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افزایش ۶۶ درصدی

 اهدای عضو

 در ایران نسبت

 به سال گذشته

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

دستگیری مفسد بزرگ

 اقتصادی در کرمان

متن در صفحه هفتم

8

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جیرفت خبر داد:

کرونا کرمان برای مقابله  با  اعالم آماده باش  به بیمارستان های جنوب 

رییس کل دادگستری استان:

حضور مردم در صحنه یک سرمایه 

ملی است که باید قدر دانسته شود

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

شهردار کرمان خبر داد:

تشکیل تیم های ویژه 

برای بهسازی معابر

 ُپرتردد شهر

ضرب المثل های کرمانی 
پیش از سیل، سیل بند ببند

نگاهی به فیلم کمدی »احمق ها در دریا« به انگیزه سهم خیلی

کاالیی سینما و تلویزیون ایران کمرنگ آثار کمدی در سبد   

4

آگهی شناسایی پیمانکار 41- 1400آگهی شناسایی پیمانکار 40- 1400
 شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد تهیه و اجرای داربست بندی با تخته ریزی در مجتمع مس سرچشمه )تا سقف سالیانه 100/000 مترمکعب( 
را به پیمانکار  واجد شرایط واگذار نماید.لذا از شرکت هایی که در زمینه های فوق دارای سابقه کاری مفید می باشند، دعوت به عمل می آید 
جهت ارسال رزومه و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت سه روز از تاریخ درج آگهی  با شماره های 34310286 - 034 و 34310599 واحد 
امور قراردادها داخلی 181 یا 169  تماس حاصل نمایند و یا به صورت حضوری جهت تحویل رزومه و دریافت اسناد به آدرس رفسنجان، شهر مس 

سرچشمه، جنب میدان شهدا، شرکت ارفع سازان کرمان، واحد قراردادها حضور بهم رسانند.
تصویر گواهی صالحیت پیمانکاری و ایمنی 1 - تصویر اساس نامه شرکت  2 - مستندات آگهی تاسیس و تغییرات شرکت

 3 - تصویر نمونه قراردادهای منعقده قبلی مرتبط با زمینه های کاری فوق 4 - رضایت نامه از کارفرمایان قبلی
 5 - هزینه آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی شرکت ارفع سازان کرمان 

 شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد  انجام عملیات خاکبرداری، خاکریزی، انجام ابنیه فنی و ... جهت جاده سازی راه روستایی شاهزاده عباس 
رفسنجان را به پیمانکار  واجد شرایط واگذار نماید.لذا از شرکت هایی که در زمینه های فوق دارای سابقه کاری مفید می باشند، دعوت به عمل 
می آید جهت ارسال رزومه و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ درج آگهی  با شماره های 34310286 - 034 و 34310599 
واحد امور قراردادها داخلی 181 یا 169  تماس حاصل نمایند و یا به صورت حضوری جهت تحویل رزومه و دریافت اسناد به آدرس رفسنجان، شهر 

مس سرچشمه، جنب میدان شهدا، شرکت ارفع سازان کرمان، واحد قراردادها حضور بهم رسانند.
تصویر گواهی صالحیت پیمانکاری و ایمنی 1 - تصویر اساس نامه شرکت  2 - مستندات آگهی تاسیس و تغییرات شرکت

 3 - تصویر نمونه قراردادهای منعقده قبلی مرتبط با زمینه های کاری فوق 4 - رضایت نامه از کارفرمایان قبلی
 5 - هزینه آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی شرکت ارفع سازان کرمان 

آگهی مزایده عمومی شماره 1400/12/ز 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد » 70 هزار تن گندله سنگ آهن با عیار 65 
درصد « را از اسکله بارکو بندرعباس با شرایط تحویل به صورت FOB ، از طریق مزایده 
به فروش برساند. متقاضیان می توانند به منظور دریافت اسناد مزایده و همچنین اطالع 
www.geg.ir بخش مناقصه و  از شرایط مزایده به وبسایت شرکت گل گهر به نشانی 

مزایده مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است پاکت پیشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 
به آدرس: دفتر کمیسیون معامالت مجتمع سیرجان  )کیلومتر 50 جاده    1400/12/2
شیراز( تحویل داده شود. تاریخ بازگشایی پاکات رأس ساعت  10:00 روز سه شنبه مورخ 

1400/12/3 در محل دفتر کمیسیون معامالت مجتمع سیرجان خواهد بود.
کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر  

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

 

 

 

  ز/12/1400شماره آگهی مزايده عمومی 

ه لاسکاز را  "درصد  65سنگ آهن با عيار گندله هزار تن  70 "دشرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دار
از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان می توانند به منظور ،  FOB تبا شرايط تحويل به صور بندرعباس بارکو

 بخش www.geg.ir شرکت گل گهر به نشانی سايتوبدريافت اسناد مزايده و همچنين اطالع از شرايط مزايده به 
 .نمايندمراجعه  مناقصه و مزايده

دفتر  آدرس:به   2/12/1400مورخ دوشنبه روز  14:00حداکثر تا ساعت  يدمی باالزم به ذکر است پاکت پيشنهادی 
تاريخ بازگشايی پاکات رأس  .تحويل داده شود جاده شيراز( 50)کيلومتر   کميسيون معامالت مجتمع سيرجان

 خواهد بود. کميسيون معامالت مجتمع سيرجاندفتر محل در  3/12/1400 مورخسه شنبه روز  10:00  ساعت

Analysis % 
Min 65.00 Fe 
Ave 1.50 FeO 
Max 0.05 P 
Max 0.01 S 
Max 3 SiO2 
Max 0.7 Al2O3 
Max 0.7 CaO 
Max 2.5 MgO 

Ave 250 CCS(kg/p) 
Min 90 8-16 mm% 
Max 3.9 A.I% 
Min 95 T.I%  
19-24 Prosity% 

Min 90 Reducibility%  
 

    کميسيون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر                                                                      

 

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی شماره 120/ج/11-1400  با موضوع آبرسانی به روستاهای ساردوئیه همراه با ارزیابی کیفی با معیار عمومی از 
محل منابع عمرانی را با برآورد 30.648.151.910 ریال و مبلغ تضمین فرآیند ارجاع 1.533.000.000 ریال به شماره 2000005963000169 سامانه ستاد ایران با حداقل 
تعداد شرکت کنندگان 1 نفر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صالحیت معتبر در رشته آب صادره از ساجات و 

گواهی صالحیت ایمنی معتبر از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی دعوت می شود.
کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصات تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس 
www.setadiran.ir 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.
برنامه زمانی مناقصه: ـ مهلت خرید اسناد مناقصه : از روز شنبه مورخ 1400.11.23 لغایت چهارشنبه مورخ 1400.12.04

ـ مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد : ساعت 19 روز یک شنبه مورخ 1400.12.15
ـ تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 12:30 روز یکشنبه 1400.12.15 

ـ زمان برگزاری مناقصه : ساعت 10:30 روز دوشنبه تاریخ 1400.12.16
الزم به ذکر است در زمان بازگشایی پاکات مناقصه یک نفر نماینده از هرکدام از شرکت کنندگان می تواند در جلسه حضور داشته باشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :
آدرس : کرمان ـ بلوار 22 بهمن ـ شرکت آب و فاضالب استان کرمان ـ دفتر قراردادها و تلفن 03433222282

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 1456  ـ021  دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

فراخوان مناقصه عمومی 
شماره 120/ج/11-1400 )نوبت اول(

قطرات آب را چون لحظات زندگی ارج نهیم

گزارش »کرمان امروز« از برگزاری جشن 43 سالگی انقالب اسالمی و رژه خودروهای مردمی تحت پروتکل های بهداشتی:

متن کامل در صفحه هشتم

حضور درمیدان به یاد مرد میدان
کرونا هنوز مردم جهان و ایران را تهدید می کند و این تهدید باعث شد  که  گذشته در حالی برگزار شد   چهل و سومین جشن پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران روز 
کمپین »هر خودرو  کنند. مردم نیز با حضور در خودروهای خود و با پیوستن به  کشور مراسم امسال را برای حفظ سالمت مردم به صورت رژه خودرویی برگزار  که مسئوالن 
با حضور خود  و  ایستادند  نظام  اقتدار  پای  بازهم  کرده اند  کشور تحمل  اخیر در  که سالهای  نابسامانی هایی  با وجود  و  با وجود محدودیت های موجود  بار دیگر  پرچم«  یک 
کشور سد نفوذناپذیر الله های عاشق ایستاده است و امت اسالمی آماده شهادت برای آزادگی  که هنوز پشت مرزهای این  کردند  بار دیگر این پیام را به جهانیان مخابره 

هستند سرزمینشان 
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اخبار استان

نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/11/11 بدلیل به حد 
نصاب نرسیدن سهامداران تشکیل نگردید، لذا بدین و سیله از کلیه سهامداران شرکت 
کوه سنگان زرند مجددا دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که 
در ساعت 10 مورخ 1400/12/5 در محل اقامتگاه قانونی شرکت تشکیل می گردد 
حضور بهم رسانند. شایان ذکر است مطابق ماده 87 قانون تجارت جلسه با حضور هر 

عده از سهامداران رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود.
دستور جلسه: 

1- انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل 
2- تعیین پاداش هیات مدیره و بازرسان  3- تصویب تراز سود و زیان ساالنه 

آگهی دعوت از سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت کوه سنگان زرند به شماره ثبت 610

)نوبت دوم(

گفت:   کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس 
سرمایه ملی حضور مردم ایران در صحنه های 
مختلف دفاع از نظام و انقالب باید قدر دانسته 
شود زیرا این حضور تاثیر بسزایی در نمایش 
اقتدار نظام و انقالب دارد و امروز نباید کسی 
با  فکر کند می تواند جایگزینی برای حضور 
نشاط و اثربخش مردم در صحنه های مختلف 

پیدا کند. 
یداهلل موحد در حاشیه راهپیمایی خودرویی 
22 بهمن ماه در کرمان افزود: امام راحل این 
ملت را از انزوا خارج کرده و به صحنه آورده و 
آنها را در سرنوشت خود مشارکت داده است 

و باید قدردان این موضوع باشیم.
وی خاطرنشان کرد: در سپیده دم 22 بهمن 
انقالب اسالمی در  ماه سال 1357 خورشید 
سپهر ایران طلوع کرد که در بخشی از سرود 
مهر  افق  از  سرزد  عنوان  با  اسالمی  انقالب 
خاوران، فروغ دیده حق باوران به این موضوع 

اشاره شده است.
کرمان  استان  در  قضاییه  قوه  عالی  نماینده 
اسالمی،  انقالب  فجر  طلوع  با  کرد:  تاکید 
دنیا  در  بیستم  قرن  اواخر  در  نوری  انفجار 
و  پیوست  وقوع  به  میانه  خاور  در  ویژه  به  و 

تاللو این نور و انفجار در حقیقت نور امیدی 
در درون دل امت اسالمی، مظلومان جهان و 

آزادی خواهان ایجاد کرد.
اراده  با  که  انقالب  این  داد:  ادامه  موحد 
الیزال  قدرت  به  اتکا  با  ایران،  ملت  پوالدین 
الهی و با رهبری حکیمانه رهبر عظیم الشان 
انقالب اسالمی به وقوع پیوست، دستاوردهای 
در  را  ایران  ملت  برای  را  بزرگی  و  گرانقدر 
پیروزی  زمان  از  چه  هر  و  است  داشته  پی 
انقالب فاصله می گیریم تبیین و تشریح این 

دستاوردها اهمیت فوق العاده ای می یابد.
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  شد:  یادآور  وی 
برای  بایستی  که  اند  کرده  تاکید  اخیرا 
سیاه  با  کند  می  سعی  که  دشمن  با  مقابله 
کشور؛  جاری  مشکالت  بزرگنمایی  و  نمایی 
کشور  های  پیشرفت  و  انقالب  دستاوردهای 
را تضعیف کند و موجب یاس و ناامیدی در 
انقالب  با  ملت  رابطه  و  شود  ایران  ملت  دل 
را سست کند؛ یک فرضیه فوری و قطعی به 
عنوان جهاد تبیین  را اجرایی کرد و در این 
رابطه یک حرکت ترکیبی دفاعی و تهاجمی 
برابر  در  انقالب  دستاوردهای  از  دفاع  برای 

توطئه های دشمنان باید شکل گیرد.

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره 
به اینکه ایران قبل از پیروزی انقالب اسالمی، 
کشوری منزوی، منفعل و مصرف گرا در تمامی 
فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصادی،  های  زمینه 
تاکید کرد:  .... بوده است،  سیاسی، نظامی و 
انسجام  اساس  بر  اسالمی  انقالب  پیروزی  با 
منزوی  ملت  این  شده؛  ایجاد  ملی  وحدت  و 
پویا تبدیل  به ملتی حساس و  و مصرف گرا 
با حضور در صحنه های مختلف در  شد که 
تمامی  و  این کشور مشارکت دارد  سرنوشت 

امور را با حساسیت دنبال می کند.
موحد با تاکید بر این مطلب که این ملت با 
انقالب اسالمی ایران اقتدار و عزت ملی خود را 
به دست آورد، اظهارکرد: در  پنج قرن قبل از 
انقالب اسالمی ایران، این کشور 3.5  میلیون 
کیلومتر مربع وسعت داشته است اما وسعت 
لیاقتی  بی  واسطه  به  کشور  این  سرزمینی 
حکمرانان وقت به 1.7 میلیون کیلومتر مربع 
کاهش یافته است و در دوران طاغوت پهلوی 
بحرین که استان چهاردهم ایران بوده است از 

سر کرنش، تسلیم انگلیس شده است.
استعماری  کشورهای  درگذشته  گفت:  وی 
در  و  دانستند  می  خود  قلمرو  جزء  را  ایران 
می  برگزار  کشور  رادر  هایی  برنامه  حالی 
کردند، که سران وقت کشور از برگزاری این 

برنامه ها بی اطالع بودند.
رییس کل دادگستری استان کرمان افزود: با 
ایران استقالل،  انقالب اسالمی ملت  پیروزی 
دست  به  را  دنیا  در  خود  سربلندی  و  عزت 
آورده و از آن شرایط ذلت و سیاه خارج شده 
است که این امر دستاورد بزرگی است که باید 

قدردانسته شود.
وقتی  نظامی  حوزه  در  کرد:  تصریح  موحد 
هیچ  ایران  شد؛  شروع  مقدس  دفاع  دوران 

های  سالح  از  حتی  و  نداشت  دفاعی  ابزار 
از  معنا  تمام  به  و  بود  بهره  بی  نیز  انفرادی 
حیث تجهیزات نظامی وابسته به قدرت های 
با  حاضر  حال  در  ملت،  این  اما  بود  خارجی 
اتکا به توان داخلی خود و با تجربیات حاصل 
جایگاهی  به  مقدس  دفاع  دوران  از  شده 
حال  در  حاضر  حال  در  که  است  رسیده 
و  است  نظامی  تجهیزات  هوشمندسازی 
موشک های بالستیک دوربرد نقطه زن را در 

حال تست دارد .
نانو،  ایران در حوزه هوا فضا،  بیان کرد:  وی 
 .... و  ای  هسته  علوم  بنیادین،  های  سلول 
اراده  با  و  دارد  توجهی  قابل  های  پیشرفت 
ملت و با ظرفیت هایی که در این ملت وجود 

دارد این تحوالت شگرف اتفاق افتاده است.
عالی ترین مقام قضایی استان کرمان گفت: با 
شروع دفاع مقدس تمام دنیا زیر پرچم صدام 
به این کشور حمله کردند وتمام توان نظامی 
خود را به کار گرفتند و این کشور و ملت که 
تحوالت فرهنگی و ملی را به خود دیده بود، 
نداد  ایستاد و اجازه  این قدرت ها  در مقابل 
یک وجب از خاک کشور به دست بیگانگان 
بیفتد و سربلند بیرون آمد و براساس همان 
تجربیات و مردان بزرگی که در دروان دفاع 
نقطه های  به  امروز  اند،  تربیت شده  مقدس 
را  خود  دفاعی  قدرت  و  رسیده  تعالی  باالی 

ارتقاء بخشیده است.
افزود: در سایر حوزه های زیرساختی  موحد 
مواصالتی،  های  جاده  سدها،  جمله  از 
 ... و  گازرسانی  و  رسانی  برق  شبکه  توسعه 
داده  رخ  کشور  این  در  ارزشمندی  خدمات 
نباید  و  شده  حاصل  بزرگی  دستاوردهای  و 
داشته  را  انقالب  دستاوردهای  نعمت  کفران 

باشیم.

