کفار  با  جنگ 
نیروی  قهرمان  و  فرمانده دالور  قاسم سلیمانی  اسالمی، سپهبد حاج 
قدس را محضر حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، مقام عظمای والیت، 
مسلمین جهان، ملت بزرگ ایران و مردم شهیدپرور استان کرمان، هم 

رزمان شهید و خانواده بزرگوار ایشان تسلیت عرض می کنم.
این سرباز والیت و امت و مجاهد فی سبیل اهلل و پاسدار شجاع امنیت 
ایران و منطقه که سالهای متمادی در راه دفاع از کیان انقالب اسالمی 
و سرزمین های اسالمی جان خود را در طبق اخالص گذاشته بود به 

آرزوی دیرینه اش یعنی فیض عظیم شهادت رسید.
سپهبد سلیمانی یکی از محبوب ترین چهره های انقالب اسالمی بود که 
هرگز تفکری جز حرکت برای عزت اسالم و مسلمین و مظلومین جهان 
در سر نداشت و نماد مبارزه با نظام سلطه و ظلم جهانی بود که زندگی 
را در مسیر مبارزه با ظالمان و دفاع از مظلومان اختصاص داده بود و 

الحق مصداق تمام عیار پیروی از اسالم ناب محمدی بود.
بی تردید خون مطهر این قهرمان شهید، نیرنگ آمریکای جهانخوار را 
که منشأ اصلی تجاوزها و جنایت های چندین دهه اخیر در جهان اسالم 
است، رسوا خواهد کرد و ملت های اسالمی و مردم شریف ایران را در 
پیگیری آرمان های الهی و انسانی انقالب اسالمی استوار خواهد ساخت.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان 
گفت: کمپین معرفی جاذبه های گردشگری استان با همکاری بخش 

خصوصی و دولتی تشکیل می شود.
جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
فریدون فعالی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
صنعت  فعاالن  و  دست اندرکاران  با  نشست  در  کرمان  استان 
گردشگری استان کرمان گفت: در حال حاضر سهم استان کرمان از 

بازار گردشگری ایران بسیار ناچیز است و در مقایسه با استان های 
استان  این  عاید  از صنعت گردشگری  گردشگرپذیر درآمد چندانی 

نمی شود.
او با بیان اینکه برای معرفی قابلیت ها و جاذبه های گردشگری این 
با  کمپین  این  افزود:  می شود،  تشکیل  تبلیغاتی  کمپین  استان، 

همکاری بخش خصوصی و دولتی راه اندازی می شود.
فعالی با اشاره به برپایی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری 

تهران در بهمن ماه اظهار کرد: این نمایشگاه فرصت بسیار خوبی 
و  فعاالن  با  تعامل  و  استان  گردشگری  جاذبه های  معرفی  برای 

دست اندرکاران صنعت گردشگری کشور است.
او با بیان اینکه باید سهم صنعت گردشگری استان کرمان را از بازار 
گردشگری کشور به دست آوریم، افزود: با بهره گیری از راهبرد های 
قابلیت های استان کرمان را  تبلیغاتی در حوزه گردشگری می توان 

به نمایش گذاشت.

امضای  با  گفت:  کرمان  استان  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
تفاهم نامه همکاری میان این نهاد، شرکت توزیع نیروی برق شمال استان و 
بانک های توسعه تعاون و پست بانک استان تا پایان سال جاری هزار نیروگاه 

خورشیدی توسط این نهاد در استان راه اندازی می شود.
»یحیی صادقی« در مراسم امضای تفاهم نامه تأمین و ایجاد ۱۰۰۰نیروگاه 
خورشیدی ۵ کیلوواتی در استان کرمان افزود: دیدگاه کمیته امداد بر این 
است که مشاغل پایدار و درآمدزا برای خانواده های تحت حمایت و محرومان 

ایجاد کند.
استان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس  اعالم  طبق  اینکه  بابیان  وی 
کرمان ۱۳ درصد جمعیت استان تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند 
بیان کرد: ۱۰ درصد این جمعیت تحت حمایت کمیته امداد استان قرار دارند 
کرمان  استان  همچون  ثروتمندی  استان  زیبنده  مددجویی  باالی  آمار  که 

نیست.
صادقی بابیان اینکه نگاه کمیته امداد استان کرمان بر ایجاد مشاغل پایدار و 
مولد برای مددجویان است و خوشبختانه کمیته امداد استان کرمان تاکنون 
نیز در این زمینه در سطح استان و کشور موفق عمل کرده و طی دو سال 

پیاپی موفق به اجرای بیش ترین شغل در استان شده و رتبه برتر اشتغال را 
در بین دستگاه های مربوطه در استان کسب کرده است.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان از ایجاد هزار طرح گلخانه ای توسط این 
نهاد در استان خبر داد و افزود: با اجرای طرح های گلخانه ای مددجویان عالوه 
بر کسب درآمد و خودکفایی توانسته اند تعدادی افراد بیکار را نیز مشغول به 

کار کنند.
در  نهاد  این  توسط  خورشیدی  نیروگاه های  طرح  اجرای  به  ادامه  در  وی 
راستای اشتغال و توانمندسازی مددجویان اشاره و بیان کرد: تاکنون ۷۴۶ 
طرح نیروگاه خورشیدی برای مددجویان در استان اجراشده که پیش بینی 
پایان سال جاری نیز ۱۰۰۰ طرح نیروگاه خورشیدی جدید که  تا  می شود 

عملیات اجرای آن در استان شروع شده راه اندازی و وارد مدار شوند.
به صورت  کرمان  استان  در  خورشیدی  نیروگاه های  طرح  داد:  ادامه  صادقی 

دومنظوره و در قالب اشتغال و مسکن مددجویان اجراشده است.
توسعه  بانک  شعب  امور  مدیر  نیا،  حکمتی  حمیدرضا  ایسنا  گزارش  به 
این تفاهم نامه گفت: اجرای طرح  انعقاد  تعاون استان کرمان نیز در مراسم 
درآمد  منبع  ایجاد  و  پایدار  مشاغل  ایجاد  به منظور  خورشیدی  نیروگاه های 

حمایت  تحت  خانوارهای  توانمندسازی  در  مهمی  نقش  مددجویان  برای 
کمیته دارد

وی ضمن تصدیق سخنان مدیرکل کمیته امداد استان کرمان مبنی بر اعالم 
کمیته  حمایت  تحت  مددجویان  خوش حسابی  به  مرکزی  بانک  رئیس کل 
جزء  امداد  کمیته  مددجویان  افزود:  تسهیالت  اقساط  پرداخت  در  امداد 
خوش حساب ترین مشتریان بانک های توسعه تعاون در استان هستند و هیچ 

بدهی به بانک های توسعه تعاون استان ندارند.
براساس این گزارش محمود شهبا، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال 
استان کرمان نیز در مراسم انعقاد این تفاهم نامه بابیان اینکه نگاه کمیته امداد 
اجرای  فرا بخشی است گفت:  نگاه  نیروگاه های خورشیدی  اجرای طرح  در 
توانمندسازی  راستای  در  امداد  توسط کمیته  نیروگاه های خورشیدی  طرح 
مددجویان تحت حمایت کار ارزشمندی است و با اجرای این طرح مددجویان 

که جزء اقشار محروم جامعه هستند تولیدکننده برق می شوند.
استان  امداد  کمیته  با  بیشتر  همکاری  جهت  شرکت  این  آمادگی  از  شهبا 
کرمان برای اجرای این طرح خبر داد و افزود: اجرای این طرح توسط کمیته 

امداد کمک به تولید شبکه برق در محل است.

رئیس کل دادگستری کرمان:

خون مطهر شهید سردار سلیمانی نیرنگ آمریکای جهانخوار را رسوا می کند

مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان خبر داد:

مشارکت  بخش خصوصی و دولت در بخش گردشگری کرمان 

مدیرکل کمیته امداد استان :

تا پایان امسال هزار نیروگاه خورشیدی در استان راه اندازی می شود

آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون ششدانگ مزرعه و قنات طافیه موسوم به احمدآباد ضیاء - پالک 402 اصلی بخش 8 کرمان فاقد مساحت واقع در گود در چاه مورد تقاضای احد از ورثه مرحوم محمدحسین ضیائی احمدی )مینو ضیایی احمدی( یک نوبت از تحدید حدود خارج گردیده و نیاز به تحدید 
حدود دارد و اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب درخواست وارده بشماره 1101/18474- 98/10/7 احد از ورثه مالک بدین وسیله آگهی تحدید حدود منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روز یکشنبه 98/11/7 در محل شروع و بعمل خواهد 
آمد. لذا به مالکین )مالکیت امالک مجاور( رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراضی داشته باشد بر طبق 
ماده 20 قانون حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم نمایند و ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعالم اعتراض مهلت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواست نموده و رسید تقدیم درخواست را از 

دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده و ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست از سوی معترض توسط متقاضی ثبت عملیات ثبتی بنام وی ادامه خواهد یافت و هیچگونه ادعائی مسموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار: شنبه 98/10/14                  1426 م/الف

عیسی حافظی فر - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان 

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 
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در سوگ ققنوس

خانواده  یک  به  که  نیست  این  بدتراز  چیز  هیچ 
یقینا  شود،  رسانده  پدر  فقدان  خبر  راه،  به  چشم 
سوگ سخت و دردناکی است، حال آنکه این خانواده 
هشتاد میلیون نفری باشد. هشتاد میلیون داغ بر دل 
این  حافظ  را  خود  پدرمعنوی  سالها  که  ای  خانواده 
خانه ی بزرگ و پُر افتخار می دانسته و امروز خبر 
نبودش جان می سوزاند. شهادت شهیدی که سالها 
آرزوی شهادت کرده است و امروز به آرزویش رسیده 
است.  شده  ترور  تاریخ  دست  ترین  کثیف  توسط  و 
تروری که تا سالها سیاهی اش از دست تروریست ها 
پاک نمی شود و برای کسانی که در لئامت دشمنان 
اسالم شک داشتند مایه اطمینان شد که نمی توان 
به سگ زرد و شغال پیر اعتماد کرد. واضح است که 
شهادت این سردار عزیز پایان راه مقاومت را رقم نمی 
زند و هنوز بسیارند حاج قاسم هایی که از این کشور 
بزرگ دفاع کنند و سوگواری برای چنین فرماندهی 
به سان سوگواری برای ققنوس است که هزاران آتش 
هم مانع پرواز او نمی شود، اما به هر حال رنج فقدان 

رخداد  این  که  کنیم  قبول  باید  و  است  سخت  پدر 
و  پیر  و  است  اخیر  دهه  چند  در  واقعه  ترین  سیاه 
باشیم  امید داشته  باید  را متاثر ساخته است.  جوان 
از  به آن صبح سپیدی که سردار سلیمانی در یکی 
سخنرانی هایش در میان رزمندگان هشت سال دفاع 
مقدس به آن اشاره کرد. باید ایمان داشته باشیم که 
خداوند با حق طلبان است و راه حق طلبی هیچگاه 

به پایان نمی رسد و تا زمانی که انسان با همه خیر 
و شرهایش زنده است، مبارزه برای احقاق حق ادامه 

دارد.
درست است که شهادت حاج قاسم سلیمانی تمام 
کشور را سیاه پوش ساخت، اما استان کرمان داغی 
که  داغی  کند.  می  احساس  دل  در  را  خصوص  به 
هیچگاه از دل مردم کرمان زدوده نمی شود و مردم 

شریف و نجیب این استان را می رنجاند. نجیب زاده 
پرور کرمان که چند دهه بالی  استان نجیب  از  ای 
جان مستکبران و همواره مایه رعب دشمنان اسالم و 
ایران بود. شخصیتی محبوب و مردمی که مردم پیش 
از اینکه او را یک فرمانده جنگی بدانند، وی را نماد 
غرور و اقتدار ملی می دانستند و نوعی دلگرمی برای 
آمد.  می  شمار  به  خاورمیانه  منطقه  در  طلبان  حق 
آری حاج قاسم سلیمانی نه تنها یک سردار کرمانی 
و ایرانی بود، بلکه یک امید نورانی برای تمامی مردم 
بود  جهانی  شخصیت  یک  او  بود.  جهان  جوی  حق 
که سخت است در قالب یک کشور و یا یک استان 
جهالت  نابودی  عنصر  ترین  اصلی  او  دهیم.  قرارش 
فرمانده های  بود. زمانی که  معاصر، یعنی »داعش« 
افکن  بمب  با  خود  های  مخفیگاه  در  آمریکا  نظامی 
در  داعش  با  که  دادند  می  نشان  ظاهر  به  پهباد  و 
بود که در  این سردار سلیمانی  حال جنگ هستند، 
بین داعشی ها در حال نابودی این سمبل درجه یک 
جهالت بود. او خوش قول ترین مرد تاریخ ایران بود و 
زمانی که به رهبر معظم انقالب وعده نابودی داعش 
را داد چند روز بعد این پرچم سیاه را پایین کشید و 
فریاد پیروزی سر داد. واضح است که داغ این فرزند 
ارزشمند از دل مردم ایران و خیرخواهان جهان پاک 
و  کثیف  ترور  این  پاسخ  که  امیدواریم  و  شود  نمی 
بزدالنه در خور نام ایران باشد تا شاید اندکی و تنها 

اندکی از زخم این فقدان درمان شود.

پیام استاندار سابق کرمان، 

جانشین سردار سلیمانی در 

هشت سال دفاع مقدس درباره 

شهادت این مرد عزیز:

در بیکرانه تاریخ
بسم رب الشهدا و صدیقین

امروز سرداران شهید اسالم و ایران مهمانی از جنس صالبت 
از  ماندن  جا  مغموم  همواره  که  مهمانی  دارند،  نجابت  و 
پاداش  مطاعی  هیچ  بود، شهیدی که جز شهادت  شهادت 

سال ها مجاهدت و ایثارش نبود.
حاج قاسم سال ها جبهه های مقاومت و نبرد حق علیه باطل 
را درپی شهادت پویید و اینک به آنچه آرزو داشت رسید و 
مشی این اسطوره شجاعت، رشادت، والیت مداری، مهر و 
عطوفت، مروت و مردانگی تا بیکرانه تاریخ این مرز و بوم 
حکایت زبان آزادگان و دلدادگان خواهد بود و تا خورشید 
بر می  آید؛ زمین، خاطره آن همه ایثار و رشادت را فراموش 
نخواهد کرد و بر جریده تاریخ عشق و اشتیاق به شهادت و 

وصال به معشوقش ماندگار خواهد ماند.
اینجانب شهادت سردار دل ها و فرمانده قلب ها، امیر عاشق 
و بی همتا را خدمت حضرت ولی عصر )عج(، رهبر معظم 
در  دلدادگان  و  رزمان  هم  شهدا،  معظم  خانواده  انقالب، 
سراسر جهان اسالم تبریک و تسلیت عرض می کنم و برای 
درگاه  از  جزیل  صبر  طلب  ایشان  مکرم  و  صبور  خانواده 

احدیت دارم.

به قلم 
محمد فتح نجات

هیوالهایی که زندگی بشر را متحول کردند
سرویس علم و دانش کرمان امروز

 

 تاریخ بشر سراسر نوآوری و اختراع است، اختراع هایی که به درک و 
پیشرفت دنیا کمک کرده است. برخی از آن ها چه از نظر اندازه و چه از 
نظر اهمیت تاریخی بسیار عظیم هستند. فهرستی از ۲۰ ماشین غول پیکر 
که دنیا را به جایی راحت تر و بهتر برای زندگی تبدیل کرده اند پیش روی 

شماست؛ از چرخ و محور گرفته تا موشک سیاره پیما.
۱۹۶۹ پردازنده پیام رابط

نام  به  دستگاهی  از  تیمش  و  کلینراک  لئونارد   ۱۹۶۹ اکتبر   ۲۹ در 
پردازنده پیام رابط برای ارسال نخستین پیام به کامپیوتر دیگری با سیستم 
از  استفاده  پیام مبدا  این  ارسال  استفاده کردند. لحظه   APRANET
اینترنت شناخته شد و حاال دیگر دنیا بدون داشتن آن قابل تصور نیست. 

در واقع این ماشین هیوال نخستین روتر جهان بود.
۲۰۱۲ مریخ نورد کنجکاوی

خدا  )که   Opportunity و   Spirit مانند  مریخ نورد هایی  جانشین 
از  یکی  مریخ نورد  کنجکاوی؛  نام  به  شد  مریخ نوردی  کند(  رحمتشان 
به مریخ و  توانسته قدم  تاریخ بشر است که  پیشرفته ترین فضاپیما های 
او  انجام دهد. فرود موفق  آزمایش های علمی  بگذارد و  سیاره های دیگر 
برای ناسا یک موفقیت بزرگ به حساب آمد. فرود او به مریخ ثابت کرد 
که برنامه های فضایی همچنان می توانند اتفاقات جذاب و جدید رقم بزند.

