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مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان:

در سیل و آبگرفتگی های اخیر در استان 
به بیش از 20 هزار نفر امداد رسانی شد

ضرب المثل های کرمانی 

نوشتاری 

درباره زندگی  و آثار 

شیخ محمود شبستری

یادداشتی به بهانه گذر از سالروز
 درگذشت فاطمه جهانگرد ؛

ستاره سیاه پوش
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مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان:

 واحدهای تولیدی استان 70درصد 

زیر ظرفیت اسمی کار می کنند

گاه سازی شفاف رسانه ای؛ کرمان و لزوم آ گزارش »کرمان امروز« از آمار و وضعیت بیماری ایدز در 

متن کامل در صفحه سوم

 خــط قــرمــز  نداریــم
   آنگونه که کارشناس فعال در زمینه بیماری ایدز در دانشگاه علوم پزشکی کرمان می گوید؛ بیشترین روش انتقال ویروس اچ آی وی در کرمان همچنان از طریق  تزریق است، اما انتقال از طریق روابط 
جنسی در حال نزدیک شدن به آمار تزریق است. در این میان تنها رسانه ها هستند که می توانند با شفاف سازی درباره این بیماری مهلک و کشنده با مردم سخن بگویند زیرا برای آگاه سازی جامعه از خطر 

باید از خط قرمزها نیز عبور کرد!

متن در صفحه هشتم

 صفحه  سوم

یادداشتی به مناسبت برپایی 
نمایشگاه بزرگ کتاب 

غم این خفته چند! 

صفحات ششم و هفتم 

  ایران چهارمین کشور سیل خیز دنیا
  نزاع خانوادگی سه نفر را به کام مرگ کشاند

 خطای ترامپ در آزمون تازه ایران
 دستگیری افرادی که به صورت خانوادگی قاچاق می کردند

 افتتاح باشگاه بازی و ورزش کودکان در شهربابک
 تحویل تمامی خودروهای  پیش فروش شده تا آخر مهرماه

  شکار یک قالده گرگ توسط فرد متخلف در جیرفت
  معرفی نفرات برتر رقابت های تکواندو شرق استان کرمان

 وجود ۱۱۰ هزار ورزشکار سازمان یافته در استان کرمان

اخبار ایران، جهان و حوادث:

گزارش اختصاصی »کرمان امروز«
 از برگزاری »شب کمانچه نوازی

 استاد اردشیر کامکار« 
به همت انجمن نغمه ماندگار؛
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اخبار استان

شهردار کرمان از برگزاری جشن بزرگ ویژه کارگران شهرداری کرمان 
در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: در این مراسم از کارگران نمونه 

تجلیل می شود.
و  پاکبانان  در جمع  زاده  عالم  مهران  سید  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 

جمعی از مدیران شهرداری کرمان با بیان اینکه در هفته زمین پاک و 
روز نخست هفته کار و کارگر قرار داریم که باید از زحمات این عزیزان 
که برای نظافت و تمیزی شهر تالش می کنند، تقدیر کرد، ادامه داد: 

کارگران بخش قابل توجهی از بدنه شهرداری را تشکیل می دهند.
زیست  محیط  و  شهر  پاکیزگی  برای  پاکبانان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شهری زحمات فراوانی می کشند که قابل تقدیر است، اظهار کرد: اما 
شرایط ایده آل زمانی محقق می شود که هر کدام از ما به عنوان یک 
فرد در جامعه به مسئولیت خود در قبال محافظت از طبیعت و محیط 

زیست و پاکیزه نگه داشتن زمین درست عمل کنیم.
محل  در  پاکبانان  جمع  در  حضور  انعکاس  گفت:   کرمان  شهردار 
بدانند که  باعث می شود که جامعه کارگری  آنها  از  تقدیر  کارشان و 
همیشه به یادشان و قدردان زحماتشان هستیم و شرایطشان را درک 

می کنیم.
سید مهران عالم زاده با اشاره به اینکه مسافرانی که در طول سال به 

خصوص ایام نوروز به کرمان سفر کردند، آنچه برایشان مهم بود و 
به آن اشاره داشتند، تمیزی و نظافت شهر و جمع آوری زباله ها بود 
که آن را مدیون تالش های شبانه روزی پاکبانان و کارگران شهرداری 
می دانیم، اضافه کرد: این تالش ها سبب شده است همیشه شهر کرمان 
داشته  مناسبی  و  مطلوب  شرایط  شهری  محیط  پاکیزگی  لحاظ  به 
باشد.وی افزود: امیدوارم همه شهروندان نجیب کرمانی نیز در زمینه 

پاکیزه نگه داشتن محیط شهری با شهرداری کرمان همراهی کنند.
شهردار کرمان در بخش دیگری از صحبت های خود از برگزاری جشن 
بزرگ ویژه کارگران شهرداری به زودی خبر داد و افزود: طی سنوات 

گذشته از کارگران نمونه در چهار منطقه شهری تجلیل خواهد شد.
گفتنی است در این مراسم شهردار کرمان ضمن گفتگو با پاکبانان و 
کسب اطالع از مسائل و مشکالت این قشر خدوم و زحمت کش، با 
اهدای گل و شیرینی از تالش های شبانه روزی ایشان تقدیر و تشکر 

کرد.

شهردار کرمان خبر داد:

برگزاری جشن بزرگ ویژه کارگران شهرداری کرمان

خبر
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان:

در سیل و آبگرفتگی های 
اخیر در استان به بیش از

 20 هزار نفر امداد رسانی شد

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان از امدادرسانی به بیش از 20 هزار 
تن در سیل و آبگرفتگی های اخیر در طی 4 ماه گذشته در سطح استان توسط 

این جمعیت خبر داد.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، »رضا فالح« با اعالم این خبر بیان کرد: 4 هزار 
و 426 خانوار در طی چهار ماه گذشته در بیش از 95 شهر، روستا و محورهای 

مواصالتی در بارندگی های اخیر دچار حادثه شدند.
افزود:  شدند،  آبگرفتگی  و  سیل  درگیر  شهرستان   19 اینکه  به  اشاره  با  وی 
استان  سطح  در  احمر  هالل  جمعیت  امدادی  نیروهای  توسط  نفر  هزار   20

امدادرسانی شده اند و 666 نفر نیز اسکان یافته اند.
و  ها  تیم  حضور  به  ادامه  در  کرمان  استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
نیروهای عملیاتی در امر کمک رسانی به آسیب دیدگان از سیل اشاره کرد و 
گفت: 152 تیم در قالب 601 نیروی عملیاتی توسط 143 دستگاه آمبوالنس، 
این عملیات حضور  خودروی نجات، خودروی کمک دار سبک و سنگین در 

یافتند.
وی با اشاره به بکارگیری یک فروند بالگرد در طی 2 عملیات امدادهوایی در 
شهرستان های رودبارجنوب و شهداد که دچار سیل و آبگرفتگی شده بودند، 
افزود: مدادگران و نجاتگران جمعیت هالل احمر توسط 30 دستگاه موتور پمپ 

لجن کش موفق به تخلیه آب از منازل و سطح شهرها شدند. 
سیل  از  دیدگان  آسیب  به  امدادی  اقالم  توزیع  به  اشاره  با  پایان  در  فالح 
خاطرنشان کرد: 2 هزار و 585 تخته پتو، یک هزار و 743 تخته موکت، 4 هزار 
و 828 کیلوگرم نایلون، 3 هزار و 773 بسته غذایی، 2 هزار و 181 بطری آب 
معدنی، یک هزار و 664 قوطی کنسروجات، یک هزار و 22 قرص نان، 3 هزار 
و 673 کیلوگرم برنج و سایر اقالم زیستی، پوشاک و ... در مناطق آسیب دیده 

از سیل توزیع شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان  کرمان خبر داد:

صدور بیش از 683 هزار سند 
مالکیت تک برگ در استان

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان کرمان گفت: تاکنون بیش از 683 هزار 
سند مالکیت تک برگ )کاداستری( در استان صادر شده است.

به گزارش ایسنا منطقه کویر، »رضا طالبی زاده« در گردهمایی روسای ادارات 
ثبت سراسر استان با بیان اینکه تاکنون بیش از 683 هزار سند مالکیت تک 
برگ )کاداستری( در استان صادر شده، گفت:اسناد مالکیت رسمی باید جایگاه 
ویژه خود را که قانونگذار پیش بینی کرده پیدا کنند و رجحان این اسناد نسبت 

به اسناد عادی در دعاوی کیفری و حقوقی مد نظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه قوانین ثبتی و مدنی جایگاه ویژه ای برای اسناد رسمی قائل 
شده و در صورت صحت تنظیم اسناد مالکیت رسمی، نمی توان آنها را مورد 
تردید و انکار قرار داد، اظهار کرد: اسناد عادی به لحاظ شرایط تنظیم و اینکه 
شخص می تواند نسبت به آنها ادعای جعل یا تردید و یا انکار داشته باشد از 
مردم خواست معامالت خود را با حضور در دفترخانه های اسناد رسمی بصورت 

رسمی تنظیم نمایند.
طالبی زاده با بیان تدابیر صورت گرفته در خصوص حفظ اسناد مالکیت مردم 
و دولت بیان کرد: با استفاده از بایگانی های مستحکم و مکانیزه و سامانه اعالم 
ثبتی و مستندات مالکیت مردم در شرایط  پرونده های  اطفاء حریق کلیه  و 

مطلوبی نگهداری می شود.
مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان با اشاره به اینکه در صورت بروز 
هر گونه حادثه برای پرونده های ثبتی، نسخه الکترونیکی پرونده ها موجود 
است، گفت: با اسکن و آرشیو الکترونیک بیش از 620 هزار پرونده مشتمل بر 
24 میلیون برگ سرعت خدمت رسانی به مردم شریف استان تسریع یافته و 
نگرانی ها در زمینه سرقت پرونده ها و جعل اوراق ثبتی کاهش یافته است و 
ان شاء اهلل تا پایان سال جاری تمامی پرونده های ثبتی در سطح استان اسکن 

و آرشیو الکترونیکی خواهند شد.
و  استان  ثبت  وسیله  به  توجه  قابل  اعتبارات  از جذب  ابراز خرسندی  با  وی 
در سال جاری ساختمان های جدید  کرد:  اعالم  عمرانی  های  پروژه  تکمیل 
به  بهتری  تا در شرایط  افتتاح می شوند  ارزوئیه  انار و  ادارات ثبت  التاسیس 

مردم این شهرستان ها خدمت رسانی انجام شود.
طالبی زاده در ادامه با تشکر از مسئولین و کارکنان ادارات ثبت اسناد استان 
خطاب به روسای ادارات ثبت اسناد و امالک استان صرفه جویی در هزینه ها، 
پرهیز از مکاتبات غیر ضروری، نظارت بر عملکرد کارکنان و ارشاد و آموزش 
کارکنان را از جمله مواردی دانست که روسای ادارات باید همواره در امور کاری 

به آن توجه داشته باشند.
گفتنی است در پایان این گردهمایی از علی رحمانی، رئیس اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرستان رودبار جنوب به لحاظ عملکرد مطلوب در اجرای سیاست 

های سازمان به عنوان مدیر برتر در سال 97 قدردانی شد.

آموزش

 دانش آموزان 

کرمانی

 در خصوص 

تفکیک زباله
شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
مورد  در  دانش آموز   ۷۹۰ آموزش  از  کرمان، 
و  روز  سه  طی  مبداء  از  زباله  تفکیک  چگونگی 

به مناسبت هفته جهانی »زمین پاک« خبر داد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار   گزارش  به 
مدیرعامل  قربانی،  محمدرضا  جوان،  خبرنگاران 
سازمان مدیریت پسماند شهرداریکرمان گفت: با 
دانش   ۴۰۰ حدود  پرورش  و  آموزش  هماهنگی 
امام  دخترانه  مدرسه  )دو  مدرسه  چهار  از  آموز 
پسرانه  دو مدرسه  و  ولی عصر)عج(  و  هادی)ع( 

شهرداری و معلم( تحت آموزش قرار گرفتند.
زمینه  در  آموزش ها  تمامی  اظهارکرد:  قربانی 
پسماند و چگونگی تفکیک زباله از مبداء در قالب 
نمایش عروسکی و در محل فرهنگسرای کوثر به 

دانش آموزان ارایه شده است.
شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  عامل  مدیر 
کرمان در ادامه از برنامه ی آموزشی تفکیک زباله 
از مبداء در فرهنگ سرای قمر بنی هاشم خبر داد 
و گفت: در روز های شنبه و یک شنبه نیز دانش 
این فرهنگسرا تحت  آموزان مدارس مختلف در 

آموزش قرار می گیرند

مدیرکل بیمه سالمت استان خبر داد:

استفاده روزانه 21 هزار نفر از مردم استان از دفترچه بیمه
ارتقاء  گفت:  کرمان  استان  سالمت  بیمه  مدیرکل 
دغدغه  حوزه سالمت  در  مردم  عمومی  دانش  سطح 

بزرگی برای ماست.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، دکتر»محمد جعفری« 
اظهار  هفته سالمت  به  اشاره  با  در جمع خبرنگاران 
بهداشتی  »خدمات  سالمت  هفته  امسال  شعار  کرد: 
سالمت«  خدمات  همگانی  پوشش  برای  راهی  اولیه 

اعالم شده است.
چتر  که  است  این  پی  در  نامگذاری  این  افزود:  وی 
پوشش خدمات سالمت را در حوزه های مختلف در 
تامین مالی  تامین منابع،  قالب چهار کارکرد تولیت، 
و ارائه خدمات پزشکی را به گونه ای انجام بدهد که 
و  مناسب  دهی  پاسخ  سالمت،  نظام  کارآیی  موجب 

عادالنه تر شدن خدمات بهداشت و درمان بشود.
سطح  به  سالمت  در  عدالت  کرد:  تصریح  جعفری 
خدمات  به  فرهنگی(  و  مالی  )فیزیکی،  دسترسی 
این  کنیم  تالش  باید  همه  و  گردد  برمی  سالمت 
تا فکر کنیم چتر  بگیرد  سه سطح دسترسی صورت 

خدمات سالمت بر همه آحاد مردم باز است.
یکی  اینکه  جهت  به  بیمه  حوزه  در  کرد:  بیان  وی 
به  است،  مالی  تامین  سالمت  نظام  کارکرد  چهار  از 

پررنگ  بسیار  مردم  درمان  در  بیمه  نقش  دلیل  این 
و کلیدی است.