صدور  از  کرمان  استان  هواشناسی  کارشناس 
هشدار زرد در خصوص بارندگی و بروز آبگرفتگی 

در کرمان خبر داد.
مریم سالجقه در گفتگو با مهر اظهارکرد: سامانه 

استان کرمان  وارد  امروز شنبه  از  بارشی جدید 
خواهد  فعال  یکشنبه  وقت  اوخر  تا  و  شود  می 
می  استان  در  برف  و  باران  بروز  موجب  و  بود 
شود. وی تصریح کرد: افزایش ابر، بارش باران در 

مناطق مختلف استان و بارش برف در ارتفاعات 
پیش بینی می شود. سالجقه بیان کرد: بیشترین 
کرمان  استان  شمال  در  سامانه  این  گزاری  اثر 
خواهد بود و در برخی از شهرهای جنوبی استان 

نیز تاثیر گذار می باشد و موجب بروز بارندگی 
شدید و بروز آبگرفتگی خواهد شد. وی از مردم 
کرمان خواست در این مدت از مسیل ها فاصله 

بگیرند و احتیاط کنند.

استان  آموزی  دانش  بسیج  سازمان  رئیس 
کرمان گفت: اردوی راهیان نور دانش آموزی از 

هفتم تا نهم اسفند 1400 برگزار می شود.
عبدالرضا روزخوش در جلسه هماهنگی برگزاری 
اردوی راهیان نور گفت: همه برنامه ریزی ها در 
راستای حضوری بودن اردو های راهیان نور انجام 
همه  و  مجدد  شیوع  به  توجه  با  اما  بود،  شده 
گیری بیماری کرونا توفیق نداریم امسال دانش 

آموزان را به صورت حضوری اعزام کنیم.
اردوی  کنار  در  شده  ریزی  برنامه  می گوید:  او 
راهیان نور حقیقی، همه ساله اردوی راهیان نور 
مجازی هم داشته باشیم، امسال بین 80 تا 100 
دفاعی  آمادگی  درس  که  آموز  دانش  نفر  هزار 
مجازی  برنامه های  خاص  مخاطب  می آموزند  را 
اردو های راهیان نور هستند، ضمن این که سایر 
دانش آموزان و اولیا هم می توانند از این برنامه ها 

بهره مند شوند.
آموزی  دانش  بسیج  سازمان  رئیس  گفته  به 
استان کرمان، پارسال هر برنامه مجازی راهیان 
نور 230 هزار نفر بازدیدکننده برخط داشت و در 
مجموع یک میلیون و 530 هزار نفر برنامه های 
بوده  بیننده  غیربرخط  صورت  به  را  نور  راهیان 

اند.
روز خوش گفت: امسال تالش داریم برنامه ها را 

از 5 منطقه عملیاتی به صورت ترکیبی زنده و 
تولیدی به مدت 30 تا 45 دقیقه با حضور تیم 
12 نفره تولید محتوا برگزار کنیم که امیدواریم 
برنامه ها  این  برای پخش  ریزی های الزم  برنامه 
از صدا و سیمای مرکز استان هم انجام شود و 
مراسم آغاز به کار اردوی راهیان نور هم از محل 
آموزان  دانش  حضور  با  کرمان  شهدای  گلزار 

برگزار می شود.

رییس کل دادگستری استان:

حضور مردم در صحنه یک سرمایه ملی است که باید قدر دانسته شود

کارشناس هواشناسی استان کرمان خبر داد؛

صدور هشدار زرد در خصوص بروز آبگرفتگی در کرمان

اردوی راهیان نور دانش آموزی در بستر فضای مجازی برگزار شد

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

دستگیری مفسد بزرگ اقتصادی 

در کرمان 
 

بزرگترین  از  یکی  دستگیری  از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
مفسدان اقتصادی در این استان به جرم تحصیل 5۹۶ میلیارد 

تومان مال نامشروع خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عبدالرضا ناظری در تشریح این 
خبر اظهار کرد: در پی ارجاع نیابت قضائی از دادسرای عمومی و 
انقالب تهران به پلیس امنیت اقتصادی کرمان در رابطه با حضور 
دلیل  به   13۹۶ سال  از  که  استان  این  در  فراری  محکوم  یک 
کشور  مختلف  استان های  در  اقتصادی  مکرر  جرایم  و  تخلفات 
تحت تعقیب بوده است، موضوع به صورت ویژه در دستور کار 

پلیس قرار گرفت.
اقتصادی،  بزرگ  مفسد  این  پرونده های  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
اخالل در نظام اقتصادی و نظام پولی کشور از طریق تحصیل مال 
از طریق نامشروع به مبلغ 5۹۶ میلیارد تومان به روش های ثبت 
شرکت های صوری، جعل اسناد و جعل ضمانت نامه های بانکی 
است که از سوی دادسرای عمومی و انقالب تهران به تحمل 20 
سال حبس تعزیری، ضبط کلیه اموالی که از طریق خالف قانون 

به دست آمده و 74 ضربه شالق محکوم شده بود.
وی گفت: متهم در حالی که با قرار وثیقه آزاد بوده پس از اطالع 
از  فرار  و  اموال ضبط شده  فروش  به  تصمیم  از جزئیات حکم، 

کشور می گیرد.
این مقام ارشد انتظامی استان کرمان تصریح کرد: از دیگر جرایم 
بانکی  نامه های  و محکومیت های وی، معاونت در جعل ضمانت 
به مبلغ 30۶ میلیارد تومان و مجازات دو سال حبس، پرداخت 
رشوه به مبلغ هشت میلیارد 500 میلیون تومان و مجازات سه 
سال حبس تعزیری، ضبط مال ناشی از ارتشا، استفاده از سند 
مجعول و مجازات 10 سال حبس تعزیری و معاونت در ارتکاب 
در  ملک  آزادسازی  طریق  از  توقیف شده  اموال  در  دخالت  بزه 

یافت آباد تهران است.
به حساسیت  توجه  با  و  رابطه  این  در  بیان کرد:  ناظری  سردار 
موضوع و رویکرد پلیس برای برخورد جدی با جرایم اقتصادی و 
با همکاری بسیار خوب دستگاه قضائی، مأموران واحد اطالعات 
و عملیات پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان با انجام اقدامات 
اطالعاتی، آخرین مخفیگاه این فرد را در یکی از محله های شهر 
زمانی  در  ضربتی  عملیات  یک  طی  را  وی  و  شناسایی  کرمان 
که قصد فروش قسمتی از اموال ضبط شده را داشت، دستگیر 

کردند.
قصد  فرد  این  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
داشت بالفاصله پس از فروش اموالی که به نفع دولت ضبط شده 
بود و نقد کردن آنها از مرزهای شرقی از کشور خارج شود، تصریح 
کرد: این محکوم فراری به دلیل حجم سنگین پرونده هایی که در 
رابطه با اخالل در امنیت اقتصادی کشور داشت، بالفاصله پس از 
دستگیری به دلیل قطعی بودن محکومیت، به زندان منتقل شد. 

موتوسیکلت پنج میلیارد ریالی

 در رفسنجان توقیف شد
فرمانده انتظامی شهرستان رفسنجان از توقیف یک موتورسنگین 

سوزوکی فاقد مجوز به ارزش 5 میلیارد ریال خبر داد.
سرهنگ اکبر نجفی گفت: در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی، 
ماموران پلیس آگاهی رفسنجان هنگام گشت زنی در سطح شهر 
شهر  خیابان های  در  تردد  هنگام  را  سنگین  موتوسیکلت  یک  

جهت بررسی متوقف کردند.
او می گوید: در بررسی به عمل آمده مشخص شد این موتورسیکلت 

فاقد مجوز بوده و به صورت غیر مجاز در شهر تردد می کند.
به گفته فرمانده انتظامی رفسنجان ارزش این موتوسیکلت برابر 
نظر کارشناسان 5 میلیارد ریال عنوان شده و این موتورسنگین 
مراحل  انجام  برای  آن  مالک  و  منتقل  پارکینگ  به  مجوز  فاقد 

قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

جیرفت  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
گفت: تمهیدات الزم برای مقابله با موج جدید 
کرونا در جنوب کرمان اندیشیده شده است. 

علوم  دانشگاه  سرپرست  خیرخواه  اصغر  علی 
آمادگی  بررسی  جلسه  در  جیرفت   پزشکی 
: همه   بیمارستان 12 فروردین کهنوج گفت 
ظرفیت های مراکز درمانی منطقه برای مقابله 
با پیک جدید کرونا به ویژه در زمینه مدیریت 
بخش  اندازی  راه  با  بیمارستانی  های  تخت 
آماده  کرونا  به  مبتال  کودکان  برای  بستری 

است.
 خیرخواه نسبت به خیز مجدد کرونا هشدار 
و  کرونا  مجدد  خیز  به  توجه  با  افزود:  و  داد 
اومیکرون  سویه  گیری  همه  باالی  سرعت 
بیمارستان امام جیرفت و 12 فروردین کهنوج 
به طور ویژه برای پذیرش بیماران کرونایی در  
ظرفیت  افزایش  هدف  با  و  شده  گرفته  نظر 
بر  نیز  دیگری  بخشهای  بستری  تختهای 
حسب نیاز در این دو بیمارستان فعال خواهند 

شد.

با  جیرفت  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
برای  کار  تمهیدات در دستور  به سایر  اشاره 
کرمان  در جنوب  کرونا  موج جدید  با  مقابله 
تصریح کرد: در صورت بروز وضعیت بحرانی و 
وخیم کرونایی، سایر بیمارستان های منطقه 
ارائه  بیماران کرونایی  به  را  نیز خدمات الزم 
خواهند کرد و از ظرفیت آنها و جابجایی نیرو 
زندگی  محل  بیمارستان  در  بستری  جهت 
سرریز شدن  از  تا  شود  می  استفاده  بیماران 
کهنوج  و  جیرفت  بیمارستانهای  به   بیمار 

کاسته شود.
درمان  معاون  سعیدی  امین  دکتر  ادامه  در 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت : با توجه 
پیک  این  در  کودکان  درگیری  احتمال  به 
برنامه ریزی الزم برای راه اندازی یک بخش 
جیرفت  امام  بیمارستان  در  کودکان  بستری 
بیماران  سایر  از  بیماران  این  جداسازی  و 
و  است  شده  انجام  اطفال  بخش  در  بستری 
همه بیمارستانهای منطقه آمادگی الزم برای 

پذیرش بیماران کرونایی را دارند.

از  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
در  سال   5 باالی  کودکان  واکسیناسیون  آغاز 

کرمان خبر داد.
اظهارکرد:  مهر  با  گفتگو  در  صحبتی  سعید 
کرمان  استان  در  امیکرون  شیوع  به  توجه  با 

پیش  از  بیش  کرونا  واکسیناسیون  ضرورت 
احساس می شود و در همین راستا پایگاههای 
تزریق  آماده  کرمان  استان  واکسیناسیون 

واکسن دز سوم به هم استانی ها هستند.
کودکان  واکسیناسیون  آغاز  از  همچنین  وی 

باالی 5 سال تا 12 سال در کرمان خبر داد و 
افزود: واکسن سینوفارم و پاستور را به انتخاب 

خودشان دریافت کنند.
وی ادامه داد: نوبت اول 8۶ درصد نوبت دوم 
7۶ درصد و نوبت سوم 53 درصد افرادی که 

مشمول می شوند اقدام کردند.
وی گفت: افرادی که واکسن می زنند شانس 
شانس  و  یابد  می  کاهش  درصد   50 ابتال 
بستری ۹0 درصد و احتمال مرگ و میر ۹5 

درصد کمتر می شود

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جیرفت خبر داد:

اعالم آماده باش  به بیمارستان های جنوب کرمان برای مقابله  با کرونا

 واکسیناسیون کودکان باالی پنج سال در کرمان آغاز شد
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توضیح درباره وضعیت آموزش در پیک اومیکرون؛
 تالش برای کاهش آسیب های ناشی از افت یادگیری دانش آموزان

وزارت  نظری  متوسطه  آموزش  دفتر  مدیر 
آموزش و پرورش گفت: وقتی دانش آموز به طور 
کامل در کالس های درس حضور نداشته باشد و 
تحت آموزش معلم به شیوه حضوری قرار نگیرد 
ما انتظار داریم افت یادگیری اتفاق بیفتد و این 
نگرانی هست که همه نظام های آموزشی دنیا با 

آن روبه رو هستند.
متوسطه  آموزش  دفتر  مدیر  سلطانیان  عباس 
با  گفت وگو  در  پرورش  و  آموزش  وزارت  نظری 
خبرنگار ایلنا، درباره ارزیابی از وضعیت امتحانات 
دانش  گفت:  متوسطه  آموزان  دانش  ماه  دی 
به جز دو  بعد،  به  اسفندماه سال ۹۸  از  آموزان 
پایه نهم و دوازدهم که امتحانات آنها در خرداد 
شیوه  به  پایه ها  مابقی  شد،  برگزار  ماه حضوری 
مورد  مجازی  فضای  در  ارزشیابی  از  استفاده 

ارزیابی قرار گرفتند. 
به  آموزان  دانش  بازگشت   از  بعد  افزود:  وی 
نگرانی  این  تحصیلی،  سال  ابتدای  از  مدرسه 
گذراندن  از  بعد  آموزان  دانش  که  داشت  وجود 
در  می خواهند  وقتی  مجازی،  آموزش های  دوره 
داشته  ترس  کنند  شرکت  حضوری  امتحانات 
باشند، از طرفی عده ای از دانش آموزان در کالس 
درس به شکل حضوری بودند و عده ای دیگر در 

زمان دیگری به صورت غیر حضوری از آموزش 
معلم استفاده کردند. 

یادگیری  به  مسایل  این  کرد:  تاکید  سلطانیان 
می شود  موجب  و  می زند  آسیب  آموزان  دانش 
شایسته  که  طوری  آن  آموزان  دانش  یادگیری 

بوده، انجام نشود. 

مدیر دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش 
دانش آموز  که  وقتی  طبیعتاً  گفت:  پرورش  و 
به طور کامل در کالس های درس حضور نداشته 
باشد و تحت آموزش معلم به شیوه حضوری قرار 
نگیرد ما انتظار داریم افت یادگیری اتفاق بیفتد 
نگرانی هست که همه نظام های آموزشی  این  و 

دنیا با آن روبه رو هستند. 
سلطانیان در ادامه خاطرنشان کرد: همکاران ما 
حداقل  به  را  آسیب ها  این  کردند  تالش  خیلی 
زمینه  این  در  راهکاری که  مهمترین  و  برسانند 
از زمان حضور  وجود داشت، استفاده حداکثری 
است.  بوده  درس  کالس های  در  آموزان  دانش 
تماس هایی  مدارس،  از  ما  میدانی  بازدیدهای 
مدارس  با  مستقیم  غیر  و  مستقیم  طور  به  که 
و به خصوص دبیران داشتیم نشان از همین امر 

داشت. 
که  می کنند  اعالم  ما  دبیران  کرد:  اشاره  وی 
امتحانات نیمسال اول نشان دهنده این است که 
دانش آموزان با یک افت یادگیری به خصوص در 
مطالبی که مربوط به سنوات قبل است و پیش 
یاد  باید  دانش آموز  امسال  که  درس هایی  نیاز 

بگیرد، روبرو شده اند. 
وزارت  نظری  متوسطه  آموزش  دفتر  مدیر 
آموزش و پرورش با تاکید بر تالش جهت کاهش 
تالش  تمام  یادگیری گفت:  از  ناشی  آسیب های 
که  بوده  این  بر  مبنی  پرورش  و  آموزش  وزارت 
با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و ضوابطی 
است،  کرده  اعالم  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  که 
در  را  دانش آموزان  حداکثری  حضور  بتواند 

مدرسه داشته باشد تا در حد توان بتوانیم این 
آسیب های پیش آمده را برطرف کنیم. 

غیرحضوری  یا  حضوری  درباره  سلطانیان 
گفت:  متوسطه  مقاطع  درس  کالس های  بودن 
تصمیم گیری در رابطه با حضوری و مجازی بودن 
آموزش برای دانش آموزان متوسطه توسط ستاد 
مقابله با کرونا اعالم شده، بدین گونه که آن ها به 
ستادهای استانی خود اعالم کرده اند؛ با توجه به 
وضعیتی که در سطح هر استان وجود دارد برنامه 

الزم را برای مدارس خود اعالم کنند. 
وزارت  نظری  متوسطه  آموزش  دفتر  مدیر 
آموزش و پرورش در پایان گفت: اکنون در برخی 
ستادهای استانی کشور اعالم شده که در برخی 
نقاط یک هفته و در برخی نقاط حتی بیشتر از 
با  بگیرند.  نظر  را در  آموزش مجازی  زمان،  این 
توجه به شیوع امیکرون، یک تا دو هفته کالس ها 
باید به شکل غیرحضوری باشد تا از شدت شیوع 
بیماری کاسته شود. ما اکنون به صورت کلی در 
سطح کشور هیچ چیزی را به صوت کلی اعالم 
نکرده ایم، ولی ستاد مقابله با کرونا مصوب کرد 
که ستادهای استانی بر اساس شیوع امیکرون در 
استان تصمیم گیری کرده و این تصمیم گیری 

را به مدارس خود ابالغ کنند.

نگاهی به برگزیدگان بخش ویژه چهاردهمین دوره جایزه جالل؛ علی اصغر عزتی پاک

»تشریف«؛ سه روز آوارگی تا سیر به درون
عزتی پاک  علی اصغر  نوشته  »تشریف«  کتاب 
بخش  در  برگزیده  آثار  از  یکی  عنوان  به  که 
ویژه)نگاهی دیگر( چهاردهمین دوره جایزه جالل 
آل احمد معرفی شده است، داستانی ملی و دینی 
واقعیت  از  از جوانی ست که در شب عروسی اش 
حوادثی که برای دوستش رخ داده، باخبر می شود.