۱۸۵۱ ماشین یخی مکانیکی
جان گوری، نخستین دانشمندی نبود که به دنبال دستگاه سردکن یا 
همان یخچال بود )البته آخری هم نبود(، اما او نخستین نفری بود که 
با ثبت اختراعش که یک ماشین سرد کننده بود، روند ثبت اختراع را در 
آمریکا به راه انداخت. هرچند بازار ماشین اختراعی او سرانجامی جز سقوط 
نداشت، اما ایده اش در آخر راه را برای سایر سازنده های یخچال های تجاری 
باز کرد و سیستم حمل ونقل، ذخیره سازی و خرید غذا توسط انسان را 

تغییر داد.
قرن چهارم پیش از میالد/ چرخ و محور

۲۰ هیوالیی که زندگی بشر را متحول کردندهمه می دانند اختراع چرخ 
اتفاق مهمی بود، اما این تنها بخشی از این اختراع بود و برای به حرکت 
درآمدن چیز دیگری احتیاج بود به نام محور که بتواند آن را به چرخش 
درآورد و به این ترتیب با اختراع محور، چرخ داستان جدید خودش را 
در زندگی انسان آغاز کرد. در واقع چرخ ها ۲۴۰۰ سال بعد آنقدر برای 
پیشرفت انسان وسیله بنیادی و جدایی ناپذیر است. به طور ساده بهتر است 

بگوییم اگر چرخ نباشد ما هم نیستیم.
۱۹۰۲ تهویه مطبوع برقی

از ویلیز  ۲۰ هیوالیی که زندگی بشر را متحول کردنددر سال ۱۹۰۲ 
کریر که مهندس مکانیک ۲۵ ساله ای از غرب نیویورک بود، خواسته شد 
مشکل ظاهرا غیرقابل حلی را حل کند که آن ممانعت از چروک خوردن 
کاغذ مجالت در چاپخانه بروکلین بر اثر گرما بود. او با اختراع دستگاهی 
برای تهویه هوا این مشکل را حل کرد که در واقع نخستین دستگاه تهویه 
هوای برقی به حساب می آمد. این دستگاه آن زمان نیز به شکل فعلی با 
عبور دادن هوا از یک فیلتر و سیم پیچ های حاوی مایع خنک کننده، عمل 

می کرد.
۱۶۰۹ تلسکوپ گالیله

به حساب  فهرست  این  ماشین های  بزرگ ترین  جزو  لزوما  دستگاه  این 
نمی آید، اما تأثیرش در تاریخ بشر بسیار زیاد بوده است. درحالی که گالیله 
را به عنوان سازنده تلسکوپ نمی شناسند، اما این دانشمند ایتالیایی یکی 

از نخستین نفراتی است که آسمان و قمر های آن را کشف کرده است.
یوناس کپلر پس از او طراحی تلسکوپ را ارتقا داد و حاال تلسکوپ های 
بزرگ ترین دستگاه های موجود است و  از  مدرن زمینی و آسمانی یکی 

گالیله باید از این جهت به خودش افتخار کند.
۱۹۷۱ سی تی اسکن

درون  که  انسانی  کردنداولین  متحول  را  بشر  زندگی  که  هیوالیی   ۲۰
بود. در سال  واقع خود سازنده آن  قرار گرفت در  دستگاه سی تی اسکن 
۱۹۷۱ وقتی مهندس زیست پزشکی سر گادفری نیوبالد هانسفیلد سرش 
درمان های  گرفت،  خود  تومور  از  کامپیوتری  تصویری  و  کرد  اسکن  را 

به سه جهت،  ایکس  اشعه  با تجمیع  پزشکی متحول شد. سی تی اسکن 
به پزشکان اجازه داد بدون شکافتن بدن بیمار بتوانند درون او را ببینند. 

سرهانسفیلد برای این اختراعش جایزه نوبل پزشکی را برد.
۱۴۴۰ دستگاه چاپ

ما در این فهرست بزرگ ترین و مهم ترین اختراعات تاریخ را رتبه بندی 
باشد.  یک  رتبه  می توانست  چاپ  دستگاه  می کردیم  اگر  که  نمی کنیم 
دستگاه چاپ یوهانس گوتنبرگ رسما از سال ۱۴۵۰ در آلمان شروع به 
تولید کرد، درست یک دهه پس از تولد نمونه اولیه. این دستگاه شیوه های 
قدیمی ساخت کتاب را متحول کرد. پیش از آن کاتبان و راهبان مجبور 
به شدت هزینه  اما دستگاه چاپ  بنویسند.  به صورت دستی کتاب  بودند 
کتاب را پایین آورد و برای میلیون ها نفر تحصیل را قابل دسترس کرد. 
دوران رنسانس با آن شروع شد و بسیاری از مجالت و روزنامه ها مجهز 

شدند، چیزی که برای کل سیستم دولتی یک نیاز مبرم بود.
اواخر قرن ششم پیش از میالد/ جرثقیل

۲۰ هیوالیی که زندگی بشر را متحول کردندامروز منظره شهری ما پر 
است از وسایل ساخت وساز برج و بارو که اغلب برای نوسازی و توسعه شهر 
هستند. ۲۵۰۰ سال پیش نیز جرثقیل برای تغییر چهره شهر کمک کرد و 
ظاهر آن از کشاورزی به صنعتی تبدیل شد. بسیاری بر این باورند که این 
وسیله توسط یونانی ها در اواخر قرن ششم پیش از میالد ساخته شده و 
بار های سنگین را برای ساخت معابد، ساختمان های دولتی و کانال ها بلند 
می کرده است. جرثقیل ها ماشین های ساده ای بودند با مکانیسمی ساده که 
از اهرم برای بلند کردن و حرکت دادن یا تغییر مسیر استفاده می کردند. 
کلمه جرثقیل بعد ها و در قرن ۱۳ به آن اطالق شد که احتماال به گردن 

بلند یک پرنده اشاره دارد.
۱۸۸۸ توربین بادی

جیمز بلیث، مهندس اسکاتلندی شاید نخستین نفری بود که توربین 
بادی تولید برق را ساخت. اما چارلز براش بود که وقتی آن را در حیاط 
پشتی عمارت کلیولند در سال ۱۸۸۸ گذاشت، آن را به کار انداخت. این 
توربین با قطر ۱۵ متر و ۱۴۴ تیغه ساخته شده از چوب سرو، ۱۲۰۰ وات 
نیرو تولید می کرد که برای روشن شدن ۱۰۰ چراغ رشته ای در خانه کافی 
بود. امروز طبق ادعای مؤسسه انرژی باد آمریکا، بیش از ۵۲ هزار توربین 
بادی در این کشور وجود دارد که می تواند برق ۲۵ میلیون خانه را تامین 

کند.
Model T ۱۹۰۸ اتومبیل

اولین خودروی Model T در ۲۷ سپتامبر ۱۹۰۸ تکمیل شد. ساخته 
خودرو های  دنیای  اما  نبود،  دنیا  اتومبیل  نخستین  هرچند  فورد  هنری 
آمریکایی را متحول کرد. فورد تا سال ۱۹۱۴ این زنجیره تولید مداوم و 
پرتحرک را در کارخانه های خود در دیترویت حفظ کرد. این نوآوری زمان 
و هزینه الزم برای ساخت ماشین را کم کرد و اجازه داد تا فورد قیمت را 

پایین بیاورد و ماشینی که آن زمان تین لیتزی شناخته می شد را با قیمت 
مقرون به صرفه برای قشر متوسط آمریکایی به بازار عرضه کند. با پایان 
سال ۱۹۲۳ نیمی از ماشین هایی که در خیابان های آمریکا رژه می رفتند، 
قدرت،  بخار  اسب  و ۲۰  با ۴ سیلندر   Model T بودند.   Model T
در نوع خودش بی نظیر و نخستین بود. با کمی تردید می توان گفت که 

Model T در تاریخ مهم ترین اتومبیل به حساب می آید.
V-۲ ویرانگر مثل

سال  در  شپارد  آلن  یا  اسپوتنیک  موشک های  پرتاب  با  فضایی  رقابت 
۱۹۶۱ شروع نشد، بلکه با موشک V-۲ نازی ها در سال ۱۹۴۲ کلید خورد. 
این موشک که زاییده مغز دانشمند موشکی آلمان ورنر ون براون با نام 
اختصاری V-۲ یا نام کامل ونگنس ویپن ۲ بود، چیزی نبود که دنیا قبال 
دیده باشد. با استفاده از اکسیژن مایع و الکل، این نخستین موشک هدایت 
شده در مقیاس بزرگ بود. موشک پس از پرتاب ۶/۹ کیلومتر به آسمان 
رفت و توانایی این را داشت که ۳۲۱ کیلومتر از زمین با حمل یک کالهک 
یک تنی فاصله بگیرد. در واقع V-۲ نخستین شیء ساخته شده به دست 
انسان بود که از جو خارج می شد. در پایان جنگ، ون براون تسلیم و برای 
۳ دهه یکی از مهم ترین اعضای ناسا شد. او در ساخت ساترن ۵ که انسان 

را روی ماه فرود آورد نقش داشت.
موشکی که زاییده مغز دانشمند آلمانی - ورنر ون براون- با نام اختصاری 
V-۲ یا نام کامل ونگنس ویپن ۲ بود، چیزی نبود که دنیا قبال دیده باشد. 
با استفاده از اکسیژن مایع و الکل، این نخستین موشک هدایت شده در 

مقیاس بزرگ بود
ENIAC ۱۹۴۶

اگر حاال جلوی یک کامپیوتر می نشینید و راحت کارتان را انجام می دهید 
و حتی قادرید آن را در جیبتان بگذارید مدیون دستگاه یکپارچه سازی عدد 
الکترونیکی ارقام یا اِنیاک هستید که پیش از این اندازه اش به بزرگی یک 
اتاق بود. این دستگاه که برای حل مسائل بزرگ عددی ساخته شده بود 
۸۰ تن وزن و ۵۴۸ مترمربع مساحت داشت. ENIAC به عنوان یکی از 
نخستین و مدرن ترین کامیپوتر های جهان شناخته می شود. ENIAC از 
اجداد دستگاه هایی است که حاال زندگی مدرن شهری را امکان پذیر کرده 
است. این دستگاه همچنین به عنوان یکی از نخستین مراکز اطالعاتی در 

دنیا به حساب می آید.
DC-۳ ۱۹۳۵

 DC-۳ سفر های آخر هفته کوتاه مدت ممکن نبود اگر افسانه ای به نام
ساخته نمی شد. این هواپیمای دو موتوره با قدرت ۱۲۰۰ اسب بخار که 
از سوی شرکت هواپیمایی داگالس ساخته شد با ارابه فرود تاشو و بدنه 
درخشان کرومی آسمان را برای پرواز به جایی امن تر و دوستانه تر تبدیل 
و  سریع  اعتماد،  قابل  حمل ونقلی  وسیله  به  را  هواپیما ها   DC-۳ کرد. 
راحتی تبدیل کرد که توانست صنعت هوایی را به تجارتی ۷۰۰ میلیارد 

دالری بدل کند.
۱۹۹۰ تلسکوپ هابل

و  ستاره شناس  هابل  ادیون  جنوبی،  کالیفرنیای  تپه های  بلندای  در 
تلسکوپش کشفی شگفت آور داشتند که دنیا حاال همان را ادامه می دهد. 
این  زده شد.  او  نام  به  تاریخ  تلسکوپ  قدرتمندترین  آن  از  بعد  دهه   ۶
تلسکوپ که به طول یک اتوبوس بزرگ، با مجموعه ای پیچیده از آینه ها، 
بازتاب دهنده ها و دوربین ها ساخته شده است، همچنان منظره ای بکر از 
جهان را به رخ می کشد. ناسا مدعی است که از زمان تلسکوپ گالیله، 
از  تلسکوپ  این  است.  نجوم  علم  در  پیشرفت  مهم ترین  هابل  تلسکوپ 
چشم انداز  ستاره ها،  تولد  است،  کرده  به کار  شروع  که   ۱۹۹۰ آوریل 

سیاهچاله های بزرگ و شتاب جهان را نشان می دهد.
HeS۳ ۱۹۳۸ موتور جت هینکل

هرچند این موتور با نام خانوادگی سازنده اش همخوانی ندارد، اما هینکل 
HeS۳ ساخته هانس ون اوهاین نخستین موتور جتی بود که منبع قدرت 
 HeS۳ هینکل .He ۱۷۸ یک هواپیما شد؛ هواپیمایی به نام هینکل

بعد ها نشان داد چرا برای ساختش ۱۳ سال زمان صرف شده است.
۱۹۹۴ هواپیمای بدون سرنشین

ابتدا در دهه ۸۰ به ذهن  ایده اولیه ساخت هواپیمای بدون سرنشین 
رسید، اما نخستین آزمایش پروازی آن تا سال ۱۹۹۴ در صحرای موهاوی 
انجام شد. از آن زمان پهپاد ها در ارتش آمریکا به وفور یافت می شود و شکل 

جنگ انسانی را تغییر داده است.
انسان  جای  به  می تواند  که  است  ماشین  انواع  از  مورد  نخستین  این 
می تواند  سرنشین  بدون  هواپیمای  می گویند  پهپاد  منتقدان  بجنگد. 
منجر به مرگ بی گناهان شود و خسارت های بی جا به دلیل اشتباه هوش 
مصنوعی برجای بگذارد، اما طرفدارانش معتقدند این هواپیما ها در مقایسه 
نبرد،  جبهه  از  خارج  اما  دارند.  بیشتری  دقت  توپخانه ای  سالح های  با 
هواپیما های بی سرنشین می توانند در کار هایی جز جنگ هم به کار بیایند؛ 
مانند سرگرمی و حمل ونقل و رساندن بسته پستی. به هر حال پهپاد ها 
پتانسیل آن را دارند که روی زندگی تأثیرات متفاوتی بگذارند؛ تأثیراتی که 

هنوز تشخیص داده نشده است.
۱۸۵۴ آسانسور اوتیس

پیش از ابتکار الیشا اوتیس هم آسانسور یا به معنای آن زمان باالبر وجود 
داشت، اما به اندازه باالبر او امن نبود. در سال ۱۸۵۴ در نمایشگاه جهانی 
نیویورک اوتیس نوع جدیدی از باالبر را به نمایش گذاشت که به گفته 
خود اوتیس با باالبر ایمنی ساخته شده بود و می توانست درصورت خاموش 
شدن کابل ها، از سقوط آن جلوگیری کند. به این ترتیب آسانسور را از 
یک خطر ایمنی به قلب و روح کالنشهر ها تبدیل کرد. این ایده از زمان 
باقی مانده و همچنان شرکت آسانسورسازی اوتیس بزرگ ترین شرکت 
آسانسورساز جهان است. با رشد شهر ها سازنده ها به این نتیجه رسیده اند 

که امنیت آسانسور ها را هم ارتقا بدهند.
۳۱۲ قبل از میالد/قنات های رومی

باستانیان که به آب نزدیک  زندگی بدون آب امکان پذیر نیست. برای 
نبودند این مساله بحران بزرگی به حساب می آمد. بعضی مواقع آن ها به 
جای آنکه نزدیک به آب شوند به دنبال راهی برای آوردن آب نزد خود 
از میالد، آپیوس کالدیوس کاسئوس نخستین قنات  بودند. ۳۱۲ پیش 

رومی را ساخت.
سیستمی از کانال های سنگی، سد ها و مجرا ها که با استفاده از نیروی 
جاذبه آب را از منابع آبی می کشید و گاهی به صد ها هزار متر آنطرف تر 
می برد. برخالف برخی از قنات های معروف و جدیدتر، آپیوس کالدیوس 
کاسئوس تقریبا زیر زمین ساخته شده است درحالی که فناوری و ماشین 
آالت از ۲۳۰۰ سال پیش تاکنون بسیار پیشرفت کرده است، اما قنات ها 

همچنان مهم ترین تامین کننده آب تازه در شهر ها مدرن هستند.
در دست تولید/فضاپیمای بین سیاره ای

مهم ترین نکته درباره ماشین های هیوالی تغییر دهنده جهان این است 
که داستانشان هرگز تمام نمی شود و چه چیزی می تواند بیشتر از یک 
دستگاه که به شما قدرت می دهد نبض تغییر دنیا را در دست بگیرید، 
می تواند واقعا دنیا را عوض کند؟ نه، البته این ماشین هنوز وجود خارجی 
با موشک هایی مانند  اما  تا به آن برسیم،  ندارد و دهه ها طول می کشد 
فالکون هوی و فضاپیمای SLS ناسا، ماشینی که در نهایت بشریت را 
به سفر های بین سیاره ای برساند بیش از اینکه با، اما و اگر همراه باشد، با 

سئوال چه زمانی همراه است.
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تقدیم به )شهید( 
حاج قاسم سلیمانی 

حسن یوسف 
ز گل پیرهنت می آید

نام تو برده شد و کوه به پایین افتاد
پیکر دشمن تو زخمی و خونین افتاد

نام تو برده شد و عرش تبسم کرده
دشمن از ترس،در خانه خود گم کرده

حمزه و مالک اشتر به تو لبخند زدند
عطر دستان خدا را به تو پیوند زدند

ساحل چشم تو یک روز پر از غم نشود
سایه ات از سر سامان وطن کم نشود

چشم ها پنجره در پنجره بارانی شد
دل مهتاب پر از شور سلیمانی شد

زخم ابروی تو آبستن دریا بود و
َو خداوند ترا غرق تماشا بود و

رسم مردانگی ات شهره آفاق شد و
دل به دریا زدنت مکتب عشاق شد و

رسم مردانگی ات طعم شهادت دارد
بغض چشمان تو آواز جسارت دارد

تو همه زنده به عشقی و مدد می گیری
خاک ایوان دمشقی و مدد می گیری

شک ندارم که علی مرجع تقلید تو هست
سایه ی روشن دین خانه امید تو هست

آسمان ها شده درگیر پریشانی تو
و خداوند زده بوسه به پیشانی تو

گر چه از قافله عشق کمی جا ماندی
دست تقدیر سرشته است که تنها ماندی

گاه دلگیر شدی گاه به خود رنجیدی
شاعرانه به تن کعبه دل پیچیدی

چقدر عطر شهادت به تنت می آید
حسن یوسف ز گل پیرهنت می آید

در شب خوف و خطر سینه سپر کردی و بعد
لب فرو بستی و دل خون زجگر کردی و بعد

نتوان گفت چه کردی و خدا می داند
ِسّر سرداری تو کرببال می داند

رو به دستان تو آغوش شهیدان باز است
پیرو رهبری و دست تو پر اعجاز است

دو قدم مانده به پابوسی خورشید اما
گر چه رقصیده به خون شاخه امید اما

)عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد(
آنچه تقدیر نوشته است همان خواهد شد

دبیر انجمن 
شعر خواجوی 
کرمانی 
محمد حسن 
اسفندیارپور

فرهنگ و ادب

نگاهی  به کتاب »ناشناخته ماندگان« اثر پاتریک مودیانو

نگاهی به کارنامه ی پر فراز و نشیب نوآ بومباک؛ فیلم ساز نیویورکی

 )۱۹۴۵ )متولد  مودیانو،  پاتریک 
نویسنده فرانسوی است که از پرکارترین 
دهه های  و  معاصر  دوران  نویسندگان 
اخیر به شمار می رود. بعد از کسب جایزه 
آثار  انتشار   ۲۰۱۴ سال  در  ادبیات  نوبل 
توسط  ایران  در  فرانسوی  نویسنده  این 
مترجمان و نشر های مختلف بسیار رونق 
گرفت. »ناشناخته ماندگان« کتابی است 
کم حجم که در سال ۱۹۹۹ نوشته شده 
است و جزو آثار متاخر مودیانو در دوران 
اما  می شود،  محسوب  کارش  اوج  و  بلوغ 
جزء شاهکار های وی طبقه بندی نمی شود.