در  کرد:  اظهار  کرمان  استان  سالمت  بیمه  مدیرکل 
سطح استان کرمان می توانیم ادعا کنیم فردی فاقد 
پوشش بیمه ای وجود ندارد و آحاد مردم استان در 
پوشش صندوق های بیمه ای مختلف حداقل از یک 

نوع دفترچه بیمه بهره مند هستند.
وی افزود: اداره کل بیمه سالمت استان کرمان با بیش 
از یک میلیون و 850 هزار نفر جمعیت تحت پوشش 
در استان کرمان، روزانه شاهد استفاده 21 هزار نفر از 

مردم استان از دفترچه بیمه است.
جعفری ادامه داد: روزانه بیش از یک میلیارد و 700 
خرید  در  سالمت  بیمه  مالی  تعهد  تومان  میلیون 

خدمات برای بیماران استان است.
در  کرد:  تصریح  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
9 هدف  قالب  در  برنامه   76 با  داریم  قصد  سال 98 
استراتژیک، دکترین سازمانی را به گونه ای در جامعه 
سالمت  های  شاخص  ارتقاء  شاهد  که  کنیم  پیاده 

محوری، حفاظت مالی و دسترسی عادالنه باشیم.
در  کرد:  بیان  کرمان  استان  سالمت  بیمه  مدیرکل 
تفاهمنامه  قالب  در  و  توسعه  ششم  برنامه  راستای 

ارائه  به منظور یکسان سازی  امداد کشور  با کمیته 
امداد  کمیته  مددجویان  مردم،  به  پزشکی  خدمات 
از ابتدای امسال به جمعیت بیمه شده سازمان بیمه 
درمانی  و  ای  بیمه  خدمات  و  شدند  افزوده  سالمت 
نویسی  نسخه  شکل  به  و  ارجاع  نظام  قالب  در  را 
با دسترسی ساده در شهرهای مختلف  و  الکترونیک 
سالمت  بیمه  سازمان  ضوابط  طبق  کرمان  استان 
امسال 35  فروردین  ابتدای  از  دریافت می کنند که 
بیمه  به  استان  امداد  کمیته  مددجویان  از  نفر  هزار 

شدگان ما اضافه شدند.
وی افزود: یکی از برنامه های سال 98 اصالح الگوهای 
ارتقاء سطح سواد سالمت  رفتاری و سبک زندگی و 

مردم است.
جعفری اظهار کرد: به نظر می رسد همچنان بزرگ 
صحیح  استفاده  در  آگاهی  عدم  مردم،  چالش  ترین 
از خدمات بهداشتی، درمانی و یا بیمه ای در هنگام 
دانش  ضعف  این  گرچه  است.  بیماری  با  مواجهه 
عمومی دو وجهی است که یک وجه از سوی تولیت 

نظام سالمت و یک وجه از سوی مردم است.
وی تصریح کرد: ارتقاء سطح دانش عمومی مردم در 

حوزه سالمت دغدغه بزرگی برای ماست.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان:

واحدهایتولیدیاستان70درصدزیرظرفیتاسمیکارمیکنند
 مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان با بیان 
اینکه حدود 70 درصد واحدهای ما زیر ظرفیت اسمی خود 
کار می کنند گفت: 15 درصد واحدهایی که در شهرک های 
صنعتی استان کرمان به بهره برداری رسیدند تعطیل شده اند.

مجید غفاری در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در کرمان، با 
اشاره به اینکه بخش اعظمی از صنایع صنایع کوچک ما در 
استان کرمان در شهرک های صنعتی استقرار دارند اظهار 
داشت: در بحث رونق تولید و وظایف شرکت شهرک های 

صنعتی در این زمینه را می توان در دو حوزه بررسی کرد.
وی با بیان اینکه نخستین حوزه وظایف شرکت شهرک های 
صنعتی، حوزه فعالیت های سخت افزاری و ایجاد شهرک  و 
انجام  برای  تولیدی  واحدهای  گفت:  است  صنعتی  ناحیه 
فعالیت های خود نیازمند وجود زیرساخت هایی هستند که 
فرآیند کار باید به گونه ای باشد که در شهرک های صنعتی 

با این مشکالت روبه رو نشوند.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان با اشاره 
به اینکه در استان کرمان 43 شهرک و ناحیه صنعتی وجود 
دارد افزود: در هر شهرستان ما به طور قطع یک شهرک و 
ناحیه صنعتی برای استقرار واحدهای تولیدی وجود دارد که 

زیرساخت های الزم در آن تامین شده است.
وی با بیان اینکه از 43 شهرک صنعتی استان 42 شهرک 
در حال بهره برداری بوده و به صورت دولتی اداره می شوند 
گفت: در سال های اخیر مجوز احداث چند شهرک صنعتی 
به  هم  آنها  از  یکی  که  شده  صادر  استان  در  خصوصی 

بهره برداری رسیده است. 
شرکت  وظایف  دیگر  حوزه  اینکه  به  اشاره  با  غفاری   
کرد:  بیان  است  نرم افزاری  حوزه  صنعتی،  شهرک های 
کارهای نرم افزاری کار اصلی مجموعه شرکت شهرک ها در 
راستای رونق تولید و حمایت و تقویت صنایع کوچک در 

این حوزه است.

در  ما  تولیدی  واحدهای  از  برخی  اینکه  بیان  با  وی 
فعالیت  خود  اسمی  ظرفیت  زیر  صنعتی  شهرک های 
می کنند و این واقعیتی است که در این حوزه وجود دارد 
و باید عارضه یابی شود افزود: در شرکت شهرک های صنعتی 
کرمان یک مرکز کسب و کار به وجود آمده که مشاوران 
جوان و متخصص کرمانی در رشته های مختلف بیمه، مالی، 
اداری، فرآیند تولید و ... مستقر هستند و این مشاوران به 
مراکز صنعتی مراجعه کرده و بعد از عاضه یابی پروژه بهبود 

برای واحد صنعتی تعریف می کنند.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان با اشاره 
به اینکه عارضه یابی واحدهای صنعتی به رسیدن این واحدها 
به ظرفیت واقعی آنها کمک می کند بیان کرد: در کنار آن 
شناسایی  و  آموزش  صنعتی،  واحدهای  بازار  مشکل  برای 
شده  تعریف  پروژه هایی  هم  واحدها  این  فناوری  نیازهای 

است.
وی با بیان اینکه حدود 70 درصد واحدهای ما زیر ظرفیت 
بین واحدهای  این میزان در  اسمی خود کار می کنند که 
مختلف متفاوت بوده و می تواند از زیر 90 درصد تا زیر 50 
درصد   15 ما  صنعتی  شهرک های  در  گفت:  باشد  درصد 
که  شدند  تعطیل  رسیدند  بهره برداری  به  که  واحدهایی 
دالیل متفاوتی چون تغییر تکنولوژی، تغییر سلیقه مردم، 

بازار و ... را شامل می شود.
غفاری با اشاره به اینکه صنعت، معدن و تجارت استان برای 
احیاء این واحدها برنامه هایی را در دستور کار دارد که سال 
گذشته در این راستا 30 واحد تولیدی از طرق مختلف احیاء 
شده و به چرخه تولید برگشتند افزود: در تالش هستیم تا 
در سال جدید با افزایش میزان ظرفیت واحدهای موجود، 
راه اندازی واحدهای جدید و احیاء واحدهای تولیدی تعطیل 
استان شاهد رونق تولید و اشتغالزایی جدید در استان باشیم.

فن بازار  دانش بنیان،  واحدهای  بحث  در  اینکه  بیان  با  وی 

منطقه ای استان را داریم که دو کار مهم را انجام می دهد 
را  تولیدی  واحد  فناورانه  نیازهای  فن بازار  این  کرد:  عنوان 
شناسایی و از طریق فن بازار دیگر استان ها این نیازها را به 

اشتراک می گذارد.
بیان  کرمان  استان  عامل شرکت شهرکهای صنعتی  مدیر 
کرد: فن بازارها ایداه هایی را که امکان تجاری سازی آنها برای 
صاحب ایده وجود ندارند را از طریق ارتباط با سرمایه گذاران 

به فعل تبدیل کرده و به یک فرآیند تولیدی می رساند.
وی با اشاره به اینکه ایجاد شرکت های مدیریت صادرات از 
مهمترین برنامه های ما در سال جاریست که با همکاری اداره 
کل صنعت، معدن وتجارت و اتاق بازرگانی در دستورکار قرار 
دارد گفت: این شرکت ها باید بازارهای هدف دیگر کشورها 
آموزش  و  کرده  شناسایی  را  همسایه  کشورهای  ویژه  به 
واحدها برای اینکه محصول صادراتی خود را به چه کیفیتی 

ارائه دهند را برعهده دارد.

بدین وسیله به اطالع می رساند به موجب مدارک تسلیمی از سوی انجمن مذکور 
اسامی و سمت هر یک از اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسان که از 
تاریخ 97/11/25 به مدت سه سال و بازرسان به مدت دو سال انتخاب شده اند به 

شرح ذیل می باشد. 
1- علی جواهری - رئیس هیأت مدیره و دبیر 

2- بتول علینژاد رنجبر- نائب رئیس 3- عباس رضایی - خزانه دار 
4- حسین زین الدینی - زهرا شهسواری نسب - علی البدل هیأت مدیره 

5- فاطمه کاظم زاده ارجاس - بازرس اصلی 
6- بهاره معین وزیری - بازرس علی البدل 

ضمنا مطابق ماده 22 اساسنامه، کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار با امضای مشترک 
رئیس هیأت مدیره یا دبیر و خزانه دار ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود. 

رضا اسماعیلی - مدیرکل 

شرکت عمران و مسکن سازان استان کرمان درنظر دارد تعداد محدودی 
از آپارتمانهای 2 خوابه و 3 خوابه پروژه ترنج 1 واقع در شهرک غدیر، 
بولوار غدیر 1 بولوار شقایق نبش شقایق 8 را به افراد واجد شرایط 
واگذار نماید.جهت کسب اطالعات بیشتر در روزهای اداری از ساعت 9 
الی 13 با شماره تلفنهای 6 و32266895 -034 تماس و یا به آدرس 
میدان بسیج خیابان شهید کامیاب - شهید کامیاب 2- مجتمع آفتاب 

بلوک 4 طبقه 3 واحد 11 مراجعه نمایند.

آگهی انتخابات مسئوالن انجمن صنفی 
کارفرمایی نمایندگان بیمه البرز استان کرمان 

پیش فروش آپارتمانهای مجتمع ترنج 1

قلیان؛ 
نقطه 

شروع 
اعتیاد!
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یادداشتی به مناسبت برپایی 

کتاب  نمایشگاه بزرگ 

غم این خفته چند! 
سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در 
هزار  سیصد  با  داخلی  ناشر   2398 آمار  است.  راه 
رونمایی  و  خارجی  ناشر  هشتصد  و  کتاب  عنوان 
فقر  به  تواند  نمی  هرگز  مقامات  لبخند  و  پوستر  از 
چهل  این  در  اگر  دهد.  پایان  کتابخوانی  و  مطالعه 
از آرزوهای روزنامه های هوادار کتاب و  سال یکی 
باز هم دل آدم  بود  یافته  امروز تحقق  حتی کرمان 
کتابخانه  و  است  رفته  فروش  چقدر  که  آمارها  به 
آمارها هرگز  بود.  اند خوش  اول شده  ها کدام یک 
گویای واقعیت نیست. یک روز به کتابخانه عمومی 
شهرستان ها بروید و فهرست کتابهای درخواستی 
بدبختانه نسل  بفهمید.  را  آمار  تا معنی  را بخوانید 
خواندن  ندارند.  عنایتی  رمان  و  داستان  به  امروز 
هنوز  کوتاه  داستان  دانند.  می  گیر  وقت  را  رمان 
رمق کمی دارد اما داستان های کوتاه صادق هدایت 
 . بخوانید  دقت  با  را  چخوف  کوتاه  های  داستان  و 
خواننده باید در تنهایی بخواند و بغض کند و بپرسد 
تا  کند  می  سقوط  انسان  یک  چرا  ولگرد  سگ  در 
سگی را برای سرقت گردن بند نوازش کند و چخوف 
توان  می  که  است  ها  داستان  در  اش  زده  غم  نگاه 

زندگی را شناخت ....
آیا غم این خفته ماندنی است آیا نمایشگاه امسال 

باعث تغییر می شود؟

به قلم چماه 
کوهبنانی 

یادداشت های 

گاه و بی گاه

بنر 
هر روز راهپیمایی می کنم و خواندن تابلو و بنرهای روی 
می  انجام  که  است  کاری  راهپیمایی  هنگام  دیوار  و  در 
دهم و با این کار هم شعف و قوت چشمهایم را محک 
می زنم و هم بر دانسته هایم افزوده می شود. امروز که 
به روال هر روز شروع  نهادم و  به خیابان  پا  طبق معمول 
گوشت  فروش  مغازه  یک  جلوی  بنر  کردم  خواندن  به 
توجه ام را جلب کرد و لحظاتی بعد سوی چشمانم رفت 
با شنیدن صدای جوانی که می  تا  نفهمیدم  و دیگر هیچ 
گفت آب قند بیاورید و جوان دیگری هم شتابان آب به 
صورتم می پاشید چشمهایم باز شد و دور و برم جماعتی 
دیدم جمع شده و هر یک که با دلسوزی سعی می کرد 
کاری برایم انجام دهد. بعد از آنکه چشمهایم کامال باز 
شد دوباره نگاهم به همان بنر افتاد و با دست آن را نشان 
دادم و با لکنت زبان از یکی از جوانها خواستم تا بلند آن 
را بخواند و او خواند گوشت گرم فالن قدر هزارتومان 
در این جا کمی آرام گرفتم ولی برای اطمینان دوباره به 

دیگری گفتم درست بخوان َگرم یا ِگَرم!

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

گزارش »کرمان امروز« از آمار و وضعیت بیماری ایدز در کرمان و لزوم آگاه سازی شفاف رسانه ای؛

 خط قرمز نداریم

اشاره:
از زمان تشخیص اولین مورد ابتال به ایدز، تا کنون حدود 
7 میلیون نفر  به این عارضه مبتال شده اند و 35 میلیون 
نفر بر اثر ایدز و بیماری های مرتبط با آن جان خود را از 
دست داده اند اما اثرات گسترش اچ آی وی تنها در مرگ و 

میر افراد خالصه نمی شود. 
کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  ایدز  کارشناس  که  آنگونه 
می گوید؛ بیشترین نوع انتقال ویروس اچ آی وی در کرمان 
نشان می دهد که هنوز تزریق در ترند باالتری قرار دارد اما 
انتقال از طریق روابط جنسی در حال نزدیک شدن  به این 
آمار است. در همین زمینه و به مناسبت قرار گرفتن در 
هفته سالمت گزارشی تهیه شده که در ادامه قابل مطالعه 

است.
مبتالیان ایدز در ایران

وزارت  سوی  از  شده  اعالم  آمارهای  آخرین  اساس  بر 
ایدز  به  مبتال   ایران  در  نفر  هزار   27 از  بیش  بهداشت  
هستند اما پژوهش های علمی در دنیا نشان داده است که 
همیشه آمارهای واقعی مبتالیان  به ایدز در کشورها باید 
چهار  برابر آمارهای رسمی و شناسایی ارزیابی شود یعنی 
شمار واقعی مبتالیان  به این بیماری  در کشورمان احتماال 

بیش از 100 هزار نفر باشد.
شایع ترین الگوی انتقال ایدزدر ایران 

از  ایران هنوز استفاده  ایدز در  انتقال  الگوی  شایع ترین 
سرنگ مشترک در تزریق مواد مخدر است و شیوه انتقال از 
طریق رابطه جنسی  در رتبه دوم فراوانی قرار دارد. ویروس 
اچ آی وی همچنین از مادر آلوده به جنین داخل رحمش  
یا کودکی که از شیرش تغذیه می کند، منتقل می شود و از 

خون و فراورده های خونی نیز قابل انتقال است.
شیوع ایدز بر اساس گزارش اخیر وزارت بهداشت، در گروه 
کودکان کار و خیابان در کشورمان، حدود ۴.5 درصد است 
اما آمار کشوری شیوع ایدز، یک دهم درصد است که یعنی 

میزان ابتال به ایدز در کودکان کار و خیابان، ۴5 برابر سایر 
افراد جامعه است. این آمار بر مبنای پژوهشی است که دو 
سال پیش در کشور انجام شده و احتماالً تاکنون میزان آن 

بیشتر شده است.
ایدز در کرمان

کارشناس ایدز دانشگاه علوم پزشکی  کرمان در گفتگو با 
گفتار نو در خصوص بیش ترین نوع انتقال ویروس HIV در 
کرمان گفت: بر اساس آخرین آماری که داریم هنوز تزریق 
در ترند باالتری قرار دارد؛ اما انتقال از طریق روابط جنسی 

در حال نزدیک شدن به این آمار است.
نسیم نصیری مقدم افزود:انتقال از طریق تماس جنسی 
افزایش است  تا 30 سال در حال  در گروه های سنی 20 
این در حالی است که قباًل گروهای مبتال بین 30 تا ۴0 

سال بوده اند.