که  »تشریف«  کتاب  در  عزتی پاک  علی اصغر   
جایزه  دوره  چهاردهمین  داوران  هیات  سوی  از 
جالل آل احمد به عنوان یکی از پنج اثر برگزیده 
در بخش ویژه )نگاهی دیگر( معرفی شده است، 
شب  در  که  می گوید  شهریار  نام  به  جوانی  از 
می شود.  باخبر  تلخ  ماجرایی  از  عروسی اش 
به  را  صمیمی اش  دوست  قبل  سال ها  همسرش 
امنیتی ها فروخته، و حاال او نمی تواند با این مساله 

کنار بیاید، پس از همه چیز را ترک می کند.
 312 در   ،13۹۹ سال  در  که  »تشریف«  رمان 
صفحه و از سوی انتشارات شهرستان ادب به چاپ 
رسیده است، در سه روز رخ می دهد و با یادآوری 
و  حرکت  سیر،  در  را  مخاطب  گذشته  خاطرات 

آگاهی درونی شهریار با خود همراه می کند.
اطالع  با  آمده که شهریار  ناشر  از  توضیحی  در 
از این واقعیت، به دلیل عالقه  زیادش به مصطفی، 
عنان اختیار را از دست داده و محفل عروسی را 
شهریار  آوارگی  داستان،  ادامه  در  می کند.  ترک 
و  بکشد  طول  روز   3 بناست  که  می شود  شروع 
اطراف  یخ زده  تپه های  و  برف  در  سرانجامش 

سال  این قصه  زمانی  بستر  بخورد.  رقم  همدان 
13۵۷ و بستر زمانی اش هم همدان است.

در بخشی از رمان می خوانیم:
سیگارش  داد.  تکان تکان  را  سرش  "سروان 
رسیده بود به سر چوب سیگار. ته سیگار را با نوک 
انگشت از باال فشرد و انداخت داخل زیرسیگاری 
و  نمی کرد،  بلند  را  سرش  سروان  دستش.  کنار 
حالش  نشود.  دیده  صورتش  داشت  عمد  انگار 
برد  با همان حال خوش دست  و  بود  اما خوش 
بی خیالی محض یک  با  و  بسته سفید سیگار  به 
گرفت  را  قرمز  چوب سیگاری  برداشت.  دیگر  نخ 
داد  جا  دقت  و  توجه  با  را  سیگار  و  مشت  میان 
در سوراخی که حتماً به قاعده تراش خورده بود؛ 
اگرچه در هر حال تنگ و تاریک. کبریت را آرام 
باال آورد و چنان که بخواهد آئینی آباءاجدادی و 
محترم را ُمراعات کند، خاللی را از جعبه درآورد و 
با مالیمت کشید بر پهلوی جیوه دار. گوگرد جرقه 
زد و شعله شد و با صدایی خفه ُگر گرفت. سروان 
شعله را نزدیک کرد به نوک سیگار و هم زمان پُک 
زد تا آتش برود به جان توتون. شهریار سرش را 
انداخت پایین تا اجازه بدهد سروان آئینش را با 
دارد. سروان  پای  بر  تمام  و خلوص  دل آسودگی 
وقتی از روشن کردن سیگار فارغ شد، دستی را که 
شعله کبریت در میان انگشت هاش بود، چند باری 
تکان داد. شعله فرومرد. خالل سیاه شده تا نیمه 
اللجین  کاِر  سفاِل  زیرسیگاری  داخل  انداخت  را 

به  عمیقی  پُک  بود.  پیدا  فیروزه ای اش  رنگ  که 
از  طوالنی  مکثی  از  بعد  را  دودش  و  زد  سیگار 
چنان  بیرون.  فرستاد  پرفشار  دماغ  لوله های 
و  بدهد  را ِکش  دارد همه چیز  می نمود که عمد 
بازی کند. در همه این احوال اما زیرچشمی هم 
تا  می ساخت  فرصتی  انگار  می پایید؛  را  شهریار 
او خودش را پیدا کند. صدای سنتور اوج گرفته 
بود و هم زمان که بوی تند دود سیگار در مشام 
شهریار می نشست، صدای مدهوش کننده سنتور 

این  بی خیال  که  آن قدر  می کرد؛  هوایی اش  هم 
بزند  کیوسک  از  سرخود  و  بشود  بگیروببندها 
که  بود  این  آخرش  آخِر  باد.  بادا  هرچه  بیرون. 
می گرفتند می انداختندش بازداشتگاه دیگر! چی 
خاموشی  و  خلوتی  در  می توانست  بهتر.  این  از 
به  بیندیشد؛  سرنوشتش  به  و  کند  خانه  آن جا 
برگی  زندگی  بزنگاه  مهم ترین  در  که  سرنوشتی 

رو کرد که آه از نهاد او برخاست."
داستان نویس،  و  نویسنده  عزتی پاک،  علی اصغر 

او که کار  متولد سال 13۵3 در همدان است. 
کرد،  آغاز  مجالت  در  داستان  انتشار  با  را  ادبی 
در سال 13۸4 نخستین کتابش با نام »می مانم 
پشت در« را از سوی انتشارات هزاره ققنوس به 

چاپ رساند.
کنسول«)انتشارات  به  »گزارش  کتاب های 
کتابستان معرفت/ 13۹۹(، »آواز بلند«)انتشارات 
شهرستان ادب/ 13۹۷(، »باغ کیانوش«)انتشارات 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان/ 13۹۷(، 
پرورش  کانون  برمی گردیم«)انتشارات  »زود 
فراز  »بر   ،)13۸6 نوجوان/  و  کودکان  فکری 
تپه«، »ماهی در کاسه آتش«، »باغ های همیشه 
»موج  و   )13۹6 مهر/  سوره  بهار«)انتشارات 
فرشته«)انتشارات شهرستان ادب/ 13۹3( از آثار 

داستانی این نویسنده به شمار می آید.
خود  ادبی  فعالیت  سال های  در  عزتی پاک 
جوایزی همچون جایزه دو ساالنه ادبیات کودک 
برمی گردیم(، جایزه  زود  )کتاب  ایران  نوجوان  و 
کتاب سال سالم )کتاب زود برمی گردیم(، جایزه 
کیانوش(،  باغ  )کتاب  مقدس  دفاع  سال  کتاب 
نامزد کتاب سال دفاع مقدس )کتاب آواز بلند(، 
ادب  مهرگان  داستان  مجموعه  بهترین  نامزد 
نوجوان  رمان  نامزد  در(،  پشت  می مانم  )کتاب 
پانزدهمین جشنواره کودم و نوجوان )کتاب باغ 
کیانوش( و جایزه کتاب سال حوزه هنری )کتاب 
می مانم پشت در( را در کارنامه کاری خود دارد.
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نوشتاری درباره مسعود سعد سلمان و شعر زیبای" در بزم پادشا نگر این کاروبار گل"
شاعر  و شعرمسعود سعد سلمان  هنر  و  فرهنگ 
پارسی گوی ایرانی در عهد غزنویان به دنیا آمده و 
اشعار زیبای را از خود به جای گذاشته است که از 

ارکان اصلی شعر و ادب فارسی می باشد
ایرانی  ادیب  و  آور  نام  شاعر  سلمان  سعد  مسعود 
که دستی در هنر خوشنویسی نیز داشت به خاطر 
به  هند  در  غزنویان  عهد  در  منسبش  صاحب  پدر 
اصالتی همدانی  بزرگوار  این شاعر  است.  آمده  دنیا 
دارد و بخش بیشتری از زندگی این شاعر در زندان 
بوده است. به همین خاطر است که از وی اشعاری 
به عنوان حبسیات منتشر شده است او در واپسین 
سال های عمرش نیز در زندان به سر برده است و در 
همان جا از دنیا می رود او از رنج های خود در قالب 

شعر در زندان سخن بسیار گفته است.
در بزم پادشا نگر این کاروبار گل

وین باده بین شده به طرب دستیار گل
گل چند ماه منتظر بزم شاه بود
وز بهر آن دراز کشید انتظار گل

دیدار گل شده ست همه اختیار خلق

تا بزم شاه ساخت همه اختیار گل
گلبن ملونست چو دیبای هفت رنگ

تا لعل سبز گشت شعار و دثار گل
تا با می کهن گل نو سازوار شد

گل پیشوای می شد و می پیشکار گل
در بزم تو گل است در آمیخته به هم

با هم نثار زر بود و هم نثار گل

خیزد گل از نشاط که پر زر ساده شد
همچون کنار سایل خسرو کنار گل

فخر و شرف نبینی جز در شمار شاه
لهو و طرب نبینی جز در شمار گل
شاها همه ز شادی بزم رفیع توست

این سرخ رویی گل و این افتخار گل
از روزگار گل دل و جان شاد و خرمست

یارب چه روزگارست این روزگار گل
نامه مسعود بن  حقایقی جالب درباره زندگی 

سعد بن سلمان
پارسی  بزرگ  شاعر  سلمان  بن  سعد  بن  مسعود 
گوی نیمه دوقرن پنجم و آغاز قرن ششم از ارکان 
استوار شعر فارسی است . اصل خاندان او از همدان 
اما تولد مسعود در الهور هندوستان در سال  است 
های ۴۵۲ تا ۴۲۷ – ۴۳۸ الی ۴۴۰ هجری – اتفاق 

افتاه است .
از  و  منصب  صاحب  عمال  از  سلمان  سعد  پدر 
مستوفیان دوره اول غزنوی بوده چنانکه چون امیر 
مجدودین مسعود در سال ۴۱۴ – ۴۲۷ هجری – از 

سلمان  سعد  رفت  هندوستان  امیری  به  پدر  جانب 
سمت استیفا دستگاه او یافت و گویا از همین زمان 
به بعد سعد سلمان با خانواده خود در الهور ماندگار 

شد و مسعود در این شهر به دنیا آمد.
ابراهیم  بن  مسعود  سلطان  دوره  تا  سلمان  سعد 
دربار  به  ابتدای دوران جوانی  از  . مسعود  بود  زنده 
سلطان  خدمت  به  ابتدا  یافت.  را  غزنوی  سالطین 
ابراهیم غزنوی پیوست . سپس از مالزمان و مقربان 
سیف الدوله محمود پسر سلطان ابراهیم که از طرف 
پدر به حکومت هندوستان منصوب شده بود، گردید.
قرار  پدر  سوظن  مورد  الدوله  سیف  آنکه  از  بعد 
گرفت، سیف الدوله و همراه چندی تن از مقربانش از 
جمله مسعود سعد ، دستگیر و زندانی شدند . مسعود 
سعد ۷ سال در قلعه های دهک و سو و ۳ سال در 

قلعه نای محبوس و در غل و زنجیر بود .
مسعود سعد در ده سالی که در زندان و غل و زنجیر 
بود قصاید غرا نزد سلطان ابراهیم و بزرگان دستگاه او 
فرستاد از سلطان عفو و از دیگر بزرگان یاری جست 
و عاقبت یکی از مقربان سلطان به نام عمید الملک 

شفاعت  سلطان  نزد  خاص  ابوالقاسم  الدوله  عماد 
کرد و او از حبس بیرون آمد . وی پس از ازادی از 

زندان به هندوستان بر سر ضیاع و عقار پدر رفت .
در زمان سلطنت مسعود پسر ابراهیم ، بونصر پارسی 
که از دوستان مسعود سعد و پیشکار امیر عضد الدوله 
به  را  شاعر  تا  کوشید  بود  هند  حاکم  و  مسعود  پسر 

حکومت چالندر از نوای الهور هندوستان رساند.
طولی نکشید که بونصر مغضوب و گرفتار گردید و 
در نتیجه شاعر هم مجددا گرفتار و زندانی شد و در 
قلعه مرنج محبوس گردید و حدود ۸ سال در آنجا 
محبوس ماند تا به شفاعت ثقه الملک طاهرابن علی 
به کتابداری کتابخانه  و  آزاد  از رجال دربار مسعود 
سلطنتی گماشته شد و تا پایان عمر در این کار بود.

عمر  سالهای  بهترین  از  سال   ۱۸ سعد  مسعود 
خویش را در زندان و غل و زنجیر گذراند و بعد از 
حبس دوم فرسوده و شکسته شد . مسعود سعد یکی 
از قصیده سرایان بود و سبک شعر او خراسانی است. 
دیوان او بهترین گواه مهارت وی در سرایش هرگونه 

شعر فارسی است. بیشتر اشعارش حبسیه است.

کرمانی  ضرب المثل های 

پیش از سیل، سیل بند ببند

به  از هرگونه حادثه ی منجر  از پیشگیری قبل  زبانزد کنایه  این 
تخریب یا بروز بیماری های مسری و همه گیر یا بیماری های ناشی 
از پرخوری و عدم رعایت بهداشت و اموری از این دست است. زیرا 
وقوع حوادث خطرناک و ابتال به بیماری های صعب العالج، هزینه 
های سنگینی روی دست انسان ها می گذارد. به همین لحاظ نیاکان 
ما که هزاران سال در پی بارندگی های شدید و طوالنی و جاری شدن 
سیالب های خروشان و بنیان کن، فرزندان، مزرعه ها، دامها، باغ ها و 
خانه های خود را از دست داده و به خاک سیاه نشسته اند، همواره در 
فکر احداث سیل بند قبل از جاری شدن سیل بوده اند. زیرا احداث 
سیل بند در فصل های مناسب، هم کم هزینه و هم با توجه به اصول 
مهندسی صورت می گیرد یا تزریق واکسن هایی که از مبتال شدن ما 
به بیماری های مهلک و کشنده پیشگیری می کنند هم از بیماری و 
تحلیل رفتن قوای جسمانی و افسردگی روان انسان ها پیشگیری می 

کند و هم شادابی و نشاط اجتماعی را حفظ می نماید.
بدیهی است، جوامعی که با دور اندیشی پیش از وقوع سیل، سیل 
بند می بندند، دچار خسارتهای ناشی از حوادث ناگهانی نمی شوند و 
به همین لحاظ می توانند سرمایه های مادی و معنوی خود را صرف 
قافله  ارتقای سطح علمی و همراهی  مطالعه و تحقیق در راستای 
ی تمدن کنند و آنان که در احداث سیل بند و هدایت سیالب ها، 
کوتاهی می کنند، مصداق همان پرندگانی هستند که به هنگام جیک 
جیک مستون، فکر زمستون خود نیستند و ممکن است در یخبندان 

زمستان به علت نداشتن آذوقه از گرسنگی بمیرند. 
اهمیت سیل بند در فرهنگ ایرانی 

اهمیت سیل بند در فرهنگ و تمدن هزاران ساله ی ما ایرانیان به 
حدی بوده است که بنا به نوشته ی روانشاد دکتر باستانی پاریزی، 
»مردم  لیث:  یعقوب  کتاب  در  تهران  دانشگاه  تاریخ  سابق  استاد 
سیستان از هزاران سال پیش با امکانات محدودی که داشته اند بر 

رودخانه ی هیرمند سدی بستند و همیشه سدها را سیل می برده 
است. اصال نام رودخانه در اوستا به صورت »هئتومنت« یاد شده که 
معنی آن »دارنده ی بند و سّد است« و این نشان از شبکه ی آبیاری 
باستان دارد. همین کلمه در  فارسی نو، هلمند و هیرمند شده است.«

اهمیت بستن بند و سّد بر رودخانه های جهان باستان به حدی بوده 
است که گاهی با مواد اولیه ای نظیر مس و آهن مذاب و سنگ که از 
دوردست ها حمل می شد، بند و سّد می ساختند. چنانکه در تاریخ 
را  با ریختن سرکه و اسید، سّد گرشاسبی  آمده است: »امیرتیمور 
ویران کرد.« با این وصف، قدرت سیالب ها در جنوب شرقی کشور به 
حدی ویران کننده است که هر چند سال که هیرمند طغیان می کند، 
دست ساخته های بشری را در زیر خروارها خاک و سنگ مدفون 
می سازد. چنانکه بقایای شهر غلغله در افغانستان و شهر سوخته در 
ایران گویای این معنی است و ما نمی دانیم شهر »زرنج« ـ پایتخت 
فرامرز  گویی  تو  رفت؟  کجا  و  ـ چه شد  در سیستان  لیث  یعقوب 

هرگز نبود! تنها خشت و خاکی و سفالی در زیر شن ها باقی مانده 
که خوراک باستان شناسان ژاپنی در افغاستان و استادان ایتالیایی 
ـ مثل پروفسور توچی ـ در ایران است.« طغیان هلیل رود هم در 
هزاره و سده های پیشین، یک تمدن بزرگ را به زیر خروارها خاک 

و سنگ برد. 
بنابراین جنوب استان کرمان و سیستان و بلوچستان همواره در 
از ژرفای  اند که پیام آن  معرض طغیان رودخانه های فصلی بوده 
تاریخ به ما رسیده است. حتی شمال استان نیز از چنین خطر بزرگی 
در امان نبوده و نخواهد بود. چنانکه درباره وجه تسمیه رفسنجان، 
گویند این شهر یاسمن جان بوده و به سمن جان بدل شده و در 
نهایت به سنجان تغییر یافته و گویا سیل عظیمی سنجان را جاروب 
به  اهالی دیگر روستاها می گویند »رفت سنجان« که  و  می کند 