"ناشناخته ماندگان« در فرِم سه داستان 
می شود،  روایت  زن  سه  درباره  کوتاه 
هستند،  مجزا  یکدیگر  از  داستان ها 
آن ها  در  پیوند هایی  حال  عین  در  اما 
با  پیوند هایی  همچنین  می شود،  دیده 
)این  مودیانو.  پاتریک  داستان های  دیگر 
کتاب های  و  داستان ها  بین  ارتباطات 
ویژگی های  جمله  از  مودیانو،  مختلف 
برجسته سبک اوست.( همانند بسیاری از 
نیز  ماندگان«  »ناشناخته  مودیانو  آثار  از 
بر مضامینی مانند "جست و جوی هویت 
با  کشمکش  زندگی،  در  خود  جایگاه  و 
خاطرات گذشته و تربیت کودکی، گذشته 
و تنهایی و اختالفات با والدین" متمرکز 

است.

داستان نخست درباره دختری است که 
را  مادرش  و  پدر  خانه  سالگی  هجده  در 
جامه  آرزوهایش  به  تا  است  کرده  ترک 
درآمدی  اینکه  جمله  از  بپوشاند  عمل 
داشته باشد و مستقل زندگی کند اگرچه 
انتظار  در  که چه شغلی  داند  نمی  دقیقا 
اوست. دختر در طول داستان درگیر وقت 
گذرانی با دوستان، فقر و توامان خاطراِت 
به  که  است  شبانه روزی  مدرسه  دوران 
کرده اند.  مسدود  را  وی  آینده  اعتقادش 
پایان  غریبی  طرز  به  داستان  نهایت  در 

می یابد.
است  دختری  درباره  دوم  داستان 
دست  از  را  خود  پدر  سالگی  سه  در  که 
داده و رابطه بدی با مادرش داشته است 
مجدد  پدر،  مرگ  از  پس  بالفاصله  که 
این دختر در مدرسه  است.  ازدواج کرده 
شبانه روزی و در فقر بزرگ شده است، به 
دنبال »عشق بزرگ« است و در تعطیالت 
و اوقات فراغت هرجور کاری که در ویال ها 
بیاورد  دست  به  منطقه  اهالی  خانه  و 
انجام می دهد. دختر فقیر داستان، روابط 
جدیدی پیدا می کند و در نهایت داستان 

با یک فاجعه پایان می یابد.
داستان سوم درباره دختری است که در 
نوزده سالگی به پاریس آمده است تا موقتا 
شود.  ساکن  عکاس  یک  خالی  آتلیه  در 

که  است  محله ای  در  دختر  اقامت  محل 
در یک کارگاه، اسب ها را از نقاط مختلف 
گرد هم می آورند تا سالخی کنند. دختر 
موسیقی  و  خواندن  به  را  وقتش  بیشتر 
این  در  اینکه  تا  میگذراند  کردن  گوش 
محله عجیب با یک مرد آشنا می شود که 
موجب تغییر زندگی دختر می گردد. پایان 
قبلی  داستان  دو  برخالف  داستان  بندی 

چشم گیر نیست.
در  ماندگان«  »ناشناخته  داستان های 
و  غمناک  بسیار  فضایی  و  مدرن  بستری 
درباره  داستان هایی  میشوند.  متاثرکننده 
زنانی مهاجر و سرگردان در شهر پاریس 
زندگی شخصی، که  البته سرگشته در  و 
خورده  شکست  جوانیشان  آغاز  در  عمال 
به  دختران  یا  زنان  میشوند.  محسوب 
در  مودیانو  توسط  شده  کشیده  تصویر 
به  صرفا  گرفته،  مه  و  غبارآلود  فضایی 
سه  هستند.  فرار  راه  و  خالصی  دنبال 
از  برش  سه  ظاهر  به  اگرچه  که  داستان 
اما  می کنند،  روایت  را  زنانه  زندگی  سه 
عمال با رفت و برگشت های ذهن راوی ها، 
انسانی را  سه سرنوشت و زندگی محتوم 
تصویر  به  و خالقانه  هنرمندانه  نحوی  به 

کشیده اند.
اینکه  عین  در  مودیانو،  روایت های 
از  نشانی  کمتر  میگذرد  لحظه  در 

باز  گذشته  به  دائما  و  دارد  حال  زمان 
کتاب  در  را  سبک  این  اوج  می گردند. 
شاهدیم.  شبانه«  »تصادف  تحسین شده 
»ناشناخته  راوی های  مونولوگ های  اما 
ماندگان« بسیار کوتاه و ساده و سرراست 
بسیار  داستان ها  دلیل  همین  به  هستند 
در  اند  درآمده  کار  از  روان  و  خوشخوان 
مودیانو  و  دارند  باالیی  غنای  اینکه  عین 
به عنوان یک مرد به خوبی از پس ترسیم 
دنیای زنانه و دخترانه برآمده است. مانند 

و  خیابان ها  به  کتاب  ارجاعات  همیشه 
مکان های مهم پاریس مانند کافه ها بسیار 
فراوان است، اما خسته کننده نیست و در 
صورت فقدان آشنایی مخاطب، به متن و 
لذت خواندن کتاب آسیبی وارد نمیشود.

خواندنی  اثر  ماندگان«  "ناشناخته 
توسط   ۱۳۸۷ سال  در  مودیانو  پاتریک 
شد.  ترجمه  فارسی  به  فروغان«  »ناهید 
چاپ سوم این اثر در سال ۱۳۹۳ توسط 
در  همچنان  که  شد  عرضه  چشمه  نشر 
فروشگاه های  و  کتابفروشی ها  بعضی 
اینترنتی موجود می باشد. این کتاب ۱۲۹ 

صفحه ای، ۸.۰۰۰ تومان قیمت دارد.
ساله  سه  وقتی  "پدرم،  کتاب:  متن  از 
در  قصابی  با  مادرم  و  رفت  دنیا  از  بودم 
همان حوالی به زندگی پرداخت. روابطم 
با مادرم خوب نماند. گه گاه به دیدن شان 
که  کردم  می  احساس  اما  رفتم،  می 
گمانم  به  دارد.  وجود  بین مان  مشکلی 
بودم.  او  در  بدی  خاطرات  یادآور  که 
من  مثل  زودخشم،  و  خشن  بود  زنی 
احساساتی نبود. خشمش مرا می ترساند. 
او و شوهر جدیدش زوج عجیبی بودند. 
متوجه شدم که رفتار مادرم تحت تاثیر 
شوهرش، روز به روز مردانه تر می شود. 
بین شان عشقی وجود نداشت، بچه دار 

هم نشدند. "

سرویس هنری کرمان امروز

نوآ  ساخته  ازدواج«  »داستان  فیلم 
توانسته  که  است  ملودرامی  بومباک، 
جلب  خودش  به  را  منتقدان  نظر  امسال 
بومباک  بدرخشد.  جوایز  فصل  در  و  کند 
سالیق  برای  فیلم هایی  هم  این  از  پیش 
خاص تر ساخته بود که منتقدان بپسندند، 
اما امسال محبوب فصل جوایز شده است.

سپتامبر ۱۹۶۹ نوآ بومباک در بروکلین 
متولد  روشنفکر  خانواده ای  در  نیویورک 
فیلم  منتقد  بومباک  جاناتان  پدرش  شد. 
جورجیا  مادرش  و  بود  نویس  رمان  و 
ویلیج وویس.  نشریه  نویس  براون، ستون 
بود که چهار  فرزند خانواده ای  او سومین 
بچه داشتند. پدر و مادرش وقتی نوجوان 
بود، از هم جدا شدند. سال ۱۹۸۷ نوآ از 
فارغ التحصیل  بروکلین  در  دبیرستانش 
رشته  در  را  لیسانس اش  بعدتر  و  شد 
بعد  زود  خیلی  گرفت.  انگلیسی  ادبیات 
نشریه  در  دانشکده  از  فارغ التحصیلی  از 

نیویورکر مشغول به کار شد.
اولین  که  بود   ۱۹۹۵ سال  بار  نخستین 
کرد.  کارگردانی  و  نوشت  را  فیلمنامه اش 
فیلم همان سال  بود.  تازه ۲۶ ساله شده 
در جشنواره فیلم نیویورک به نمایش در 
آمد و نیوزویک بومباک را به عنوان یکی 
از ۱۰ چهره سال ۱۹۹۶ معرفی کرد. فیلم 
که  بود  نویسنده ای  درباره  بومباک  بعدی 

به دوست دخترش حسادت می کرد.
بعد از آن تحت نام مستعار، یک کمدی 
نوشتن  در  و  ساخت  و  نوشت  نیویورکی 
اندرسون  وس  با  هم  فیلمنامه  یک 
کارنامه اش  اوج  دوران  اما  کرد،  همکاری 
یا بهتر است بگوییم دوره جدیدی که آغاز 
فیلمساز  یک  عنوان  به  او  سبک  تثبیت 
"ماهی  فیلم  ساختن  با  بود،  نیویورکی 
مرکب و نهنگ" آغاز شد. یک فیلم شبه 
درباره  کمدی  لحنی  با  اتوبیوگرافیک 
دوران کودکی اش در بروکلین. از اینجا به 
را به عنوان  بعد بومباک توانست خودش 

یک فیلمساز نیویورکی تثبیت کند.
فیلمساز  صفت  این  با  آشنایی  برای 
نیویورکی باید به پیشگامان آن برگردیم؛ 
در  و  آلن  وودی  به  سینما  صنعت  در 
نمایشنامه نویسی به نیل سایمون. فرهنگ 
نیویورک  یعنی  آمریکا  شرقی  ساحل 
غربی  فرهنگ ساحل  با  تضاد  در  همیشه 
صورت  به  بعدتر  و  لس آنجلس  یعنی 
نیویورکی ها  است.  بوده  هالیوود  خاص تر 
بالغانه  روابط  درباره  که  بودند  آن هایی 
طبقه  ازدواج های  و  می نوشتند  آدم ها 
متوسط و تفکراتشان را مورد نقد و بررسی 
نماینده  لس آنجلسی ها  و  می دادند  قرار 
آمریکایی  رویای  برق  و  زرق  پر  زندگی 

بودند.
بر  عالوه  بومباک  نوآ  دیگر  طرف  از 
تلخ  نگاهی  یعنی  آلن،  ادامه سنت وودی 

از  رگه هایی  با  هوشمندانه  و  کنایه آمیز  و 
روشنفکر  متوسط  طبقه  زندگی  به  طنز 
مامبل  فیلمسازان  گروه  عضو  نیویورکی، 
کور،  مامبل  فیلمسازی  شد.  هم  کور 
زیرژانری از فیلمسازی مستقل بود که در 
دیالوگ های  و  ناتورالیستی  بازی های  آن 
با  فیلم  تولید  از همه مهمتر  و  بداهه  گاه 
پیدا  زیادی  اهمیت  بسیار کم  بودجه های 
کرد. اتفاقی که مثاًل در فیلم "فرانسس ها" 
در  داد.  نشان  را  خودش  بومباک  ساخته 
جنبش مامبل کور روی دیالوگ ها بیشتر 
روابط  و  می شود  تمرکز  داستانی  از طرح 
زندگی شان  و چهارم  آدم ها در دهه سوم 
همه  این ها  می گیرد.  قرار  بررسی  مورد 
عناصری هستند که در سینمای بومباک 

می شود مؤلفه هایش را پیدا کرد.
لگدزنان و جیغ کشان

یک گروه از بچه های فارغ التحصیل کالج 
از ادامه دادن زندگی شان به شکل طبیعی 
عجیب  شیوه  کدام  هر  و  می زنند  باز  سر 
پیش می گیرد.  در  زندگی  برای  غریبی  و 
فیلمبرداری  کالج  یک  در  فیلم  بیشتر 
جیسون  فیلم  تهیه کننده  است.  شده 
بلوم، هم اتاقی بومباک در کالج بوده است. 
دوستان  از  یکی  مارتین  استیو  قضا  از 
به  فیلمنامه  این  که  بوده  بلوم  خانوادگی 

دستش رسیده و آن را توصیه می کند.
فیلمی که با بودجه ۱.۳ میلیون دالری 
میلیون  یک  از  کمتر  البته  و  شد  ساخته 
در  را  فیلم  منتقدان  البته  فروخت.  دالر 
و  پسندیدند  خیلی  نیویورک  جشنواره 
گفتند که به عنوان یک فیلمساز فیلم اولی، 
شایسته  و  برجسته  فیلمسازی  بومباک 
ابراز امیدواری  از همان زمان  است. آن ها 
در  بهتری  فیلم های  بومباک  که  کردند 
این  که  نوشت  ایبرت  راجر  بسازد.  آینده 
گوش های  و  خوب  چشم های  با  فیلمی 
تیزبین است و گرچه دیالوگ های بومباک 
می شود  موفق  فیلمساز  اما  نیست،  دقیق 
دیالوگ های  طریق  از  را  واقعیت  عصاره 
بدهد. سبک  انتقال  کوتاهش  هوشمندانه 

کمدی فیلم هم با اعتماد به نفس است.
ماهی مرکب و نهنگ

هاوسی  آرت  مستقل  کمدی-درام  یک 
دالری  میلیون  نیم  و  یک  بودجه  با  که 
بیوگرافیک  نیمه  فیلمی  و  شد  ساخته 
اسم  است.  سازنده اش  کودکی  درباره 
ماهی  از  مدلی  به  فیلم  غریب  و  عجیب 
موزه  در  که  برمی گردد  نهنگ  و  مرکب 
آمریکایی تاریخ طبیعی به نمایش گذاشته 
شد. بومباک فیلم را با دوربین فیلمبرداری 
سوپر ۱۶ میلی متری ساخت و بیشتر طول 
از دوربین روی دست استفاده کرد.  فیلم 
رمان نویسی  فیلم،  اصلی  کاراکتر  برنارد 
فکر  همه  زمانی  که  است  خودخواه 

می کردند نویسنده موفقی می شود.
اما حاال بیشتر وقتش را تدریس می کند 
کار های  عوض  در  می نویسد.  کمتر  و 
وفادار  او  به  هم  چندان  که  همسرش 

می شود  روبه رو  زیادی  استقبال  با  نیست 
و همین ماجرا تنش را میان آن ها افزایش 
پسرشان  دو  به  آن ها  روز  یک  می دهد. 
جدا  یکدیگر  از  می خواهند  که  می گویند 
شوند. فیلمی که به گفته منتقدان نگاه تر 
و تازه ای داشت. با نگاهی به شدت صادقانه 
و در عین حال کنایه آمیز به مقوله طالق و 

تأثیری که روی خانواده می گذارد.
آقای حسود

با  و  مشتاق  نویسنده  یک  گریم  لستر 
استعداد است. او توسط یکی از دوستانش 
قرار  او  با  و  می شود  معرفی  رامونا  به 
هم  درگیر  سریع  خیلی  آن ها  می گذارد. 
دیالوگ های شان  از  یکی  در  اما  می شوند، 
رامونا می گوید که نامزد قبلی اش نویسنده 
مشهوری بوده است. لستر کم کم حسادت 
رامونا  سابق  نامزد  روز ها  از  یکی  می کند. 
تعقیب  به  و شروع  می بیند  در خیابان  را 
او می کند. بعد متوجه می شود که مرد به 

یکی از این مراکز گروه درمانی می رود.
تا  می زند  جا  گروه  در  را  خودش  لستر 
اطالعات  سابقش  نامزد  با  رامونا  رابطه  از 
کمدی های  نشانه های  فیلم  کند.  کسب 
مبتنی بر رابطه وودی آلن را دارد. خیلی 
راحت پیش می رود و مخاطبش را درگیر 
بازی  شیوه  روزنبام  جاناتان  می کند. 
گرفتن بومباک از بازیگران فیلم را ستایش 
کرد. فیلمی که اگر چه به گفته منتقدان 
اما  دارد،  حفره هایی  آن  داستانی  طرح 
بازیگوش  و  هوشمندانه  سکانس های 
چندان  فیلم  می پوشاند.  را  ضعف هایش 
عنوان  به  را  آن  همچنان  اما  نبود،  موفق 

شاهدی بر استعداد بومباک می گرفتند.
مارگو در عروسی

درام خانوادگی که اولین بار در جشنواره 
مارگو  آمد.  در  نمایش  به  تلوراید  فیلم 
فرورفته  در خود  اما  موفق،  نویسنده  یک 
رنج  مرزی  اختالل شخصیت  از  که  است 
ساله اش  یازده  پسر  همراه  به  او  می برد. 
دیدار  به  هفته  آخر  تعطیالت  برای  کلود 
زنانی  آن  از  که  می روند  پولین  خواهرش 
قرار  پولین  دارند.  آزاده ای  روح  که  است 
از  مارگو  اما  کند،  ازدواج  مالکوم  با  است 
یک  که  نمی آید  نامزد خواهرش خوشش 

موزیسین ناموفق است.
پیش  خوب  چندان  خواهر  دو  رابطه 
باعث  هم  دیگر  اتفاق  چند  و  نمی رود 
تعطیالت  این  در  چیز  همه  که  می شود 
بار  این  بومباک  فیلم  شود.  پیچیده تر 
اما  برگرداند،  را  تولیدش  هزینه  توانست 
نقد های متفاوتی از منتقدان دریافت کرد. 
آن ها معتقد بودند به رغم گروه فوق العاده 
به  خواهر  دو  شخصیت  فیلم،  بازیگران 
شدت دوست نداشتنی هستند. فیلم با اثر 
قبلی بومباک هم مقایسه شد و هر چند 
در همان قلمرو اتفاق می افتاد، اما تمرکز 

"ماهی مرکب و نهنگ" را نداشت.
گرینبرگ

از  دارد  زیادی  اهمیت  جهاتی  از  فیلم 

با  بومباک  همکاری  اولین  که  این  جمله 
بازیگری  می رود.  شمار  به  گرویگ  گرتا 
که بعد ها الهام بخش بسیاری از فیلم های 
بومباک شد و در حال حاضر خودش یکی 
مستقل  سینمای  زن  مهم  کارگردانان  از 
به شمار می رود. این کمدی-درام داستان 
دستیار  که  است  فلورانس  نام  به  زنی 
محسوب  گرینبرگ  خانواده  شخصی 

می شود.
سفر  برای  است  قرار  گرینبرگ  خانواده 
به ویتنام بروند و در این مدت برادر آقای 
گرینبرگ به نام راجر در خانه ساکن خواهد 
شد تا برای سگ خانواده یک النه بسازد. 
راجر بعد از یک فروپاشی عصبی به تازگی 
از بیمارستان مرخص شده است. راجر به 
عجیب  رفتار  نیویورک  از  رسیدن  محض 
فلورانس در پیش می گیرد و  با  و غریبی 
میان  رابطه ای  که  است  پیش بینی  قابل 
ابداً  رابطه  این  اما  می شود،  شروع  آن ها 
از  منتقدان  نمی رود.  پیش  انتظار  مطابق 
کمدی سیاه فیلمنامه بومباک لذت بردند. 
به خصوص بازی بن استیلر توجه خیلی ها 

را برای اولین بار به او جلب کرد.
فرانسس ها

و  رقصنده  ساله   ۲۷ دختر  فرانسس 
شرایط  می خواهد  او  است.  زندگی  عاشق 
همه  بین  ببخشد.  بهبود  را  زندگی اش 
نزدیکی  رابطه  سوفی  دوستش  با  آدم ها 
دارد، اما بعد از این که دوستی شان به هم 
را  زندگی  سرنخ  فرانسس  انگار  می خورد 
با  است  جزئیات  از  پر  فیلم  می کند.  گم 
ساختاری جسورانه و مینیمالیستی و یکی 
از مطرح ترین فیلم های جنبش مامبل کور 

سال های اخیر به حساب می آید.
موتور  و  درخشان  گرویگ  گرتا  بازی 
شوخ طبعی  فیلم  است.  فیلم  محرکه 
روشنفکرانه ای دارد و اگر فازش را بگیرید، 
دلنشین  کالت  یک  به  تبدیل  برای تان 
خواهد شد. کاراکتر فرانسس در نیویورک 
او زنده  از نگاه  پرسه می زند و ما شهر را 
این  می کنیم.  و حس  می بینیم  جاندار  و 
شمار  به  بومباک  فیلم  نیویورکی ترین 

می رود.
وقتی جوان بودیم

چندساله ای  و  چهل  زوج  درباره  فیلم 
است که سال ها زندگی آرام و خوبی کنار 
هم داشته اند، اما حاال با بحران میانسالی 
با  می کنند  سعی  و  کرده اند  برخورد 
نگه  تازه  و  را تر  شان  زندگی  روش هایی 
این بحران عبور کنند.  از  بتوانند  و  دارند 
صورت  به  و  نمی شوند  بچه دار  آن ها 
تصادفی با زوج جوانی آشنا می شوند که به 
زندگی آن ها رنگ و بوی دیگری می دهند.