از  اعالم کرد: یکي  نو صراحتاً  با گفتار  وی در گفت وگو 
گروههاي هدف، زناني هستند که داراي رفتارهاي پر خطر 

مي باشند.
امن رسیده  به مرحله  انتقال خون  افزود:  نصیری مقدم 
کاماًل چک می شود  بعد خون ها  به  از دهه   70  و  است 
به طوری که موج اول )انتقال ویروس اچ آی وی از طریق 

فراورده های خونی( کاماًل برطرف شده است.
طریق  از  وی  آی  اچ  ویروس  انتقال  اینکه  بیان  با  وی 
فراورده های خونی کامال برطرف شده است گفت: از زمانی 
را کنار  تزریق  و  استفاده می کنند  متادون  از  معتادان  که 

گذاشته اند تعدادمبتالیان از طریق تزریق کم شده است.
پزشکی  علوم  دانشگاه  ایدز  کارشناس  این  گفته ی  به 
مصرف  سمت  به  تزریقی  معتادان  مصرف  الگوی  کرمان 
آفتامینها  مت  و  آمفتامین ها  الکل،  شیشه،  صنعتی،  مواد 

رفته است.
نصیری مقدم با ابراز تأسف اعالم کرد: مصرف این مواد 
منجر می شود تا رفتارهای جنسی افزایش یابند و همین 
 HIV امر باعث شده است ما وارد موج سوم انتقال ویروس

یعنی انتقال از طریق تماس جنسی شویم.
نصیری مقدم با اشاره به پروتکل 90 90 90 اظهار کرد: 
قرار است تا سال 2020، 90 درصد افراد مبتال به اچ آی 
وی را پیدا کنیم، 90 درصد آن ها را تحت درمان قرار دهیم 
و 90 درصد افرادی که تحت درمان هستند درمانشان را 

ادامه دهیم.
نصیری مقدم خاطرنشان کرد: ما در کرمان از میان افرادی 
که تخمین زده ایم حدود 60 درصد مبتالیان را پیداکرده ایم؛ 
و خوشبختانه از این 60 درصد 90 درصدشان تحت درمان 
هستند و امیدواریم سطح ویروس در آنها کاهش یابد و به 

صفر برسد. 
ما  های هدف  گروه  از  یکی  باردار  زنان  شد:  یادآور  وی 
به عنوان  پور  افضلی  بیمارستان  راستا  همین  در  هستند 
پایلوت در نظر گرفته شده است که حین زایمان و قبل از 
زایمان نمونه گرفته می شود و اگر نتیجه مثبت باشد برای 

نوزاد پروفیالکسی انجام می شود.
نصیری مقدم با اعالم یک خبر خوش گفت: از سال 93 تا 
اآلن 16 نوزاد از مادر اچ آی وی مثبت به دنیا آمده است که 

هیچ کدام مثبت نیستند و این یک نقطه قوت است.
نصیری مقدم آموزش وپرورش، شورای هماهنگی با مواد 
مخدر، زندان، استانداری، دانشگاه علوم پزشکی و بهزیستی 
پزشکی در  علوم  دانشگاه  با  هایی خواندکه  ارگان  را جزء 

راستای آگاهی بخشی همکاری می کنند.
)فرودگاه، گمرک، هالل احمر، اداره تعاون، سازمان جهاد 
کشاورزی، سازمان ورزش و جوانان، حوزه علمیه و...( دیگر 
ارگان هایی هستند که نصیری مقدم به آن ها اشاره کرد که 
پای کار آمده اند تا به صورت آبشاری به نیروهای خودشان 

آموزش دهند.
سخن آخر

اچ آی وی  بر تمام جوانب زندگی اثر گذاشته است؛ از 
اقتصاد گرفته تا فرهنگ و سیاست. در این میان این  رسانه 
و  مهلک  بیماری  این  درباره  پرده  بی  باید  که  ها هستند 
کشنده  با مردم سخن بگویند چرا که گاهی به خاطر خطر 
باید از خط قرمز هم عبور کرد و رسانه ها هستند که در این 

زمینه  باید خط شکنی کنند. 

 آنگونه که کارشناس فعال در زمینه بیماری ایدز در دانشگاه علوم پزشکی   
کرمان می گوید؛ بیشترین روش انتقال ویروس اچ آی وی در کرمان همچنان از 
طریق  تزریق است، اما انتقال از طریق روابط جنسی در حال نزدیک شدن به آمار 
تزریق است. در این میان تنها رسانه ها هستند که می توانند با شفاف سازی درباره 
این بیماری مهلک و کشنده با مردم سخن بگویند زیرا برای آگاه سازی جامعه از 

خطر باید از خط قرمزها نیز عبور کرد!

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

»چشم ها را باید 
شست، جور دیگر 

باید دید«
بر  که  بد  و  خوب  بندگان  ی  همه  خاطر  به  خداوند  از 
قدرت  من  به  ها  خوبی  سپاسگزارم.  قرارداده  راهم  سر 
تا  بود  ام  دوباره  های  حرکت  ی  مایه  ها  بدی  و  داد 
قوت  ها  برسم. خوبی  این  از  بهتر  به جایی  که  بخواهم 
بایست جهان  قلب و بدی ها سوت قطاری بود که می 
باید  ام  زنده  وقتی  تا  که  آموخت  من  به  و  بگردد  را 
آشفتگی  ی  مایه  که  را  آنچه  دوست  ای  کنم.  زندگی 
شاید  که  کن  تصور  بالندگی  به  رو  سرگذشتی  بود  ات 
غافل  فرا می گرفت  را  تو  ها  آسودگی  آن  به جای  اگر 
نمی  بر  گام  تر  روشن  های  افق  سوی  به  و  شدی  می 
کنی  فراموشی  توانی  نمی  را  تلخ  خاطرات  اگر  داشتی. 
آن را مراحلی تلقی کن که می بایست از سر بگذرانی تا 
بزرگترین و مهمترین مرحله  به آرامش برسد.  وجدانت 
برای رسیدن به آرامش »بخشیدن« است همانگونه که 
نیازاست دیگران را ببخشیم ما نیاز داریم که خود را نیز 
ببخشیم. برای بخشیدن دیگران الزم است که خود را به 
جای آنها گذاشته و از چشم آنان به دنیا نگاه کنیم شاید 
گاهی راهی نداشته و مظلوم واقع شده باشند وگرنه در 
این دنیایی که همگی مزه ی درد را چشیده ایم کسی 
از روی مردم آزاری اسباب رنج دیگران را مهیا نمی کند 
اگر که چنین افرادی وجود داشته باشند جزایشان تنها 
های  اتفاق  میان  در  است.  شلوغ  دنیای  این  در  ماندن 
زندگی باید جایگاهی برای پرواز بسازیم. بد و خوب ها 
بستگی به زاویه ی دید افراد دارد خوب دیدن آرامبخش 
بوده و زیاد خوب دیدن نوعی ساده لوحی است اما در حد 
مجاز نیاز داریم که نگاهمان تمیز و صیقل خورده باشد 
تا دچار خودآزاری ودیگر آزاری نشویم. حتی از تلخ ترین 
زیبایی  و  شیرین  تفسیر  توانیم  می  نیز  زندگی  اتفاقات 
داشته باشیم تا قدرتمند شویم به قل سهراب »چشم ها 

را باید شست، جور دیگر باید دید.«

به قلم 
مهناز سعید 



چهار شنبه 7 اردیبهشت ماه 21/1398 شعبان 1440/ 27 آوریل 2019/سال بیست و چهارم شماره 2986 
فرهنگ و ادب

کوچه بن بست

به بهانه گذر از سالروز 

درگذشت فاطمه 

جهانگرد؛

ستاره سیاه پوش

نمی توان اردیبهشت ماه درگذشت 
کشید  دوش  بر  را  جهانگرد  فاطمه 
است  دوازده سال  نکرد.  یاد  او  از  و 
کرمان  آسمان  شعر  ستاره  این  که 
با ارفع و فواد و طیب ... همسایه و 
در خاک آرمیده است. بارها زندگی 
او را در کرمان امروز نوشته ایم و با 
تالش و همت همسرش در کتاب ها 
چاپ شده است. این بانوی شاعر به 

راستی که شعر از وجودش می جوشید و اگر جفاهای اجتماعی 
در سال های پربارش پرپرواز او را نمی بست بی شک اشعار 
فراوانی می سرود. او را با شعر کرمان می شناختم و از نیمه 
دوم دهه هفتاد بود که با او همکار شدم. آن روزها تنها برای 
را  کار  محیط  اش  شاعرانه  های  بحث  در  شرکت  و  او  دیدار 
دوست داشتم و باور نداشتم که او آخرین کالس خبرنگاری را 
به اصرار من برگزار می کند و دیگر درس نمی دهد. اما اگر چه 
درس نداد هرگز آموزش را رها نکرد و خیلی زود شنیدم که 
اینبار هم سرطان طبق معمول که به سراغ دل های غمگین 
آلوده به اشک های پنهان می رود به سراغ او رفته است. هر چه 
قلب و دل مهربان تر باشد بهترین خوراک سلول های سرطان 
است. از ارفع فارغ شده بود که فاطمه جهانگرد را انتخاب کرد 
و یک روز مهندس شجاعی خطاب به دخترش گفت: »ستاره 

سیاه پوش«.

به قلم 
میرسیدعباس 
روح االمینی

تا تنور داغه، نوِن بچسبون!

موقعیت  با  متناسب  و  موقع  به  اقدام  از  کنایه  مثل،  این 
عنوان  به  کند.  می  افراد  نصیب  ای  بهره  که  است  هایی 
مثال، انسانی خیراندیش و نیکوکار تصمیم می گیرد، برخی 
امکانات شخصی خودش را در اختیار افراد کارآفرینی قرار 
دهد که تصمیم گرفته اند برای پیشرفت و سربلندی میهن 
در وضعیت  آنها  کنند که خریدن  تولید  وسایلی  عزیزمان، 

تحریم از کشورهای غربی امکان پذیر نیست.
حضور  با  ای  جلسه  کشور،  مدیران  از  یکی  است  ممکن 
هم  تا  دهد  تشکیل  کارآفرین  نخبگان  و  ثروتمند  خیرین 

اندیشی الزم در این زمینه، صورت پذیرد.
اعالم  دوست  میهن  ثروتمندان  از  یکی  نشست،  این  در 
می کند: من تعدادی ساختمان تحویل نخبگان می دهم. 
چنانچه در تولید نیازهای کشور موفق شوند، ساختمان را به 

آنها خواهم بخشید.
پاره  بیشتر  پیراهن  تا  چند  که  بزرگتری  نشست،  این  در 
کرده و تجربه ای اندوخته است، می گوید: »تا تنور گرمه، 
نوِن بچسبونین!« یعنی فرصت را از دست ندهید و تا چانه 
که  ساختمانی  گرفتن  تحویل  برای  است،  گرم  طرف  ی 
قول داده است، اقدام کنید. ممکن است اگر بادی ور توش 
قبیل  این  در  افراد  زیرا  و سرد شود منصرف گردد  بخورد 
موارد، تحت تاثیر اطرافیان خود قرار می گیرند و چنانچه 
فردی منفی نگر و بدبین با وی دمخور باشد، ممکن است 

رای او را بزند.
به عالوه، بعضی از مردم دموی مزاج با غوره ای ترش و با 
مویزی شیرین می شوند. نظیر افرادی که شنبه عاشق می 

شوند و یکشنبه فارغ!
اما در مورد تنور و نان، الزم به یادآوری است تا وقتی که 
دیواره ی سفالی تنور داغ باشد، نان را به خود می گیرد و 
نانوا می تواند همه ی چانه های خمیر را به نان تبدیل کند. 

بدیهی است، هر گاه درجه حرارت دیواره ی تنور از یک حد 
معین پایین تر بیاید، چانه ی خمیری که نانوا روی لپّو پهن 
کرده که به دیواره تنور بزند، می ترد و می ریزد داخل آتش 

و خاکستر و به کلفتی تبدیل می شود.
نانوا براساس تجربه ای که به دست آورده است، به طور 
چنانچه  و  کند  می  کنترل  را  دیواره  حرارت  درجه  مرتب، 
اندکی از حّد معین پایین تر آمده باشد با چوب یا میله ی 
آهنی به طول حدود دو متر که آن را تنورکوب یا تنیرکو 
می نامند، آتش موجود در کف تنور را به هم می زند تا آتش 
زیر خاکستر باال آمده و حرارت داخل تنور را افزایش دهد. 
این وسیله را »آتش افروز« نیز می نامند. در گویش کرمانی 
»تنیرکو، نیم سوز و سرسوخته« نام دارد و افراد الغری که 
در زیر آفتاب کار می کنند به علت آفتاب سوختگی به نیم 

سوز تشبیه می شوند.

و  پند  واقع  در  بچسبون«  را  نان  گرمه،  تنور  »تا  زبانزد 
اندرزی به جوانان و نوجوانان است که فرصت های زندگی 
را از دست ندهد و بدانند که فرصت ها، روی یک تسمه 
از جلوی ما و دیگران عبور می کنند. اگر به هنگام  نقاله 
عبور فرصت مورد نیاز ما، مشغول بازی بودیم یا دقت الزم 
هوا  به  سر  و  نداشتیم  مناسب  های  موقعیت  شکار  در  را 
مشغول کارهای بیهوده بودیم، بدیهی است که بخشی از 
زندگی را از دست می دهیم و انگشت ندامت به دندان می 
گزیم ولی پشیمانی سودی ندارد بایستی خود را برای دور 
دوم که تسمه نقاله فرصت ها را از جلوی ما عبور می دهد، 
آماده کنیم. این بار با زیرکی و چاالکی، فرصت مورد نظر را 
بقاپیم و در سایه تالش خستگی ناپذیر هدف ها و آرزوهای 

خود را محقق کنیم.
به شمار  نمایه هایی  از  دو  تنور، هر  و  نان  زبانزد،  این  در 

می روند که زندگی را به عنوان عرصه ی کار و تالش، 
بیداری و اقدام به موقع به ما یادآور می شوند.

از  بعد  دارو  »نوش  زمینه  این  در  زبانزد  ترین  معروف  اما 
مرگ سهراب« است و جناب سعدی فرموده است: »نگه 
دار فرصت که عالم دمی است/ دمی پیش دانا به از عالمی 

است«.
یکی دیگر از زبانزدهای نزدیک به این زبانزد »آهن را تا 
کوبد،  می  سرد  آهن  که  کسی  و  کوبید«  باید  است  گرم 

فرصت را از دست داده و گویی گره بر باد می زند!
ی  خونه  در  همیشه  »اقبال  ایم:  شنیده  دیگری،  مثل  در 
آدم را نمی زند« ما فرض می کنیم، منظور از اقبال، همان 
در  اقبال  است:  آمده  نمک  و  قند  کتاب  در  است.  فرصت 
به سرکارش  است،  گفتند سرکارش  زد.  را  خانه ی کسی 
رفت، گفتند به حمام رفته است. به حمام رفت، گفتند به 

قمارخانه رفته است!
گفت: حوصله ندارم به قمارخانه بروم. این تمثیل از گذشته 
های دور در فرهنگ مردم ایران داللت بر این واقعیت دارد 
که اقبال سه بار به هر کس رو می کند. به عبارت دیگر، 
او  به  را  تا جوان است، فرصت ها چندبار خودشان  انسان 
و  بشمارند  مغتنم  را  ها  فرصت  افراد  اگر،  دهد.  نشان می 
به موقع نان را به تنور بزنند، پشیمان نمی شوند و تا آخر 
عمر از موقع شناسی خود بهره می برند و به دیگران نیز 
بهره می رسانند و البته این به شرطی محقق می شود که 
افراد در بهره برداری از فرصت ها نّیت خیر داشته باشند. 
البد می دانید یکی از سروده های جناب سعدی شیرازی 
در مقوله ی خیراندیشی زینت بخش سر در سازمان ملل 
که  نشاید  غمی/  بی  دیگران  محنت  کز  »تو  است:  متحد 

نامت نهند آدمی«
بستان  این  گل  »دائم  است:  فرموده  هم  حافظ  حضرت 

شاداب نمی ماند/ دریاب ضعیفان را در وقت توانایی«
»چو  است:  سروده  زیبا  بسیار  بیتی  در  بزرگ  هنرمند  این 
باد  چو  هم  تو  جهان/  کار  است  فروبستگی  گرچه  غنچه 

بهاری گره گشا می باش«
آری، چنانچه افراد با نّیت خیر و خدمت به محرومان وطن و 
تالش در مسیر پیشرفت میهن عزیزمان برای شکار فرصت 
ها کمین کنند، فرصت های خوبی نصیب او خواهد شد و 

البته خدا هم چنین فردی را یاری خواهد کرد.