رفسنجان بدل شده است. 
همین شهر کرمان، بندی در محل تخت دریاقلی بیگ داشته که 

به »بند مملکت« مشهور بوده که نشان می دهد شهر کرمان در 
معرض طغیان رودخانه های فصلی است و چنانچه چند شبانه روز 
باران به شّدت ببارد، معلوم نیست چه بر سر زیرساخت ها و سرمایه 
های مردم بیاید. بنابراین بستن سیل بند، الیروبی رودخانه ها، حذف 
چوب ها و زباله هایی که دهانه ی پل ها را می بندد و رودخانه ها 
به سوی خانه و زندگی مردم تغییر مسیر می دهند، اموری بدیهی و 
ضروری محسوب می شود. امید است که مسئوالن مربوطه نقشه ی 
مسیل ها و رودخانه های فصلی را در اختیار داشته باشند که سیل 

بند را در محل مناسب ببندند.
ریشه ی واژه »بندر«

در ژرفای تاریخ، کشورهایی که در ساحل دریاها و اقیانوس ها قرار 
داشتند، برای حفاظت از کشتی هایی که به کار واردات و صادرات 
مشغول بودند، با حمل قلوه سنگ های بزرگ و ریگ و خاک و ریختن 
ایجاد می کردند که  به طول حدود یکصد متر  بندی  آن در دریا، 
کشتی ها در کنار آن پهلو بگیرند. این »بند« کار اسکله های امروزی 
را می کرد ولی کشتی ها بدون پرداخت هرگونه باج و خراجی )مالیات 
و عوارض( از این اسکله ها بهره می بردند. مهندسان جهان باستان 
با طراحی ویژه ای، بند دیگری، عمود بر بند اول احداث می کردند 
تا فضایی ایجاد شود که کشتی ها در آن از خطر امواج و نیز حمله 
ی دزدان دریایی مصون باشند. در این طرج ویژه، دری برای ورود و 
خروج کشتی های تجاری و مسافربری و نظامی قرار داده بودند که 
با نصب زنجیر یا ریسمانی بلند که توسط یک نفر نگهبان کنترل می 
شد و مبلغی بابت عوارض و مالیات از کشتی های تجاری دریافت 
می کرد که »باج و خراج« نامیده می شد. بنابراین واژه ی »بندر« از 
»بند« + »در« = »بند در« که به مرور زمان »د« از این واژه حذف 
شد و واژه ی »بندر« به معنی محل پهلوگرفتن کشتی ها برای تخلیه 
بار و مسافر یا بارگیری و سوار کردن مسافران به مقصد دیگر بندرها، 
برجای ماند. کشتی هایی که مالیات مربوطه را پرداخت می کردند، 
برگه ای  دریافت می کردند که مجّوز ورود ناخدا و کارکنان کشتی 
و نیز اجازه ی تردد آنها در شهری بود که در ساحل آن پهلو گرفته 
و  اجازه ورود مسافران  و  را »پورت«  بندر  انگلیسی  زبان  بودند. در 

کارکنان کشتی را »پاسپورت« می نامند.
وجود واژه ی »بندر« در زبان فارسی باستان حاکی از آن است که 
مهندسان ایران باستان در ساختن »سیل بند« و کنترل سیالب ها 
استاد بوده اند ولی معلوم نیست، چرا این هویت فّنی را فراموش کرده 

و هر ساله مغلوب سیالب ها می شویم.

به قلم یحیی فتح نجات
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قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !

روایت کتاب ها از انقالب اسالمی

آشنایی با سفالگری و روش های انجام آن

تأثیر جنگ بر انسان ها را در »دختر ها در جنگ« بخوانید

رویدادهای  از  یکی  ایران،  اسالمی  انقالب 
و  الیه   هنوز  که  است  معاصر  تاریخ  مهم 
زوایایش به خوبی شناخته نشده است. کتاب 
ها می توانند این گوشه های ناشناخته را بهتر 

نشان بدهند.
انقالب  ایرنا،  فرهنگی  خبرنگار  گزارش  به 
به  محور  اندیشه  و  مذهب  رویداد  اسالمی، 
آن  از  بسیاری  های  روایت  که  آید  می  شمار 
وجود دارد، تاریخ، هنر، شعر و ادبیات، هر یک 
به نوعی در روایت این انقالب نقش داشته اند 
رویدادی  راویان  بهترین  ها  کتاب  اینگونه  و 
هستند که حاضران آن هنوز به خوبی روزهای 

انقالب را به خاطر دارند.
انقالب به روایت راویان زنده تاریخ

بایندر، دیپلمات و کارگزار سیاسی   داریوش 
ایران در دوره محمدرضا پهلوی بود. از سوابق 
او می توان به عضویت در دفتر نمایندگی ایران 
امریکا  منطقه ای  دفتر  مدیر  ملل،  سازمان  در 
در وزارت امور خارجه، مشاور سیاست خارجی 
سلطنت  پایانی  سال های  در  نخست وزیری 
کمیساریای  منطقه ای  هماهنگ کننده  پهلوی، 
و  بنگالدش  در  ملل  سازمان  پناهندگان  عالی 
اقدامات  هماهنگی  دفتر  در  عضویت  و  کنگو 

بشردوستانه را نام برد.
متحده،  ایالت  و  اسالمی  انقالب   ، شاه  کتاب 
نگاهی  کتاب  این  در  که  است  بایندر  نوشته 
تاریخی به انقالب ۱۳۵۷ دارد. او پس از سالها، 
مدارک بایگانی شده ای را که پیش از این به 
های  جنبه  تا  کرده  ارائه  بود،  نشده  توجه  آن 
پیچیده ی داخلی و بین الملی را که منجر به 

شکل گیری و وقوع انقالب شد، از نو بیازماید.

کتاب در ابتدا با بررسی تغییرات اقتصادی و 
اجتماعی دهه شصت میالدی آغاز شده است، 
هفتاد  دهه  در  شاه  حکومت  روند  ادامه  در 
مخالف،  های  جنبش  ظهور  پای  رد  میالدی، 
او،  اشتباه  محاسبات  و  شاه  فاحش  خطاهای 
اثرات جانبی جنگ ویتنام و نقش دولت رییس 
جمهور وقت آمریکا، جیمی کارتر را دنبال می 

کند.
این انقالب عظیم و معمای تاریخی چندوجهی، 
فرهنگی،  عوامل  و  یابی  ریشه  بایندر  توسط 
شده  سازی  برجسته  آن  تاریخی  و  جمعیتی 
است. در کنار این ها، نقص های سیستماتیک 
حکومت استبدادی شاه، سبب شد تا نیروهای 
اجتماعی سیاسی مختلف با روحانیت رادیکال 

سلطنت  تابوت  بر  میخی  و  آمیخته  هم  در 
هزاران ساله ی شاهنشاهی ایران بکوبند.

خارجی  عوامل  پی جوی  همچنین  کتاب  این 
است، گرچه ترکیب انقالب به گونه ای بی همتا 
داخلی بوده است، تاریخ این رویداد تحول ساز 
تأثیراتی  از  را نمی توان به طور کامل و جدای 
درک کرد که از سوی کانون های اصلی قدرت 
و  سنجیده  دسیسه های  سبب  به  یا  خارج  در 
کشور  درون  به  کارتر،  حکومت  در  جناحی 
رخنه کردند. بخش های متعددی از این کتاب 
به بررسی این جنبه اختصاص یافته و بر اساس 
تازه در برخی منابع آمریکایی است  یافته های 

که تاکنون استفاده نشده بوده اند.
نحوه  متحده،  ایالت  و  اسالمی  انقالب  شاه، 
به آشوب کشیده شدن ایران و از دست دادن 
عواقبش  که  پریشان  حاکمی  توسط  کنترل 
شکل  به  را  است  انداز  طنین  کشور  در  هنوز 

جدید افشا می کند.
این کتاب با ترجمه محمد آقاجری، در ۴۹۶ 
صفحه توسط بنگاه نشر و ترجمه کتاب پارسه 

به چاپ رسیده است. 
 انقالب به روایت نگاره ها

است  رویدادی  راویان  بهترین  از  یکی  هنر، 
محدود  کلمات  درقالب  را  آن  توان  نمی  که 
کرد، انقالب اسالمی نیز مورد توجه هنرمندان 
بسیاری قرار گرفته است که با هنرشان، گوشه 
را  جهان  معاصر  تاریخ  بزرگ  اتفاق  این  از  ای 

بازگو کرده اند.
در سال ۱۳۹۸، به مناسبت چهلمین سالگرد 
نگارگری   نمایشگاه  اسالمی  انقالب  پیروزی 
آسمان نگاره ها با هدف نمایش آثار نگارگری 

اخیر  سال   ۴۰ در  انقالبی  مضامین  با  که  ای 
هنرهای  مرکز  همکاری  با  اند،  شده  خلق 
فرهنگستان  همکاری  با  هنری  حوزه  تجسمی 
و  شد  برگزار  دیگر  هنری  نهاد  چندین  و  هنر 

حاصل آن نیز کتابی با همین نام است.
در این کتاب که آثار نگارگری ۲۹ هنرمند نامی 
را در برگرفته است، نگاره هایی از عبدالحمید 
خشایار  صدری،  مینا  خاوری،  شریف زاده 
قاضی زاده، پرویز حاصلی، سیده راضیه یاسینی، 
پریسا شاد قزوینی، رضا میر مبین، رضا صفری، 
محمد خزایی، پرویز اقبالی، هادی بابایی، سلنیا 
پوریا، حسین عصمتی، فریده فاضلی نژاد، زینب 
رجبی، حسین حبیبی، فاطمه صغرا منذوری، 
سارا  سرحدی،  جمشید  پور،  اسکندری  پرویز 

هنرکار،  مسعود  طهماسبی،  امیر  میری،  آقا 
آقا  حسین  امیر  و  لطفی  رقیه  فرخی،  مهدی 

میری، به چشم می خورد.
آثار  مجموعه  ها،  نگاره  آسمان  کتاب   
نگارگری با مضامین انقالب اسالمی، به کوشش 
صفحه   ۱۲۸ در  دوانی،  رجبی  محمدعلی 
فرهنگستان  انتشارات  توسط  رحلی،  گالینگور 

هنر)متن( به چاپ رسیده است. 
آسانی  کار  کودکان  برای  انقالب  روایت   
نیست اما برخی از بهترین نویسندگان کودک 
و نوجوان توانسته اند از بیان خود آنها روایت 

درستی از این انقالب اسالمی ارائه دهند.
داستانی  اثر  عنوان  ها  الله  و  انقالب  کتاب 
سوسن طاقدیس برای کودکان است که وقایع 
تحریر  رشته  به  را  انقالب  به  منتهی  دهه  سه 

درآورده است.
از  الله  نام  به  دختری  پرسش های  با  قصه 
انقالب  دوران  در  که  می شود  آغاز  مادرش 
پدرش شهید شده است. چرایی شهادت پدر، 
شاه که بود و حکومت نظامی چیست از جمله 
سوال هایی هستند که با واژه های ساده توضیح 

داده می شوند.
عروسک ها بابا ندارند، بابای آسمانی، الالیی 
چی؟  یعنی  تبعید  خواب،  بی  های  بچه  برای 
و...،  ماست  کشور  ایران  شهید،  گل،بوی  بوی 
بخشی از فصل های این کتاب را تشکیل می 

دهند.
طاقدیس  سوسن  نوشته  انقالب،  و  ها  الله 
در  پورحسینی  پریسا  تصویرگری  با  که  است 
۱۱۲ صفحه توسط انتشارات سوره مهر به چاپ 

رسیده است.

سفال گری از قدیمی ترین هنرها نزد ایرانیان 
می باشد که در ابتدا با دست انجام می شد و با 
پیشرفت علم چرخ های سفالگری ساخته شدند 
وجود  به  سفالگری  انجام  در  بزرگ  تغییری  و 

آوردند . 
است  ایرانیان  نزد  هنرها  زیباترین  از  سفالگری 
های  روش  از  استفاده  با  از ساخت سفال  بعد  و 
زیبایی  کاری  برجسته  و  نقاشی  مانند  تزئینی 
خاصی به کار می دهند. برای آشنایی با سفالگری 
باید بدانید که ماده اولیه برای ساخت سفال گل 
های  روش  سفال  ساخت  .برای  باشد  می  رس 

مختلفی وجود دارد 
آشنایی با سفالگری از قدیمی ترین هنرها

و صنایع  هنرها  ترین  قدیمی  از  یکی  بی شک 
به  حتی  مواردی  در  که  است  سفالگری  بشری 
اعتبار کشف نمونه هایی از آن قدمت و پیشینه 

تمدنی را هم تعیین کرده اند.
به ۸۰۰۰سال  مربوط  سفالی  های  نمونه  اولین 
از  استفاده  بدون  که  است  مسیح  میالد  از  قبل 
چرخ ساخته شده است و در کنار آتش و بدون 

کوره پخته می شده است.
از  تقلید  به  اولیه  انسان  موارد  از  بسیاری  در 
درختان  نازک  ترکه  از  استفاده  با  که  سبدهایی 
ساخته می شده است, سفالینه ها را می ساخت 
قالب  عنوان  به  سبدها  از  موارد  از  برخی  در  و 

استفاده می کردند.
اختراع  ای  در ۳۵۰۰ق.م چرخ سفالگری ساده 
می شود که موجب تحولی شگرف در هنر سفال 

می گردد.
پس از آن انواع تکنیک های تزئین و رویه آرایی 
مثل نقاشی، حکاکی و برجسته کاری روی سفال 
به وجود می آید. پس از کشف چرخ، پیدایش و 
کاربرد لعاب مهمترین تحول در زمینه سفالگری 

محسوب می شود.
ماده اولیه کار سفالگری گل است که از ترکیب 

انواع خاکها با آب به دست می آید.
 خاکهای مورد مصرف به دو دسته تقسیم می 
و خاک  سفید،  کائولین، خاک  مثل  اولیه  شوند: 
کار می  به  برای ساخت سرامیک  ور که  آستون 
روند و خاکهای ثانویه مثل رس که برای ساخت 

سفال به کار می رود.
محصوالت سفال و سرامیک به طور معمول به 
روشهای مختلف ساخته می شوند که عبارتند از: 
روش فشاری، روش ورقه ای، روش لوله ای، روش 
فشاری،  روشهای  که  دوغابی  چرخکاری،روش 
ورقه ای، لوله ای بیشتر با مهارت دستان هنرمند 
قوه ذوق و خالقیت وی شکل می  از  استفاده  و 

گیرد.
روش های سفالگری

چرخ  از  بااستفاده  همراه  چرخکاری  روش 
برای  که  دوغابی  روش  در  باشد.  می  سفالگری 
تهیه سرامیک به کار می رود، دوغاب تهیه شده 
در قالب هایی از جنس گچ ریخته شده و به این 

وسیله به آن شکل می دهند.
را  حاصل  خام  سرامیک  و  سفال  ازاجرا  پس 
درکوره با دمای ۹۵۰ تا ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد 

می پزند. فرآورده حاصل را بیسکوئیت می نامند 
که برای مراحل لعابدادن و انواع رویه آرایی ها و 

تزئین استفاده می شود.
بیشتر بدانید سفالگری چیست ؟

گفته  سفالین  ظروف  ساخت  هنر  به  سفالگری 
می شود. در سفالگری پس از ساخت ظروفی از 
ِگل ُرس توسط هنرمند سفالگر آنها را داخل کوره 
پختن  و  کوره  زیاد  دمای  واسطه  به  و  گذاشته 
ظروف، ماهیت مواد از ِگل ُرس به سفال سخت 

تغییر کرده و سخت و محکم می شود.
ابزارهای اولیه در سفالگری

به  )چه  شود  انجام  که  شکلی  هر  به  سفالگری 
وسیله فرم دهی با دست و چه به وسیله فرم دهی 
ابزار ضروری  با چرخ سفالگری(، نیاز به تعدادی 

دارد.