مشکل فیلم اینجاست که هر قدر رابطه 
زوج استیلر و نائومی واتس همدلی برانگیز 
نظر  به  جوان تر  زوج  آن  آمده  در  کار  از 
بی مزه و بی آب ورنگ می رسند. زوج هایی 
که قصه اصلی شان از روی دست هم نگاه 
کردن است و نقاط مشترک کمی دارند، اما 

به نظر می رسد به دلیل غرابت فرهنگی 
و سن و سال، بومباک زوج مسن تر را بهتر 
درک می کند و نه فقط به واسطه بازیگران 
بهتر  هم  شخصیت پردازی  به واسطه  که 

عمل می کنند.
داستان های مهه روویتز

خانواده ای که سال هاست اعضایش با هم 
دچار مشکل هستند و به خصوص فرزندان 
پسر با پدرشان درگیری های زیادی دارند، 
حاال به مناسبت جشن کار های پدر مجبور 
فیلمی که  می شوند دور هم جمع شوند. 
گاهی یادآور "خانواده رویال تننبام" وس 
اندرسون می شود. با بازی های درخشان از 
کاریزما  و  گرما  که  بازیگران  گروه  سوی 
درباره  فیلمی  این  می بخشند.  فیلم  به 
خواهر  رقابت های  و  دعوا ها  پشیمانی، 
از  ناامیدی  و  پدر  با  مشکالت  برادری، 
با  داستان  طول  در  که  است  زندگی 

مالطفت و عشق همراه می شود.
معشوقه آمریکایی

تریسی دانشجوی تنهای س ال اول کالج 
در نیویورک است. او تجربه زندگی در این 
او  ندارد.  را  برق  و  زرق  پر  و  شلوغ  شهر 
از  و  شده  اغوا  دیوانه اش  دوست  توسط 
کار های  به  و دست  آمده  در  تنهایی  این 
جور واجور می زند. منتقدان می گویند این 
و  کنایه  از  پر  و  سریع  و  تیز  و  تند  فیلم 
بومبا  که  مسیری  ادامه  در  است؛  طعنه 
سال ها پیش شروع کرده بود. او به هر دو 
قهرمان زن فیلمش آزادی کامل می دهد 
گرتا  بریزند.  بیرون  را  احساسات شان  تا 
گرویگ حضور نبوغ آمیزی دارد و به نظر 
اوج همکاری  نقطه  فیلم  این  می رسد که 

گرویگ و بومباک باشد.
داستان ازدواج

نیکول اهل لس آنجلس است و بازیگر، اما 
بعد از ازدواج با چارلی که کارگردان تئاتر 
است، به نیویورک نقل مکان کرده. به نظر 
می رسد آن ها یکدیگر را دوست دارند، اما 
نیکول احساس می کند در زندگی به اندازه 
چارلی سهم ندارد، در نتیجه زوج تصمیم 
دل شان  که  اتفاقی  می گیرند.  جدایی  به 
اما در  بیفتد،  احترام  می خواهد در کمال 
شدن  باز  و  بچه  حضانت  ماجرای  نهایت 

پای وکال همه چیز را به هم می ریزد.
نمی شود  که  است  فیلم هایی  آن  از 
دوستش نداشت. شیمی بین آدام درایور 
جوهانسون  اسکارلت  و  چارلی  نقش  در 
از آن  البته  در نقش نیکول عالی است و 
بهتر بازی خارق العاده آدام درایور است که 
چنان احساسات مخاطب را درگیر می کند 
خودداری  تحسینش  از  نمی توانید  که 
همه  ظاهر  به  فیلم  دیگر  طرف  از  کنید. 
مؤلفه های یک فیلم خوب درست را دارد. 
خوب،  بازی های  متعادل،  کارگردانی 
اما  شاه سکانس.  دو  یکی  با  فیلمنامه ای 
بومباک  کارنامه  کار های  بقیه  به  نسبت 

حرف تازه ای ندارد.

... من زهر تنهایی چشان
حاج احمد یوسف زاده، آزاده کرمانی که این روزها مسئولیتی 
فرهنگی را در دانشگاه شهید باهنر کرمان برعهده دارد، نویسنده 
کتاب »آن بیست و سه نفر« که مورد تقدیر مقام معظم رهبری و 
همچنین سردار سلیمانی قرار گرفت، در حساب اینستاگرام خود 

درباره ضایعه ی اخیر چنین نوشته است؛
»او می رود دامن کشان من زهر تنهایی چشان

فرمانده  قتل  فرمان  تزویر در زمین،  ترامپ، مظهر زر و زور و 
سپاه مردان روزگار را شخصا صادر کرده است. ما هنوز آنقدر 
پخمه و ترسو نشده ایم که از کنار این جنایت بزرگ بی تفاوت 
بگذریم. با دقت و دوراندیشی انشاءاهلل آوار خشم فرو خورده 

مان را برسر قاتالنش فرود خواهیم آورد.
امروز روز شناسایی مرد از نامرد و جدا سازی شجاع از ترسو 
است.قاسم سلیمانی نباید در بستر می مرد و نباید بدست یک 
داعشی حقیر کشته می شد، او به دستور رییس جمهوری ایاالت 
متحده آمریکا شهید شد و زود باشد که دریای خون سرخش از 

ستونهای کاخ سفید باال بزند.
آن بیست و سه نفر، سربازان حاج قاسم«

قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !
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چگونه بعضی استرس ها می توانند برایمان مفید باشند؟ 
سرویس علم و سالمت کرمان امروز

احساس  نوعی  عنوان  به  اغلب  اضطراب  و  استرس 
انبار  هم  روی  کار های  می شود:  شناخته  منفی  منحصراً 
را  ما  کاری شلوغ  برنامه ی  و  خانوادگی  و مشکالت  شده 

تحت فشار قرار می دهند و از نفس می اندازند.
آمریکا  دانشگاه  روان شناسی  استاد  گانسرت،  کتلین 
اظهار می کند: زمانی مردم مضطرب می شوند که احساس 
کنند کار ها و وظایفی که باید انجام دهند از میزان وقت و 

توانایی آن ها بیشتر است.
شناسایی  را  اضطراب  مختلف  نوع  دو  روان شناسان 
اضطراب  بد همان  استرس  بد.  و  استرس خوب  کرده اند: 
تسلیم  و  پریشانی  حس  ایجاد  باعث  که  است  منفی 
می شود. اما استرس خوب نوعی اضطراب مثبت است که 

باعث فعالیت و سازندگی می شود.
 استرس مزمن

واقعه ی  یک  به  فیزیولوژیکی  یا  روانی  پاسخی  واقع  در 
استرس زای درونی یا بیرونی است که به طول می انجامد 
و طبق نظر انجمن روان شناسان آمریکا با تغذیه ی ناسالم، 
زیاد  احتمال  به  و  پوستی، سایز مغزی کوچک  مشکالت 

بیماری های مزمن دیگر در ارتباط است.
با این وجود متخصصان باور دارند که در مقادیر کم تر، 
سال  در  باشد.  داشته  مثبتی  تاثیرات  می تواند  اضطراب 
روان  و  اعصاب  بیماری های  تشخیص  موسسه ی   ۲۰۱۳
نتایج تحقیقاتی را منتشر کرد که بیان می کنند: در واقع 
سطح معقول و قابل کنترلی از استرس روزانه -که همان 
بدن  از  می تواند  می شود -  گرفته  نظر  در  مثبت  استرس 
در مقابل آسیب هایی که با افزایش سن و در اثر ابتال به 

بیماری های مختلف ایجاد می شود، محافظت کند.
غیرمنتظره ی  جنبه ی  چند  مورد  در  می خواهیم  حال 

داشتن کمی استرس صحبت کنیم.
استرس مثبت باعث افزایش انگیزه می شود 

کاهش  را  افراد  انگیزه ی  زیاد  استرس  که  حالی  در 
می دهد و به آن ها فشار روحی وارد می کند؛ داشتن مقدار 

کمی استرس می تواند مفید واقع شود! به خصوص وقتی 
می خواهید کاری را شروع کنید.

به طور مثال وقتی که اضطراب دارید کارتان را سر موعد 
تمام کنید؛ باعث می شود بیشتر تمرکز کنید، زیرا وقت تان 

در حال اتمام است.
می تواند  استرس  از  متعادلی  مقادیر  می گوید:  گانسرت 
را  تجربه  این  ما  همه ی  دهد.  افزایش  را  افراد  انگیزه ی 
انجام  را  کار  بسان  و  کار  فالن  باید  بگوییم  که  داشتیم 
دهیم، اما انگیزه ی کافی برای انجام آن را نداشته باشیم. 
در  وقت مان  کنیم  احساس  که  آن  محض  به  درست  اما 
حال اتمام است، دچار استرس می شویم و انگیزه ی الزم 
را پیدا می کنیم و تمام کار ها را در کوتاه ترین زمان ممکن 

انجام می دهیم!
اضطراب از شما فرد سرسختی می سازد و موجب 

رشد و پرورش شما می شود 
 پیتر ویتالیانو، استاد علوم رفتاری و روان پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی واشنگتن می گوید: با این که اضطراب نوعی 
فشار عصبی وارد می کند؛ اما می تواند افراد را مجبور کند 
که مشکالت شان را حل کنند و در نهایت مهارت و اعتماد 
به نفسی به دست آورند که برای تجربیات آینده ی آن ها 
به  اعتماد  و  مبارزه طلبی  افزایش روحیه ی  با  مفید است. 
نفس افراد کم تر می ترسند و بهتر می توانند موقعیت هاس 

مختلف را کنترل و مدیریت کنند.
آلیسون بروالد، کارشناس بالینی امور اجتماعی در شهر 
با  مواجهه  برای  اضطراب  از  استفاده  می گوید:  نیویورک 
ترس هایتان موجب می شود به جای اجتناب از چالش ها، 
خود،  ترس های  با  رویارویی  از  بعد  کنید.  حل  را  آن ها 
آن  پس  از  می توانید  بهتر  آینده  در  می کنید  احساس 

برآیید. چرا که قباًل آن را تجربه کرده اید.
استرس می تواند دوستی و محبت را ترویج کند

است  این  استرس  مزایای  کننده ترین  غافل گیر  از  یکی 
کلید  که  می کند  کمک  فردی  میان  روابط  ایجاد  به  که 
می گوید:  گانسرت  می شود.  محسوب  همگانی  سالمتی 
برابر  بهترین عوامل حفاظتی در  از  روابط اجتماعی یکی 

بیماری های جسمی و روحی می باشد.
دوست  دیگری  سمت  از  می کنند  احساس  افراد  وقتی 
تنهایی  و  انزوا  احساس  کم تر  می شوند؛  درک  و  داشته 

می کنند.
برای  مکان  بهترین  حمایتی  گروه های  مثال  طور  به 
با  خود  اضطراب  و  استرس  مورد  در  که  است  افرادی 
و  هم دردی  ایجاد  باعث  که  می کنند  صحبت  یکدیگر 
ویتالیانو  می شود.  مثبت اندیشی  هورمون های  عوض  در 
پیدا  بهتری  احساس  افراد  کردن  درددل  با  می گوید: 
درک  را  یکدیگر  مشکالت  می توانند  بهتر  زیرا  می کنند، 
تجربیات  از  و  ببخشند  اعتبار  احساسات خود  به  و  کنند 

منفی خود، مفاهیم مثبت خلق کنند.
صحبت کردن با خانواده و دوستان باعث ایجاد و تقویت 
روابط نیز می شود. گانسرت می گوید: اگر در مواقع سخت 
روابط  از  بسیاری  نمی کردیم،  حمایت  یکدیگر  از  زندگی 

صمیمی دوستانه یا خانوادگی ما شکل دیگری داشتند.
استرس بخشی از یک زندگی معنادار است

به  نیست.  بهتری  زندگی  لزوماً  استرس  بدون  زندگی   
تازگی  به  که  بگیرید  نظر  در  را  دانشجویی  مثال  طور 
بسیار  شغلی  استخدام  روند  است.  شده  فارغ التحصیل 
رقابتی و دوره ی کارآموزی چالش برانگیز است. از طرفی 
بعد از فارغ التحصیلی به کار بردن اطالعات آکادمیکی که 
فرد در دانشگاه خوانده است در شغلی که در آن مشغول 

به کار است؛ به نوعی پروسه ی یادگیری نیاز دارد.
اما در نهایت فرد مهارت یا موفقیتی کسب می کند که 
می تواند به آن افتخار کند. گانسرت می گوید: رسیدن به 
چیز هایی که به آن ها افتخار می کنیم یا به زندگی ما معنا 
می بخشند، بسیار دشوار است. ]پس طبیعی است که در 
مورد آن ها استرس داشته باشیم.[اگر بخواهیم استرس را 
از بین ببریم، مثل این است که معنای زندگی خود را از 

بین برده باشیم.
چند توصیه برای مدیریت استرس و بهره برداری از آن

بر روی قصد و نیت خود تمرکز کنید
وقتی بتوانید احساسات خود را به جای منفی در جهت 
قوه ی  از  می کند.  تغییر  نیز  رفتارتان  دهید،  سوق  مثبت 
تخیل خود استفاده کنید. به طور مثال تصور کنید چطور 
می توانید فالن کار را به انجام برسانید یا مهارتی را کسب 
کنید. سپس بر روی حس مثبتی که می خواهید در این 
جریان داشته باشید تمرکز کنید و هر وقت دچار استرس 
شدید، به جای غرق شدن در نگرانی، آن احساس مثبت 

را تمرین کنید.
توقعات واقع گرایانه داشته باشید

در دنیایی زندگی می کنیم که هر روز در جستجوی 

فکر  افراد  بیشتر  هستیم.  بهتر  و  بزرگ تر  چیز های 
می کنند اگر شغل بهتری پیدا کنند یا شریک عاطفی 
بهتری داشته باشند، کم تر احساس استرس می کنند. در 
واقع آرامش واقعی زمانی حاصل می شود که شکرگزار 
از زندگی و حال خود  و  باشیم  داشته های فعلی خود 
لذت ببریم. دوری از کمال طلبی میزان اضطراب را به 

طرز چشم گیری کاهش می دهد.
برای خود محرم اسرار پیدا کنید!

گاهی الزم است شخصی خارج از گود به ما گوشزد 
کند که اضطراب خود را کنترل کنیم. بعضی متخصصان 
اضطراب  میزان  کاهش  در  را  همراهی  چنین  داشتن 
موثر می دانند و بعضی افراد در چنین مواقعی به مشاور 

مراجعه می کنند.
نگرانی هایتان را بنویسید

افکار  منظم  طور  به  ماه  یک  و  کنید  تهیه  دفتری 
سپس  کنید.  یادداشت  آن  در  را  خود  احساسات  و 
یادداشت های خود را بخوانید و سطح شادی و استرس 
باعث  این کار  خود را در طول یک ماه بررسی کنید. 
می شود از وضعیت روحی خود بهتر آگاه شوید و رفته 
رفته با نوشتن افکار خود، استرس کم تری را احساس 

کنید.
از خود مراقبتی را تمرین کنید

بخورید.  سالم  غذای  و  بورزید  عشق  خودتان  به   
مدیتیشن راهی متداول برای کاهش استرس محسوب 
موثر  بسیار  اضطراب  کاهش  در  نیز  ورزش  می شود. 
است. یک ربع تمرین مدیتیشن و سی دقیقه پیاده روی 

در روز تاثیر چشم گیری در کاهش استرس دارد.
دیدگاه ذهنی خود را تغییر دهید

این است که  استرس  ما در مورد  اشتباه  بزرگ ترین 
با  می کنیم  سعی  و  می پنداریم  دشمن  نوعی  را  آن 
استرس  تشدید  باعث  کار  این  با  و  کنیم؛  مبارزه  آن 

می شویم.
به جای حذف استرس باید سعی کنیم آن را بپذیریم 
و در کنار آن افکار مثبت را در ذهن و قلب خود پرورش 
یاد  که  می شود  ختم  جا  این  به  مسائل  تمام  دهیم. 
بگیریم در مقابل عوامل منفی و استرس زای زندگی، از 
هر دو نظر ذهنی و عاطفی واکنش مثبت نشان دهیم.