 

در زندگی نامه شیخ محمود شبستری اینگونه آمده است که: 
یحیی  بن  عبدالکریم  الدین  امین  محمودبن  سعدالدین  شیخ 
شبستری از عرفا و شعرای نامی قرن 7 و 8 هجری است. شیخ 
محمود شبستری در سال ۶87ه. در ایام سلطنت کیخاتوخان 
در قصبه شبستر واقع در 8 فرسخی تبریز دیده به جهان گشود 
و در عهد سلطان محمد خدابنده و ابوسعید بهادرخان در شهر 

تبریز مرجع علما و مضال بود.
به  تبریز  در  دانش  کسب  از  پس  شبستری  محمود  شیخ 
مسافرت در شهرهای و کشورهای مختلف پرداخته و در سفر 
به مصر، شام، حجاز از علما و مشایخ این سرزمین ها کسب 
باره می  این  در  است. شیخ محمود خود  کرده  توحید  دانش 

گوید:
مدتی من زعمر خویش مدید                        

صرف کردم به دانش توحید
در سفرها به مصر و شام و حجاز                 

 کردم ای دوست روز و شب تک و تاز
سال و مه هم چو دهر میگشتم                  

ده ده و شهر شهر می گشتم
گاهی از مه چراغ می کردم                        

گاه دور چراغ می خوردم
علما و مشایخ این من                                

بس که دیدم به هر نواحی من
جمع کردم بسی کالم غریب                       

 کردم آنگه مصنفات عجیب
هم چنین شیخ محمود شبستری در سفری به کرمان در آنجا 
تاهل اختیار کرده و در آن شهر اوالد و احفادی از او به وجود 
به  و  بوده  کمال  و  قلم  اهل  ایشان  از  جمعی  که  است  آمده 

خواجگان شهرت یافته اند.
شیخ محمود شبستری پسری به نام عبداهلل داشته که جوانی 

ریاضی  به خصوص  علوم مختلف  در  ماهر  و  فاضل  و  کامل 
درباز روم  به  از جانب سمرقند  او در سال ۹۲۶ه.  است.  بوده 
رفته و سلطان سلیم او را تعظیم بسیار کرده بود. شیخ عبداهلل 
مثنوی به نامه شمع و پروانه به نام سلطان سلیم سروده و نیز 
رساله ای به زبان فارسی در قواعد معما به نام سلطان مذکور 

نوشته است.
بازگشته و در سال  تبریز  به  شیخ محمود شبستری سرانجام 
باغچه  وسط  شبستر  در  و  یافته  وفات  سالگی   ۳۳ در  7۲۰ه. 
گلشن در جوار مزار استادش بهء الدین یعقوبی تبریزی مدفون 
وصیت  شبستری  چون  که  معتقدند  ها  بعضی  است.  گردیده 
کرده که او را پای مزار شیخ بهاء الدین دفن کنند و سال وفات 
ابی شبستری  بابا  چنین چون  و هم  است  الدین 7۳8ه.  بهاء 
وفات  ماه  همان  در  و  بوده  حاضر  شبستری  موت  مرض  در 
شبستری فوت نموده و تاریخ وفات بابا ابی ۱7 ربیع االول سال 
7۴۰ه. است؛ پس سال وفات شبستری هم باید 7۴۰ه. باشد 
ضمنًا با توجه به تجدید عمارتهای مکرر مقبره شیخ محمود 
شده  نوشته  فوت  تاریج  که  شده  داده  آن  احتمال  شبستری 

بروی مزارش تغییر کرده باشد.

بعضی از معاصران، تاریخ وفات شیخ محمود شبستری را همان 
7۲۰ه. پذیرفته اند ولی تولد او را پیش از سال ۶87ه. حدس 
شبستری  سالگی   ۲۶ بودن  بعید  هم  را  آن  دلیل  و  اند  زده 
اند. شیخ  کرده  ذکر  در عهد خدابنده  او  فراوان  برای شهرت 
محمود شبستری پیرو مذهب سنت و جماعت و معتقد به عقاید 
و مرشد  راز شیخ  است. الهیجی شارح گلشن  بوده  اشعریان 

شبستری را امین الدین می نویسد. خود شیخ محمود نیز در 
مثنوی سعادت نامه از امین الدین یاد میکند:

شیخ و استاد من امین الدین                    
دادی الحق جوابهای چنین

برخی هم استاد او را بهاء الدین یعقوبی تبریزی دانسته؛ اما با 
استنباط از عبارت صاحب روضات الجنان میتوان هر دوی آنها 

را از اساتید وی دانست.
سعادت نامه

وزن حدیقه  بر  که  عرفانی  کتابی ست  نامه  مثنوی سعادت   
الحقیقه سنایی سروده گردیده  است در ۳۰۰۰ بیت که مشتمل 
بر حکایات و تمثیالت است و نیز شرح حال و اثار پنج نفر از 
عارفان مشهور تبریز در قرن ۶، یک منظومه ی حکمی است 
و در 8 باب تنظیم گشته به یاد بهشت که داراری 8 باب است.

آثار شیخ محمود شبستری
راز شیخ محمود شبستری،-۲  منظوم  -۱ گلشن  آثار  الف- 

سعادت نامه
ب- آثار منثور -۱ حق الیقین فی معرفه رب العالمین، -۲ مرآ ََْه 

المحققین، -۳ شاهد یا شاهد نامه.

ضرب المثل های کرمانی 

نوشتاری درباره زندگی  و آثار شیخ محمود شبستری

به قلم 
یحیی فتح نجات

به کوشش: محمود 
جعفری کوهبنانی
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 سیل یکی از پیچیده ترین ومخرب ترین رویدادهای طبیعی به شمار 
می آید که بیش از هر بالی دیگری جان و مال انسان و شرایط اجتماعی 
واقتصادی جامعه را به مخاطره می اندازد ، هرچند مدیریت صحیح آن 

می تواند منبع بزرگی برای تامین آب یک منطقه باشد.
در بررسی مجموعه عوامل محیطی که سبب بروز سیل در استان می 
پوشش  تخریب  طریق  از   ، آب  طبیعی  درچرخه  انسان  دخالت  شود، 
توسعه   ، اراضی  اصولی  غیر  کاربری   ، آبخیز  های  درعرصه  گیاهی 
گوناگون  مناطق  در  سیل  وقوع  افزایش  موجب   ، ناپذیر  نفوذ  سطوح 
استان می شود که جمع آوری ودفع رواناب و آبهای ناشی از بارندگی 

در مسیل رود یکی از اقدامات ایمنی ورفاهی به حساب می آید.
بدیهی است عوامل اقلیمی و حوزه ای در بروز سیالب ها تاثیر گذاشته 
منتهی برای جلوگیری از آثار زیانبار سیل نمی توان در این عوامل جوی 

تغییری ایجاد کرد.
هرگونه راه حل اصولی وچاره ساز را باید درروی زمین وبه خصوص 
اقدامی که  اولین  این رابطه  در حوزه های آبخیز جستجو کرد که در 
برای کاهش سیل مطرح می شود مهار سیل در زیر حوزه های آبخیز 
است که از قبل برای انجام این امر کارشناسی مناطق سیل خیز در داخل 

حوزه ضروری است.
تولید روانآب در حوزه آبخیز به عوامل متعددی بستگی دارد که از آن 
جمله می توان به خصوصیات حوزه آبخیز ، میزان بارش ، نفوذ و شرایط 

پیش حوزه اشاره کرد.
که  دهد  می  نشان  مختلف  کشورهای  ومدیریتی  مطالعاتی  تجارب 

سیل  مناطق  شناخت   ، سیل  زیانبار  آثار  کاهش  راستای  در  گام  اولین 
بتوان  تا  است  گیری  سیل  خطر  لحاظ  از  مناطق  این  بندی  وپهنه  گیر 
بر اساس نتایج بدست آمده ، درباره نحوه استفاده از اراضی وکاربری 
های مختلف کشاورزی ، صنعتی ، خدماتی ومکانیابی سکونتگاه های 
شهری وروستایی تصمیم گیری اصولی نموده و آثار زیانبار سیل را تا 

حد امکان به حداقل رساند.
همانگونه که می دانیم یکی از مخاطرات طبیعی که شهر کرمان با آن 
مواجه می باشد پدیده سیل است . توسعه فیزیکی نامناسب شهر برروی 
مسیل های قدیمی برای ساخت وسازها ، مسیر را برای جریان روانآب 
سطحی شهر مسدود کرده که این امر سبب شده هنگام وقوع بارندگی ، 

روانآب حاصل از ارتفاعات اطراف به ویژه ده باال و ماهان به صورت 
سیل وارد بافت کالبدی شهر شده وخسارت های زیادی را به بار آورد.
آبریز  حوزه  خاص  فیزیوگرافی  خصوصیات  دلیل  به  کرمان  شهر 
تاثیر سیل های مخرب  ووجود دانه های پر شیب مسلط به شهر تحت 
قراردارد و با عنایت به اهمیت موضوع مدیریت  سیل در شهر کرمان ، 
می توان با بکارگیری سنجش از راه دور و GIS ) سیستم الکترونیک 
شناسایی  ضمن   ) نظر  مورد  منطقه  جغرافیایی  اطالعات  کسب  جهت 
مناطق پرخطر به مدیریت بهینه سیالب ها پرداخت که در این خصوص 
از اقدامات و پژوهش های الزم می توان از داده های تصاویر ماهواره 
ای ، نقشه های توپوگرافی ، نقشه های زمین شناسی ، نقشه های ارزیابی 
های  ایستگاه  های  داده   ، کرمان  استان  اراضی  های  قابلیت  و  منابع 
هواشناسی ، باران سنجی، دبی سنجی و وضعیت پوشش گیاهی از قبیل 

میزان و پراکنش آنها استفاده کرد .
به طور کلی پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارش در کرمان عالوه 
بر ایجاد سیالبهای مخرب موجب هدر رفت روانآب سطحی می شود 
. از این رو مهار روان آبهای سطحی وبهره برداری مناسب از آنها می 
تواند راهکار مناسبی برای جلوگیری از هدر رفت آب و تبدیل تهدیدها 

به فرصت ها باشد.
مشخص نمودن عرصه های مستعد تولید روانآب ، سیل و مناطق در 
از مهمترین عوامل تعیین کننده در موفقیت  معرض آبگرفتگی ، یکی 

طرح های سیل خیزی است .
از آنجا که نفوذپذیری از عوامل موثر در ایجاد روانآب وسیل است 
ونخستین اثر توسعه کالبد فیزیکی شهر ، کاهش نفوذ پذیری است لذا 
باید از هرگونه عملیات توسعه شهری و ساخت وسازهای واقع در حریم 
ها جلوگیری شود و با آزادسازی وتبدیل فضاهای اشغالی به فضای سبز 
ضمن مهیا نمودن شرایط جریان روانآب ، سیلهای ویرانگر را کاهش 

داد.

یادداشت :   سیل و سیالب

آگهی فراخوان جذب افراد واجد شرایط جهت مشارکتآگهی فراخوان جذب افراد واجد شرایط جهت مشارکت

شرکت سالمت بهداشت و درمان صنعت و معدن نوین در نظر دارد درمانگاه خدمات درمانی بازنشستگان 
فوالد را از طریق مشارکت به افراد واجد شرایط و دارای سابقه فعالیت واگذار نماید.

واجدین شرایط می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز در ساعات اداری جهت اطالع از شرایط با شماره 
تلفن : 66469220 - 021 داخلی 110 تماس حاصل نمایند و یا جهت دریافت اسناد به آدرس: تهران خیابان 

ولیعصر)عج( باالتر از چهارراه انقالب، کوچه نیکویی، پالک 2 دبیرخانه شرکت مراجعه نمایند. 
زمان تحویل پیشنهادات مدت 10 روز از پایان تاریخ دریافت اسناد تعیین گردیده است.

شرکت در رد و یا قبول هریک و یا تمامی پیشنهادات مختار خواهد بود.
                        شرکت سالمت بهداشت و درمان صنعت و معدن نوین

شرکت سالمت بهداشت و درمان صنعت و معدن نوین در نظر دارد داروخانه خدمات درمانی بازنشستگان 
فوالد را از طریق مشارکت به افراد واجد شرایط و دارای سابقه فعالیت واگذار نماید.

واجدین شرایط می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز در ساعات اداری جهت اطالع از شرایط با شماره 
تلفن : 66469220 - 021 داخلی 110 تماس حاصل نمایند و یا جهت دریافت اسناد به آدرس: تهران خیابان 

ولیعصر)عج( باالتر از چهارراه انقالب، کوچه نیکویی، پالک 2 دبیرخانه شرکت مراجعه نمایند. 
زمان تحویل پیشنهادات مدت 10 روز از پایان تاریخ دریافت اسناد تعیین گردیده است.

شرکت در رد و یا قبول هریک و یا تمامی پیشنهادات مختار خواهد بود.
                        شرکت سالمت بهداشت و درمان صنعت و معدن نوین

شرکت حمل و نقل بهمن بار کرمان )سهامی خاص( پیرو مزایده فروش ماشین آالت مورخ 97/07/11 در نظر دارد دیگر اقالم مازاد خود 
را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان گرامی برای بازدید و دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری 

98/02/12 به نشانی شرکت مراجعه نمایند.
الف( شاسی بنز 1843

ب( انواع فیلتر و لوازم یدکی دستگاه های ماک و ایویکو 440
ج( اتاق کامیون تصادفی ایویکو 440، بنز 1843 و بی ام سی 

د( انواع الستیک کامیون نو و مستعمل هـ( قطعات فلزی و پالستیکی خودروهای سنگین 
نشانی: کیلومتر 17 جاده باغین / بلوار ورودی کارخانه سیمان کرمان 

تلفن: 32910526 - 09133870956

پروژه احداث  راه های دسترسی به معادن زغال سنگ سراپرده استان کرمان
کار فرما :   سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان

تاریخ فروش اسناد مناقصه :     مهلت دریافت اسناد : تاریخ 1398/02/09
تاریخ بارگذاری: تا تاریخ 1398/02/19       ساعت    19:00   تاریخ بازگشایی : تاریخ 1398/02/21   ساعت   09:00

تاریخ تحویل ضمانت نامه: تار یخ 1398/02/19  ساعت   14:00
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس   www.SETADIRAN.IR     می باشد.