حوله :
در هنگام سفالگری همیشه یک حوله پنبه ای 
زمان  هر  باشید.  داشته  اختیار  در  باال  جذب  با 
دهی  فرم  مزاحم  و  چسبید  دستتان  به  ِگل  که 
به ظرف شد می توانید با استفاده از حوله دست 

خود را پاک کرده و به کار خود ادامه دهید.
همچنین قرار دادن یک حوله بزرگ پنبه ای بر 

روی زانوان نیز ایده خوبی خواهد بود.
استفاده از چرم در سفالگری

 ۱۰ تا   ۵ حدود  )در  پوست  یا  چرم  ای  قطعه 
سانتیمتر( یک ابزار عالی برای فشرده سازی لبه 
بار  هر  از  پیش  آید.  می  شمار  به  ظروف  باالی 
استفاده چرم را مرطوب کرده و پس از استفاده به 

خوبی آن را بشوئید.
سوزن سفالگری :

ای  که دسته  است  بلندی  این سوزن، سوزن 
چوبی یا پالستیکی دارد. از این سوزن به منظور 
بر روی  ایجاد نقش و خطوط  و  برش دادن ِگل 

سفال استفاده می شود.
سیم قطع کننده :

انتهای  به  که  ست  سیمی  آن  نوع  ترین  رایج 
وصل  دسته  عنوان  به  چوب  تکه  دو  آن  سر  دو 
شده است. می توان از سیم ماهیگیری نیز به این 

منظور استفاده نمود.
تقسیم  و  ِگل  های  توده  بریدن  در  وسیله  این 
ِگل به قطعات کوچکتر کاربرد دارد، همچنین به 
مورد  چرخ  از  سفالین  ظرف  کردن  جدا  منظور 

استفاده قرار می گیرد.
چاقوی سفالگری :

چاقویی با تیغه نازک است که در دو نوع سخت 
قابلیت  آن  سخت  نوع  شود.  می  عرضه  نرم  و 
آن  نرم  نوع  حالیکه  در  ندارد،  پذیری  انعطاف 
بسیار منعطف و حالت پذیر بوده و می توان آن را 

به زوایای دلخواه انحنا داد.
از این چاقو به منظور پیراستن و آرایش ظروف 

ساخته شده استفاده می شود.
مشته :

در زمان کار با چرخ سفالگری از مشته به منظور 
صاف کردن ِگل و شکل دادن به ظرف استفاده 
انواع متفاوتی دارد ولی معمول  می شود. مشته 
ترین نوع آن از جنس چوب یا الستیک ساخته 
شده و به شکل نیم دایره یا مثلث با گوشه های 

گرد می باشد.

انتشارات آموت کتاب »دختر ها در جنگ« را 
با انتخاب و ترجمه ناهیده هاشمی منتشر کرده 

است.
از  مجموعه ای  جنگ«  در  »دختر ها  کتاب 
داستان های بیست و دو نویسنده مشهور جهان 
ا. هنری، سامرست موآم،  از جمله ایزابل آلنده، 

ماریا  پیراندلو،  لوئیجی  مارکز،  گارسیا  گابریل 
اکانر،  فالنری  منسفیلد،  کاترین  بومبال،  لوئیزا 
استوارت،  جسی  جویس،  جیمز  به،  آچه  چینوا 
ادوارد مورگان فورستر، جانت فریم، کاتای تایاما، 
مری وب، جامائیکا کین کاید، گی دو موپاسان، 
و  تولستوی  لئو  چاندار،  کریشان  پرتز،  ال.  آی. 

ترجمه  و  انتخاب  با  که  است  مالمار  نایت  مک 
ناهیده هاشمی در انتشارات آموت منتشر شد.

بر  جنگ  تاثیرات  مضمون  با  داستان ها  این 
انسان ها به رشته تحریر درآمده اند.

عباس پژمان در مقدمه کتاب می نویسد:
فراموشش  هم  بعد  و  می خوانیم  که  "داستانی 

می کنیم، داستان خوبی نیست. داستان خوب آن 
است که خواننده را مجبور کند بیش از یک بار 
آن را بخواند یا الاقل گاه گاهی در ذهنش به یاد 
آن بیفتد و لحظه هایی هرچند کوتاه محو خاطره 
بیش  و  کم  مجموعه  این  داستان های  آن شود. 
خانم  که  می رسد  نظر  به  دارند.  را  این خصلت 

»ناهیده هاشمی« در انتخاب داستان ها دقت و 
درایت به خرج داده و مجموعه خوب و زیبایی 
فراهم کرده است. همه این داستان ها از منابعی 
گزیده ها  و  جنگ ها  جزء  که  اند  شده  گزینش 
زبان  در  کوتاه  داستان  معتبر  آموزشی  متون  و 

انگلیسی هستند."
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افزایش ۶۶ درصدی اهدای عضو در ایران نسبت به سال گذشته

معاون وزیر بهداشت اعالم کرد:   روزانه ۴هزار بستری کرونایی در پیک ششم 
بهداشت و درمان نیازمند تقویت و پشتیبانی

امکان مجدد ثبت نام برای جاماندگان کنکور

اهدای  انجمن  شعب  برخط  همایش  نخستین  در 
عملیاتی  و  علمی  دستاوردهای  آخرین  ایرانیان،  عضو 
کشور در حوزه اهدای عضو بررسی و راهکارهای جلب 
مشارکت عمومی در این عرصه، مورد بحث و تبادل نظر 

قرار گرفت.
در این همایش که به صورت برخط و با شرکت مدیران 
برگزار  ایرانیان  عضو  اهدای  انجمن  شعبه   ۲۰ عامل 
ایرانیان  عضو  اهدای  انجمن  مدیره  هیات  رئیس  شد، 
فرهنگی  علمی،  ظرفیت های  از  حداکثری  براستفاده 
عضو  اهدای  فرهنگ  ترویج  برای  استان ها،  رسانه ای  و 

تاکید کرد. 
علی نوبخت هدف اصلی از تشکیل انجمن اهدای عضو 
ایرانیان را تسریع در روند اهدای عضو برشمرد و گفت: 
براساس تفاهم نامه همکاری با وزارت بهداشت، عالوه 
بر فرهنگ سازی در حوزه اهدای عضو، وظیفه آموزش، 
از  حمایت  نیز  و  تحقیقات  زیرساخت،  ایجاد  نظارت، 
خانواده بزرگ اهدای عضو کشور به انجمن اهدای عضو 

ایرانیان واگذار شده است. 
رئیس هیات مدیره انجمن اهدای عضو ایرانیان، نقش 
ارزیابی  انجمن بسیار مهم  شعب را در پیشبرد اهداف 
فراهم  مراکز  با  عامل شعب خواست  مدیران  از  و  کرد 
همکاری  پزشکی  علوم  دانشگاه های  پیوند  و  آوری 

زاده  نجفی  کتایون  خانم  باشند.   داشته  مستمر 
افزایش  از  نیز  ایرانیان  عضو  اهدای  انجمن  مدیرعامل 
۶۶ درصدی اهدای عضو در ایران نسبت به سال گذشته 
خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان نیمه اول، 
۴۴۶ مورد اهدای عضو در کشور انجام شده که نسبت 
نشان  رشد  درصد  مورد( ۶۶  )با ۲۶۹  به سال گذشته 
می دهد.  وی در عین حال تصریح کرد: به علت شیوع 
کرونا، آمار اهدای عضو در پارسال نسبت به سال قبل 
از آن ۵۳ درصد افت داشت و ما همچنان نسبت به آمار 
۵۷۴ موردی قبل از شیوع کرونا، افت ۲۲ درصدی را 

شاهد هستیم. 
بهداشت  سازمان جهانی  اعضای  پیوند  کارگروه  عضو 
)WHO(، به پیشینه موفق اهدای عضو در ایران اشاره 
به  رو  روندی  گذشته  سال   ۲۲ طی  در  گفت:  و  کرد 
رشد را طی کرده ایم، چنانکه میزان شاخص اهدای عضو 
جاری  سال  در  درصد   ۱۰.۹ به  سال۱۳۷۹  در   ۰.۲ از 

افزایش یافته است. 
وی بازگشت حدود ۷۰ هزار ایرانی به زندگی با پیوند 
عضو، ذخیره ی ارزی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از 
با  کارآمد  نیروهای  افزایش  و  عضو  اهدای  بومی سازی 
ورود نیروهای بازتوان یافته را از مهمترین دستاوردهای 

اهدای عضو در ایران برشمرد. 

انجمن  اجرایی  بازوی  را  شعب  زاده  نجفی  کتایون 
برشمرد و با اشاره به فاصله معنی دار اهدای عضو در 
شعب  بیشتر  جدیت  لزوم  بر  کشور،  مختلف  مناطق 
انجمن برای استفاده بهینه از ظرفیت های بالقوه استانها 
تاکید کرد. امید قبادی نایب رئیس انجمن اهدای عضو 

را  مرگ«  با   = مغزی  »مرگ  به  باور  نیزعدم  ایرانیان 
و  دانست  در کشور  اهدای عضو  تحقق  مانع  مهمترین 
بیمار  نفر  هزار   ۳ از  بیش  ساالنه  که  حالی  در  گفت: 
در صف پیوند را به علت تامین نشدن ارگان حیاتی از 
دست می دهیم، همزمان ساالنه ۶ تا ۷ هزار عضو سالم 

دالیل عدم  وی  می کنیم.  خاک  را  مغزی  مرگ  افراد 
و  باور«  »عدم  محور  دو  در  را  عضو  اهدای  به  رضایت 
»عدم تمایل« به اهدای عضو دسته بندی کرد و گفت: 
کیفی  نظر  از  باور«  »عدم  که  می دهد  نشان  بررسی ها 
علت ۸۰ درصد مواردعدم رضایت به اهدای عضو است 
وعدم باور به مرگ مغزی مساوی با مرگ در این ردیف 
حرف اول را می زند. وی به نقش سازنده کارت اهدای 
عضو در ترغیب خانواده ها به رضایت به اهدای عضو اشاره 
کرد و گفت: گرچه در ایران رضایت خانواده فرد مرگ 
مغزی برای اهدای عضو شرط اصلی است اما بررسی های 
آماری نشان می دهد که اگر خانواده از قصد عزیز فوت 
شده شان نسبت به اهدای عضو با خبر باشد، حدود ۹۷ 
درصد به اهدا رضایت می دهد، در غیر اینصورت احتمال 

تحقق اهدای عضو فقط ۴۸ درصد است. 
در ادامه این همایش مدیران عامل ۲۰ شعبه انجمن 
از توفیقات خود در عرصه اهدای  ایرانیان  اهدای عضو 

عضو و نیز موانع و مشکالت راهشان گزارش دادند. 
امید  و  مدیرعامل  زاده  نجفی  کتایون  خانم  سپس 
مختلف  واحدهای  مسئوالن  نیز  و  رئیس  نایب  قبادی 
انجمن در پنل پرسش و پاسخ به سواالت مدیران عامل 
را  شعب  از  مرکز  حمایت های  گستره  و  پاسخ  شعب 

تشریح کردند.

کرونا  ششم  پیک  در  حاضر  حال  در  گفت:  بهداشت  وزارت  درمان  معاون 
هستیم و در کشور بیش از ۶۰ هزار مراجعه حضوری به صورت سرپایی و ۴ 
و  بهداشت  تقویت سیستم  و  به پشتیبانی  نیاز  داریم که  روز  بستری در  هزار 

درمان دارد.

را مقدم  پیشگیری  باید  بیماری ها  اینکه در زمینه  بر  تاکید  با  سعید کریمی 
و  دیابت  مانند  زمینه ای  بیماری های  روی  حتما  باید  گفت:  بدانیم،  درمان  بر 
فشار خون تمرکز شود که ریشه بسیاری از بیماری ها از آنها است. همچنین از 
اولویت های دیگر وزارت بهداشت تاکید بر پزشک خانواده و ارجاع بیماران به 

پزشک متخصص است.
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، کریمی تاکید کرد: تمام تالش مان 
این است که سیستم بهداشت و درمان در کشور روز به روز بهتر شده و تعالی 

پیدا کند.

 ۱۴۰۱ سال  سراسری  آزمون  در  نام  ثبت  امکان 
دانشگاه ها برای جاماندگان این آزمون در اسفند ماه 

جاری فراهم شد.
مهلت  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  اعالم  طبق 
در   ۱۴۰۱ سال  سراسری  آزمون   متقاضیان   نام  ثبت 
نیمه حضوری،  »شبانه«،  دوم  نوبت  روزانه،  دوره های 
مؤسسات   و  دانشگاه ها  خودگردان  پردیس  مجازی، 
آموزش   مؤسسات   و  نور  پیام   دانشگاه   عالی،  آموزش  
تحصیلی  رشته های  همچنین  و  غیرانتفاعی  عالی 
)از  شده  تعیین  مهلت  در  که  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
کدسوابق  دریافت  به  موفق  بهمن(   ۲۰ تا   ۱۰ تاریخ 
تحصیلی نشده یا به هر دلیل دیگر نتوانستند نسبت 
مهلت  نمایند،  اقدام  مذکور  آزمون  در  ثبت نام  به 

تا روز  اول  از روز یکشنبه مورخ  برای ثبت نام   مجدد 
نظر  در  جاری  ماه  اسفند  چهارم  مورخ  چهارشنبه 
گرفته شده که متقاضیان می توانند منحصراً از طریق 
درگاه اطالع رسانی این سازمان در این خصوص اقدام 

کنند.
همچنین متقاضیانی که قباًل در این آزمون سراسری 
بازه  در  تمایل  درصورت  اند،  نموده  نام  ثبت   ۱۴۰۱
زمانی فوق می توانند نسبت به ویرایش اطالعات ثبت 

نامی خود اقدام نمایند.
در  بهیاران  سهمیه  ضوابط  و  شرایط  اصالح 

کنکور ۱۴۰۱
کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  اعالم  اساس  بر 
شروع  که  بهیاری  رشته محل های  پذیرفته شدگان 

تحصیل آن ها در مرحله انتخاب رشته، نیم سال اول 
تا  باید  می شود  اعالم   ۱۴۰۲-۱۴۰۱ تحصیلی  سال 
شهریور ۱۴۰۱ دارای حداقل سه سال سابقه خدمت به 
عنوان »بهیار«، و پذیرفته شدگان رشته محل هایی که 
شروع تحصیل آن ها در مرحله انتخاب رشته، نیمسال 
دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ اعالم می شود باید تا 
۳۰ بهمن ۱۴۰۱ دارای حداقل سه سال سابقه خدمت 

به عنوان »بهیار« باشند.
اختصاص ظرفیت پذیرش به میزان حداکثر۵ درصد 
رشته  رشته محل های  از  یک  پذیرشهر  ظرفیت  از 
محل  استان  در  واقع  پرستاری  پیوسته  کارشناسی 
دوره ها)روزانه،  تمامی  در  متقاضی  خدمت)اشتغال( 
جز  به   )... اسالمی،  آزاد  دانشگاه  شهریه پرداز، 

رشته محل های مخصوص »مناطق محروم« و »مناطق 
درگیر بالیای طبیعی« و دارای تعهد خدمت خواهد 

بود.
مجاز  رشته محل های  انتخاب  حق  متقاضیان 
استان های دیگر)غیر از استان محل خدمت و اشتغال 
خود( را ندارند و در صورت رعایت نکردن این ضابطه 
رشته محل های  در  »بهیاری«  سهمیه  با  قبولی  و 

استان های دیگر، قبولی داوطلب لغو خواهد شد.
حائز  متقاضیان  پذیرش  برای  الزم  نمره  حدنصاب 
شرایط در سهمیه بهیاری هر یک از کد رشته محل های 
پرستاری، کسب حداقل ۷۰ درصد نمره آخرین فرد 
پذیرفته شده در گزینش آزاد آن کدرشته محل است. 
متقاضیان بهیار حائز شرایط داری حدنصاب نمره، با 

توجه به ظرفیت مربوطه با یکدیگر رقابت می کنند.
جابجایی  و  انتقال  به  مجاز  فوق  پذیرفته شدگان 

نیستند.
میزان تعهد خدمت استفاده کنندگان از این سهمیه 
دو برابر طول مدت تحصیل و مطابق مقررات وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
مقطع  آموزشی  برنامه  مطابق  آموزشی  برنامه 
شورای  مصوب  پرستاری  رشته  پیوسته  کارشناسی 
درس هایی  و  است  پزشکی  علوم  برنامه ریزی  عالی 
که دانشجو در دوره بهیاری گذرانده است در مقطع 
کارشناسی پیوسته رشته پرستاری، تطبیق واحد داده 
نمی شود و دانشجو ملزم به گذراندن تمامی دروس 

مقطع کارشناسی پیوسته رشته پرستاری است.