آگهی مزایده عمومی 
سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری  در نظر دارد نسبت به اجاره مغازه ها و دیگر مکانهای خود به مدت 5 سال و با افزایش 
%۱۰ سالیانه به شرح مندرج در جدول ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید .لذا از کلیه متقاضیان  دعوت بعمل مي آید 
جهت خرید اسناد مزایده از تاریخ 98/۱۰/7 لغایت 98/۱۰/۱9 جهت تسلیم پیشنهادات تا تاریخ ۱۰/۲4/ 98به مدیریت امور قراردادهای 
شهرداری واقع در کرمان، میدان شورا مراجعه نمایند در ضمن شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و شرکت کنندگان 
باید مبالغ مشخص شده در جدول ذیل را جهت هر کدام از مزایده ها جداگانه به عنوان تضمین شرکت در مزایده به یکی از دو صورت 
وجه نقد واریزی به حساب اعالم شده در اسناد و یا به صورت ضمانت نامه بانکی به همراه سایر اسناد تحویل نمایند. بازگشایي پاکات 
در تاریخ 98/۱۰/۲5 انجام خواهد شد و در صورتیکه برندگان مزایده در موعد مقرر حاضر به انعقاد قرارداد نشوند تضمین شرکت در 
مزایده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد گردید . بدیهي است که هزینه چاپ آگهي در روزنامه ها بر عهده برندگان مزایده ها 

میباشد و سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است. ۲۰9۱م/الف

                                                                               مدیریت ارتباطات و بین الملل شهرداری کرمان   

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای 
شهرداري کرمان در نظر دارد جهت انتخاب مشاوربرای  پروژه های ذیل به شرح ذکر شده ، از محل اعتبارات داخلی  از طریق برگزاری مناقصه 
عمومي دو مرحله ای اقدام نماید. لذا از کلیه مشاوران تائید صالحیت شده و دارای مجوز الزم  ، دعوت بعمل مي آید ضمن معرفی کتبی نماینده خود 
برای خرید اسناد مناقصه از تاریخ 98/۱۰/7   لغایت 98/۱۰/۱8 و جهت تسلیم پیشنهادات تا تاریخ ۲ /98/۱۱  به مدیریت امور قراردادهای شهرداری 
مرکز  به آدرس کرمان ، میدان شورا ساختمان جدید  مراجعه نمایند. در ضمن شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و شرکت کنندگان 
باید مبالغ ذیل را به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه بشرح ذکر شده در اسناد مناقصه به همراه سایر مدارک تحویل نمایند .جلسه بازگشایي 
پاکتهای الف و ب  در تاریخ 98/۱۱/۳  و بازگشایی پاکتهای پیشنهاد قیمت شرکتهایی که امتیاز فنی الزم را کسب نمایند در تاریخ 98/۱۱/۱۲   
انجام می شود و در صورتیکه برنده مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشود ضمانت نامه ایشان  به نفع شهرداری ضبط خواهد شدالزم بذکر است به 
این مناقصه هیچگونه پیش پرداختی تعلق نمی گیرد. بدیهي است که هزینه چاپ آگهي بعهده برندگان  مناقصه میباشد و سایر اطالعات و جزئیات 

در اسناد مناقصه مندرج است. الزم بذکر است  آگهی مورخ 98/۱۰/7 در روزنامه کرمان امروز اصالح می گردد . ۲۰96م/الف
مدیریت ارتباطات و بین الملل شهرداری کرمان
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  مزايده عمومی آگهی
به سالیانه  %10با افزایش  سال و 5به مدت خود و دیگر مکانهای  مغازه هانظر دارد نسبت به اجاره  در سیما ،منظر و فضای سبز شهری سازمان 

 از جهت خرید اسناد مزایدهد عوت بعمل می آید  متقاضیان.لذا از کلیه  اقدام نمایدمزایده عمومی برگزاری از طریق  مندرج در جدول ذیلشرح 
 میدان شورا کرمان، به مدیریت امور قراردادهای شهرداری واقع در89 /24/10جهت تسلیم پیشنهادات تا تاریخ  19/10/98لغایت  7/10/98 تاریخ

دول ذیل را جهت هر مراجعه نمایند در ضمن شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و شرکت کنندگان باید مبالغ مشخص شده در ج
و یا به اعالم شده در اسناد صورت وجه نقد واریزی به حساب  یکی از دو کدام از مزایده ها جداگانه به عنوان تضمین شرکت در مزایده به

که برندگان صورتیو در انجام خواهد شد  25/10/98به همراه سایر اسناد تحویل نمایند. بازگشایی پاکات در تاریخ صورت ضمانت نامه بانکی 
ضبط خواهد گردید . بدیهی است که  سازمانبه ترتیب به نفع  آنهاتضمین شرکت در مزایده نشوند  دمزایده در موعد مقرر حاضر به انعقاد قراردا

  زئیات در اسناد مزایده مندرج است.سایر اطالعات و ج و میباشدها عهده برندگان مزایده ر بدر روزنامه ها  هزینه چاپ آگهی
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مبلغ پایه اجاره   موضوع مزایده ردیف
سال اول ماهیانه 

 )ریال(قرارداد 

  افزایش
 سالیانه 

 مدت 
 قرارداد

مبلغ ضمانت نامه 
شرکت در 

 مزایده )ریال(
 15.000.000 پنج ساله %  10 4.000.000 مغازه جهت فروش بستنی و آبمیوه در پارک جنگل قائم  1
مغازه جهت فروش اسنک ، ساندویچ و سیب سرخ کرده  2

 در پارک جنگل قائم
18.200.000 10  % 

 70.000.000 پنج ساله

مغازه جهت فروش دل ، جگر و کباب در پارک جنگل  3
 قائم 

11.000.000 10  % 
 41.000.000 پنج ساله

 40.000.000 پنج ساله %  10 10.000.000 آش در پارک جنگل قائممغازه جهت فروش  4
 45.000.000 پنج ساله %  10 12.000.000 مغازه جهت فروش مواد غذایی در پارک جنگل قائم 5
 مغازه جهت راه اندازی رستوران سنتی واقع در جنگل قائم  6

 ) باغ گلشن ( 
17.500.000 10  % 

 65.000.000 پنج ساله

مغازه جهت فروش اغذیه یا مواد غذایی واقع در جنگل  7
 قائم جنب دفتر سازمان سیما ، منظر و فضای سبز 

5.500.000 10  % 
 21.000.000 پنج ساله

 
 

 
 
مبلغ پایه اجاره   یدهموضوع مزا ردیف

سال اول ماهیانه 
 )ریال(قرارداد 

 افزایش 
 سالیانه 

 مدت 
 قرارداد

مبلغ ضمانت نامه 
شرکت در 

 مزایده )ریال(
گلفروشی شهروند واقع در جاده ماهان جنب مجموعه  8

 تولید گل و گیاه سازمان 
16.000.000 10  % 

 60.000.000 پنج ساله

وران و آالچیق واقع در پارک مغازه جهت راه اندازی رست 9
 جنگلی شهید باهنر 

12.500.000 10  % 
 46.000.000 پنج ساله

 70.000.000 پنج ساله %  10 00019.000. مغازه جهت فروش اسنک و ساندویچ واقع در پارک مادر  10
 110.000.000 پنج ساله %  10 29.500.000 زمین تنیس واقع در پارک مادر  11
 110.000.000 پنج ساله %  10 30.000.000 ت واقع در پارک شهید مطهری زمین اسکی 12
مغازه جهت فروش مواد غذایی ) سوپر مارکت ( در پارک  13

 بانوان ریحانه 
000.000.5 10  % 

 20.000.000 پنج ساله

 .00020.000 پنج ساله %  01 000.000.5 مغازه جهت راه اندازی کافی شاپ در پارک بانوان ریحانه 14
 30.000.000 پنج ساله %  10 07.000.00 مغازه جهت راه اندازی کافی شاپ در پارک بانوان عفاف  15
مغازه جهت راه اندازی دوچرخه سواری و اجاره دوچرخه  16

 و فروش لوازم ورزشی در پارک ریحانه 
6.000.000 10  % 

 25.000.000 پنج ساله

و اجاره  کانکس جهت راه اندازی دوچرخه سواری 17
 دوچرخه و فروش لوازم ورزشی در پارک عفاف 

.000.0006 10  % 
 25.000.000 پنج ساله

 

.  
 

 دو مرحله ای  عمومي آگهي مناقصه                                                          
مناقصه  برگزاري از طریق  داخلیاز محل اعتبارات  ،هاي ذیل به شرح ذكر شده پروژه   برايانتخاب مشاورجهت  كرمان در نظر دارد شهرداري
ضلم  معریلی كتبلی  دعوت بعملل ملی دیلد،  مجوز الزم و داراي تائيد صالحيت شده مشاوران كليه نماید. لذا از اقدام دو مرحله اي  عمومی

ملدیریت املور  بله  11/98/ 2تلاریخ تلا  جهت تسليم پيشنهادات و 18/10/98لغایت    7/10/98تاریخ  خرید اسناد مناقصه از براي نماینده خود
در رد یا قبول پيشنهادات مختلار  شهرداريضم   در مراجعه نمایند. ورا ساختمان جدید ميدان شكرمان ، به ددرس   قراردادهاي شهرداري مركز

تحویلل ه همراه سایر مدارک ب بشرح ذكر شده در اسناد مناقصه مناقصه به عنوان ضمانت شركت درمبالغ ذیل را  شركت كنندگان باید و است
كه امتياز ینلی الزم را  پيشنهاد قيمت شركتهاییپاكتهاي بازگشایی و   3/11/98در تاریخ  الف و ب جلسه بازگشایی پاكتهاي . نمایند

نفل   بله  ایشلان د ضلمانت ناملهه حاضر به انعقاد قرارداد نشلومناقص هو در صورتيكه برند می شود انجام   12/11/98كسب نمایند در تاریخ 
عهلده بدیهی است كه هزینله الاآ دگهلی ب الزم بذكر است به ای  مناقصه هيچگونه پيش پرداختی تعلق نمی گيرد.ضبط خواهد شد شهرداري

در روزنامه  7/10/98الزم بذکر است  آگهی مورخ  سایر اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است. ميباشد و مناقصه گان برند
  اصالح می گردد .کرمان امروز 

 
 اطات و بین الملل شهرداری کرمانمدیریت ارتب

 
      

 مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصه ردیف
 )ریال(

مبلغ ضمانت نامه  مدت
 شرکت در مناقصه

 مجوزالزم جهت شرکت در مناقصه

مطالعات ایمن سازی شهر کرمان  در  1
 مقابل سیالب 

مشاوره از سازمان مدیریت برنامه گواهی تشخیص صالحیت خدمات  ریال  000/000/270 ماه  6 212/962/390/5
 :ریزی 

 ت و مهندسی رودخانه ظدر رشته  حفا 3حد اقل رتبه -1
  تاسیسات آب و فاضالب در رشته  3حد اقل رتبه -2

مطالعات و ساماندهی  ورودی های شهر  2
 کرمان )ورودی شمالی و شرقی (

خدمات مشاوره از سازمان مدیریت برنامه گواهی تشخیص صالحیت  ریال  000/000/170 ماه  5 642/642/350/3
 یا شهر سازی طراحی شهری در رشته  3حد اقل رتبه  :ریزی 

 

 
  

                                                                                       

شهرداری خورسند در نظر دارد مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت معابر به شماره ۲۰98۰9۰9۰9۰۰۰۰۰5 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/۱۰/۱4 می باشد. 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۲ روز سه شنبه تاریخ 98/۱۱/۰۱   زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۲ صبح روز شنبه تاریخ 98/۱۱/5

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف آدرس شهربابک - 
خورسند خیابان حافظ کدپستی 7755۱84777 تلفن ۳4۱4۳۲9۱

اطالت تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 4۱9۳4- ۰۲۱
www.setadiran.ir   دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768    آدرس سایت ستاد ایران

داوود منگلی - شهردار خورسند

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(

www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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ایران و جهان

آیا آرمان دوباره به جرم 
قتل محاکمه می شود؟

سحرگاه روز چهارشنبه هفته گذشته قرار بود »آرمان« پسر ۲۴ ساله ای 
که به اتهام قتل دختر مورد عالقه اش به قصاص محکوم شده پای چوبه دار برود، 
اما فقط لحظاتی قبل از اجرای حکم با مهلتی یک ماهه از سوی خانواده مقتول 

بار دیگر به زندگی برگشت.
با آن  سکوت سنگین و فضای وهم آلود سالن اجرای حکم زندان رجایی شهر 
زمستانی  آن سحرگاه سرد  در  دار  از چوبه  آویخته  و حلقه های  بلند  سکو های 
تصویری هولناک از مرگ را به رخ می کشید. در این میان ناگهان صدای هق هق 

گریه های آرمان سالن را به لرزه انداخت.
پسرک با دیدن طناب دار قامتش درهم شکست و برای بخشش و عفو سر بر 
زمین ساییده و با زاری التماس می کرد. پدر و مادر مقتول هم انگار توان دیدن 
اشک های پسر جوان و ضجه های او را نداشتند و به دنبال راهی برای رهایی از 
این فضای سنگین و غمبار بودند. داغ دخترشان هنوز تازه بود، اما تاب تحمل 
گریه های آرمان را نیز نداشتند و این چنین بود که وقتی رئیس دادسرای جنایی 
تهران از آن ها خواست دو ماه به این جوان مهلت دهند با دادن مهلتی یک ماهه 

سالن را ترک کردند.
 اینگونه بود که آرمان ۲۴ ساله بار دیگر به زندگی برگشت تا شاید در این یک 
ماه بتواند رضایت پدر و مادر دختری را که زمانی عشق زندگی اش بود فراهم کند. 
مادری که به گفته خودش بعد از ۶ سال حتی نمی داند باید بر سر کدام مزار 
برای دختر نوجوانش بگرید. این در حالی است که در چند روز گذشته برخی از 
هنرمندان و ورزشکاران و افراد نیکوکار برای دریافت رضایت از خانواده مقتول تالش 

زیادی کردند و خواهان جلب رضایت پدر و مادر داغدار غزاله بودند.
۱۵ ایراد در پرونده

محمد حسین شاملو وکیل آرمان در این باره به »ایران« می گوید: ما ۱۵ ایراد به 
پرونده گرفتیم و از شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور خواستیم دستور اعاده دادرسی را 
صادر کنند که البته این اتفاق نیفتاد. نخستین ایراد رعایت نکردن مقررات قانون 
آیین دادرسی کیفری در تشکیل پرونده شخصیت برای متهم زیر ۱۸ سال بود 
اداره  نیز  اورژانس و بیمارستان ها و  از مراجعی، چون  همچنین استعالم نکردن 
گذرنامه در مورد وضعیت غزاله - مقتول-، اعمال نشدن مقررات ماده ۹۱ قانون 
مجازات اسالمی از حیث بررسی قدرت درک وفهم و نیز رشد عقالنی متهم در 
زمان ارتکاب جرم انتسابی، معرفی نشدن متهم به پزشکی قانونی و روانپزشک 
تشکیل جلسه  از  قبل  متهم  و  اطفال  کارشناس  بین  نبود مالقات  متخصص، 
از  اینکه  بدون  واقع  اظهارنظر خالف  و  پرونده  نکردن  مطالعه  و حتی  دادرسی 

شخصیت متهم کوچکترین اطالعی داشته باشد.
وی درخصوص انجام تست شخصیت رشد کمال عقلی متهم نیز گفت: در پرونده 
هیچ سندی که نشان بدهد متهم دراین آزمون شرکت کرده است، وجود ندارد. 
پرونده این متهم نوجوان به جای اینکه به دادسرای اطفال ارجاع شود به دادسرای 
امورجنایی تهران رفت وبرخالف قانون وشرع این متهم به جای نگهداری در کانون 
اصالح و تربیت به مدت ۷۰ روز در بازداشتگاه انفرادی در بدترین شرایط نگهداری 

شد تا جایی که کارش به بیمارستان کشید.
این وکیل با تأکید براینکه در دفاعیات خود به تمام نواقص وایراد ها اشاره کردیم، 
اما متأسفانه به رفع هیچ یک از این ایراد ها توجهی نشد گفت: موکلم در جلسه 
دادرسی ضمن انکار مطالبی که در مرحله آگاهی به آن اقرار داشته، چگونگی غزاله 
درراه پله ساختمان را توضیح داده که با یافته های تشخیص هویت نیزتطبیق دارد.
همچنین روی میله بارفیکسی که ادعا شده موکلم با آن به صورت مرحومه زده 
هیچ لکه خون یا باقیمانده گوشت یا پوستی نبوده و اینکه ادعا شده که بر اثر زدن 
میله بارفیکس کج شده یک امر غیرعقالنی است و امکان ندارد که میله بارفیکس 
با آن استحکام کج شود حتی اگر به سنگ هم اصابت می کرد امکان نداشت میله 
بارفیکس کج یا خم شود. ضمن اینکه لکه زنگ زدگی روی میله را اشتباهی به 

جای قطره خون تلقی کردند.
پس از صدور حکم و قطعیت آن مشخص شد که غزاله یکسال پس از ادعای قتل 
وی از محل تحصیلش مرخصی تحصیلی گرفته و دفترچه بیمه اش نیز تمدید شده 
است. از سوی دیگر حدود دو هفته قبل دو نفر از سه قاضی صادرکننده رأی قصاص 
آرمان با نگارش نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه مراتب تردید خود نسبت به 
صحت حکم صادره را کتباً اعالم داشته اند وگفته اند اجرای دادنامه به این شکل و 
بی احتیاطی در دماء مسلمین خالف شرع اسالم است و تأیید و اجراکنندگان دادنامه 
در صورت اجرا مرتکب قتل عمدی شده و قاعدتاً ضمان شرعی برعهده آن ها خواهد 
بود ضمن اینکه این اقدام از مصادیق نقض حقوق بشر اسالمی است. در پایان وکیل 
شاملو از ریاست قوه قضائیه تقاضا کرد مستند به نواقص موجود و نامه کتبی دو 
قاضی مذکور که موجب خروج دادنامه از اتقان و استحکام می شود دستور رسیدگی 

دوباره به این پرونده را صادر نماید.
رأی صادره اشتباه نبود

قاضی اصغر عبداللهی رئیس سابق شعبه چهارم دادگاه کیفری که یکی از قضات 
صادر کننده حکم قصاص برای آرمان بود در این باره به »ایران« گفت: رأی صادر 
شده بدون اشتباه بوده است. من و دو نفر از مستشاران دادگاه پس از بررسی 
دقیق پرونده و بنا بر اعترافات صریح متهم این حکم را صادر کردیم. آرمان براساس 
گواهی تست شخصیت و رشد کمال عقلی در دادسرای جنایی محاکمه شده این 
درحالی است که وکیل متهم یکی از نواقص این پرونده را نبود مدارک این تست 

اعالم کرده است.
قاضی عبداللهی با اشاره به اینکه نبود جسد و پیدا نشدن آن رافع اتهام نیست وبا 
توجه به اقرار های خود متهم وقرائنی که در محل جنایت کشف شده، رأی صادر 
شده است گفت: درهمان بدو رسیدگی به این پرونده رشد کمال عقلی متهم در 
نظر گرفته ومشخص شد وی در زمان جنایت قوه تمییز داشته وسره را از ناسره 
تشخیص می داده است بنابراین وی در دادسرای جنایی محاکمه شد و نمی توان 
دراین شرایط اعمال ماده ۹۱ را اجرایی کرد. اینکه این متهم از چوبه دار نجات یافته 