مهلت تسلیم پیشنهاد تا ساعت 19 روز 1398/02/11از درگاه  www.SETADIRAN.IR     می باشد. 
کلیه اطالعات در سامانه فوق در دسترس عموم می باشد.   شماره   مناقصه  2098003۴99000001 

مزایده عمومی  اسناد مناقصه 
)یک مرحله ای با ارزیابی کیفی(

443821

به قلم 
رحمت ا... باقری - کارشناس ارشد 

منابع طبیعی



ایران چهارمین کشور سیل خیز دنیا
جنگل ها،  سازمان  آبخوان داری  و  سیالب  کنترل  دفتر  مدیرکل 
مراتع و آبخیزداری گفت: ایران چهارمین کشور سیل خیز دنیاست 
و حدود ۲۶ درصد از پهنه کشور در معرض سیل های شدید و 

طغیانی قرار دارد.
رادیویی  برنامه  یک  در  حسین پور  ابوالقاسم  ایسنا،  گزارش  به 
اقلیم خشک  با  کشوری  که  ایران  در  آبخیزداری  اینکه  بیان  با 
است یک  رگباری  آن عمومًا  بارش های  و  است  نیمه خشک  و 
ضرورت اجتناب ناپذیر است، اظهار کرد: سیل های اخیر نشان داد 
که فعالیت های آبخیزداری تا چه اندازه می تواند برای کشور ثمر 
بخش باشد. بارش های بیش از ۱۰۰ میلیمتر طی روز در کشور 

منجر به سیل های شدید می شود.
جنگل ها،  سازمان  آبخوان داری  و  سیالب  کنترل  دفتر  مدیرکل 
مراتع و آبخیزداری ادامه داد: بارش های اخیر که منجر به سیل در 
گلستان و شیراز شد به ترتیب حدود ۳۱۷ میلیمتر و ۷۶ میلیمتر 
در بازه زمانی ۱۵ دقیقه بود که طبیعتًا این میزان بارش سیالب 

به دنبال دارد.
در  مهمی  عامل  طبیعت  حفظ  اینکه  به  اشاره  با  حسین پور 
ریسک سیل  مدیریت  کرد:  تصریح  است،  از سیالب  پیشگیری 
سازمان  راستا  همین  در  گذشته  سال  و  است  مهمی  موضوع 
جنگل ها جلسه ای مشترک با سازمان خواروبار و کشاورزی ملل 
متحد )فائو( برگزار کرد تا از راهکارهای مطلوب و تجارب جهانی 

در جهت کاهش خطرپذیری سیل در کشور استفاده شود.
 وی در پایان با بیان اینکه تاکنون مطالعات فاز تفضیلی اجرایی 
برای ۲۶ میلیون هکتار از گستره حوزه های آبخیز کشور انجام 
شده و مطالعات فاز شناسایی و توجیهی هم برای ۴۵ میلیون 
طی  که  منابعی  اساس  بر  گفت:  است،  رسیده  اتمام  به  هکتار 
کشور  آبخوان داری  و  آبخیزداری  مباحث  به  توسعه  برنامه های 
آن  اجرایی  عملیات  هکتار  میلیون   ۱۲ تاکنون  یافته  اختصاص 

به اتمام رسیده است.

احتمال افزایش 1600 
میلیاردی یارانه داروهای 

صعب العالج
اشاره  با  دارو  و  غذا  کنترل سازمان  مواد تحت  و  دارو  امور  مدیرکل 
بر اساس بودجه سال  یارانه دارویی سال ۱۳۹۸، گفت:  به وضعیت 
داروهای  حوزه  در  و  تومان  میلیارد   ۵۰۰ واکسن ها  حوزه  در   ،۱۳۹۸
صعب العالج حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.

یارانه  وضعیت  ایسنا،درباره  با  گفت وگو  در  عبده زاده  محمد  دکتر 
دارو  حوزه  برای  امسال  بودجه  در  گفت:   ،۱۳۹۸ سال  بودجه  دارو 
بحث  در  تعیین شده  اعتبارات  با  اما  شد،  انجام  پیش بینی هایی 
کسری  مقداری  صعب العالج  بیماران  داروهای  و  یارانه ای  داروهای 

بودجه داریم.
وضعیت یارانه دارو در سال ۱۳۹۸

وی افزود: بر اساس بودجه سال ۱۳۹۸، در حوزه واکسن ها ۵۰۰ میلیارد 
تومان و در حوزه داروهای صعب العالج حدود ۱,۶۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار پیش بینی شده است. البته آقای دکتر نمکی با سازمان برنامه 
و بودجه صحبت هایی داشتند و قول داده شد که بودجه و یارانه دارو 
اصالح شود؛ به طوریکه در حوزه داروهای صعب العالج و یارانه ای به 
۲,۲۰۰ میلیارد تومان برسد و در زمینه واکسن ها اعتبارمان با حدود 

۴۰۰ میلیارد تومان افزایش به ۹۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد.
داروی کشور تابع مبادالت ارزی

در  کشور  دارویی  وضعیت  درباره  صحبت هایش  ادامه  در  عبده زاده 
سال ۱۳۹۸، گفت: وضعیت دارویی ما تابع مبادالت ارزی و وضعیت 
برنامه ریزی  بهداشت  وزارت  حوزه  در  است.  کشور  بانکی  سیستم 
شده،  انجام  دارویی  ذخایر  و  استوک ها  افزایش  و  دارو  برای  دقیقی 
اما در خارج از حوزه وزارت بهداشت، تأمین و تخصیص به موقع ارز 
حائز اهمیت است. بر این اساس باید به موقع ارز داروهایمان را از 
بانک مرکزی دریافت کرده و آن ها را به شرکت های دارویی ارئه دهیم.
بیان  با  دارو  و  غذا  سازمان  کنترل  تحت  مواد  و  دارو  امور  مدیرکل 
اینکه در سال گذشته روندتأمین و تخصیص ارز دولتی برای تهیه 
دارو خوب بود، ادامه داد: امسال هم تازه کار را آغاز کردیم و امیدواریم 
بتوانیم کار تأمین دارو را به خوبی پیش بریم. از طرفی تا پایان سال 
پرداخت شد. مطالبات  از مطالبات دارویی هم  زیادی  گذشته حجم 
اسفند حدود ۱,۸۰۰  آخر  تا  دولتی هم  از بخش  شرکت های پخش 
میلیارد تومان بود که قسمت عمده آن مربوط به شش ماهه دوم 
سال بوده است و به نظر می آید که روند طبیعی در پرداخت مطالبات 
روند  مطالبات  دریافت  و  پرداخت  در بحث  فعاًل  دارد.  دارویی وجود 

طبیعی را طی می کنیم.
نگاهی به ذخایر دارویی کشور

عبده زاده تاکید کرد: در حوزه داروهای تولید داخل ذخیره ما تا شهریور 
داروهایی  بخش  در  اما  دارند،  ذخیره  انبارهایمان  و  است  ماه خوب 
اما  است،  پایین تر  ذخایر  مقداری  است،  روزانه  نیازها  چون  وارداتی 
برنامه ریزی هایمان را در این حوزه به دقت دنبال می کنیم تا مشکلی 

ایجاد نشود.

معاون وزیر صنعت خبر داد:
تحویل تمامی خودروهای

 پیش فروش شده تا آخر مهرماه

این  سختگیرانه  طرح  از  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
و  داد  تولید خبر  افزایش  به منظور  برای خودروسازان  وزارتخانه 

گفت: اگر تولید افزایش نیابد، اجازه پیش فروش نمی دهیم.
فرشاد مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت انجام 
به موقع تعهدات از سوی دو خودروساز در حوزه پیش فروش های 
دو  به  که  دستوری  اساس  بر  گفت:   ،٩٧ سال  به  مربوط  خودرو 
به موقع  ایفای  به  نسبت  باید  داده شده،  بزرگ کشور  خودروساز 
تعهدات اقدام شود که بر این اساس برنامه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت این است که کل تعهدات خودروسازان در سال ٩٧ حداکثر 

تا مهرماه سال جاری ایفا شود.
طور  به  برنامه  این  افزود:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
قطع در سال ٩٨ اجرایی خواهد شد و جای نگرانی از بابت ایفای 

تعهدات خودروسازان وجود ندارد.
وی گفت: تعهدات جدید خودروسازان مبنی بر پیش فروش های 
صورت گرفته در سال ٩٨ نیز به طور قطع به موقع انجام می شود که 
بر این اساس، هر یک از خودروسازان مکلف هستند حداقل ٥٥٠ 
هزار دستگاه خودرو را در سال جاری تولید کنند که در مجموع یک 
میلیون و ١٠٠ هزار دستگاه خودرو در سال جاری تولید و روانه 

بازار خواهد شد.
به گفته مقیمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه سختگیرانه 
از  بر مبنای آن یکی  برای خودروسازان در نظر گرفته که  نیز  ای 
از  را  تولید  که  است  این  خودروسازان  برای  شده  تعیین  تکالیف 
سطح یک میلیون و ١٠٠ هزار دستگاه فراتر ببرند که جزئیات آن 

پس از نهایی شدن اعالم خواهد شد.
برنامه  اگر  اینکه  بر  مبنی  به سوالی  پاسخ  در  وزیر صنعت  معاون 
چه  نشود،  سازی  پیاده  خودروسازان  سوی  از  تولید  سختگیرانه 
نظر گرفته خواهد شد، تصریح کرد:  آنها در  برای  تنبیهی  برنامه 
پایبند  تولید  سختگیرانه  برنامه  این  به  خودروسازان  چنانچه 
به  و  داشت  نخواهند  خودرو  فروش  پیش  اجازه  دیگر  نباشند، 
تناسبی که افزایش تولید داشته باشند، می توانند خودرو در بازار 

پیش فروش کنند.
بیشتر  تولید  نیز  خودروسازان  خواسته  البته  داد:  ادامه  مقیمی 
است؛ چراکه تولید بیشتر، منفعت بیشتری را برای آنها رقم خواهد 

زد.
وی در خصوص تأمین قطعات الزم برای افزایش تولید خودرو نیز 
گفت: عمده تمرکز خودروسازان در حوزه تأمین قطعه، بر قطعات 
داخلی  که  قطعاتی  واردات  اساس،  این  بر  و  بوده  داخلی  تولید 

سازی می شوند، ممنوع خواهد شد.

خبر

ایران  گفت:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
به هیچ کشوری اجازه نخواهد داد جایگزین 
ایران در بازار نفت شود و مسئولیت هرگونه 
مزبور  کشورهای  و  آمریکا  متوجه  را  تبعات 

می داند.
عباس  سید  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه موضع 
حکومت های عربستان و بحرین را در حمایت 
اسالمی  جمهوری  نفت  صادرات  تحریم  از 
تبعیت  نشانه  را  آن  و  کرد  محکوم  ایران 

به  نسبت  آنان  نادانی  و  آمریکا  از  کورکورانه 
عواقب این اقدام دانست.

هیچ  به  ایران  اسالمی  جمهوری  افزود:  وی 
کشوری اجازه نخواهد داد جایگزین ایران در 
بازار نفت شود و مسئولیت هرگونه تبعات را 
می داند.  مزبور  کشورهای  و  آمریکا  متوجه 
دولت و ملت ایران دشمنی بعضی کشورها را 
در این شرایط تاریخی هرگز فراموش نخواهد 
کرد.سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با 
اشاره به اعدام دسته جمعی ۳۷ نفر از اتباع 

جاهلیت  نوع  از  اقدام  یک  را  آن  سعودی، 
برخورد  لزوم  بر  و  توصیف  اسالم  از  پیش 
جنون  اقدامات  گونه  این  با  جهانی  جامعه 

آمیز تاکید کرد.
در  سعودی  عربستان  داد:  هشدار  موسوی 
و  منطقه  در  انگیزی  فتنه  سیاست  راستای 
در سایه حمایت های دولت آمریکا دست به 
است کشورهای  و الزم  می زند  اقدامات  این 
فتنه  این  تبعات خطرناک  به  نسبت  منطقه 

انگیزی ها هوشیار باشند.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان کرمانشاه 
محله  در  مرد  و  زن  یک  قتل  موضوع  تشریح  در 
با  قاتل  گفت:  شهرستان،  این  قلعه کهنه  الهیه 
خودزنی خود در محل مذکور دست  به خودکشی 

می زند.
مسلحانه  نزاع  به  اشاره  با  آمویی  محمد رضا 
خانوادگی در محله الهیه قلعه کهنه این شهرستان، 

اظهار کردداشت: در این نزاع مسلحانه سه نفر به 
انتظامی  فرمانده  اجتماعی  معاون  رسیدند.  قتل 
و  همسر  با  جوانی  مرد  اختالف  کرمانشاه  استان 
برادرزن خود را دلیل درگیری عنوان و بیان کرد: 
مرد جوان با تیراندازی به سمت همسر خود، ابتدا 
او را به قتل می رساند که در این حین با برادرزن 
حین  جوان  مرد  داد:  ادامه  وی  می شود.  درگیر 

می کند  شلیک  او  به سمت  برادرزن،  با  درگیری 
خود  بالفاصله  که  می رساند  قتل  به  نیز  را  وی  و 
اسلحه  همان  با  خودکشی  به  اقدام  محل  در  نیز 
می کند. این مسؤول با بیان اینکه در پی این حادثه 
حاضر  مذکور  محل  در  بالفاصله  پلیس  ماموران 
این اختالف خانوادگی قتل سه نفر  شدند، گفت: 

را به دنبال داشت.

سخنگوی وزارت امور خارجه:
اجازه نخواهیم داد هیچ کشوری جایگزین ایران 

در بازار نفت شود

نزاع خانوادگی سه نفر را به کام مرگ کشاند

خطای ترامپ در آزمون تازه ایران
انزوای  سودای  در  آمریکا  رئیس جمهوری 
کار  دستور  را  نفتی  کامل  تحریم  بار  این  ایران، 
برای  دوباره ای  خطای  آزموِن  است؛  داده  قرار 
که  نفت  صادرات  در  ایران  توان  میزان  سنجش 
پیش از این سربلند از آن بیرون آمد و صادرات 

نفت صفر نشد.
امور  وزیر  ایرنا،  سیاسی  خبرنگار  گزارش  به 
تحریم های  مسیر  در  گام  آخرین  آمریکا  خارجه 
از کشورها در  را برداشت و معافیت برخی  ایران 
اعالم  پمپئو  مایک  کرد.  لغو  را  ایران  نفت  خرید 
کرد از تاریخ دوم ماه مه امسال اجازه خرید نفت 
نخواهد  مشتریان  به  را  ایران  گازی  میعانات  و 
داد و از این تاریخ به بعد کل صادرات نفت ایران 
تحریم خواهد شد و هرگونه خرید نفت از ایران، 

نقض تحریم های آمریکا تلقی خواهد شد.
را  کاخ سفید  تاجر  تازه  اقدام  بین المللی  ناظران 
ایجاد هجمه سیاسی و اقتصادی تمام عیار علیه 
و  آرامش  می تواند  که  هجمه ای  می دانند.  ایران 

ثبات منطقه را دچار چالش کند.
برای  او  هم پیمانان  و  آمریکا  تالش  بااین حال 
درست  تدبیر  با  می تواند  ایران  اقتصادی  تحریم 
سیاسی  انزوای  برای  وسیله ای  به  تنش زا  نه  و 
ملی  انسجام  نیازمند  مهم  این  و  باشد  آمریکا 
کشور  از  خارج  در  دیپلماتیک  تدبیر  و  داخل  در 

است.
**ملتایرانبنبستهارامیشکند

ایران  نفتی  معافیت های  نشدن  تمدید  خبر 
و  هوشمندانه  واکنش  با  اخیر  روز  دو  یکی  در 
انقالب  رهبر  است؛  شده  مواجه  ایران  مقتدرانه 
تبیین  ضمن  کارگران  با  دیدار  در  اسالمی 
دشمنی تازه آمریکا با ایران تأکید کردند: »ملت 
فعال و مسئوالن هوشیار ایران نشان داده اند اگر 
همت کنند همه بن بست ها را می شکنند و قطعًا 
و  نمی رسد  به جایی  هم  آمریکایی ها  تالش  این 
و  باشد  داشته  الزم  مقدار  هر  اسالمی  جمهوری 

اراده کند، نفت صادر خواهد کرد.«
درباره  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  ایشان 
نفتی،  تحریم های  با  مقابله  برای  ایران  راهکار 
این تحریم ها را نوعی فرصت دانسته و فرمودند: 
نوعی  و  قدر  را  نفت  فروش  به  وابستگی  »کاهش 
بر  بیشتر  تکیه  برای  آن  از  و  می دانیم  فرصت 

توانایی های داخلی استفاده می کنیم.«
تحریم  به  هم  کشوری  مسئوالن  و  مقامات  دیگر 
پس  ساعاتی  دادند.  نشان  واکنش  آمریکا  نفتی 
معافیت  نشدن  تمدید  درباره  پمپئو  اظهارات  از 
سخنگوی  موسوی«  »سیدعباس  ایران،  نفتی 
تصمیم  این  به  واکنش  در  خارجه  امور  وزارت 
ایران  علیه  آمریکا  تحریم های  اصل  واشنگتن 
به  توجه  با  گفت:  و  کرد  توصیف  غیرقانونی  را 
موردنظر،  تحریم های  اصل  بودن  غیرقانونی 