آگهی مرحله نوزدهم سال ۱۴۰۰) منطقه یک کرمان (
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه یک شهرستان کرمان
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی
)) آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (( 
در اجرای  مواد مذکور بدین وسیله  امالکی  که برابر آراء هیأت های  حل اختالف  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  ناحیه یک  
کرمان  تقاضای ثبت آن ها پذیرفته و ادامه عملیات ثبتی آن ها مطابق قانون مذکور تجویز گردیده 
است، به ترتیب شماره پالک فرعی از اصلی  و بخش محل  وقوع  ملک و مشخصات مالک یا مالکین 
) متقاضیان ثبت ( واقع در بخش های  )۱ -۴ -۸(  ثبتی شهرستان کرمان  به شرح ذیل آگهی  می شود 
تا  در صورتی که  شخص  یا اشخاصی  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند بتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. شایان ذکر است صدور و تسلیم سند مالکیت بر اساس قانون مذکور مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش ۱ کرمان

۸۹ فرعی از ۴۲۵۴ اصلی  - آقای محمود افشارزرندی فرزند حسن به شناسنامه شماره ۱۳۱ صادره از 
زرند در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲۵۰ متر مربع به آدرس کرمان بلوار شهدای خانوک کوچه 

۳۶ خریداری از محل مالکیت حسین خدایی  - ردیف  ۰۸۳۸
۱۷۹۲۹ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی مجزی شده از ۳۴ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی  - آقای بهروز زارعی کشیتوئیه 
فرزند ایرج به شناسنامه شماره ۵۴۲۵ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۷۵ /۱۳۹ 
متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای کوچه ۲۹ امام سجاد ۱۵ چهار کوچه علی اصغر 

۱۷ خریداری از محل مالکیت محمد رشیدفرخی فرزند رضا  - ردیف  ۰۵۳۷
۱۸۲۵۵ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی  - خانم صغری خراسانی قنات قاضی فرزند علی به شناسنامه شماره 
۲۷ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۷۴ /۲۵۵ متر مربع به آدرس کرمان خیابان 

فیروزآباد کوچه بهشت غربی ۱۰ خریداری از محل مالکیت اسفندیار کیخانزاده  - ردیف  ۰۹۱۳
شماره  شناسنامه  به  محمد  فرزند  خانوکی  اسدی  علی  آقای  اصلی  -   ۴۷۷۶ از  فرعی   ۱۸۲۶۰
۳۰۸۰۱۵۵۳۷۸ صادره از زرند در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۸۹ /۱۹۵ متر مربع که موازی ۱۲ /۶ 
متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان 
سعیدی بلوار غدیر کوچه ۲۱ شهدای ۱ فرعی اول سمت راست خریداری از محل مالکیت جلیل 

رشیدفرخی  - ردیف  ۱۴۴۰
۱۸۲۶۶ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی مجزی شده از ۳۲ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی  - خانم فهیمه رضائی منش 
فرزند محمد به شناسنامه شماره ۵۶۹۴ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۹۰ متر 
مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای بین کوچه ۳۷ و ۳۹ خریداری از محل مالکیت محمد 

رشیدفرخی فرزند رضا و شاپور کیانیان فرزند کیخسرو  - ردیف  ۱۳۶۰
۱۸۲۶۸ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی مجزی شده از ۱۴۹ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی  - خانم کشور شمسی پورهنکی 

فرزند سهراب به شناسنامه شماره ۱۳۸ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت ۷۵ /۵۵۷ 
متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای کوچه ۱ خریداری از محل مالکیت سیدسلیمان 

عمرانی  - ردیف  ۱۱۴۲
۱۸۲۶۹ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی مجزی شده از ۱۱۹ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی  - خانم مطهره شعاعی حرجندی 
فرزند رضا به شناسنامه شماره ۱۴۵۴ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۵ /۲۱۳ متر 
مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای خیابان امام سجاد کوچه ۲۳ خیابان علی اصغر کوچه 

۲۳  اواسط کوچه خریداری از محل مالکیت محمد رشیدفرخی  - ردیف  ۰۵۹۸
۱۸۲۷۲ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی مجزی شده از ۱۲۱ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی  - آقای مهدی صفرزاده بندری 
فرزند علی به شناسنامه شماره ۱۷۷۰ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۴۴ متر 
مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای خیابان امام سجاد خیابان علی اصغر کوچه ۷ خریداری 

از محل مالکیت رستم سهراب کیانیان  - ردیف  ۰۱۰۴
۱۸۲۷۶ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی مجزی شده از ۳۴ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی  - آقای وحید دادگری فرزند حمید 
به شناسنامه شماره ۲۱۱۰ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲ /۱۹۹ متر مربع به 
آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای کوچه ۳۱ خیابان امام سجاد کوچه ۲۳ خیابان علی اصغر کوچه 

۲۱ روبروی تکیه منزل ۵ خریداری از محل مالکیت محمد رشیدفرخی  - ردیف  ۰۹۳۲
۱۸۲۸۰ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی مجزی شده از ۱۲۱ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی  - آقای سجاد نظری کدخدائی 
به  خانه  یکباب  در ششدانگ  شهداد  از  صادره  شماره ۳۱۹۰۰۱۷۵۷۳  شناسنامه  به  اهلل  ذبیح  فرزند 
مساحت ۱۶۸ متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای خیابان امام سجاد انتهای کوچه ۱۱ 

بعد از بیست متری دوم خریداری از محل مالکیت بی بی نیره بهرامپور  - ردیف  ۰۱۶۳
۴۵۷۷ فرعی از ۴۸۰۹ اصلی  - آقای علی اسالمی فرزند اصغر به شناسنامه شماره ۱۹ صادره از کرمان 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۸۹ /۱۳۸ متر مربع به آدرس کرمان خیابان مهدیه خیابان سده 
کوچه ۲۵ شمالی ۳ شرقی ۳ درب پنجم سمت راست خریداری از محل مالکیت کیانپور و کیخسرو 

کیانیان فرزندان شاپور  - ردیف  ۰۸۲۰
۱۹۳۵ فرعی از ۴۸۱۱ اصلی  - آقای محمدرضا مظفری مقدم فرزند هدایت اهلل به شناسنامه شماره ۱ 
صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت ۷۶ /۲۱۲ متر مربع به 
آدرس کرمان خیابان مهدیه خیابان سده کوچه ۱۱ فرعی اول سمت راست چهار کوچه سمت راست 

منزل سوم سمت چپ خریداری از محل مالکیت کیخسرو کیانیان  - ردیف  ۰۹۰۳
۱۹۳ فرعی از ۴۸۵۶ اصلی مجزی شده از ۱ فرعی از ۴۸۵۶ اصلی  - خانم نجمه طالبی زاده سردری 
فرزند هدایت اله به شناسنامه شماره ۷ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۶۹ /۲۶۱ 
متر مربع به آدرس کرمان خیابان شهدا کوچه ۱۹ شمالی ۶ فرعی اول سمت راست خریداری از محل 

مالکیت فاطمه ارشادی  - ردیف  ۰۷۲۶
۴۰ فرعی از ۴۹۴۸ اصلی  - آقای مهدی شیرانی فرزند علی به شناسنامه شماره ۱۱۹ صادره از کرمان 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۶۶ /۱۷۵ متر مربع به آدرس کرمان خیابان حکیم بلوار حکمت 

نبش کوچه ۴ خریداری از محل مالکیت علی محمد ساالرکالنتری  - ردیف  ۰۶۵۵
۳۱۱۲ فرعی از ۵۲۰۹ اصلی  - آقای مهدی شریفی فرزند سیف اله به شناسنامه شماره ۹۸۴ صادره از 
کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲ /۱۷۸ متر مربع که موازی ۱۸ /۳۱ متر مربع از ششدانگ 
عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان خیابان سجادیه کوچه 
عمرانی  مالکیت سیدجواد  از محل  راست خریداری  منزل چهارم سمت  اول سمت چپ  فرعی   ۸

 - ردیف ۰۹۲۷

۳۱۱۳ فرعی از ۵۲۰۹ اصلی  - آقای محمدجواد احمدی گوکی فرزند دادخدا به شناسنامه شماره ۳۲۵ 
صادره از گلباف در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲۰۱ متر مربع که موازی ۱۸ /۳۵ متر مربع از 
ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان خیابان حکیم 

کوچه ۱۶ سمت راست خریداری از محل مالکیت کیخسرو کیانیان  - ردیف ۱۱۲۰
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش ۴ کرمان

۸۶۵ فرعی از ۲ اصلی  - آقای علی علی آبادی راوری فرزند حبیب اهلل به شناسنامه شماره ۳ صادره 
از راور در ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت ۶۵ /۱۵۱۸ متر مربع که موازی ۷۸ /۸۰۶ متر مربع از 
آباد  به آدرس کرمان شرف  نامبرده قرار دارد  اجاره  تقاضا متعلق بوقف و در  ششدانگ عرصه مورد 
بلوار قائم کوچه ۵۰ فرعی چهارم سمت راست خریداری از محل مالکیت ماشااله رستمی شرف آبادی 

 - ردیف ۱۴۱۵
۷۶۲۵ فرعی از ۴ اصلی  - آقای منصور خضری نژاد فرزند مراد به شناسنامه شماره ۴ صادره از سیرجان 
در ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر طبقات فوقانی به مساحت ۵۴ /۲۵۴ متر مربع به آدرس کرمان 

بلوار امام حسن کوچه ۴ خریداری از محل مالکیت عباس مهرابیان  - ردیف ۱۵۳۳
۱۰۷۷ فرعی از ۵ اصلی  - آقای امیدمسعود ابراهیمی فرزند مسعود به شناسنامه شماره ۳۱۱ صادره از 
کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۶ /۵۴۸ متر مربع به آدرس کرمان بلوار جمهوری خیابان 
شفا انتهای کوچه ۱۲ یک درب مانده به آخر پالک شهری ۷۲ خریداری از محل مالکیت عبدالرضا 

خان ابراهیمی  - ردیف ۱۶۳۸
۴۲۷۴ فرعی از ۸ اصلی  - آقای عباس زینلی خواجه عسکری فرزند رمضان به شناسنامه شماره ۷۹۹ 
صادره از بم در ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت ۱ /۱۴۶ متر مربع به آدرس 
کرمان بلوار جمهوری بلوار امیرکبیر کوچه ۴ نبش شمالی ۱ درب دوم خریداری از محل مالکیت 

ابراهیم ذهاب ناظوری  - ردیف ۰۰۰۸
۵۵۷۶ فرعی از ۹ اصلی  - آقای امین روح االمینی نژاد فرزند قاسم به شناسنامه شماره ۲۷۸ صادره از 
کرمان در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۰۹ /۸۰۱ متر مربع به آدرس کرمان بلوار جمهوری 

کوچه ۴۵ سمت چپ جنب قالیشویی خریداری از محل مالکیت عالیه احمدی  - ردیف ۰۴۵۳
۱۲۳۴ فرعی از ۱۱ اصلی  - آقای رضا نعمت زاده فرزند حبیب اله به شناسنامه شماره ۴۲۴۱  صادره 
از کرمان  اله به شناسنامه شماره ۱۳۸۱ صادره  از کرمان و خانم محبوبه نعمت زاده فرزند حبیب 
بالمناصفه در ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت ۲۵ /۱۹۲۳ متر مربع به آدرس کرمان جاده تهران 
جنب انبار قند و شکر بلوار امام رضا خریداری از محل مالکیت محمد ثریا  - ردیف  های ۰۲۶۶ و ۰۲۶۷

۱۵۴۵ فرعی از ۱۲ اصلی  - آقای حیدر یارمحمدزهی فرزند محمد به شناسنامه شماره ۱۳۴۸۱ صادره از 
زاهدان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۳ /۴۳۵ متر مربع که موازی ۴۲ /۲۶۰ متر مربع از ششدانگ 
عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان بلوار جمهوری خیابان 

خوارزمی کوچه ۱۸ خریداری از محل مالکیت غالمحسین ایالقی حسینی  - ردیف ۱۵۱۷
۴۱۷۹ فرعی از ۱۳ اصلی  - خانم سحر شایسته فرزند محمد به شناسنامه شماره ۸ صادره از شهداد در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲۹۵ متر مربع که موازی ۷۵ /۷۳ متر مربع از ششدانگ عرصه مورد 
تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان بلوار جمهوری خیابان شیروانی کوچه 

۱۸ خریداری از محل مالکیت غالمحسین ایالقی  - ردیف ۰۲۰۰
۲۳۵۴ فرعی از ۱۴ اصلی  - آقای امیر ارجمندکرمانی فرزند رضا به شناسنامه شماره ۷۷۵ صادره از 
کرمان در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۴۵ /۱۷۵ متر مربع که موازی ۶۲ /۱۴ متر مربع از 
ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان بلوار جمهوری 

بلوار هوانیروز نبش کوچه ۱ /۹۴ خریداری از محل مالکیت علی رستمی زاده  - ردیف ۰۶۲۹
۱۸۰ فرعی از ۲۶ اصلی  - آقای محمدرضا نژادمالیریی فرزند حسن به شناسنامه شماره ۵۲ صادره 
از کرمان در ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت ۵۵ /۵۵۸ متر مربع به آدرس کرمان بلوار جمهوری 
بلوار هوانیروز خیابان شهید طیاری سمت چپ خریداری از محل مالکیت محمدعلی امیرابراهیمی 

 - ردیف ۰۹۰۲
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان

۹۸۴ فرعی از ۲۱ اصلی مجزی شده از ۷۶ و ۵۸ فرعی از ۲۱ اصلی  - خانم مجیده کهنوجی فرزند 
حسین به شناسنامه شماره ۳۲ صادره از کرمان در ششدانگ دوباب ساختمان به مساحت ۹۵ /۱۰۳۸ 
متر مربع به آدرس کرمان  - چترود  - هوتک خیابان سجادیه سمت راست منزل سوم خریداری از محل 

مالکیت ربابه رمضانی و احمد صفوی نژاد  - ردیف ۱۵۵۱
۱۷۲ فرعی از ۱۲۵ اصلی  - شرکت ملی گاز استان کرمان به شناسه شماره ۱۰۸۶۰۲۴۷۶۹۸ در ششدانگ 
یکباب ساختمان )ایستگاه تقلیل فشار گاز( به مساحت ۷ /۲۱۲ متر مربع که موازی ۰۲ /۱۳ متر مربع از 
ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف می باشد به آدرس کرمان  - کوهپایه  - درب انارستان خریداری 

از محل مالکیت عباس دهقانی اناری  - ردیف  ۱۱۲۹
۲۵۳ فرعی از ۱۳۷ اصلی مجزی شده از ۱۲۵ فرعی مکرر از ۱۳۷ اصلی  - آقای مهدی جدی فرزند 
خداداد به شناسنامه شماره ۶ صادره از بیضا در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۵۷۲ متر مربع که 
موازی ۸۳ /۲۳ متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به 
آدرس کرمان  - کوهپایه  - ده لولو بلوار باهنر کوچه ۱۴ غربی ۴ نبش کوچه اول سمت راست خریداری 

از محل مالکیت احمد اسالمی  - ردیف ۰۹۹۳
۲۸۰ فرعی از ۱۴۰ اصلی مجزی شده از ۷۶ فرعی از ۱۴۰ اصلی  - آقای حسین جالل کمالی فرزند 
ماشاءاله به شناسنامه شماره ۱۸۸ صادره از رفسنجان در ششدانگ یکباب خانه و باغچه به مساحت 
۲۲ /۵۷۷ متر مربع به آدرس کرمان  - کوهپایه  - وامق آباد آخرین کوچه قبل از دهیاری انتهای کوچه 

خریداری از محل مالکیت حسین شفیعی  - ردیف ۱۰۶۵
۷۷ فرعی از ۱۶۱ اصلی مجزی شده از ۱۶ فرعی از ۱۶۱ اصلی  - آقای ناصر ساالری فرزند حسن به 
شناسنامه شماره ۱۳۷۳۷ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه و باغچه به مساحت ۴۸ /۱۲۱۵ 
متر مربع به آدرس کرمان  - کوهپایه  - ده لولو پشت پاسگاه خریداری از محل مالکیت محمدعلی 

روحی  - ردیف ۰۵۵۸
۴۱ فرعی از ۱۶۴ اصلی  - آقای محمدرضا کرمانی درختنجانی فرزند باقر به شناسنامه شماره ۱ صادره 
از کرمان در ششدانگ یکباب خانه و باغ به مساحت ۱۰۶۴ متر مربع به آدرس کرمان  - کوهپایه 

 - روستای قطار خریداری از محل مالکیت باقر کرمانی  - ردیف ۱۵۰۵
۴۲ فرعی از ۱۶۴ اصلی  - خانم بتول روشن ضمیر فرزند حسین به شناسنامه شماره ۴۵۲ صادره از 
کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۴ /۵۲۲ متر مربع به آدرس کرمان  - کوهپایه  - روستای 

قطار خریداری از محل مالکیت باقر کرمانی  - ردیف ۱۳۱۰
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه ۲۳ /۱۱ /۱۴۰۰
تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه ۰۷ /۱۲ /۱۴۰۰

۱۲۷۶۴۴۳
رییس اداره ثبت اسناد وامالک  ناحیه یک شهرستان کرمان
عیسی حافظی فر
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انسانم 

آرزوست
در درون سینه اش دردی فتاد

کی رهاگردیده از جور و فساد
از تباهی ها گذر کی می توان

تا مبرا گردد انسان از جهاد
ازهمان روزی که دنیاشد پدید

ظلم ها پیدا ؛ تظلم شد شدید
روح شیطان بر برادرها دمید

تاکه قابیل جسم هابیل رادرید
آسیاب زندگی هی گشت گشت

لیک افسوس آدمیت بر نگشت
ظلم بر نسل بشر  پیروز گشت

تا که ازخون  برادر رود گشت 
پرده نفرت چنان در او دمید
تا برادر را به چاه اندر کشید

روزگار باجورانسان شد عجین
تا پدید آمد ز خون دیوارچین

روزگاران هم براین دنیاگذشت
لیک انسان بودن ما بر نگشت

تحفه ضحاک زصحراها رسید
تا توانست خون آدم را مکید

باز تیمور برجهان پیروز گشت
با ستم از روی انسانها گذشت

بعدازاواین آسیاب هی گشت گشت
ای دریغا آدمیت بر نگشت

به قلم
ناصر فرهادی)پاژ(

شهردار کرمان خبر داد:

تشکیل تیم های ویژه برای بهسازی معابر ُپرتردد شهر

شهردار منطقه سه کرمان خبر داد:

خودکفایی شهرداری منطقه سه کرمان در تولید گل های فصلی

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری خبر داد:

هرس زمستانۀ درختان شهر کرمان

آیا توافق وین می تواند قیمت لوازم خانگی را کاهش دهد؟

تیم های  تشکیل  از  کرمان  شهردار 
ویژه برای رفع مشکالت و بهسازی معابر 
پایانی  روزهای  در  کرمان  شهر  پُرتردد 

سال خبر داد.
به گزارش کرمان آنالین، سعید َشعرباف، 
مدیران  حضور  با  که  جلسه ای  در 
برگزاری  از  هدف  شد،  برگزار  شهرداری 
این جلسه را شروع بهسازی معابر پُرتردد 
شهر کرمان اعالم و خاطرنشان کرد: نیاز 
است در روزهای پایانی سال، تیم هایی در 

این خصوص تشکیل شود.
اینکه  بر  تأکید  با  کرمان  شهردار 
و  معاونت ها  از  کدام  هر  است  الزم 
میدانی  به صورت  مناطق  شهرداری های 
وارد عمل شوند، افزود: رسیدگی به معابر 
و مکان هایی که مردم در آن ها به صورت 
اصلی  هدف  دارند،  بیشتری  تردد  پیاده 

است.
در  الزم  داده های  داد:  ادامه  شعرباف 
محل  و  پرجمعیت  مکان های  خصوص 
توسط  شهر  معبرهای  در  مردم  تردد 

حوزۀ معاونت حمل ونقل و امور زیربنایی 
شهرداری مشخص و اعالم شده است.