فقط به خاطر رضایت اولیای دم وبزرگ منشی آن ها بوده است.
نامه به رئیس دادگستری

کل  رئیس  به  نامه ای  ارسال  با  که  کیفری  دادگاه  قضات  دیگر  از  کیخا  قاضی 
دادگستری استان تهران خواهان بررسی دوباره این پرونده شده است نیز گفت: 
وکیل متهم مدعی است که غزاله زنده است. متهم آن زمان اقرار کرد که جسد 
را در چمدان گذاشتم و بردم در سطل زباله سر کوچه انداختم. اصاًل دوربین ها 
هم این صحنه را ضبط کرده بود. ما در رسیدگی به همه موارد دقت کردیم. اما 
با مدارک جدید، در حیات و ممات این شخص تردید وجود دارد. همین تردید 
مستلزم رسیدگی قضایی است. صرفنظر از صحت و سقم این ادعا باید رسیدگی 
شود. البته شاید دوباره به این نتیحه برسیم که حکم درست بوده است، اما در 
شرایط کنونی با اسنادی که ارائه شده من در رأیی که صادر کرده بودم تردید کردم؛ 
و قاضی متین راسخ نیز نظر بنده را پذیرفت و نامه را امضا کرد. من در نامه ای که 
نوشتم به این موارد اشاره کردم که با این اسناد دچار تردید جدی شده ایم و این 

پرونده مستلزم رسیدگی قضایی است. یعنی باید یک فرآیند جدید را طی کند.
آرمان که در زمان ارتکاب قتل ۱۷ ساله بود از سال ۹۲ در زندان بوده و غیر از 
اعتراف به قتل در اداره آگاهی در سایر مراحل رسیدگی به پرونده منکر ارتکاب 
قتل شد. این در حالی است که جسد غزاله با گذشت ۶ سال از این ماجرا هنوز 

کشف نشده است.
ماجرای قتل

آرمان که در زمان قتل ۱۷ سال داشت در یک سفر تفریحی به آنتالیای ترکیه با 
غزاله آشنا شد. این ارتباط دوستانه در تهران نیز ادامه یافت تا اینکه بعد از مدتی 
غزاله به آرمان گفت: قصد دارد برای ادامه تحصیل و زندگی به خارج از کشور برود. 
سرانجام روز ۱۲ بهمن سال ۹۲ غزاله از خانه خارج شد و دیگر برنگشت. خانواده اش 
موضوع را به پلیس خبر دادند. در ادامه تحقیقات، آرمان به عنوان آخرین کسی 
که غزاله را دیده بود تحت بازجویی قرار گرفت. سرانجام این پسر دانش آموز لب به 
اعتراف گشود و در حالی که قتل را پذیرفت، گفت: غزاله می خواست دوستی مان 

را تمام کند و به خارج برود سر همین موضوع با هم درگیر شدیم و او را کشتم.
خانواده غزاله مهلت دادند

این ماجرا گفت: خانواده غزاله وقتی  سرپرست دادسرای جنایی تهران - درباره 
اشک های آرمان را در سالن اجرای احکام زندان رجایی شهر دیدند بزرگواری کردند 

و گفتند یک ماه به او مهلت می دهند.
محمد شهریاری در ادامه گفت: پدر و مادر مقتول از فضاسازی ها ناراحت بودند 
و گله داشتند. بخصوص از سلبریتی ها و چهره های مشهور. اما وقتی آرمان را به 
اتاق اجرای حکم منتقل کردند گریه می کرد و بار دیگر به قتل اعتراف کرد. گفت: 

عصبانی شدم دختر را هل دادم و سرش به دیوار برخورد کرد.
اما من با اولیای دم صحبت کردم و گفتم هر کسی ممکن است عصبانی شود 
نفر دیگر در میان است  پای جان یک  اما حاال  بزند،  به چنین کاری  و دست 
باید از فضاسازی ها دور شوید و تصمیم درستی بگیرید. در نهایت آن ها بزرگواری 
کردند و گفتند یک ماه مهلت می دهند و حرف های شان صورتجلسه شد. گفتند 
در  »ما  پایان گفت:  در  مهلت می دهیم. شهریاری  ماه  یک  به خاطر شما  فقط 
دادسرای جنایی تالش می کنیم که این پرونده به صلح و سازش منجر شود، اما 

تصمیم گیری نهایی با اولیای دم است.«

با اعالم سه روز عزای عمومی در پی شهادت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی

مقام معظم رهبری: انتقام سختی در راه است
پیام تسلیت رهبر معظم انقالب در پی شهادت سردار 

سلیمانی صادر شد.
  در پی شهادت سردار پرافتخار اسالم حاج قاسم سلیمانی 
و شهدای همراه او بویژه مجاهد بزرگ اسالم جناب آقای 

ابومهدی المهندس رهبر انقالب پیامی صادر کردند.
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

ملت عزیز ایران!
ارواح  پرافتخار اسالم آسمانی شد. دیشب  و  بزرگ  سردار 
در  را  سلیمانی  قاسم  مطهر  روح  شهیدان،  طیبه ی 
آغوش گرفتند. سالها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در 
میدانهای مبارزه با شیاطین و اشرار عالم، و سالها آرزوی 
شهادت در راه خدا، سرانجام سلیمانی عزیز را به این مقام 
واال رسانید و خون پاک او به دست شقی ترین آحاد بشر 
بر زمین ریخت. این شهادت بزرگ را به پیشگاه حضرت 
به  تبریک و  او  به روح مطهر خود  بقیة اهلل ارواحناه  فداه و 
ملت ایران تسلیت عرض میکنم. او نمونه ی برجسته ای از 
تربیت شدگان اسالم و مکتب امام خمینی بود، او همه ی 
عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید. شهادت پاداش 
رفتن  با  بود،  سالیان  این  همه ی  در  او  بی وقفه ی  تالش 

او متوقف و بسته  او و راه  الهی کار  او به حول و قوه ی 
جنایتکارانی  انتظار  در  سختی  انتقام  ولی  شد،  نخواهد 
او و دیگر شهدای  است که دست پلید خود را به خون 
بین المللی  چهره ی  سلیمانی  شهید  آلودند.  حادثه  
خونخواه  مقاومت  دلبستگان  همه ی  و  است  مقاومت 
اویند. همه ی دوستان -  و نیز همه ی دشمنان - بدانند 
خط جهاد مقاومت با انگیزه ی مضاعف ادامه خواهد یافت 
و پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان این راه مبارک است، 
فقدان سردار فداکار و عزیز ما تلخ است ولی ادامه مبارزه 
و دست یافتن به پیروزی نهایی کام قاتالن و جنایتکاران 

را تلخ تر خواهد کرد.
ملت ایران یاد و نام شهید عالیمقام سردار سپهبد قاسم 
سلیمانی و شهدای همراه او به ویژه مجاهد بزرگ اسالم 
جناب آقای ابومهدی المهندس را بزرگ خواهد داشت و 
اینجانب سه روز عزای عمومی در کشور اعالم میکنم و 
ایشان  به همسر گرامی و فرزندان عزیز و دیگر بستگان 

تبریک و تسلیت می گویم.
سیدعلی خامنه ای
۱۳دی ماه ۱۳۹۸

خبر

سلیمانی  قاسم  سرلشکر  سردار  شهادت  خبر 
انقالب  پاسداران  سپاه  قدس  نیروی  فرمانده 
الحشد  معاون  المهندس  ابومهدی  و  اسالمی 
الشعبی در حمله آمریکایی ها در نزدیکی فرودگاه 
بغداد بسرعت تبدیل به مهمترین خبر در سطح 

رسانه های جهانی شد.
تلویزیون رسمی عراق بامداد جمعه مدعی شهادت 
فرمانده  سلیمانی«،  »قاسم  حاج  سرلشکر  سردار 
و  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  قدس  نیروی 
در  الحشدالشعبی  معاون  المهندس«،  »ابومهدی 

حمله آمریکا به نزدیکی فرودگاه بغداد شد. 
بامداد جمعه  گزارشی  در   « بی سی  »بی  شبکه 
گزارش داد: دولت عراق می گوید یک حمله هوایی 
در محدوده ترابری فرودگاه بغداد روی داده است. 
همزمان خبرگزای رویترز به نقل از حشد الشعبی 
گروه شبه  این  ارشد  مقام  یک  که  کرده  گزارش 
جمله  از  دیگر  نفر  چند  همراه  به  شیعه  نظامی 
»دو میهمان مهم« در جریان یک حمله هوایی در 
فرودگاه بغداد کشته شده اند. بامداد جمعه، سوم 
ژانویه، ابتدا دولت عراق گزارش کرد که سه موشک 
کاتیوشا در نزدیکی منطقه بارگیری فرودگاه بغداد 

زخمی  غیرنظامی  چند  آن  اثر  بر  و  آمده  فرود 
شده اند و دست کم دو خودرو آسیب دیده است. 
اما ساعتی بعد خبرگزاری رویترز به نقل از صفحه 
نوشت  الشعبی  به گروه حشد  فیسبوکی منسوب 
روابط عمومی  از کشته شدن مسئول  این گروه  
خبر  هوایی  یک حمله  نیروی خود طی  و جذب 

داده است.
دولتی  تلویزیون  حال،  این  با  افزود:  سی  بی  بی 
جریان  در  که  کرد  گزارش  جمعه  بامداد  عراق 
این حمله هوایی در فرودگاه بغداد به دو کاروان 
سلیمانی،  قاسم  الشعبی،  حشد  گروه  خودروهای 
به  ایران  پاسداران  سپاه  قدس  نیروی  فرمانده 
همراه چند رهبر حشد الشعبی کشته شده است. 
ایران هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است. 
در این گزارش همچنین مدعی شد که در جریان 
این حمله هوایی ابو مهدی المهندس، معاون گروه 
حشد الشعبی هم کشته شده است و در مجموع 
گذاشته  برجای  مجروح   ۹ و  کشته   ۵ حمله  این 

است.
شبکه اسکای نیوز عربی نیز در گزارشی به نقل از 
منابع عراقی خبر از شهادت قاسم سلیمانی و نیز 

ابومهدی المهندس داد.
تارنمای ایندیپندنت فارسی نیز در گزارشی نوشت 
اسپر،  مارک  اینکه  از  پس  ساعت  چند  تنها   :
نیروهای  احتماال  شد  مدعی  آمریکا  دفاع  وزیر 
انجام  بیشتری  حمله های  عراق  در  ایران  نیابتی 
خواهند داد، رویترز از برخورد سه راکت کاتیوشا 
گزارش  داد.  خبر  بغداد  بین المللی  فرودگاه  به 
قاسم  که  است  آن  از  حاکی  الجزیره  تلویزیون 
این  جریان  در  قدس  سپاه  فرمانده  سلیمانی، 
حمله ها جان خود را از دست داده است. هنوز این 
منابع  برخی  اما  نشده  تایید  رسمی  طور  به  خبر 
خبری در گفت وگو با ایندیپندنت فارسی این خبر 

را تایید کرده اند.
این رسانه افزود: قاسم سلیمانی در ماه های اخیر 
از  یکی  است.  داشته  آمد  و  رفت  عراق  به  بارها 
از  نقل  به  عراق  در  واشینگتن پست  خبرنگاران 
منابع خود گزارش داده که مقامات حشدالشعبی 
به  پهپادی  حمله  جریان  در  آنها  همراهان  و 
خودروهای شان در حال خروج از  فرودگاه بغداد 

کشته شده اند. 
از  پس  می رسد  نظر  به  کرد:  اضافه  ایندیپندنت 

دوره ای از افزایش تنش ها در خلیج فارس در بهار 
و تابستان امسال در نتیجه عمیق تر شدن بحران 
بین ایران و آمریکا، اکنون کانون تنش ها به عراق 
منتقل شده است. مقامات عراقی همواره از تهران 
و واشینگتن خواسته اند که این کشور را به صحنه 

جنگ های نیابتی تبدیل نکنند.
نقل  به  نیز  جمعه  بامداد  الجزیره  خبری  شبکه 
سخنگوی  که  داد  گزارش  رویترز  خبرگزاری  از 
الحشد الشعبی می گوید آمریکایی ها و اسرائیلی 
المهندس دست  ها در شهادت قاسم سلمیانی و 

داشته اند.
شبکه العربیه نیز در گزارشی عنوان کرد: تلویزیون 
رسمی عراق  از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده 
سپاه قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران ایران 
از  یکی  فرمانده  المهندس  ابومهدی  او  دستیار  و 
فرماندهان حشد الشعبی عراق در حمله موشکی 

به فرودگاه بین المللی بغداد خبر داد.
این شبکه خبری افزود: از سویی حساب های شبکه  
از جسدی منتشر کرده اند که  اجتماعی تصویری 
گفته شده متعلق به قاسم سلیمانی فرمانده سپاه 

قدس است.

سلیمانی  علیدادی  حسن  والمسلمین  االسالم  حجت 
محمد  دکتر  کرمان،  جمعه  امام  و  فقیه  ولی  نماینده 
امیری خامکانی  استاندار کرمان و حسین  فدائی  جواد 
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای 
حاج  اسالم  رشید  سردار  شهادت  مناسبت  به  اسالمی 

قاسم سلیمانی، پیام تسلیت مشترکی را صادر کردند.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان متن پیام 

به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل علیه فمنهم 
من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیال

والیت،  اشتر  مالک  و  عاشورایی  مجاهد  فراق  در 
سردار رشید اسالم حاج قاسم سلیمانی اشک امان 

نمی دهد و داغی سنگین بر دل سنگینی می کند.

شهادت حاج قاسم سلیمانی داغی بزرگ نه فقط برای 
مردم عزیز ایران اسالمی بلکه برای همه آزادگان و 
مجاهدان و مظلومان گیتی است که او را دست انتقام 
خداوند از ظالمان و مستکبران و دشمنان امت اسالم 
و حامی خود در برابر اشرار و داعشی ها می دانستند.
کرمان،  استان  شریف  مردم  برای  مصیبت  این  اما 
بسی سنگین تر است چرا که برادری رشید و دلسوز 
و همراه و همقدمی مخلص و فداکار را که الهام بخش 
و تربیت بخش حماسه و ایثار و افتخاری بزرگ برای 
استان کرمان بود از دست داده اند. شهادت آرزوی 
همیشگی وی بود و تصور مرگی جز شهادت برای او 
تصورناپذیر بود. او رفت اما مرام و مسلک او همچنان 
پابرجاست و ادامه راهش متوقف بر حضور او نیست.

شهادت این مرد بزرگ و الهی داغی سنگین و ثلمه 

و  اسالمی  غیرت  امروز  اما  است  ناپذیر  جبران  ای 
این  نوجوانان  و  او در خون جوانان  علوی  شجاعت 
سرزمین جاری است و راه مبارزه با استکبار جهانی 
و اذنابش مصمم تر و قوی تر به پیش خواهد رفت و 
به مدد الهی استکبار جهانی سیلی هایی به واسطه 

این جنایت خواهد خورد که تا ابد فراموش ننماید.
امام  مبارک  محضر  به  را  عزیزمان  سردار  شهادت 
اسالمی)مد ظله  انقالب  رهبر حکیم  و  )عج(  زمان 
العالی( و همسر و فرزندان و خانواده محترم ایشان، 
اهالی دیار کریمان و نیز همرزمان عزیزش تبریک و 
تسلیت عرض می نماییم. امیدواریم خداوند روح این 
شهید عزیز را با ارواح انبیاء و اولیا الهی و صدیقین و 
شهدا در اعلی علیّیین محشور بدارد و راه روشن و پر 

امیدش را مستدام فرماید.

مطمئناً مردم والیت مدار ایران، خاّصه استان کرمان 
پرشور  با حضور  اعالم خواهد شد  که  مراسمی  در 
خواهند  نمایش  به  را  شان  انقالبی  صبر  پرمعنا  و 
سیلی  دشمنان  به  شکنی  دندان  پاسخ  و  گذاشت 
خورده خواهند داد که با این عمل بزدالنه و وقیحانه 
مسلمین  و  اسالم  برابر عظمت  در  را  حقارت خود 

نشان دادند.
و  نفاق  و  بر جبهه کفر  نهایی اسالم  پیروزی  امید  به 
استکبار که وعده الهی است و تخلف از آن نخواهد بود.
حسن علیدادی سلیمانی نماینده ولی فقیه در 
استان و امام جمعه کرمان
محمدجواد فدائی استاندار کرمان
حسین امیری خامکانی رییس مجمع نمایندگان 
استان کرمان در مجلس شورای اسالمی

بازتاب جهانی شهادت سردار قاسم سلیمانی

پیام تسلیت مشترک امام جمعه و استاندار کرمان و رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسالمی
 به مناسبت شهادت سردار رشید اسالم حاج قاسم سلیمانی

داغی بر دل آزادگان جهان

پنتاگون:   ترورسردار سلیمانی به دستور ترامپ انجام شد

پدر به طمع ارث، دخترش را شکنجه می کرد

وزارت دفاع آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد که ترور 
سردار سلیمانی در عراق به دستور ترامپ انجام شده 

است.
افزود   بیانیه ای  در  بامداد جمعه  آمریکا  دفاع  وزارت 
که براساس دستور رییس جمهوری ]دونالد ترامپ[ 
برای  قاطعی  دفاعی  اقدامی  متحده  ایاالت  ارتش 
حفاظت از نیروهای آمریکایی در خارج باترور قاسم 

سلیمانی رئیس نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی که از سوی ایاالت متحده به عنوان سازمان 

تروریستی خارجی شناسایی شده، انجام داد.
پنتاگون در این بیانیه مدعی شد که ژنرال سلیمانی 
فعاالنه در حال طراحی برنامه ای برای حمله به نیروها 
و سراسر منطقه  عراق  آمریکایی در  دیپلمات های  و 
صدها  مرگ  مسئول  قدس  نیروی  و  سلیمانی  بود. 

مجروح  و  داعش[  ]ضد  ائتالف  اعضای  و  آمریکایی 
ساختن هزاران تن دیگر بود.

این بیانیه ادامه داد که او در چند ماه گذشته حمالتی 
را علیه پایگاه های ائتالف در عراق– از جمله حمله 
۲۷ دسامبر )۶ دی ماه( – طراحی کرده بود که منجر 
به کشته و زخمی شدن چندین نیروی آمریکایی و 
به  عراقی دیگر شد. ژنرال سلیمانی همچنین حمله 

سفارت آمریکا در بغداد را که این هفته روی داد، 
تایید کرد.