اعتباری  و  ارزش  اصواًل  ایران  جمهوری اسالمی 
برای معافیت های اعطایی بر تحریم ها قائل نبوده 

و نیست.
»محمدجواد  داخلی،  واکنش های  ادامه  در 
ظریف« وزیر امور خارجه در توییتی تحریم های 
تازه آمریکا را تروریسم اقتصادی خواند و گفت: 
ایرانی ها،  علیه  اقتصادی  تروریسم  »افزایش 
رژیم  توطئه گران  نومیدی  و  هراس  نشان دهنده 
وارثان  است.  دست نشانده هایش  و  آمریکا 
تمدن پارس باستان، استراتژی خود را بر مبنای 
برسد  نمی کنند، چه  تدوین  »توصیه« خارجی ها 

به آمریکایی ها.«
شدن  صفر  ایران  اسالمی  جمهوری  نفت  وزیر 
دانست  آمریکایی  رویای  را  ایران  نفت  صادرات 
زنگنه«  »بیژن  شد.  نخواهد  محقق  هرگز  که 
آن،  منطقه ای  هم پیمانان  و  آمریکا  کرد:  تأکید 
از نفت به عنوان سالح سیاسی استفاده می کنند 
چشم  به  تصمیم  این  دود  که  باشند  منتظر  اما 

خودشان برود.
امنیت  گروه  رئیس  پیشه«  فالحت  »حشمت اهلل 
مجلس هم گفته است: فروش نفت ایران به کمتر 

از یک میلیون بشکه در روز نمی رسد.
کنشهایجهانیبهتحریمنفتیایران **وا

از  ایران  اینکه  به  توجه  با  نفت  کامل  تحریم 
جهان  در  سیاه  طالی  صادرکنندگان  بزرگ ترین 
بازارهای  در  را  گسترده ای  قیمت  نوسان  است، 
نظر  به  داشت.  خواهد  و  داشته  پی  در  جهانی 
افزایش  سمت  به  عمومًا  که  نوسان  این  می رسد 
مصرف کننده  کشورهای  سوی  از  است  قیمت 
عدم  این  نمودهای  شد.  نخواهد  تحمل  بزرگ 
به  کشورها  این  و  نباشد  کوتاه مدت  شاید  تحمل 
تصمیم  این  از  مالحظات  و  منافع  برخی  دلیل 
آمریکا حمایت کنند اما این حمایت دائم نخواهد 

بود.
تحریم  موضوع  به  واکنش ها  نخستین  در 
ایران  از  نفت  بزرگ  واردکنندگان  ایران،  نفتی 
موضع گیری کردند. وزارت خارجه چین به عنوان 
روز  ایران،  نفت  واردکننده  کشور  بزرگ ترین 
خرید  موردی  معافیت های  حذف  به  سه شنبه 
تشدید  درباره  و  کرده  اعتراض  ایران  از  نفت 
نوسان قیمت نفت در بازارهای انرژی خاورمیانه 

و جهانی هشدار داده است.
وزیر خارجه ترکیه هم در اعتراض به عدم تمدید 
و  صلح  زننده  برهم  را  آن  ایران،  نفتی  معافیت 
ترکیه  که  کرد  اعالم  و  دانسته  جامعه  در  ثبات 
تحریم های یک جانبه و تحمیل سالیق کشورهای 

دیگر در روابط با همسایگانش را نمی پذیرد.
ایران اعالم  نفتی  به تحریم  عراق هم در واکنش 
و  نداریم  ایران  گاز  برای  جایگزینی  است  کرده 
توقف واردات گاز باعث محرومیت عراق از چهار 

هزار مگاوات برق خواهد شد.
وزیر نفت و گاز هند هم تأمین نیازهای کشورش 
را از دیگر تولیدکنندگان عمده نفت راهکار قطع 

ورود نفت ایران اعالم کرده است.
رئیس جمهوری  تصمیم  هم  اروپا  کمیسیون 
را  ایران  نفتی  معافیت های  لغو  برای  آمریکا 
بر  اتحادیه  این  پایبندی  بر  و  دانست  تأسف بار 

توافق برجام تأکید کرد.
جنوبی،  کره  مانند  آسیا  شرق  جنوب  کشورهای 
تایوان و ژاپن که از واردکنندگان اصلی نفت ایران 
هستند تاکنون با وعده های آمریکا واکنش خاصی 
به  نداده اند.  نشان  نفتی  تحریم های  موضوع  به 
نظر می رسد این کشورها منتظر عملی شدن قول 
ماند.  خواهند  ایران  نفت  جایگزینی  در  آمریکا 
دیگر ساکت تحریم های نفتی ایران روسیه است 
به  توجه  با  کشور  این  واکنش  می رود  انتظار  که 

رابطه حسنه با ایران، منفی باشد.
**آلترناتیوآمریکابراینفتایران

از  یکی  به عنوان  ایران  از  نفت  خرید  تحریم 
بزرگ ترین صادرکنندگان این کاالی استراتژیک، 
بازار  در  جهانی  تعادل  شد  اشاره  که  همان گونه 
آمریکا  دید  باید  اما  زد؛  خواهد  برهم  را  نفت 
به عنوان عامل این بی نظمی چه نقشه و طرح یا 

آلترناتیو برای آن خواهد یافت.
برای  آمریکا  که  نقشه ای  تنها  می رسد  نظر  به 
استفاده  دارد،  نظر  در  ایران  نفت  جایگزینی 
است.  ایران  همسایه  کشورهای  ظرفیت  از 
عربستان سعودی و امارات در صدر فهرست قرار 
دارند و آمریکا امیدوار است، کاهش میزان نفت 
در بازارهای جهانی را با نفت این دو کشور جبران 

کند.
حاشیه نشین های  حمایت  با  گرچه  آمریکا  نقشه 
نظر  به  منطقی  و  درست  کاغذ  روی  خلیج فارس 
می رسد اما این یک روی سکه است. در روی دیگر 
اما واقعیت آن است که امارات و یا حتی عربستان 
برای رسیدن به سطح فنی و توان سیاسی ایران 
پیش  در  طوالنی  راه  نفت  صادرات  حوزه  در 
دارند. به نظر می رسد آمریکا درباره ظرفیت فنی 
است  عامدانه  خوش بینی  نوعی  دچار  کشور  دو 

که هر دو طرف را در توهم جایگزینی بازار نفت 
ایران راضی نگه خواهد داشت.

موضوعی که »حمیدرضا آصفی« سخنگوی اسبق 
وزارت امور خارجه هم بر آن تأکید کرده و گفته 
است: بعید به نظر می رسد که سعودی و امارات 
تولیدات  کنند  جبران  را  ایران  نفت  خأل  بتوانند 
نفتی از هر کشوری تا یک میزانی مقرون به صرفه 
است. از آن میزان اگر باالتر رود سرمایه هنگفتی 
را باید هزینه کنند که اقتصادی و به صرفه نیست.

**اقتصاد ایران واقعیات تحریم نفتی
آمریکا از زمان حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید 
بارها ایران را با تحریم کامل نفتی تهدید کرده بود 
و بر همین اساس منتظر فاجعه اقتصادی پس از 
این تحریم ها در ایران است. طی دو روز گذشته 
اما برخالف انتظارها از بازار ایران که معمواًل در 
و  ناگهانی  افزایش  با  خبرهایی  چنین  شوک  اثر 
شدید ارز و فلزات گران بها روبه رو می شد، این بار 

چندان تحت تأثیر قرار نگرفت.
ایران نمی تواند نقش پررنگ صادرات نفت و گاز 
روست  همین  از  و  کند  انکار  خود  اقتصاد  در  را 
که طی چند دهه تحریم های آمریکا برای حفظ 
صادرات خود در دوران تحریم چاره اندیشی های 
به خوبی  سفید  کاخ  است.  داشته  مختلفی 
عمل  در  ایران  صادرات  کردن  صفر  که  می داند 
در  را  ایران  تحریم  دهه ها  است.  امکان ناپذیر 
کرده  متبحر  کان«  نحو  »بای  خود  نفت  فروش 
است و گرچه این میان هزینه های پیدا و پنهان 
هرگز  اما  بود  خواهد  برابر  چند  صادراتی  چنین 

صفر نخواهد شد.
همان گونه که رهبر انقالب اسالمی هم در دیدار 
نفتی  تحریم های  این  کردند،  تأکید  کارگران  با 
اجباری  توفیق  ایران  اقتصاد  برای  می تواند 
دام  از  کشور  رهایی  برای  را  راه  و  شود  قلمداد 

وابستگی به نفت هموار کند.
گرچه دستیابی به چنین آرمانی دست کم سال ها 
همان  می تواند  تحریم ها  این  اما  می برد  زمان 
آغازگر  و  باشد  عدو  خیر  شدن  سبب  مصداق 

مسیر عبور ایران از نفت.

شششنبه 7 اردیبهشت ماه 21/1398 شعبان 1440/ 27 آوریل 2019/سال بیست و چهارم شماره 2986 
ایران و جهان



شنبه 7 اردیبهشت ماه 21/1398 شعبان 1440/ 27 آوریل 2019/سال بیست و چهارم شماره 2986 هفت ورزش، حوادث

دستگیری افرادی که به 

صورت خانوادگی قاچاق می کردند
باند خانوادگی حمل و توزیع  انتظامی نرماشیر گفت:  فرمانده 

مواد مخدر صنعتی در نرماشیر منهدم شد.
به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
انتظامی نرماشیر  از کرمان،  سرهنگ یوسف آبادی  ،فرمانده 
گفت: ۵ نفر که به صورت خانوادگی اقدام به توزیع موادمخدر 
صنعتی در سطح استان کرمان می کردند توسط ماموران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر این شهرستان دستگیر شدند و در بازرسی 
از خودرو آنان ۳ کیلو و ۳۵ گرم شیشه که در وسایل و مواد 
خوراکی همراه سرنشینان این خودرو جاساز شده بود، کشف 

شد.
سرهنگ یوسف آبادی با بیان اینکه اعتیاد به مواد روانگردان و 
صنعتی صد ها برابر مخرب تر از موادمخدر سنتی است، افزود: 
پلیس با اقدامات شبانه روزی برای پیشگیری از ورود و توزیع 
از گزند  ویژه جوانان  به  تا همگان  افیونی تالش می کند  مواد 

آسیب های خانمان سوز اعتیاد در امان بمانند.

افتتاح باشگاه بازی و ورزش کودکان

 در شهربابک
نخستین و تخصصی ترین باشگاه ورزشی کودکان استان از نظر 

تجهیزات ورزشی در شهربابک افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان،  
باشگاه ورزشی ـ تخصصی کودکان به نام تکامل با حضور میثم 
معاونت  شمسی  قاسم  جوانان،  و  ورزش  اداره  رئیس  پاریزی 
اداره  رئیس  بخشوده  محمد  فرماندار،  اجتماعی  و  سیاسی 

آموزش و پرورش و جمعی از مسئوالن شهربابک افتتاح شد.
زهره فاتحی، مدیر باشگاه تکامل در مراسم افتتاحیه این باشگاه 
ورزشی با بیان اینکه کار تجهیز این باشگاه حدود ۱۱ ماه طول 
کشید، گفت: زیربنای باشگاه تکامل حدود ۲۵۰ متر مربع است 

و برای تجهیز آن، ۷۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.
وی به کم تحرکی و فقر حرکتی کودکان اشاره کرد و افزود: 
یکی از مهم ترین اهداف باشگاه تکامل جذب کودکان به ورزش 
ورزش  شروع  از  قبل  حرکتی  مهارت های  افزایش  رویکرد  با 

حرفه ای است.
بازی مکانیکی  باشگاه تکامل بدون هیچ  اینکه  بیان  با  فاتحی 
مهارت های  بدنی،  فعالیت های  افزایش  هدف  با  الکترونیکی  و 
حسی حرکتی، بنیادی، تمرکزی، فاکتور های آمادگی جسمانی 
 ۴۰ از  بیش  با  باشگاه  این  کرد:  تصریح  می کند،  فعالیت  و... 
بازی های حرکتی متنوع  نوع مهارت و فعالیت بدنی در قالب 

طراحی شده است.
میثم پاریزی رئیس اداره ورزش و جوانان شهربابک نیز با اشاره 
کودکان  مختص  و  بار  اولین  برای  باشگاهی  چنین  اینکه  به 
در استان تاسیس شده است، ابراز امیدواری کرد: شاهد تعدد 
این چنین باشگاه هایی در شهرستان باشیم تا در کنار سیستم 
آموزشی، کار رشد و پرورش کودکان تکمیل شود که در پی آن 

نسلی شاداب و سرزنده را تحویل جامعه دهیم.

شکار یک قالده گرگ توسط فرد متخلف 

در جیرفت
یک قالده گرگ توسط شکارچی بی رحم در جیرفت شکار شد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، 
بر اساس اعالم اداره محیط زیست جیرفت، در پی تماس تلفنی 
یکی از دوستداران محیط زیست مبنی بر اعالم شکار یک قالده 
بختیار  شیخ  مزار  درب  منطقه  در  متخلف  فرد  توسط  گرگ 
مامورین یگان حفاظت محیط زیست جیرفت بالفاصله به محل 

اعزام شدند.
از خودرو متخلف الشه یک قالده گرگ  این گزارش،  پایه  بر 

ماده به همراه چهار توله تازه متولد شده کشف و ضبط شد.
این شکارچی بی رحم گرگ مادر را با اسلحه کشته و پیشانی 

اش را برداشته است.
بر اساس این گزارش، هدف شکارچی از این اقدام، فقر فرهنگی 
و جهل و خرافات بوده که با این شکار، عمال تعداد پنج گرگ 

از چرخه طبیعت حذف شده است.
به عقیده عده ای خرافه پرست به همراه داشتن پیشانی گرگ 
و مهره مار و امثال آن ها را در مسیر خوشبختی و ثروت قرار 

می دهد.
به محیط زیست  وارده  توضیح است که جریمه ضرر  به  الزم 

بابت کشتن هر قالده گرگ چهل میلیون ریال می باشد.

سرویس ورزشی کرمان امروز

هفته گذشته تیم فوتبال گل گهر سیرجان بعد از سالهای 
بی نماینده بودن استان کرمان در لیگ برتر، ردای نمایندگی 
را برتن کرد و با صعود مقتدرانه خود به این لیگ کام مردم 
که  فوتبال  تیم  این  ساخت.  شیرین  را  سیرجان  و  کرمان 
بخشی از موفقیتش را امروز باید مدیون مدیریت دقیق و 
مدبرانه مهندس تقی زاده بداند، این روزها مایه ی تبریک 
تمامی مسئوالن سیرجانی و استانی شده است و مردم نیز 
در فضای مجازی از این اتفاق ابراز خرسندی می کنند. ما 
نیز این رخداد مبارک را به همه کرمانیان و پرسنل شرکت 
گل گهر و بازیکنان تیم فوتبال این مجموعه تبریک می 
گوییم و امیدواریم که این تیم باعث فخر استان کرمان در 

لیگ برتر باشد.
تیم  اعضای  ارزشمند، هفته گذشته  این صعود  راستای  در 
معاون  سیرجان،  جمعه  امام  همراهی  با  گل گهر  فوتبال 
سیاسی فرماندار و سایر مسئوالن این شهرستان و معاونین 

و مدیران شرکت گل گهر با حضور در گلزار شهدای سیرجان 
ایشان  های  آرمان  با  شهدا،  مطهر  قبور  غبارروبی  ضمن 

تجدید میثاق کردند.
معدنی  مجموعه  در  سپس  گل گهر  فوتبال  تیم  اعضای 
مورد  ورود  بدو  در  و  پیدا کردند  و صنعتی گل گهر حضور 
این  زحمتکش  کارگران  و  کارمندان  و  مدیران  استقبال 
خطوط  در  شاغل  کارگران  از  یکی  و  گرفتند  قرار  شرکت 
به کادر  اهدا گل  با  از پرسنل گل گهر  نمایندگی  به  تولید 
فنی و بازیکنان گل گهر به خاطر این افتخار آفرینی بزرگ 
که شادی و شور و نشاط را در بین پرسنل شاغل در منطقه 
گل گهر و شهروندان سیرجانی به وجود آوردند، از آنها تقدیر 

و تشکر کرد.
قبور  بر سر  با حضور  آن  از  فوتبالی گل گهر، پس  مردان 
مقام  به  گل گهر  شرکت  در  مدفون  گمنام  شهدای  مطهر 
از  بازدید  به  سپس  و  کردند  احترام  ادای  شهدا  این  شامخ 

معدن شماره یک و خطوط تولیدی گل گهر پرداختند.
مردم  نماینده  که  بودیم  شاهد  گذشته  هفته  در  همچنین 
سیرجان در خانه ملت نیز از این صعود ابراز خشنودی کرد 

و به این مجموعه تبریک گفت.