مرکز  در  مردم  تردد  افزایش  به  وی 
کرد  اشاره  سال  پایانی  روزهای  در  شهر 
کرمان،  بزرگ  بازار  است  نیاز  افزود:  و 
خیابان »امام خمینی)ره(« و حاشیه های 
تجاری پرتجمع، ازسوی مناطق شناسایی 
بررسی  روزانه  به صورت  آن ها  وضعیت  و 

شود.

وی بیان کرد: برخی از مشکالت موجود 
در شهر، سال ها ذهن مردم را درگیر کرده 
نامناسب  که  نشده  رسیدگی  آن ها  به  و 
بودن معابر و پیاده روها از جملۀ این موارد 

است.
ثابت  تیمی  باید  گفت:  کرمان  شهردار 
باشد  اقدام  این  مسئول  روزانه  به صورت 
در  آن، حوزۀ خدمات شهری  کنار  در  و 

موارد مورد نیاز وارد عمل شود.
خط کشی  کرد:  خاطرنشان  شعرباف 
معابر در همۀ شریان های شهر الزم است 

و وضعیت فضای سبز نیز به گونه ای است 
که باید در همۀ مناطق گزارش الزم ارائه 

شود.
نیاز سیمان  در صورت  یادآور شد:  وی 
و مصالح موردنیاز در مقیاس منطقه باید 
تهیه شود و در صورتی که حجم تخریب 

از  باید  باشد،  باال  مناطق  از  بعضی  در 
طریق کادر امانی یا بخش خصوصی اقدام 

کرد.
شعرباف با اشاره به اهمیت محور پیاده 
در نهضت تعمیرات و نگهداری و ارجحیت 
بهسازی پیاده روها، افزود: تصاویر ارسالی 

ازسوی شهروندان در خصوص مشکالت 
تیم  و  گیرد  قرار  مدنظر  باید  نیز  شهر 
اولویت ها  براساس  را  کارش  عملیاتی 

انجام دهد.
پروژه های  لیست  اینکه  به  اشاره  با  وی 
است،  شده  اعالم  منطقه  هر  سال  پایان 
نگهداری  و  تعمیرات  نهضت  شد:  یادآور 
مناطق  فنی  پروژه های  از  متفاوت  کاماًل 
است و ما به جاهایی که بیشترین حرکت 
شهر  اصلی  مسیر  و  دارد  وجود  پیاده 
و  محسوب می شود، توجه ویژه ای داریم 

مشکالت آن ها را برطرف می کنیم.
را  شهر  ورودی های  کرمان،  شهردار 
ازجمله نقاط مهم و اثرگذار برشمرد و با 
از  لزوم جمع آوری خاک ونخاله  بر  تأکید 
بهسازی  کرد:  خاطرنشان  قسمت ها،  این 
با  الزم  اقدامات  انجام  »آزادی«،  میدان 
قائم)عج(«  »پردیسان  مدیریت  محوریت 
»شهید  خیابان  معبر  تعیین تکلیف  و 
پایان  در  الزم  اقدامات  جمله  از  تجلی« 

سال است.

و فضای  مدیرعامل سازمان سیما، منظر 
هرس  گفت:  کرمان  شهرداری  شهری  سبز 
به منظور  کرمان،  شهر  درختان  زمستانۀ 
جلوگیری از آلودگی  به آفات و تنظیم رشد 

مناسب درختان در حال انجام است.
با  علیزاده  یداهلل  کرمان آنالین،  گزارش  به 
اینکه عملیات هرس زمستانۀ درختان  بیان 
سال جاری  آذرماه  اواسط  از  کرمان  شهر 

آغاز شده است، افزود: این اقدام با همکاری 
کرمان  شهر  پنج گانۀ  مناطق  شهرداری های 

ادامه دارد.
و  درختان  هرس  کرد:  خاطرنشان  وی 
معابر،  در  موجود  مختلف  درختچه های 
پارک ها، بلوارها و رفیوژها در دستور کار قرار 

دارد.
فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  مدیرعامل 

هرس  به  کرمان،  شهرداری  شهری  سبز 
نابه جای  و  اضافه  جوش های  تنه  اصولی 
پاجوش ها،  هرس  درختچه ها،  و  درختان 
از  حاصل  جوش های  تنه  و  پاشنه  حذف 
و  همشهریان  از  برخی  غیراصولی  هرس 
خاطرنشان  و  اشاره  غیرمتخصص،  افراد 
از  اعم  معابر  مزاحم  شاخه های  حذف  کرد: 
و  درختان  رشد  تنظیم  سواره رو،  و  پیاده رو 

ترمیم  در حد مطلوب،  زینتی  درختچه های 
با  درختان  آسیب دیدۀ  قسمت های  برخی 
حذف شاخه های شکسته، خشک، خطرساز 

و آفت زده، از جملۀ این اقدامات است.
فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  مدیرعامل 
انجام  از  کرمان،  شهرداری  شهری  سبز 
جوپاری،  جاده  بزرگراه  در  هرس  عملیات 
»شریعتی«،  خیابان  دادبین«،  »شهید  بلوار 

»سجادیه«،  بلوار  »مدیریت«،  خیابان 
خیابان »هزارویکشب«، خیابان »امام جمعه« 
و شهرک »بانک صادرات« خبر داد و تصریح 
»مادر«،  پارک های  درختان  هرس  کرد: 
»شهید«، »شورا«، »مسافر«، »شهید باهنر« 
این  و  انجام شده  نیز  »قائم)عج(«  و جنگل 
اقدام همچنان در معابر شهر در حال انجام 

است.

شهردار منطقه سه کرمان، از خودکفایی 
برای  فصلی  گل وگیاه  تولید  در  منطقه  این 

سال جدید خبر داد.
سیدمرتضی  کرمان آنالین،  گزارش  به 
پیگیری  و  تالش  از  تشکر  ضمن  حسینی، 
واحد فضای سبز حوزۀ خدمات شهری منطقه 
سه در تولید گل های فصلی باکیفیت، گفت: 
در  شاسی  سه  کار،  ابتدای  در  خوشبختانه 
مجموعۀ تولید گل و گیاه شهرداری به این 
منطقه اختصاص یافت و زیر کشت گل های 

فصلی قرار گرفت.

به دست آمده  موفقیت های  به  اشاره  با  وی 
در تولید گل های فصلی، ادامه داد: در بازدید 
دیگر  و  شهرداری  خدمات شهری  معاونت 
از تولیدات این منطقه، پس  مدیران مربوط 
از اعالم رضایتمندی از این روند، بر تولیدات 
بیشتر و رسیدن به مرحلۀ خودکفایی کامل، 

تأکید شد.
این  در  افزود:  کرمان  سه  منطقه  شهردار 
خدمات شهری  معاونت  هماهنگی  با  راستا 
برای  دیگر  شاسی  دو  کرمان،  شهرداری 

تولیدات به منطقه سه اختصاص یافت.

شهردار منطقه سه شهر کرمان، از پیشرفت 
70 درصدی کار جهت افزایش تولیدات خبر 
گل های  تولید  در  منطقه  این  گفت:  و  داد 
فصلی جهت کاشت در سطح منطقه در طول 

سال به خودکفایی خواهد رسید.
بر  تالش مان  همۀ  کرد:  تصریح  حسینی 
این است که عالوه بر کاشت ساالنۀ گل های 
نیاز  امکان،  حد  تا  منطقه،  سطح  در  فصلی 
با توجه به درخواست آن ها  را  مناطق دیگر 
برای  اینکه  به  اشاره  با  وی  کنیم.  برطرف 
تومان  میلیون   100 حدود  گل وگیاه  تولید 

میزان  با  خوشبختانه  افزود:  شده،  هزینه 
برابر   15 تا   10 تولیدشده  فصلی  گل وگیاه 
این قیمت، در هزینه های خرید گل وگیاه در 

طول سال صرفه جویی شده است.
شهردار منطقه سه کرمان در بخش دیگری 
گل های  کاشت  به  خود،  صحبت های  از 
همیشه بهار و بنفشه در فضاهای سبز سطح 
منطقه سه ازجمله پارک »شهید مطهری«، 
بوستان  انتظامی«،  »شهدای  میدان 
و  »فیروزه«  بلوار  رفیوژهای  »خبرنگار«، 

»آیت اهلل صدوقی« اشاره کرد.

حسینی خاطرنشان کرد: در سال جدید، 
اطلسی  شامل  سه،  منطقه  تولیدات  انواع 
ایرانی و خارجی، آهار، جعفری کوکب کوهی 
ابری  و  نقره ای  ابری  آفتابی،  ناز  معمولی،  و 
منطقه  در سطح  بنفشه  و  همیشه بهار  آبی، 

کاشته می شود.
یکی  در  بذر  کاشت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
افزود:  است،  انجام  حال  در  نیز  از شاسی ها 
و  درخت  کاشت  شاهد  آینده،  سال های  در 
سطح  در  خودمان  تولیدی  درختچه های 

منطقه خواهیم بود.

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 
نتیجه رسیدن  به  با  اظهار کرد:  خانگی 
برای  بانکی  راه های  باز شدن  مذاکرات، 
پرداخت و تسهیل در تولید می توانیم در 
این حوزه شاهد رشد باشیم. حتی یک 
گام جلوتر می تواند به تاسیس خط های 

تولید جدید بینجامد.
محمدحسین اسالمیان در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد وضعیت 
نتیجه  به  صورت  در  خانگی  لوازم  بازار 
اظهار  برجام  احیای  مذاکرات  رسیدن 
کرد: بازار لوازم خانگی شامل دو دسته 
 ۸0 که  ایرانی  کاالهای  می شود،  کاال 
تامین  داخل  در  آنها  اولیه  مواد  درصد 
اولیه  مواد  از  هم  درصد   ۲0 و  شده 
وارداتی استفاده می شود؛ یک بخش هم 
اگر  نظرم  به  هستند.  وارداتی  کاالهای 
توافقی صورت بگیرد، اینگونه نیست که 
سریعا قیمت لوازم خانگی داخلی کاهش 

پیدا کند.
طول  زمانی  مدت  مسلما  افزود:  وی 
بتوانند  تولیدکنندگان  تا  می کشد 
قطعات و مواد اولیه مورد نیاز خود را به 
قیمت مناسب تر و باثبات تری خریداری 
کند. باید به تولیدکنندگان زمان داد تا 

بتوانند این مقدمات را مهیا کنند. گرچه 
زمان  مسلما  بانکی  مشکالت  حل  با 
و  خرید  برای  فعلی  شرایط  از  کمتری 

واردات قطعات و مواد اولیه نیاز است.
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 

عوامل  تحریم ها  جز  به  گفت:  خانگی 
قیمت   جهانی،  قیمت های  مانند  دیگر 
حمل و نقل و ... تاثیرگذار هستند اما با 
به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام 
درازمدت  در  تحریم ها  برداشته شدن  و 

پیدا  کاهش  اولیه  مواد  تامین  قیمت 
می توانند  نیز  تولیدکنندگان  و  کرده 
کاهش  را  تولیدی خود  کاالهای  قیمت 

دهند.
خانگی  لوازم  واردات  اینکه  افزود:  وی 

به  بستگی  نه  یا  شود  انجام  خارجی 
سیاست گذاری های کلی دارد اما احتماال 
برای رفع کسری در بازار و مازاد تقاضا 
واردات انجام شود. اما آنچه مسلم است 
با به نتیجه رسیدن مذاکرات، باز شدن 
راه های بانکی برای پرداخت و تسهیل در 
تولید می توانیم در این حوزه شاهد رشد 
باشیم. حتی با یک گام جلوتر می تواند به 

تاسیس خط های تولید جدید بینجامد.
لوازم  بازار  کرد:  خاطرنشان  اسالمیان 
خانگی در رکود سنگینی است. همچنان 
توزیع کنندگان  و  کارخانجات  انبارهای 
پر از کاال است و خریداری وجود ندارد. 
نبود  اول  مرحله  در  موضوع  این  علت 
هم  خریداران  اما  است  خرید  قدرت 
منتظر هستند تا در نتیجه این مذاکرات 

قیمت لوازم خانگی کاهش پیدا کند.
وی افزود: البته این مازاد عرضه باعث 
قیمت  چراکه  نمی شود  قیمت  کاهش 
است  ممکن  است،  مشخص  شده  تمام 
که تولیدکننده از سود خود کم کند اما 
هیچ کسی حاضر نیست کاالی خود را 
کمتر از قیمت تمام شده بفروشد. ضمن 
اینکه لوازم خانگی هم کاالیی نیست که 

تاریخ انقضا داشته باشد.

یادداشت: 

خیالی تازه
آرامشم را از تو می گیرم که 

نبستی.  من  روی  به  را  رویا  درهای  هستی. 
گاهی خیالی تازه در من می شکوفد تا در 
بهاران دلت دلداده باشم و در آخرین لحظه 
ی دنیا برای بار دیگر زندگی آماده باشم. در 
نکشیدم. زندگی حق  دنیا  از  خیالت دست 
من است و با تو می توان زندگی کرد اما بی 
تو هم باید نشست و انتظار آمدنت را کشید. 
گرچه دنیا درد دارد تو دوای تمام دردهایی. 
من کوچکم تو ولی بی انتهایی و برای به تو 
اشتیاق داشت. حتی غرورم را  باید  رسیدن 
جدی نگیر که فقط دستمایه ام برای فاصله 
گرفتن از آدم هایی است که مرا درک نمی 
عزیزتر  و  کنند  می  درک  هم  شاید  کنند. 
از من ضربه بخورند و  از آنند که بخواهم 
باید درامان باشند تو را آنقدر دوست دارم 
که مایلم خودم را از صحنه ی جهان پاک 
کنم تا فضا برای دلخوشی هایت باز باشد. 
دوست داشتن گاهی از شکل کلیشه خارج 
دور  همدیگر  از  که  کنیم  می  فکر  و  شده 
با  هنوز  من  و  نیست  اینگونه  ولی  ایم  شده 
خیال تو به باران می زنم و اهمیت نمی دهم 
را  باران  که دست در دست چه شخصیتی 
قدم می زنی و خش خش پاییز را رقم می 
با خیال تو آنقدر آرام می شوم که  زنی و 
درد هم نوشیدنی است و خورشید بوسیدنی 
عاقبت  باشد  سنگ  از  غصه  چند  هر  ست. 
با تو فردا دیدنی ست. من  پوسیدنی است. 
نشوی  خطی  خط  تو  که  کنم  می  سکوت 
جاری  تو  در  که  زنم  می  حرف  گاهی  و 
شوم چون به حریم اشتیاقت احتیاج دارم تا 
با یادت خستگی هایم را بخوابم و زمین و 
زمان را دوست بدارم. هر کسی از راه و به 
شیوه ی خودش زیست می کند من هم بی 
تو روزگار  با خیال  و  مشغولم  تو  به  تردید 
نیستم ولی  تشنه ی زیستن  می گذرانم من 
در یک  مرگ  اگر  آرامشم. حتی  تشنه ی 
آرامم  آنقدر  تو  با  باشد  ایستاده  ام  قدمی 
تو  دارند.  جریان  وقفه  بی  هایم  خنده  که 
دستمایه و سرمایه و سرسایه ی منی. با خیال 

تو پر از زندگی ام.
ای نازنین دنیا و فردایم تو هستی
بیمار هم باشم مداوایم تو هستی 

باران ببارد سایه می خواهم تو باشی
در راه غصه هرکجا پایم تو هستی 

به قلم
مهناز سعید
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به قلم 
حمید عسکری 

نگاهی به فیلم کمدی »احمق ها در دریا« به انگیزه سهم خیلی کمرنگ آثار کمدی در سبد کاالیی سینما و تلویزیون ایران؛

معجزه خنده!