حمله  این  هدف  که   افزود  بیانیه  این  در  پنتاگون 
پیشگیری از برنامه های آینده ایران برای حمله بود. 
برای  الزم  های  اقدام  همه  انجام  به  متحده  ایاالت 
محافظت از مردم ما و منافعمان در همه جای دنیا 

ادامه خواهد داد.

همسر  ثروت  تصاحب  برای  که  طمعکار  مرد 
می کرد  شکنجه  را  خود  اوتیسمی  دختر  مرحومش 

تحت تعقیب قرار گرفت.
این دختر ۱۴ ساله که بیتا نام دارد و مبتال به بیماری 
اوتیسم است بعد از طالق پدر و مادرش از یکدیگر 
نزد مادر خود زندگی می کرد تا اینکه مادرش در یک 
این دختر  از دست داد و  را  سانحه رانندگی جانش 
نوجوان مجبور شد به خانه پدر و نامادری اش برود.

سیرجان-  بهزیستی  اداره  رئیس   - حسینی  مهتاب 

از  گفت:  نوجوان  دختر  این  پرونده  وضعیت  درباره 
آنجا که مادر بیتا از وضع مالی خوبی برخوردار بود 
و بیتا هم تنها وارث اوست، پدرش با انگیزه تصاحب 
جسمی  شکنجه  مورد  را  بیتا  سابقش  همسر  ثروت 

قرار می داد تا وکالت اموال را به دست آورد.
وی در ادامه افزود: بعد از اطالع از این کودک آزاری، 
اجتماعی  اورژانس  گزارش های  و  شواهد  اساس  بر 
مشخص شد که بیماری بیتا باعث شده که او عالوه 
هم  گزارش  اعالم  به  قادر  دفاعی  قدرت  نداشتن  بر 

نباشد. با گزارش خبر این کودک آزاری به مسئوالن 
بهزیستی آنها به بررسی ماجرا پرداختند و مشخص 
پا  و  آرنج  دست،  ناحیه  از  نوجوان  دختر  این  شد 
پا  و  ناحیه دست  در  و  است  دچار سوختگی شدید 
شکستگی هایی دارد و شواهد نشان می دهد پدر بیتا 
خانواده  با  که  نمی داده  اجازه  دخترش  به  مدت ها 
این  شدن  برمال  از  پس  که  کند  مالقات  مادری اش 
درباره  تحقیقات  سیرجان  دادستانی  کودک آزاری، 

پرونده را آغاز کرده است.

سیرجان  دادستان  نیک ورز،  محسن  قاضی 
و  شواهد  اساس  بر  گفت:  پرونده  این  درباره  نیز 
این  پدر  احتماالً  اجتماعی،  اورژانس  گزارش های 
دختر با انگیزه های مالی این کودک را آزار داده است 
دستور  اما  نداریم،  او  پدر  از  دقیقی  آدرس  اینکه  با 
جلب او به اتهام کودک آزاری و صدمه بدنی عمدی 
صادر شده است تا پس از بازداشت مورد بازجویی قرار 
به نظر  بستگی  مجازات  میزان  تعیین  هرچند  گیرد. 

دادگاه دارد.
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عامل اصلی نزاع و درگیری 

مقابل فروشگاه زنجیره ای در کرمان 

دستگیر شد
از دستگیری عامل اصلی  استان کرمان  امنیت عمومی  پلیس  سرپرست 
شرارت که در آبان ماه سال جاری به یکی از فروشگاه های زنجیره ای شهر 

کرمان حمله کرده بود خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، سرهنگ 
اصغر زاهدی، سرپرست پلیس امنیت عمومی استان کرمان گفت: در پی 
یک نزاع و درگیری دسته جمعی در ۲۷ آبان ماه سال جاری توسط عده ای 
از جوانان با استفاده از سالح سرد در مقابل یکی از فروشگاه های زنجیره ای 
در شهر کرمان که منجر به تخریب فروشگاه، ایجاد رعب و وحشت در بین 
مردم و درگیری با ماموران شده بود، موضوع به صورت ویژه در دستور کار 

ماموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.
با  از جوانان  نفر  بررسی های صورت گرفته مشخص شد ۳  افزود:: در  وی 
هدایت عامل اصلی در مقابل این فروشگاه، اقدام به یک نزاع دسته جمعی و 
قدرت نمایی با سالح سرد کرده که این دعوا به داخل فروشگاه کشیده شده 
و منجر به ایجاد رعب و وحشت در بین مردم و نهایتا تعطیلی فروشگاه 

می شود.
او تصریح کرد: با اقدام ضربتی ماموران کالنتری ۱۶ سه نفر از عامالن نزاع و 
درگیری بالفاصله در همان محل دستگیر و تحویل مراجع قانونی می شوند 

و عامل اصلی موفق به فرار می شود.
اوتصریح کرد: مخفیگاه این متهم که بیش از یک ماه متواری و تحت تعقیب 
پلیس بود با اقدامات اطالعاتی در یکی از خیابان های شهر کرمان شناسایی 
و با اقدام ضربتی و با حکم قضایی، متهم در مخفیگاهش دستگیر و به 

پلیس امنیت عمومی انتقال داده شد.
سرپرست پلیس امنیت عمومی استان گفت: با اعتراف صریح متهم، پرونده 

برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.
او با اشاره به این که پلیس با هر گونه نا امنی و شرارت برخورد می کند 
گفت: افرادی که بخواهند نظم و امنیت شهر را خدشه دار کنند بدانند که با 
برخورد قاطعانه و جدی پلیس مواجه شده و فرصتی برای جوالن شرارت های 

خود نخواهند یافت.

واژگونی از پل، علت مرگ راننده زرندی
خودرو سمند به علت واژگونی ازپل به پایین پرتاب شد و راننده آن در محل 

حادثه فوت کرد.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، محمدحسین 
اثنی عشری رئیس پلیس محور زرند-یزد گفت:واژگونی یک دستگاه سواری 

سمند در محور زرند - کرمان یک کشته بر جای گذاشت.
او افزود: پنجشنبه ۱۲ دی ماه یک سواری سمند در محور زرند - کرمان 

واژگون و راننده آن کشته شد.
رئیس پلیس محور زرند- یزد اظهارکرد:تنها سرنشین این سواری مردی ۵۲ 
ساله و از اهالی شهرستان بود که به دلیل شدت جراحات در محل جان خود 

را از دست داد. به گفته او عدم توجه به جلو علت این حادثه بود.

کشف ۱۹۴ کیلوگرم تریاک در رابر
فرمانده انتظامی شهرستان رابر از کشف ۱۹۴ کیلو و ۲۳۷ گرم تریاک در 

عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان خبر داد.
این  موادمخدر  با  مبارزه  پلیس  ماموران  گفت:  ناصری  حمید  سرهنگ 
شهرستان هنگام کنترل خودرو های محور جیرفت به رابر به یک دستگاه 

خودروی پراید ۱۱۱ مشکوک شده و به آن دستور ایست دادند.
او افزود: راننده این خودرو بدون توجه به ایست پلیس بر سرعت خود افزوده 
و از محل متواری شد که با تعقیب و مراقبت ضربتی پلیس، این خودرو 
متوقف و در بازرسی از آن ۱۹۴ کیلو و ۲۳۷ گرم تریاک کشف و راننده و 

سرنشین آن دستگیر شدند.
با اشراف  انتظامی  انتظامی شهرستان رابر در پایان گفت: نیروی  فرمانده 
اطالعاتی و رصد مداوم حوزه استحفاظی اجازه نخواهد داد عامالن حمل و 

توزیع مواد افیونی به اهداف پلید خود دست پیدا کنند.

کشف بیش از ۴۰۰ کیلوگرم کتیرای 

غیرمجاز در بردسیر
فرمانده انتظامی شهرستان بردسیر از کشف ۴۳۵ کیلو گرم کتیرا که به 

صورت غیرمجاز برداشت شده بودند، خبر داد.
سرهنگ جعفر غضنفری گفت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان 
هنگام گشت زنی به یک دستگاه وانت تویوتا حامل بار دستور ایست دادند 

که راننده آن اقدام به فرار کرد.
او افزود: ماموران با تعقیب و مراقبت انجام شده متوجه ورود این خودرو به 
یک منزل شدند و در ادامه ماموران ضمن هماهنگی قضائی در بازرسی از 
خودروی مورد نظر ۴۳۵ کیلوگرم کتیرا که به صورت غیرمجاز برداشت شده 

بودند، کشف کردند.

دستگیری سارقان کلینیک 

ترک اعتیاد رفسنجان
سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان رفسنجان از دستگیری ۳ نفر سارق 
کلینیک ترک اعتیاد این شهرستان خبر داد و گفت: اموال مسروقه به ارزش 

۷۰۰ میلیون ریال به این واحد تحویل داده شد.
سرهنگ محمدمهدی کریمی گفت: در پی وقوع سرقت از کلینیک ترک 
اعتیاد شهر رفسنجان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس 

آگاهی قرار گرفت.
او ادامه داد: در این زمینه کارآگاهان پلیس با بررسی صحنه و انجام یک 
تکمیل  با  که  پیدا کردند  به سرنخ هایی دست  تحقیقات گسترده  سری 

تحقیقات، ۳ نفر در این رابطه شناسائی و دستگیر شدند.
سرهنگ کریمی گفت: این متهمان به سرقت تعداد زیادی از اموال و اقالم 
مورد استفاده در کلینیک ترک اعتیاد به ارزش ۷۰۰ میلیون ریال و فروش 
آن ها به ۲ نفر مالخر اعتراف کردند که در ادامه این دو نفر نیز شناسائی و 
دستگیر شدند. سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان رفسنجان با اشاره 
به کشف یک عدد مهر پزشکی و یک دست لباس انتظامی از سارقان گفت: 

همه این افراد با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

با  صحبت  از  کرمان  استان  فوتبال  هیات  رئیس 
شهردار، اعضای شورای شهر کرمان با همراهی هیات 
فوتبال شهرستان کرمان برای ادامه تیم داری شهرداری 

در لیگ برتر استان و حضور در فوتبال خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان از کرمان، علی قرایی، رئیس هیات فوتبال استان 
فوتبال  هیات  دبیر  و  رئیس  با  نشست  در  کرمان 
بود،  این  اول  از روز  نیت مان  شهرستان کرمان گفت: 
هیات شهرستان کرمان را مثل بقیه ی هیات ها باور 
کنیم، مستقل بدانیم، مسئولیت و اختیار دهیم و در 

مقابل مسئولیت بخواهیم.
با تغییر نگرشی که در هیات فوتبال استان  افزود:  او 
به وجود آمد، با حضور آقای دادگر، همان برنامه های 
می  پیاده  را  بود،  هم  درست  و  اصولی  که  مان  قبلی 

کنیم.
کرمان  در  فوتبال  مسابقات  برگزاری  واگذاری  از  قرایی 
به هیات فوتبال شهرستان کرمان خبر داد و تصریح 
با هیات فوتبال  بتوانیم  این قدم اول ماست که  کرد: 

شهرستان کرمان همکاری کنیم.
کرمان  شهرستان  فوتبال  هیات  اعضای  به  خطاب  او 
بیان داشت: ما خودمان را از شما جدا نمی دانیم، بلکه 
یک تیم هستیم که با هم کار می کنیم و این، هم 

یک ارادت قلبی و هم سازمانیست.
رئیس هیات فوتبال استان کرمان گفت: هنوز ارتباطی 
دارد  وجود  کرمان  شهرستان  و  استان  هیات  بین  که 
را  ها  باید گذشته  نرسیده، پس  مطلوب خود  به حد 
کنار بگذاریم، هم اکنون یک افق و یک پنجره جدید 
باز شده که امیدواریم بتوانیم در این شرایط به وجود 
فوتبال  توسعه  باعث  تا  ببریم  را  استفاده  نهایت  آمده 

شهر کرمان شویم.
 قرایی افزود: با این پتانسیلی که در شهر کرمان وجود 
دارد و با این نگرش، نگاه و فکرهای جدیدی که در هیات 
فوتبال استان به وجود آمده است، اطمینان دارم فوتبال 
کرمان، روزهای خوبی را در پیش رو خواهد داشت.او با 
از کار هیئت فوتبال شهرستان کرمان  ابراز خرسندی 
در بخش پایه تصریح کرد: من اخبار شما را دائم رصد 
می کنم، در پایه ها خوب کار می کنید، کارهایی که 
شما انجام می دهید، در سطح استان نمی گنجد، در 
واقع نگرشتان، نگرش خارج استانی و حتی کشوریست.

در  کار  برای  فوتبال شهرستان کرمان  از هیات  قرایی 
بخش پایه قدردانی و ابراز امیدواری کرد: در بزرگساالن 

هم کار با همین جدیت جلو رود.
در  اینکه  اعالم  با  کرمان  استان  فوتبال  هیات  رئیس 
فوتسال تا نیم فصل بنا بر تغییر نداریم و همه محکم 

پای کار می ایستند، بیان کرد: بگذارید فوتسال را تا 
را  آمادگی  این  هم  بعد  فصل  کنیم،  تمام  فصل  نیم 

داریم که نیم فصل را تحویل شما دهیم.
قرایی گفت: آمادگی این را داریم که رده ها و لیگ یک 
را نیز به شما بسپاریم، پس باید با برنامه ریزی مناسب 
و تشکیل کمیته ای در این زمینه، کار را با جزئیات 

انجام دهید تا باعث توسعه فوتبال شهر کرمان شود.
تکلیف  تعیین  از  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  او   

باشگاه شهرداری و صحبت با شهردار و اعضای شورای 
شهر کرمان با همراهی هیئت فوتبال شهرستان کرمان 
برای ادامه ی تیم داری شهرداری کرمان در لیگ برتر 

استان و حضور در فوتبال خبر داد.
هم  دست  به  دست  همه  کرد:  امیدواری  ابراز  قرایی 
اعتمادی  بر عهده ی ماست،  تا در رسالتی که  دهیم 
که همه به ما کردند و رأی دادند، بتوانیم جواب همه 

که رضای پروردگار در آنست را بدهیم.

رئیس هیات فوتبال کرمان؛
شهرداری در لیگ برتر استان تیم داری می کند

خبر

محمد رضا هاشمی و سینا دوست محمدی، 
اردوی  به  کرمانی  نونهال  فوتبالیست های 

تیم ملی نونهاالن دعوت شدند.
کمیته  رئیس  امیرخسروی،  عرفان 
فوتبال  هیات  روابط عمومی  و  اطالع رسانی 
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان  استان 

جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه 
از کرمان، گفت: سید وحید امیری سرمربی 
به  را  بازیکن  زیر ۱۳ سال، ۳۰  نونهاالن  تیم 
در  نونهاالن دعوت کرد که  ملی  تیم  اردوی 
سینا  و  هاشمی  رضا  محمد  نام  بین  این 
دوست محمدی نونهاالن فوتبالیست کرمانی 

نیز به چشم می خورد.
به  جاری  دی   ۱۹ تا   ۱۶ اردو  این  افزود:  او 
میزبانی استان بوشهر، شهرستان جم برگزار 

می شود.
شدگان  دعوت  اینکه  اعالم  با  امیرخسروی   
باید خود را ساعت ۱۴، روز دوشنبه ۱۶ دی 

ماه در شهرستان جم به کادر فنی معرفی 
پنج  روز   ۱۳ ساعت  را  اردو  از  خروج  کنند، 

شنبه ۱۹ دی جاری عنوان کرد.
بیمه  کارت  داشتن  همراه  کرد:  تصریح  او 
اردو  ورزشی و اصل شناسنامه برای ورود به 

الزامی است.

استان  بانوان  فوتبال  داوران  افزایی  دانش  دوره 
سراسر  از  کننده  شرکت  ر۲۳  حضو  با  کرمان 
استان در محل هیئت فوتبال کرمان برگزار شد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
داوران  افزایی  دانش  دوره   ، جوان   خبرنگاران 

استان  فوتبال  هیات  همت  به  بانوان  فوتبال 
حضور  با  و  خانم  داور   ۲۳ شرکت  با  کرمان 
علی قرایی رئیس، مرضیه جعفری نایب رئیس 
کهوری  علیرضا  دبیر،  دادگر  علیرضا  بانوان، 
استان  فوتبال  هیئت  داوران  کمیته  رئیس 

کرمان پایان یافت.
آخرین  با  داوران  آموزشی  ی  دوره  این  در   

تغییرات قوانین داوری آشنا شدند.
استان  فوتسال  داور  رشیدی رنجبر  مهدیه 
می زند،  سوت  کشور  برتر  لیگ  در  که  کرمان 

لیگ  در  که  استان  داور  کمک  سلطانی  احد 
علیرضا  و  می زند  سوت  ایران  فوتبال  برتر 
فوتبال  هیات  داوران  کمیته  رئیس  کهوری 
استان کرمان و عضو کمیته فدراسیون فوتبال 

مدرسین دوره بودند.

دعوت دو فوتبالیست نونهال کرمانی به اردوی تیم ملی

کرمان میزبان دوره دانش افزایی داوران فوتبال بانوان استان شد

بانک سپه در نظر دارد اموال و امالک تملیکی و مازاد بر نیاز خود را واقع در مدیریت شعب منطقه کرمان رااز طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات 
بیشتر، بازدید از امالک، دریافت شرایط مزایده و تسلیم پیشنهادات خود به مدیریت شعب منطقه کرمان به نشانی: کرمان –خیابان شریعتی نرسیده به قدمگاه طبقه اول قسمت پشتیبانی مراجعه نمایند.

 نحوه فروش: نقد یا نقد واقساط
*توجه :لطفاً به اصالحات احتمالی انجام شده در آگهی نوبت دوم مزایده حاضر که در روزیکشنبه مورخ ۱۳۹8/۱۰/۱۵در روزنامه سراسری جهان صنعت منتشر می گردد ومالک عمل می باشد توجه فرمایید.

توضیحات و شرایط:
۱.جهت دریافت اسناد و اوراق مزایده ارائه فیش واریزی به مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ریال به حساب جاری طالیی شماره ۱۲۶۱8۰۰۰۹8۶۰۵ به نام اداره کل حسابداری مالی و بودجه )قابل پرداخت در کلیه شعب 

بانک سپه سراسر کشور( الزامی است.
۲.مزایده گران می بایست معادل ۵% از قیمت پایه کارشناسی مندرج در آگهی را بعنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره ۱۲۶۱8۰۰۰۹8۶۰۵به نام اداره کل حسابداری مالی و بودجه واریز و اصل 

فیش واریزی را به همراه قیمت پیشنهادی در پاکت دربسته تحویل نمایند.
۳.مهلت دریافت اسناد:از روز شنبه مورخ۱۳۹8/۱۰/۱۴لغایت پایان وقت اداری )ساعت۱۳/۳۰( روزسه شنبه مورخ ۱۳۹8/۱۰/۲۴می باشد .