خشنودی مردم کرمان از یک رخداد مبارک برای فوتبال استان:
صعود ارزشمند گل گهر 

خبر

 مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان با اعالم اینکه تعداد 
ورزشکاران سازمان یافته یکی از شاخصه های ارزیابی سطح 
ورزش است، از وجود ۱۱۰ هزار ورزشکار سازمان یافته در این 

استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  
محمدتقی امیری خراسانی، مدیرکل ورزش و جوانان استان 
تعدادورزشکاران  رابر،  شهرستان  اداری  شورای  در  کرمان 
ارزیابی سطح ورزش  سازمان یافته را یکی از شاخصه های 
دانست و گفت: بر اساس اعالم فدراسیون پزشکی ورزشی 
یافته  سازمان  ورزشکار  هزار   ۶۵ ما   ۹۵ سال  در  کشور، 
داشتیم، که این میزان در سال ۹۶ به ۷۵ هزار و در سال 

۹۷، به ۱۱۰ هزار ورزشکار سازمان یافته رسیده است.
در  که  خوبیست  اتفاقات  دهنده ی  نشان  این  افزود:  وی 

راستای برنامه ششم توسعه رخ داده است.
برنامه ششم  اتفاقات مثبت  از  امیری خراسانی یکی دیگر 
افزوده  اررزش  مالیات  از  درصد  صدم   ۲۷ بحث  را  توسعه 
اما  بود،  خوبی  اتفاق  این  چه  اگر  کرد:  تصریح  و  عنوان 
باال  را  توقعات  که  چرا  داشت،  دنبال  به  هم  دردسر هایی 
برد، در حالی که ماهیت تبصره ها، آیین نامه، بخشنامه و 

دستورالعمل هایش چیز دیگری بود.

آمده  درصد  ۲۷ صدم  بحث   ۹۴ ماده ی  در  شد:  یادآور  وی 
برای توسعه ورزش همگانی، روستایی ـ عشایری و  است، 

بانوان هزینه شود.
در  داشت:  بیان  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
تبصره ی ۲ آن به وضوح اعالم کرده، هزینه کرد برای ورزش 
حرفه ای خالف است. امیری خراسانی گفت: طی سال ۹۷، 
ما هیچ اعتبارنامه یا ابالغیه ای از وزارت مبنی بر کمک به 
هم  ما  اصلی  درگیری  سویی  از  نداشتیم،  قهرمانی  ورزش 

بحث ورزش قهرمانیست.
وی افزود: خود وزارت حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد پولی هم که 
برای ما می فرستاد، همراهش یک ابالغیه ارسال می کرد که 

این اعتبار در کجا خرج شود.
اعالم  با  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  خراسانی  امیری 
کرمان  استان  ورزشی  کاروان  بهترین   ۹۷ سال  طی  اینکه 
آسیایی  رقابت های  به  نماینده   ۲۳ قالب  در  تاریخ  ادوار  در 
و پاراآسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا اعزام شدند، تصریح کرد: درسال 
۹۷ در چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
بودیم،  داده  ورزشکاران  این  به  پاداشی که  قولی  اساس  بر 

عمل کردیم.
وی تعداد پروژه های نیمه تمام ورزشی استان را ۱۲۰ پروژه 

دانست و یادآور شد: بر اساس نظر سازمان مدیریت و برنامه 
پروژه ی  هیچ  ما  دولت،  هیئت  مصوبه ی  و  وزارت  استانی، 

صفری را نمی توانیم شروع کنیم.
اعتبار  برای  رابر گفت:  فرماندار  به  امیری خراسانی خطاب 
سال ۹۸، پروژه های ورزشی اولویت دار را در شورای ورزشی و 
سپس در کمیته ی برنامه ریزی مصوب کنید و بر اساس ۲۷ 
بر  اولویت  ببینید  اعتباری که دست شماست،  صدم درصد 
چه چیزی هست، نتیجه را به ما اعالم کنید تا پیگری های 

الزم از سمت ما صورت گیرد.
و  رفسنجان، شهربابک  افزود: شهرستان های سیرجان،  وی 
مشکل  بزرگ  اقتصادی  بنگاه های  وجود  دلیل  به  بردسیر 
آنچنانی ندارند، تنها راهی که می توان عدالت ورزشی را در 
رشته های ورزشی رعایت کرد، یک کاسه کردن هزینه کرد 

بنگاه های اقتصادی در امور ورزشی است.
امیری خراسانی تصریح کرد: نظر ما این است، برای پیشبرد 
بنگاه های  از  و  کنیم  تعریف  کاسه  یک  قهرمانی،  اهداف 
کمک  صندوق  این  به  توان  اساس  بر  بخواهیم  اقتصادی 
کنند، چرا که در بودجه دولتی هیچ اعتباری برای قهرمانی 
وجود ندارد، سپس در شورای عالی ورزش که خود استاندار 
ریاست این شورا را عهده دار است، با حضور فرمانداران و ... 

بر اساس اولویت رشته های اُلمپیکی، پارااُلمپیکی، آسیایی 
و پاراآسیایی تصمیم گیری شود و به شهرستان ها بر اساس 

پتانسیل هایشان کمک کنیم.
وی امضای تفاهم نامه ی وزارت ورزش با صندوق کارآفرینی 
امید و بانک قرض الحسنه رسالت را یکی از اتفاقات خوب 
وزارت ورزش در حوزه جوانان عنوان کرد و بیان کرد: بر این 
اساس، حدود ۴۰۰ جوان استان کرمان در بازه های سنی ۱۹ 
پایین  خیلی  سود  با  کارآفرینی  وام  توانستند  سال   ۳۵ تا 

دریافت کنند.
امیری خراسانی با تأکید بر اینکه پیش نیاز استفاده از این 
نهاد  مردم  سازمان های  قالب  در  جوانان  حضور  خدمات، 
واجد شرایط  متقاضیان  از همه ی  ماست،  نظر  زیر  جوانان 

برای دریافت این وام دعوت کرد.
وی به زمین چمن هنزا اشاره کرد و افزود: قرار بود به منظور 
بگیریم،  از صنایع مس کمک  زمین چمن  این  اندازی  راه 
که این اتفاق نیفتاد، ولی با توجه به قولی که به مردم این 
منطقه داده شده بود، اعتبار این کار از وزیر گرفته شده، هم 

اکنون آماده است تا زیرسازی ها انجام شود.
هم  محروم  مناطق  سایر  در  کرد:  تصریح  خراسانی  امیری 

پیگیر هستیم تا کار انجام شود.

مناسبت  به  که  کرمان  استان  شرق  تکواندو  مسابقات 
هفته جوان و اعیاد شعبانیه در نرماشیر، برگزار شده بود 

با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.
جوانان  و  ورزش  اداره  رییس  دریجانی،  عبدالحامد 
شهرستان نرماشیر در گفت و گو با خبرنگار گروه استان 
های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: مسابقات 
جوان  هفته  مناسبت  به  کرمان  استان  شرق  تکواندو 
به  تکواندوکار   ۹۴ از  بیش  حضور  با  شعبانیه،  اعیاد  و 
میزبانی نرماشیر در سالن ورزشی این شهرستان برگزار 

شد.
وی افزود: در پایان این رقابت ها که به همت اداره ورزش 
و جوانان و هیئت تکواندو شهرستان نرماشیر برگزار شد، 

نتایج زیر حاصل شد:
خردساالن

وزن ۲۰ کیلوگرم
مقام اول: مهدی اسدآبادی

مقام دوم: محمد مهدی اماندادی
مقام سوم: طا ها علی محمدی

وزن ۲۲ کیلوگرم
مقام اول: یاسین زمانیان

مقام دوم: ابوالفضل طهانی
مقام سوم: فاضل مدرس

وزن ۲۴ کیلوگرم
مقام اول: امیرمحمد شهیکی

مقام دوم: رضا عزیزابادی
مقام سوم: ابوالفضل میرزاده

وزن ۲۶ کیلوگرم
مقام اول: امیررضا ترک ابادی

مقام دوم: امیرعلی ترک ابادی
مقام سوم: جواد مدرس و امیراحمد رمضانیان

وزن ۲۸ کیلوگرم
مقام اول: امیرعباس رستم زاده

مقام دوم: طا ها عباسپور
مقام سوم: امیرمحمد افخمی و آرش علی بافقی

وزن ۳۰ کیلوگرم
مقام اول: امیر رضائیان

مقام دوم: امیرعلی قائم آبادی
مقام سوم: امیرعلی درویشی

وزن ۳۲ کیلوگرم
مقام اول: محمدحسین غالمی مقام اول

مقام دوم: ابوالفضل عزیزی مقام دوم
مقام سوم: سیدمحمدفاضل صفوی و علیرضا کامرانزاده

وزن ۳۴ کیلوگرم
مقام اول: امیرمهدی شهابی

مقام دوم: سپهر کریمی
مقام سوم: شهرام شهیکی و محمدمهدی موسوی

وزن ۳۸ کیلوگرم
مقام اول: آرش عزیزآبادی

مقام دوم: امیررضا جباریان
مقام سوم: پارسا نعمتی و امیرمحمد محمدی تبار

وزن ۴۰ کیلوگرم
مقام اول: محمد بهزادی

مقام دوم: محمدرضا حمیدزاده
مقام سوم: مهدی عزیزآبادی

نونهاالن
وزن ۳۳ کیلوگرم

مقام اول: عرفان ابراهیم آبادی
مقام دوم: حامد پورحسن خانی

مقام سوم: امیرحسین صابری و امیررضا کامرانزاده
وزن ۴۱ کیلوگرم

مقام اول: علی منظری
مقام دوم: رضا جالل آبادی

مقام سوم: محمدامین محمدآبادی
نوجوانان

وزن ۴۹ کیلوگرم
مقام اول: محمد اسدابادی

مقام دوم: محمدنبی رستم زاده
مقام سوم: مهدی وکیلی

وزن ۵۳ کیلوگرم
مقام اول: مازیار حمیدی پور مقام اول

مقام دوم: میالد شعبانی مقام دوم
مقام سوم: محمد مهدی رهگویی

وزن ۶۵ کیلوگرم
مقام اول: امیررضا شهابی
مقام دوم: محمد شهیکی

مقام سوم: مهدی پورحسن خانی
وزن ۸۰ کیلوگرم

مقام اول: هادی رستمی
مقام دوم: امیر حسین رمضانی
مقام سوم:  محمدحسن ناروئی

مدیرکل ورزش و جوانان استان عنوان کرد:
وجود ۱۱۰ هزار ورزشکار سازمان یافته در استان کرمان

معرفی نفرات برتر رقابت های تکواندو شرق استان کرمان
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 در راستای سلسله برنامه های » شب های ساز« انجمن 
نغمه ماندگار، » شب کمانچه نوازی استاد اردشیر کامکار« 
مکان  در  ماه  فروردین   29 گذشته  هفته  پنجشنبه شب 
کرمان  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  تاالر 
برگزار شد. اساتیدی همچون داریوش برهانی، محمدرضا 
ای  حرفه  مخاطبان  و  نوازندگان  از  شماری  و  کربالیی 
موسیقی در این مراسم حضور داشتند. هرچند که با توجه 
به شهرت و حرفه ای بودن میهمان و کیفیت باالی برنامه 
های نغمه ماندگار، خالی ماندن قریب به نیمی از صندلی 
های تاالر چندان خوشایند به ویژه موسیقی کرمان نبود.

پرسش و پاسخ
در  و  برگزار شد  بخش  در چندین  این شب  های  برنامه 
اولین گام، بخش پرسش و پاسخ در نظر گرفته شده بود 
تا مخاطبان بتوانند حداکثر بهره را از حضور استاد کامکار 

در کرمان داشته باشند.
استاد کامکار در پاسخ به اولین پرسش این بخش مبنی 
بر اینکه لفظ موسیقی دستگاهی صحیح تر است یا سنتی 
گفت: اینکه ما از چه واژه هایی برای موسیقی گذشته خود 
استفاده کنیم خیلی مهم نیست. این نوع موسیقی که ما 
آن را ردیف می دانیم، شاید ۱۰۰ سال از تاریخش گذشته 
باشد یعنی از زمان میرزا عبداهلل. این نوع موسیقی در کل 
کشور ایران به صورت مقامات بوده که بعدها جمع آوری 
شده  است. سپس هرکدام از مقام ها در قالب آن موسیقی 
و گامی که بوده استفاده شده و نام ردیف بر آنان گذاشته 
شده است. اما آن چیزی که مهم است الفبای موسیقِی ما 
ایرانی اجرا  است. هرکس که بخواهد در موسیقی و ساز 
کند باید با ردیف های موسیقی ایران آشنا باشد و فواصل 
آن را یاد بگیرد. ردیف، الفبای موسیقی ایران است. چراکه 
ردیف، پایه ی بداهه نوازی و احساسی است که می توانیم 
می  اگر کسی  کنیم.  آن مشخص  با  را  موسیقی مان  نوع 
خواهد اجرایش اصالت داشته باشد و  هرکس در هرکجای 
دنیا بفهمد که این ساز متعلق به کشور ایران است باید 

قواعد ردیف را در آن به کار برده باشد.
دخل و تصرف در ساز

یا  بودن  مجاز  بر  مبنی  بعدی  سوال  به  پاسخ  در  کامکار 
های  شیوه  همچنین  و  ساز  در  تصرف  و  دخل  نبودن 
آموزشی نیز گفت:  در راستای ارتقای موسیقی و افزایش 
کیفیت آن دخل و تصرف مجاز و بلکه ضروری است. به 
عنوان مثال سیم های کمانچه در حال حاضر همان سیم 
های ویولون هستند و این سیم ها بسیار خوش صداتر از 
سیم های قدیمی هستند. آرشه کشی و تغییر تکیه ها باید 
هنرآموز  به  تکیه  آموختن  قصد  مدرسی  که  وقتی  باشد. 
را دارد باید توان هنرجو را در نظر بگیرد. به عنوان مثال 
های  آموزش  از  بیشتری  توان  است  ممکن  هنرآموز  یک 
ویولون کتاب  برای  آموزش  زمینه  باشد. در  کتاب داشته 
های بسیار زیادی از سبک کالسیک تا نو وجود دارد اما 
برای کمانچه منابع آموزشی بسیار کمتر است که البته این 
وظیفه ما است که برای نوشتن منابع جدید سعی کنیم. 
انتشار دارم  بنده در زمینه آموزش کتاب هایی در دست 
و در کنار آن نیز فیلم های آموزشی نیز آماده کردم که 
برای هنرجویان مبتدی با پیشرفته قابل استفاده باشد. در 
آموزش ها نیز همواره سعی دارم که هنرجو را به چالش 