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه در نظر دارد خدمات خردایش کلوخه سنگ آهک و دانه بندی در معدن آهک سرآسیاب خود را از طریق برگزاری 
مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت دریافت اسناد با معرفی نامه کتبی تا پایان وقت اداری روز شنبه 1400/11/30 به یکی از 

آدرسهای زیر مراجعه و یا از طریق مکاتبه با شرکت جهت دریافت اسناد از طریق آدرس ایمیل خود اقدام نمایند:
 1- کرمان –کیلومتر 18 کمربندی امام رضا )ع( – کارخانه پخت آهک و دولومیت ممرادکو – ساختمان اداری - واحد مالی و بازرگانی

2- تهران-شهرک غرب-بلوار خوردین-نبش خیابان بخشی-پالک8-برج دوبرال-برج آرمینه-طبقه اول-واحد 101-کد پستی1465953111-تلفن:88573874

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه در نظر دارد عملیات حفاری استخراجی معدن دولومیت کاظم آباد ممرادکو واقع در کرمان را از طریق برگزاری 
مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت دریافت اسناد با معرفی نامه کتبی تا پایان وقت اداری روز شنبه 1400/11/30 به یکی از 

آدرسهای زیر مراجعه و یا از طریق مکاتبه با شرکت جهت دریافت اسناد از طریق آدرس ایمیل خود اقدام نمایند:
1- کرمان –کیلومتر 18 کمربندی امام رضا )ع( – کارخانه پخت آهک و دولومیت ممرادکو – ساختمان اداری - واحد مالی و بازرگانی

2- تهران-شهرک غرب-بلوار خوردین-نبش خیابان بخشی-پالک8-برج دوبرال-برج آرمینه-طبقه اول-واحد 101-کد پستی1465953111-تلفن:88573874

مناقصه عمومی شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه

مناقصه عمومی شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه

گزارش »کرمان امروز« از برگزاری جشن 43 سالگی انقالب اسالمی و رژه خودروهای مردمی تحت پروتکل های بهداشتی:

حضور درمیدان به یاد مرد میدان
سرویس اجتماعی کرمان امروز

چهل و سومین حضور هم در کرمان جشن گرفته 
خیابان  در  مردمی  رنگ  پر  شاهد حضور  ما  و  شد 
های کرمان بودیم. خیابانهایی که متاسفانه امسال 
نیز به مانند سال گذشته قدم های مردمی را احساس 
نکرد و همه مجبور به برگزاری این راهپیمایی مهم 
به صورت خودرویی شدند. راهپیمایی خودرویی در 
22بهمن امسال اما بسیار دقیق تر و با برنامه ریزی 
در  زیرا  برگزار شد،  به سال گذشته  نسبت  بهتری 
این  در  بهداشتی  پروتکل  های  رعایت  گذشته  سال 
رویداد مهم اندکی با بی تجربگی همراه بود. امسال 
راهپیمایی  مسیر  هم  که  بودیم  شاهد  بسیاری  اما 
و  شده  ریزی  برنامه  خودروها  حضور  شیوه  هم  و 
انقالب  پیروزی  جشن  حال  هر  به  بود.  به سامان 
چشم  کوری  به  کرمان  در  اسالمی  شکوهمند 
دشمنان این کشور بسیار با شکوه برگزار شد و بار 
دیگر به جهانیان ثابت شد که مردم این کشور پشت 
به  پیام  این  دیروز  کنند.  نمی  خالی  را  انقالبشان 
این  مرزهای  پشت  هنوز  که  شد  مخابره  جهانیان 
ایستاده  عاشق  های  الله  نفوذناپذیر  سد  کشور 
آزادگی  برای  شهادت  آماده  اسالمی  امت  و  است 

سرزمینشان هستند.
در  بهمن   22 روز  خودرویی  رژه  در  مردم  دیروز 

با  آغازش  را طی کردند که  شهر کرمان مسیری 
بود.  سلیمانی  سپهبد  میدان  از  و  دلها  سردار  نام 
روز گذشته از ساعت 10 صبح راهپیمایی خودرویی 
بلوار  سابق(،  )پرواز  سلیمانی  سپهبد  میدان  از 
و  فرهنگیان  تقاطع  سمت  به  اسالمی  جمهوری 
بزرگراه امام رضا)ع( به سمت بلوار شهید عباسپور 
یافت  ادامه  کرمان  )ع( شهر  علی  امام  مصلی  تا  و 
که برای امنیت ترافیکی این مراسم در طول مسیر 
محدودیت هایی به صورت مقطعی قبل و بعد از این 
مسئوالن  شد.  اعمال  ترددها  مدیریت  برای  برنامه 
این مراسم حضور  نیز در  عالی رتبه استان کرمان 
داشتند و یک صدا بر حضور ارزشمند مردم تاکید 
ورزیدند. رییس کل دادگستری کرمان در این باره 
های  صحنه  در  مردم  حضور  گفت:  خبرنگاران  به 
مختلف به عنوان یک سرمایه ملی باید قدر دانسته 
شود و جمهوری اسالمی این ارزش را خوب درک 
ارج می  را  مردمی  رنگ  پر  این حضور  و  کند  می 
نهد. در این مراسم استاندار کرمان نیز دقایقی را با 
خبرنگاران کرمانی صحبت کرد و در سخنان خود با 
تبریک یوم اهلل 22بهمن، سالگرد غرورآفرین پیروزی 
دستاوردهای  تبیین  بر  اسالمی  انقالب  شکوهمند 
انقالب اسالمی تاکید کرد و گفت: حضور و پشتوانه 
از شاخص های جمهوری اسالمی است که  مردمی 
و  ملی  آیینهای  فجر،  دهه  آیین های  انتخابات،  در 
نمونه  سلیمانی  سردار  شهادت  سالگرد  و  مذهبی 
هایی از این حضور حماسی را شاهد بوده و هستیم.

تهیه  داگالس،  گوردون  کارگردان  دریا،  در  ها  احمق 
گیلبرت  لنگدون،  هری  نویسندگان:  روچ،  هال  کننده: 
پرت چارلی راجرز، موسیقی متن، ماروین هاتلی، لیروی 

شیلد.
 57 مدت   ... و  هاردی  الیور  لورل،  استن  بازیگران: 
داستان  خالصه  آمریکا.   1940 سال  محصول  دقیقه، 
فیلم: لورل و هاردی در یک کارخانه تولید برق مشغول 
به کار هستند. مدتی بعد هاردی تعادل روانی خودش 
را از دست داده و دچار بیماری عصبی به نام »بوق نزن 

فورمن« می شود.
اینکه  برای  هاردی  آقای  متخصص  پزشک  تجویز  به 
درمان بشود باید با یک قایق تفریحی عازم اقیانوس شده 
سالمتی  مطلق  استراحت  و  بز  تازه  شیر  نوشیدن  با  و 
کامل را به دست بیاورد. لورل و هاردی به توصیه پزشک 
عمل می کنند و کمی بعد با کرایه کردن یک قایق راهی 
استراحت هستند  آنها مشغول  اقیانوس می شوند.  دل 
که ناگهان سر و کله یک مجرم خطرناک پیدا می شود. 
این مجرم یک شب قبل از حرکت لورل و هاردی به طور 
مخفیانه و در حال فرار از دست پلیس در گوشه ای از 

قایق پنهان شده است.
کند  می  تمرین  سازش  با  لورل  استن  وقت  هر 
فورمن شده  نزن  بوق  بیماری  همان  دچار  الیورهاردی 

و به خاطر شدت عصبی شدنش دارای قدرت جسمی 
فراوانی هم می شود. باالخره با استفاده از همین ترفند 
خطرناک  مجرم  آن  شر  از  تا  شوند  می  موفق  آنها 
خودشان را برهانند و با از راه رسیدن پلیس همه چیز 
از  پلیس  رییس  که  وقتی  پایان  در  به خیر می گذرد. 
آن  پس  از  چگونه  که  کند  می  سوال  هاردی  و  لورل 
که  گوید  می  لورل  اند.  برآمده  فراری خطرناک  مجرم 
اینجوری و مشغول نواختن سازش می شود. در صحنه 
پایانی می بینیم که لباس های هاردی و رییس پلیس 
و هاردی  لورل  است.  و چهره هر دو زخمی  پاره شده 

دستبند به دست راهی زندان می شوند.
از  اعم  داستانی  و  نمایشی  آثار  متعدد  انواع  میان  در 
کوتاه  های  داستان  و  رمان  تلویزیون،  تئاتر،  سینما، 
و  ترین  جذاب  جزو  کمدی  و  طنز  گونه  بلند،  نیمه  و 
می  آنها محسوب  مهمترین  شاید  و  ترین  البته سخت 
گردد. همواره در آثار نمایشی خنداندن و شاداب کردن 
مخاطب کاری پیچیده و دشوار به حساب می آید که 
از دستان هر هنرمندی ساخته نیست و نیازمند داشتن 
خندیدن  است.  ای  ویژه  قدرت  و  توانمندی  استعداد، 
یکی از ضروری ترین و البته زیباترین رفتارهای موجود 

در آدمی است.
سینمای کمدی جزو موفق ترین گونه های ممکن به 
شمار می رود که به لحاظ جذب مخاطب و رونق گیشه 
درجه  از  نیز  اقتصادی  سودآوری  و  سرمایه  بازگشت  و 
العاده باالیی برخوردار است. به رغم همه  اهمیت فوق 
و  سینما  در  طنزآمیز  آثار  عرضه  و  تولید  جایگاه  اینها 
تلویزیون ایران در حداقل ممکن به سر برده و به ندرت 
شاهد جرقه و رونق در آن هستیم. خندیدن و خنداندن 

ثواب کامل و فضیلتی زیبا  بلکه  تنها مذموم نیست  نه 
به قول جمشید گرگین  به شدت مبرم است.  نیازی  و 
مجری برنامه سینمای کمدی که سالها قبل از تلویزیون 

پخش می شد: هر چهره ای با لبخند زیباتر است.
فیلم کمدی احمق ها در دریا یا نخاله ها در دریا جزو 
عالی ترین آثار طنز کارنامه پربار و موفق زوج کمدین 
بزرگ متعلق به دوران طالیی سینمای جهان یعنی لورل 
و هاردی به شمار رفته و آخرین همکاری مشترک آنها با 
هال روچ تهیه کننده موفق فیلمهای طنز تاریخ سینما 
بعد از چندین سال متوالی است. انگار آنها می دانسته 
اند که دیگر قرار نیست با یکدیگر همکاری کنند، پس 
تمام تجربه سالهای پیشین و فیلمهای گذشته را روی 

هم جمع کرده و یکجا منتقل کرده اند به این فیلم.
و  محور  گفتگو  ناب  کمدی  یک  دریا  در  ها  احمق 
اینکه  برای  است.  همزمان  طور  به  محور  موقعیت 
عصبی  حاد  بیماری  متوجه  تر  تمام  چه  هر  خوبی  به 
هاردی بشویم توسط فیلمنامه نویسان و کارگردان فیلم 
با حوادث پرشمار خنده داری مواجه هستیم که یکی 
از راه می رسند. طبق روال موجود در  از دیگری  پس 
خرابکاریها  اکثر  هم  اینجا  در  هاردی  و  لورل  فیلمهای 
توسط لورل ایجاد شده و او همواره مقصر اصلی به شمار 
می رود. اتفاقات از همان صحنه اول فیلم و در داخل 
کارگاه تولید بوق به وقوع می پیوندد. بوق های تولید 
جمع  یک  که  بینیم  می  و  بشوند  آزمایش  بد  یا  شده 
آنها  جزو  هم  هاردی  و  لورل  که  کارگران  از  فراوانی 
هستند به طور همزمان در بوق ها فوت کرده و صداهای 
بعد  لحظاتی  کنند.  ایجاد می  برهمی  درهم  و  ناهنجار 
هاردی دچار بیماری عصبی بوق نزن فورمن شده با داد 

و فریاد و به هم ریختن همه چیز عمال دیگر نمی تواند 
به کارش ادامه بدهد و عازم منزل می شود تا استراحت 
کند. البته قبل از ورود به فضای داخلی کارگاه نیز می 
بینیم که یک بیمار عصبی را به داخل یک آمبوالنس 
منتقل می نمایند. مشکالت از وقتی چند برابر می شوند 
او  و هاردی می شویم. در حالیکه  لورل  وارد خانه  که 
باید در یک فضای آرام به مداوای بیماری عصبی اش 
بپردازد، اما خرابکاری های ناخواسته لورل و اتفاقات پی 

در پی بعدی هاردی را عصبی تر می کنند.
در آپارتمان و مجتمع مسکونی محل زندگی لورل و 
چیز  همه  و  نیست  خودش  سرجای  چیز  هیچ  هاردی 
گاز  اجاق  های  شعله  است.  ریخته  بهم  و  قاطی  و  قر 
می  کار  جابجا  برق  کلیدهای  کنند  نمی  عمل  درست 
کنند درب یخچال را که باز می کنی صدای رادیو در می 
آید و رادیو کامال یخ زده و وظیفه یک یخچال را برعهده 
گرفته است. چند انفجار پی در پی توسط لورل به طور 
استاد موسیقی بحران  با آمدن  و  ایجاد شده  ناخواسته 
ها به نهایت می رسند. صحنه های ورود دکتر و اتفاقات 
پیرامونی اش و گرفتاری های هاردی و دردسرهایی که 
داخل  و  آموزش موسیقی  لورل در صحنه های  توسط 
احمق ها در دریا  ایجاد می کند لحظات کمدی  قایق 
اینکه  برای  نزدیک می کند. هاردی  اوج خودش  به  را 
یکنفر  با  باید  بدهد  کاهش  را  اش  عصبیت  از  بخشی 
گالویز بشود بنابراین لوله کش میانسال را انتخاب می 
کند که چشمهایش هم مشکل دارند. قبلش گوشی را 
برداشته و با تهدید به او می گوید چرا لوله های خانه 
ما رو قر و قاطی درست کردی. تو نباید لوله کش می 
شدی. لوله باید میومد تورو می کشید. بعد بالفاصله می 

رود تا به قول خودش حق او را بگذارد کف دستش اما 
چند لحظه بعد که برمی گردد، متوجه می شویم یک 
کتک مفصل خورده است. دردسرهای اصلی مربوط می 
شوند به صحنه های قایق و پیدا شدن سر و کله مجرم 

فراری خطرناکی که بی اجازه وارد شده است.
به خصوص در سکانس خوردن کفش و صابون به جای 
غذایی که لورل و هاردی دور از چشم جانی خطرناک 
اند که مجرم  اند و اصال هم نمی دانسته  مسلح پخته 
فراری دارد از جایی در باال آنها را نگاه می کند و حاال 
آنها مجبورند تا تمام غذای تقلبی را خودشان نوش جان 
نمایند. این صحنه به عمد شباهت کامال آشکاری دارد 
به پوتینی که چارلی چاپلین در فیلم زیبای جویندگان 
اثر  طال به جای غذا می خورد. احمق ها در دریا یک 
با  پایان شما را  تا  از اول  گرم کمدی زیبایی است که 
خودش همراه و جذب کرده و به مفهوم واقعی از خنده 
روده برتان می کند. اگر تمایل پیدا کردید که فیلم را 
تماشا نمایید حتما به دو سه نکته توجه نمایید. نسخه 
سیاه و سفید پنجاه  و هفت دقیقه ای مورد نظر هست 
نه آن نسخه رنگی که مدتی است دست به دست می 
نه  پیشنهاد می شود  قدیمی  دوبله شده  نسخه  گردد. 
فیلمی که در سالهای اخیر مجددا صداگذاری و دوبله 
شده است. تماشای نسخه اصلی با صدای اصلی اش را 
زنده  این صدای جذاب  کنم چون  نمی  پیشنهاد  اصال 
کیانی  کنعان  و  هاردی  جای  به  مقبلی  اهلل  عزت  یاد 
باالی درصد کمدی  به حجم  لورل هست که  به جای 
فراوانی کرده  فیلم کمک  لحظات  دارتر شدن  و خنده 
است. تماشای این نسخه فیلم احمق در دریا را پیشنهاد 

می نمایم.

چهل و سومین جشن پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران روز گذشته در حالی برگزار شد که کرونا هنوز مردم جهان و ایران را 
تهدید می کند و این تهدید باعث شد که مسئوالن کشور مراسم امسال را برای حفظ سالمت مردم به صورت رژه خودرویی برگزار 
کنند. مردم نیز با حضور در خودروهای خود و با پیوستن به کمپین »هر خودرو یک پرچم« بار دیگر با وجود محدودیت های موجود 
و با وجود نابسامانی هایی که سالهای اخیر در کشور تحمل کرده اند بازهم پای اقتدار نظام ایستادند و با حضور خود بار دیگر این پیام 
را به جهانیان مخابره کردند که هنوز پشت مرزهای این کشور سد نفوذناپذیر الله های عاشق ایستاده است و امت اسالمی آماده 

شهادت برای آزادگی سرزمینشان هستند
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