۴.آخرین مهلت تحویل پیشنهادات:از روزیکشنبه مورخ ۱۳۹8/۱۰/۱۵ لغایت پایان وقت اداری)ساعت ۱۳/۳۰(روزچهارشنبه مورخ ۱۳۹8/۱۰/۲۵ می باشد
۵.بازگشایی پاکت های پیشنهادی: توسط کمیسیون معامالت بانک در تهران بوده که زمان آن متعاقباً اعالم خواهد شد. ۷۱۹۴۴۶

بانک سپه–مدیریت شعب منطقه کرمان 

مزایده فروش اموال و امالک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک سپه
 واقع در مدیریت شعب منطقه کرمان به شماره8-98

)نوبت اول( 
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 کرمان مدیریت شعب منطقه–بانک سپه 

ف 
ردی

 

عرصه  نوع کاربری شماره پالک ثبتی آدرس
 )مترمربع(

 قیمت پایه کارشناسی  اعیان )مترمربع(
 )ریال(

 توضیحات نحوه فروش وضعیت ملک

1 
اقتصادی محل سابق  ویژه سیرجان منطقه  -کرمان

 شعبه منطقه ویژه
اصلی  6518فرعی از1148

کرمان37واقع در بخش  
تجاری 
 ومسکونی

21/982  941 
پس از 

000/560/144/12درصد20کسر  
 نقد / نقد و اقساط تخلیه

با عنایت به اینکه ملک دارای سند رسمی مالکیت 
بنام بانک نمیباشد وبانک هیچ گونه مسئولیتی در 

اینخصوص ندارد لذا این ملک بر اساس مبایعه نامه 
 تنظیم وبا وضعیت موجود بفروش میرسد  

2 
خیابان اقبال )شهید نامجو(روبروی فروشگاه -کرمان

کد پستی  6و4بسیجیان حد فاصل کوچه 
7619734975 

اصلی واقع  1789فرعی از18
کرمان3در بخش   

55/349 قدر السهم تجاری  

پس از 

 کسر20درصد30/680/000/000
 نقد/نقد واقساط تخلیه

متر مربع با قدر السهم از 85/120زیرزمین بمساحت 
عرصه ومشاعات ومشترکات طبق قانون تملک 
آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن )بر اساس سند 

مالکیت (متعلق به بانک سپه میباشد لذا این ملک با 
 شرایط ووضع موجود بفروش میرسد

3 
مجتمع  10بلوار فردوسی نبش کوچه شماره-کرمان

 روژان طبقه سوم )واحد شمال شرق(
اصلی واقع  2003فرعی از 4

کرمان 3در بخش  
7/63 قدر السهم واحد تجاری  نقد/نقد واقساط تخلیه 933/603/385 

سهم  96قابل ذکر است از مقدار –متصرف دارد 
هزارم سهم آن متعلق به بانک 975سهم و31موجود 

سپه میباشد بنا بر این ملک با شرایط ووضع موجود 
بفروش میرسد قیمت گذاری بر اساس سهم متعلق به 

 بانک میباشد

4 
 4زرند خیابان شهید چمران کوچه شماره  –کرمان 

جنب بازار10پالک   
 13اصلی واقع در بخش  5914

 کرمان
 115 750 تجاری

پس از کسر 
000/000/600/3درصد20  

 نقد / نقد و اقساط تخلیه

سهم  5/51سهم موجود  96قابل ذکر است از مقدار
آن متعلق به بانک سپه است بنابر این ملک با شرایط 

ووضع موجود بفروش میرسد وارزش گذاری بر 
 اساس سهم متعلق به بانک میباشد
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بلوار جمهوری اسالمی چهارراه فرهنگیان  –کرمان 
 روبروی هتل پارس

 2843فرعی از 249الی 247
کرمان3اصلی واقع در بخش   

 14059 1299/8 تجاری 
درصد 20پس از کسر

200/707/626/508  
  نقد / نقد و اقساط تخلیه
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سید حسین مرعشی:

او ضامن استقالل منطقه بود

یک سردار و هزار لشکر

سید  با  خبرآنالین  گفتگوی  از  بخشی 
سردار  شهادت  درباره  مرعشی  حسین 

سلیمانی:
و شهادت سردار  روز جمعه  بامداد  حادثه 
سلیمانی مانند یک شوک به همه ایرانیان و 
حتی دنیا بود،  تحلیل تان از شخصیت سردار 
جایگاه خاص  دلیل  و  بفرمایید  را  سلیمانی 
ایشان در بین سیاسیون و حتی در  و ویژه 

منطقه نگاه شما چه بود؟
سردار سلیمانی یکی از سرداران و امیران 
او  بود.  خاورمیانه  منطقه  و  ایران  بزرگ 
تربیت  یک  یعنی  بود  خودساخته  انسانی 
جوانی  نبود.  افسری  دانشگاه  ابتدایی  یافته 
بود که بعد از حمله عراق به ایران با جمعی 
و  شدند  اهواز  راهی  کرمان  از  دوستانش  از 
گروه ثاراهلل را تشکیل دادند که بعد تبدیل 
ثاراهلل  لشکر  و  تیپ  و کم کم  به گردان  شد 
نامش در میان یکی  ثاراهلل   و  تشکیل شد؛ 
از لشکرهای خوب ایران برای دفاع از کشور 

قرار گرفت.
خیلی از سرداران ما یا به شهادت رسیدند 
کالسیک  نقش  به  جنگ  پایان  از  بعد  یا  و 
جنگ بسنده کردند و بخشی هم از مسائل 
نظامی و سپاه جدا شدند اما سردار سلیمانی 
از  را  رشته  این  که  بود  معدود سردارانی  از 
دست نداد و این کار را نیمه تمام نگذاشت 
و  نظام  خدمت  در  سال ها  این   تمام  در  و 
انقالب بود و به دلیل ابتکاراتی که داشت که 
هم شامل مدیریت راهبردی و هم مدیریت 

تاکتیکی می شد توانست به جریان مقاومت 
در خاورمیانه کمک بزرگی بکند.

حاج قاسم، مورد اعتماد رهبری بود و مورد 
سیاسی  جریان های  همه  احترام  و  اعتماد 
داخلی  سیاسی  مسائل  به  ورود  از  و  بود 
کامال پرهیز می کرد و توانست به عنوان یک 
خاصی  جایگاه  منطقه ای  و  ملی  شخصیت 

پیدا کند.
شخصی  ویژگی های  سلیمانی  سردار 
واالیی داشت که مسوولیت پذیری، شجاعت، 
ارتباط  ایشان  بود.  آنها  جمله  از  افتادگی 
و  خود  همرزمان  و  زیردستان  با  خوبی 

همچنین خانواده های شهدا داشت.
نکته ای که نباید فراموش شود این است که 
ایشان از یک مدیریت چند بعدی در عرصه 
نظامی ، فرهنگی و اجتماعی برخوردار بود و 
انسان های  از  یکی  گفت  می توان  جرات  به 
جایگزینی  قطعا  و  بود  ما  دوران  بی نظیر 
زودی ها   این  به  قطعا  و  داشت  نخواهد 

جایگزینی برای او وجود نخواهد  داشت.
بود؛  این حادثه شرارت بزرگ آمریکایی ها 
در خاورمیانه مسجل  ناتوانی شان  آنها چون 
آورده اند  کم   معروف  قول  به  و  است  شده 
جمهوری  نظام  استقرار  از  بعد  چراکه 
از  نتوانسته اند  هیچ گاه  امروز  تا  عراق  در 
مسلط  عراق  بر  پارلمان  و  انتخابات  طریق 
که  بوده اند  عراق  مردم  همواره  واین  شوند 
عراق  حاکمیت  در  را  خود  اراده  توانسته اند 
ساری و جاری کنند و این موضوع موجبات 

است.  کرده  فراهم  را  آمریکایی ها  عصبانیت 
مانند  پدیده ای  ظهور  با  می کردند  فکر  آنها 
آمریکا  دامن  به  عراق  های  دولت  داعش 
بغلتند درحالی که با وجود مستشاران سردار 
خودشان  توانستند  ها  عراقی  سلیمانی 
داعش را نابود کنند و نیازی نداشتند برای 
دامن  به  تروریستی  گروه  این  بردن  بین  از 

آمریکایی ها بغلتند.
به عبارت دیگر باید گفت مستشاری سردار 
عراق  استقالل  ضامن  عراق  در  سلیمانی 
شده بود و آمریکایی ها یک عراق مستقل را 
نمی پسندند و به دنبال یک عراق وابسته به 
این روزها که خشم مردم  و  آمریکا هستند 
عراق هم ظاهر شده است به این فکر کردند 
که باید نقطه ای را بزنند که این نقطه کمک 

می کند به استقالل عراق.
از  را  بزرگ  سردار  یک  ما  تنها  نه  امروز 
نیز  عراق  دولت  و  ملت  بلکه  دادیم  دست 
یک مستشار عالی رتبه ای که ضامن استقالل 
عراق بود را از دست دادند و همچنین سوریه 
تمامیت  پشتوانه  که  مستشاری  یک  نیز 
پایانی  روزهای  واپسین  در  سوریه   ارضی 
جنگ سوریه بود و همچنین یک یاور را از 

دست داد.
توجه  با  که  بگویم  را  نکته  این  من  البته 
دارم و صمیمیتی  ایشان  از  به شناختی که 
که  سال هاست  می دانم  داشتم  ایشان  با  که 
سردار سلیمانی در آرزوی شهادت است. لذا 
خودش  آرزوی  به  ایشان  شخصی  لحاظ  به 

عالقه  ایشان  خانواده  و  دوستان  و  رسید 
سردار سلیمانی به شهادت را می دانستند و 
استقبال ایشان از خطر روشن بود و از این 
جهت باید گفت این سردار بزرگ به آرزوی 

خودش رسید.
مسیر  مسیر،  گفت  باید  کلی  طور  به  اما 
نیست؛  هم  تعطیل بردار  و  است  روشنی 
روبه رو  حوادثی  چنین  با  سال هاست  ما 
از  را  ما  است  نتوانسته  هیچ کدام  و  بوده ایم 
را   ۶۰ سال های  ترورهای  مگر  دربیاورد.  پا 
قضائیه  قوه  رئیس  مگر  می کنیم؟  فراموش 
نکردند؟  ترور  را  مجلس  نمایندگان  و 
و  جمهور  رئیس  باهنر  و  رجایی  آقای  مگر 
اهلل  آیت  مگر  نکردند؟  ترور  را  وزیر  نخست 
ایشان مدتی در  و  نکردند  ترور  را  خامنه ای 
بیمارستان بستری نبودند؟ آیا کشور تعطیل 
مسیر،  این  شد؟  متوقف  حرکت  یا  شد 
به دلیل شهادت  نیست که ملت ها  مسیری 
مانند سردار سلیمانی   بزرگی  شخصیت های 
است  مسیری  مسیر،  این  کنند.  رها  را  آن 
نقطه  یک  به  تا  دارد  ادامه  همچنان  که 
روشن برسد و آن نقطه روشن این است که 
مردم  این  منطقه،  در  بفهمند  آمریکایی ها 

هستند که تصمیم می گیرند نه آنها.
که  برسیم  نقطه ای  به  باید  یعنی 
نمی توانند  بشوند  متوجه  آمریکایی ها 
خاورمیانه  مردم  برای  دور  فرسنگ ها  از 
را  منطقه  این  سرنوشت  بگیرند.  تصمیم 
نیروهای خارجی  و  مردم مشخص می کنند 

لطف کنند و شرشان را از سر منطقه کم 
کنند و اجازه دهند مردم خودشان سرنوشت 
آنجا که  تا  ما  بگیرند.  به دست  را  خودشان 
منطقه  سرنوشت  بتوانند  خاورمیانه  مردم 
نقطه  آن  به  رسیدن  تا  بگیرند  دست  به  را 
با  تا در نهایت  ادامه خواهد داشت  مبارزات 
رفع مزاحم های منطقه، خاورمیانه روی صلح 

و آرامش را ببیند.
منطقه  در  کافی  اندازه  به  آمریکایی ها 
اقدام  ما  نیست  الزم  و  هستند  پذیر  آسیب 
سردار  حال  هر  به  بدهیم.  انجام  خاصی 
سلیمانی در جبهه مقاومت منطقه ای دارای 
جایگاهی بوده است که بدون نیاز داشتن به 
طراحی اقدامات خاصی از سوی ایران بدون 
انتقام  امریکایی ها  از  منطقه  مقاومت  شک 

سختی خواهد گرفت.
که  دارم  ایشان  از  زیادی  خاطرات  من 
همان  است،  جنگ  زمان  به  مربوط  بیشتر 
زمانی که ایشان فرمانده لشکر کرمان بودند 
من  بودم.  کرمان  استاندار  معاون  هم  من  و 
وجود  که  مختلفی  عملیات های  در  همیشه 
خاطرات  لذا  بودم  بچه ها  همراه  داشت 
باید  اخیر  خاطرات  درباره  اما  دارم  فراوانی 
ادواری  این  همه  در  سلیمانی  سردار  بگویم 
که با ایشان بودم یک ویژگی شاخص داشت 
با همه گروه ها و جناح ها  بود که  این  و آن 
برخورد  احترام  با  ایران  فکری  نحله های  و 
و  گسترش  خواسته اش  همواره  و  می کرد 

افزایش وحدت برای پیشبرد کشور بود.

پر  کبوتری  بامداد،  های  ثانیه  نخستین  در  و  دیروز 
گشود و به سوی حق شتافت. سرداری بزرگ و ابر مردی 
که فرمانده دل های عاشق بود. نه می توان او را وصف 
کرد و نه می توان قلم را در رثایش به حرکت درآورد. او 
در روزگاری که ظلمت و سیاهی همه جا را تیره و تار 
کرده بود، امید مستضعفان و مظلومان بود و هر جا که 

سخن از ظلم در یک منطقه اسالمی می رفت نام سردار 
مبارز علیه ظلم می  به عنوان  نیز  قاسم سلیمانی  حاج 
دشمن  و  بود  نظیر  بی  شجاعتش  و  صالبت  درخشید. 
واهمه داشت از ابهت نامش! او و سایر همرزمانش امنیت 
را برای ممالک به ارمغان می آورد. برای او آسودگی معنا 
نداشت. پس از اتمام هر عملیاتی رسالت خود را در آغاز 

عملیات دیگری می دید.
گنجد،  نمی  کس  هیچ  باور  سرداربه  شهادت  خبر 
مگر می شود باور کرد رفتن سرداری رشید و شجاع و 
جوانمرد را  با آنهمه عشق خدایی که در نگاه و لبخندش 
همیشه موج می زد. اما وقتی تیتر خبرها و گزارش ها 
را می خوانیم  با اندوه و حسرت پی به عمق فاجعه می 

ها  دل  ارباب  ضیافت  به  او  رفت.  سپهبد  آری  بریم. 
را  ای  لحظه  او  رفت؛  )ع(  الحسین  عبداهلل  ابا  حضرت 
را داشت. لحظه  در آغوش کشید که عاشقانه آرزویش 
پر گشودن و رفتن و دعوت حق را  با لباس رزم لبیک 

گفتن...
شهادتت مبارک ای سردار هزار لشکر...

حماقت آمریكایی
به قلم فرشید فالح

به منفورترین دوره تاریخی  با دام اسرائیل خود را  آمریكا 
رساند و حاج قاسم  محبوب ترین چهره نزد مردم ایران را 

ترور كرد.
حماقت آمریكا بعد از گرفتاری در دام اسرائیل  و پذیرش 
جنگ نیابتی  از طرف او در منطقه خیال باطل انحراف راه 

ایران با این قبیل ترورهاست.
یاران  به  و  رسید  خود  آرزوی  به  و  شد  شهید  قاسم  حاج 
شهیدش كه برخی چهل سال منتظرش بودند پیوست ولی 

خط او و راه او زنده است.
تفكر حاج قاسم كه همان راه  امام و استقالل و آزادی این 

سرزمین است  زنده است.
جمهوری اسالمی با نشاط تر از همیشه ماندگار خواهد ماند 
و با خون سردار سلیمانی ،سلیمانی ها سینه خود را برای دفاع 

از حرم اهل بیت و دفاع از ایران سپر خواهند كرد.
ای آمریكا!  شعار مرگ بر آمریكا  را در ایران  روحی  تازه 
بخشیدی. خباثت و خون خواری خود را جلوه ای دوباره 

دادی و حماقت خود را بیش از پیش جلوه گر ساختی.
های  بغض  این  از  باید  ها  موشك  از  ترس  جای  به  تو 

فروخورده و آه مادران شهید دوباره به عزا نشسته بترسی.
این سرزمین بارها پیروزی خون بر شمشیر را تجربه كرده و 

بار دیگر هم خواهد كرد.
موضوع  كرمان  در  ولی  است  عزادار  ایران  همه  امروز 

متفاوت است.
او كه نام لشكرش خون خدا بود در سرزمین عراق با دستور 

شقی ترین های زمان قطعه قطعه شد.
او فرزند همه مادران شهید كرمانی بود و من شخصا از زبان 
چندین مادر شهید تماس شبانه سردار با ایشان را شنیده بودم.
اكنون درخواست و پیشنهاد من این است كه پیكر مطهر او 
در كرمان و در گلزار شهدای كرمان در كنار یاران شهیدش 

آرام گیرد و افتخار كرمانی ها به كرمان بیاید.

به قلم مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

شهرداری کیانشهر تعدادی از امالک خود را به مشخصات ذیل از طریق 
برگزاری مزایده کتبی به فروش می رساند لذا متقاضیان می توانند حداکثر 
ده روز پس از انتشار آگهی مبلغ  2۰۰۰۰۰ ریال جهت شرکت در مزایده 
قیمت  واریزو   31۰۰۰۰۰15۶۰۰8 شماره  به  ملی  بانک  سیبا  حساب  به 
پیشنهادی خود را به صورت کتبی در پاکت مهر و موم شده تحویل حراست  
شهرداری نمایند. بدیهی است شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار و 

هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
ضلع شرقی تاالر 

ساختمان سردخانه 
قطعه زمین ضلع شرقی تاالر

ساختمان سردخانه
روابط عمومی شهرداری کیانشهر

آگهی مزایده نوبت اول
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