بکشم تا مجبور شود که خودش را ارتقا دهد.
هنرآموز خوب

که  بود  این  نیز  موسیقی  مدرسین  به  کامکار  پیشنهاد 
و  موسیقی  زمینه  در  را  خودش  باید  اول  مدرس  »یک 
سایر اطالعات ضروری غنی کند. یعنی باید معلومات خود 
را باال ببرد و از لحاظ تکنیکی باید قدرت داشته باشد تا 
بعضی ها ممکن است  باشد.  آموزش داشته  برای  چیزی 
نوازنده  های خیلی خوبی باشند، ولی انتقال دهنده خوبی 
نباشند. در ضمن در حال حاضر سن هنرجوها نیز نسبت 
یا   5 هایی  بچه  حتی  و  است  آمده  تر  پایین  گذشته  به 
یاد  را  کمانچه  ساز  خواهند  می  که  بینم  می  را  ساله   6
بگیرند. در نتیجه نحوه ی تدریس هم باید به گونه ای باشد 
که عالوه بر تکنیک، شعور موسیقایی و فلسفه ی موسیقی 
باشد منتقل کنیم. نمی گویم  برایشان سنگین  را بی  آنکه 
بخواند  جامعه شناسی  و  روانشناسی  فلسفه،  برود  مدرس 
ولی به مقداری باید در این حوزه ها مطالعات داشته باشد 

تا بتواند با هنرجویان سنین مختلف ارتباط برقرار کند«.
خوب شنیدن

شنیدن  خوب  نوازندگان،  به  کامکار  پیشنهاد  دیگر 
این  در  بود. وی  مناطق کشور  از سراسر  اصیل  موسیقی 
زمینه گفت: من خودم کرد هستم اما موسیقی خراسان را 
به قدری شنیده ام که کامال آن را درک می کنم. بخش 
زیادی از جوانان ما تحت تاثیر فرهنگ غرب موسیقی ای 
را گوش می دهند که با فرهنگ ما مطابقتی ندارد و عواقب 
آن نیز انحرافات متعدد است. برخی به شوخی به این نوع 
گویند.  می  صنعتی(  مخدر  ماده   ( اسیدی  ها  موسیقی 
کنیم.  جذب  را  جوانان  خوب  موسیقی  تولید  با  باید  ما 
داشته  وجود  که  هایی  غم  به  ما  کشور  موسیقی  البته 
است و دارد غمگین است. در زمینه موسیقی کودک نیز 
بسیار کم کار شده است که اگر بخواهیم نسل بعدی را 
جذب موسیقی خود کنیم باید در زمینه موسیقی کودک 
حمید  همچون  افرادی  باشیم.  داشته  فعالیت  بیشتر  نیز 

متبسم خوشبختانه در این زمینه فعالیت خوبی دارند.
جایگاه تکنیک

در  تکنیک  پیرامون  کمانچه  دست  چیره  نوازنده  این 

زندگی  پدیده های  تمام  مثل  تکنیک  گفت:  نیز  موسیقی 
که برای راحت زندگی کردن هستند، ابزاری است که برای 
بیان احساساِت نوازنده در خدمت او و بیان راحت تر حس 
او قرار دارد. تکنیک باید در خدمت حس باشد نه اینکه 
از آن برای نمایش و قدرت نمایی بی فایده استفاده شود. 
تکنیک باید در خدمت کیفیت موسیقی و راحتی نوازنده 
باشد. مثال تکنیکی که قدرت جاذبه را نادیده بگیرد و باعث 
خستگی بیش از حد نوازنده شود بیهوده است. نباید فکر 
کنیم کسی که با سرعت ساز می زند لزوما صاحب تکنیک 

است. سرعت فقط بخشی از تکنیک است نه همه ی آن.
مرز و محدوده نوآوری در موسیقی

محدوده  و  مرز  بر  مبنی  سوالی  پیرامون  کامکار  اردشیر 
موسیقی گفت: » موسیقی مرز ندارد. ما ایرانی ها عادت 
داریم که همه چیز را درجه بندی کنیم و این در حالی 
در  ای  نوازنده  هر  موسیقی  در  من  عقیده  به  که  است 
صورت تسلط کافی و اندیشیدن می تواند قطعاتی را خلق 
مدرن  موسیقی  برای  اند.  نداشته  وجود  تاکنون  که  کند 
یکی از مهمترین لوازم اندیشه جدید است و اینکه نوازنده 
از گذشته موسیقی و حال سبک خود اشراف کامل داشته 
باشد. نوازنده ای که بخواهد ادا در بیاورد به هیچ وجه به 

ویژه در طوالنی مدت موفق نخواهد بود«.
راز ماندگاری گروه ها

پیشنهاد کامکار به گروه های موسیقی برای ماندگاری آن 
ها این بود که: » گروه ها باید جایگاه و حق و حقوق خود 
واژه  سه  این  خودباوری.   و  هم آوازی  همدلی،  بدانند.  را 
هرچند شعاری به نظر می رسند و بسیار شنیده ایم ولی 
واقعا باید این سه کلمه باشند وگرنه یک گروه نمی ماند. 
به  می کنید  زندگی  دارید  که  شهری  همین  در  شما  اگر 
دیگران  دارید  انتظار  چگونه  باشید  نداشته  باور  خودتان 
شما را باور کنند؟ در گروه، باور کردِن هر فرد و جایگاه او 
مهم است. مهم است که هرکسی جایگاه خودش را بداند. 
از  باالتر  ادعایش  نباید  است،  نوازنده  گروه  در  که  کسی 
آن چیزی که هست باشد. قدیم، در رادیو فرهنگ و هنر 
که گروه های موسیقی بیشتر آنجا فعالیت داشتند، اعضای 
اردشیر  می گفتند  مثال  می کردند  درجه بندی  را  گروه 
رای  اساس  بر  درجه  این  سه.  درجه  نوازنده ی  کامکار 
شورای عالی بود و تو باید بر همین مبنا حرکت می کردی. 
ولی االن ما خودمان به خودمان درجه می دهیم. درجه 
را باید یک شورای عالی بدهد و بعد مردم تاییدت کنند. 
چیزی هم که در گروه کامکارها وجود داشت این بود که 
ما خواهر و برادر هستیم؛ حتی اگر از هم برنجیم هم از 

یکدیگر می گذریم. گذشت خیلی مهم است. با یک »باالی 
نکنید! همچنین سعی کردیم که  قهر  ابروست«  چشمت 
از  یکی  اگر  حتی  باشیم.  داشته  مساوی  حقوق  و  حق 
اعضای گروه به دلیل بیماری نمی توانست در اجرا حضور 

داشته باشد، اما حق و حقوق او محفوظ است«.
کمانچه

باز همین  آیا  اگر به گذشته برگردید  چرا ساز کمانچه و 
ساز را انتخاب می کنید؟ این استاد در پاسخ به این سوال 
گفت: من در موسیقی خیلی از سازها را دوست دارم و از 
لذت  مختلف  های  سبک  در  قطعات  از  بسیاری  شنیدن 
مورد عالقه  ویولون سازهای  و   تار  گیتار،  عود،  برم.  می 
کمانچه خیلی زحمت کشیده  ساز  برای  اما  من هستند. 
ام و سال های طوالنی است که از محدودیت های خود 
ساز گرفته تا نقدهای مختلف را تحمل کرده ام تا در این 

مرحله در خدمت مردم هستم.
جشنواره موسیقی نواحی

امروز  کرمان  خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  کامکار  استاد 
جشنواره  ارتقای  راستای  در  وی  پیشنهادات  پیرامون 
موسیقی نواحی کرمان نیز گفت:  این جشنواره ها خیلی 
خوب هستند و جشنواره ها هر چه بیشتر باشند نوازندگان 
می  پیدا  بیشتری  انگیزه  مختلف  های  شهرستان  جوان 
خیلی  کار  نتیجه  ولی  دهند.  نشان  را  خودشان  تا  کنند 
مهم است. خیلی از دوستانی که در همین جلسه هستند 
ممکن است در جشنواره های مختلف اعم از فجر، نواحی 
و ... مقام های برتر را به دست آورده باشند. اما سوال این 
است ؛ فردی که مقام اول را در یک جشنواره به دست می 
آورد پس از جشنواره چه کار می کند؟ آیا کسی هست 
که از او حمایت کند؟  در مورد برخی از جشنواره ها و به 
ویژه جشنواره های خارجی مردم و  هنرمندان نباید فریب 
نام آن جشنواره را بخورند. کار من زمانی ارزش پیدا می 
کند که مردم ایران که گوششان کامال با ساز کمانچه انس 
گرفته است کارم را بشنوند و به من جایزه بدهند. بعضی 
از موزیسین های جوان و به ویژه هنرمندان جوان ایرانی 
آرزویشان حضور در برخی از جشنواره های خارجی ظاهرا 
ندارند.   ای  ارزش حرفه  هیچ  واقعیت  در  که  است  معتبر 
به هر حال وظیفه یک جشنواره خوب این است که یک 
هنرمند را به گونه ای حمایت کنند که صدایش به سراسر 
کشور و حتی جهان برسد. اینکه ساز یک هنرمند فقط در 
همان جشنواره شنیده شود و بعد از آن هیچ اتفاقی رخ 
ندهد آن جشنواره بسیار کم ارزش می شود. از طرف دیگر 
خود  هنرمندان  بهترین  حامی  باید  نیز  منطقه  هر  مردم 

باشند و این موضوع باعث می شود که سایر مردم کشور 
و حتی جهان به هنرمند آن منطقه احترام بگذارند برای 

اینکه بدانند دلیل این حمایت چیست کارش را بشنوند.
هنرمند

تعریف هنرمند از دید کامکار آخرین سوال این جلسه بود 
که وی در پاسخ گفت: هنرمند باید خیلی خالصانه بتواند 
عشقش را به مردمش ابراز کند. این دنیا و کائنات پر است 
از اصواتی که هنوز شنیده نشده اند. وظیفه هنرمند این 
و  منظم  به صورت  و  کند  را کشف  اصوات  این  که  است 

هنرمندانه به گوش دیگران برساند.
 کمانچه نوازی

نوبت  استراحت  پاسخ و دقایق کوتاهی  و  از پرسش  پس 
به کمانچه نوازی اردشیر کامکار رسید که در این بخش 
شهروز شعاعی از حرفه ای ترین کوبه ای نوازان کرمانی 
با ساز تنبک همراهی کرد. چیره دستی و اجرای  وی را 
فوق العاده جذاب استاد کامکار به هیچ وجه از طریق این 
گزارش  این  خوانندگان  به  و  نیست  انتقال  قابل  نوشتار 
و  تهیه  را  نوازنده  این  صوتی  آثار  که  شود  می  پیشنهاد 
گوش دهند تا قدرت انرژی این ساز را در حد اعالی خود 
مشاهده کنند. هرچند که جذابیت اجرای زنده و آنچه که 
در این برنامه شاهد آن بودیم بسیار فراتر از کلیپ ها و 

آثار صوتی است.  
اردشیر در بیان اساتید

در بخش دیگری از این مراسم پیام اساتید موسیقی در مورد 
اردشیر کامکار پخش شد. » قشنگ کامکار« خواهر وی در 
پیام صوتی خود گفته بود: » من نه به عنوان خواهر اردشیر، 
بلکه در جایگاه شنونده خوب موسیقی یک ساز، این را می 
گویم که اردشیر در حقیقت تنها نوازنده کمانچه در ایران 
زمین ماست. بدون هیچ ادعایی، فروتنانه با سازش می سازد 
و می نوازد و قلب های ما را به نوازش و تپش وا می دارد. 
آنچه در عیان است، در بیان نیست. اردشیر بارها و بارها 
حتی بر روی صحنه های ایران و دنیا، با نهایت توانمندی 
اش نواخته و دل هر دردمندی را با آرامش و عشق به این 
کنند.  تقدیرش  دارد که  آن  است. جای  روایت کرده  ساز 

دستان و همت پرقدرت اش را از دور می بوسم«.
گفت:  خود  پیام  در  نیز  تار  سه  نوازنده  بابایی  بهداد 
ارجمند  و  ارزنده  استاد  این  کامکار،  اردشیر  »بی شک 
موسیقی سرزمین مان را می توان نقطه ی عطف تکنیک در 
در  که  پیداست  ناگفته  و  دانست  کمانچه نوازی  عرصه ی 
ابداع و ایجاد تکنیک های کمانچه نوازی معاصر فضل تقدم 
قوی، هوشی  بسیار  ذاتی  ریتم  از  برخورداری  است.  او  با 

دقیق در کوک و گرفتن فواصل موسیقی دستگاهی و نیز 
موسیقی  ردیف  از  درست  درک  و  درخشان  سوناریته ی 
سرزمین مان و همچنین تجربه ی فعالیت و کار مستمر در 
حوزه ی بازه ی زمانی حدود نیم قرن جایگاه رفیعی برایش 
رقم زده که بی اغراق می توان از او به عنوان قامت رعنای 
کمانچه نوازی این سرزمین یاد کرد. الزم می دانم به نقش 
اشاره  هنرمندانی  تربیت  و  آموزش  امر  در  ایشان  پررنگ 
کنم که بسیاری از آنان از فعاالن و نامداران کمانچه نوازی 

این روزگار می باشند«.
تجلیل از استاد اردشیر کامکار و اهدای لوح یادبود آخرین 
نغمه  انجمن  طرف  از  لوح  این  که  بود  مراسم  این  بخش 
ماندگار و به دست استاد داریوش برهانی به وی تقدیم شد.

اردشیر کامکار
در   ۱34۱ متولد  کامکار  اردشیر  که  است  ذکر  به  الزم 
فرا  پدرش  نزد  را  ویولن  کودکی،  از  وی  است.  سنندج 
گرفت. چندی بعد، وی به عنوان نوازنده کمانچه و ویولن 
او در  و هنر سنندج درآمد.  فرهنگ  ارکستر  به عضویت 
اجرا  کمانچه  با  را  صبا  ابوالحسن  ویولن  قطعات  ابتدا 
و  آمد  تهران  ۱36۰به  سال  در  کامکار،  می کرد.اردشیر 
همکاری خود را با گروه های عارف و شیدا و با بسیاری از 
خوانندگان پیشرو ایران آغاز کرد. همچنین مطالب تکمیلی 
و  لطفی  محمدرضا  نزد  را  ایران  سنتی  ردیف  زمینه  در 
گسترش  برای  همواره  اردشیر  آموخت.  کامکار  پشنگ 
و   است  کوشیده  کمانچه  ساز  قابلیت های  هرچه بیش تر 
پوزیسین های  و  ویولن  خاص  تکنیک های  از  استفاده  با 
ویولن بر روی ساز کمانچه توانست چهره ای دیگر از این 
ساز به نمایش بگذارد. در این راستا، قطعات ابوالحسن صبا 
را در دو اثر به یاد صبا و بر تارک سپیده، به کمک کمانچه 
با  تارک سپیده«،  اجرا درآورد. وی در »بر  به  ارکستر  و 
زده  بدیعی  ابتکارات  به  دست  خود  توانایی های  بر  تکیه 
و از این رهگذر کمانچه را به سازی فوق العاده تأثیرگذار و 
وجدآور مبدل کرده است. از شاخصه های او در نوازندگی 
اجرای  و  باال  به   ۷ پوزیسیون های  به  می توان  کمانچه، 
صداهای هارمونیک که این تکنیک ها مختص ساز ویولن 
اجرا  قابل  به سختی  کمانچه  ساز  برای  تقریباً  و  می باشد 
ساخته  می نوازد  آن  با  که  کمانچه ای  نمود.  اشاره  است 
می توان  او  مستقل  آلبوم های  از  است.  کردی  قدرت اهلل 
آلبوم  نگاه و  راز  با خوانندگی همایون شجریان،  ناشکیبا 
بی غبار عادت که با همنوازی شاگردش، شروین مهاجر 

عرضه شده را نام برد.

اردشیِر کمانچه
گزارش اختصاصی »کرمان امروز« از برگزاری »شب کمانچه نوازی استاد اردشیر کامکار« به همت انجمن نغمه ماندگار؛
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