
یادداشتی انتقادی به قلم مسعود خالقی درباره
 کتاب »تاریخ اقتصاد وتجارت کرمان«

 نوشته سیدمحمدعلی گالبزاده:

جای خالی گرافیک

هشت صفحه    1000 تومان شنبه 28 اردیبهشت ماه 12/1398 رمضان 1440/ 18 می 2019/سال بیست و چهارم شماره 2999

روزان هم  یادداشت: 

پیوند میان بیماری های جسمی و روحی

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم 

احداث بیش از 400 کیلومتر بزرگراه 
در استان کرمان
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زیر چتر روابط عمومی نوین

ضرب المثل های کرمانی 

داستان یک سفرنامه:
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مدیر کل آموزش و پرورش استان خبر داد:

ساخت 1200کالس درس 
در استان 

به دست خیرین

رئیس سازمان صمت شمال استان :
فعال سازی  معادن زغال سنگ داربیدخون 

و حتکن در دستور کار قرار گرفته است
متن در صفحه دوم

روایت »کرمان امروز« از یک وعده دولتی که متاسفانه مسکوت مانده است:

متن کامل در صفحه سوم

از انتقال حساب ها چه خبر؟
   چند سالی از مطرح شدن وعده انتقال حساب های بانکی شرکت های پُر درآمد کرمانی به داخل استان می گذرد، اما متاسفانه هیچ شفاف سازی در این زمینه رخ نمی دهد و یا اینکه اصال 
این طرح لغو شده است. انتقال این حساب های بانکی پُر تراکنش به کرمان می تواند موجب رونق بیشتر کسب و کار در این استان شود. به قول قدیمی ها اینکه قرار باشد دود و خاکش را مردم 

کرمان بخورند و پولش در پایتخت تقسیم شود روا نیست!

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

   اعالم داروهای غیرمجاز و ممنوعه  برای حجاج

  پزشکی که صدها نفر را به بیماری ایدز مبتال کرد

  مذاکره مرگبار »گـرگ پـیــر« در  بـاغ  مخوف!

  دعوت بانوی والیبالیست کرمانی به اردوی تیم ملی

  ناکامی کولبران در انتقال ۱۸۲ کیلو گرم حشیش

  قتل در دعوا بر سر نوبت گرفتن چای نذری!

اخبار ایران، جهان و حوادث:

استاندار کرمان:

ابالغیه تامین کاالهای 
مورد نیاز از داخل استان 

 به دستگاه ها
 ارسال شده است

برند سازی  صفحه  دوم
و بازار یابی

 حلقه مفقوده 
صنایع دستی کرمان

گزارش »کرمان امروز« از یک غفلت در صنایع دستی استان
که پایه های بازار این صنعت را می لرزاند؛  

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/6/ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » تأمین متریال و اجراي خطوط انتقال آب بر روي كریدور 
تأسیساتي مابین معادن 1 و 5 منطقه گل گهر «  را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. 
لذا کليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را 
به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين کنندگان از قسمت تأمين کنندگان و مشتريان - مناقصه ها دانلود نمايند. مهلت تحويل 
پاکات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 98/3/11 در محــل دفترکميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مرکزی تهران 

مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي پروژه روز چهارشنبه مورخ 98/3/1 براي متقاضيان الزامي مي باشد.

                                                                              مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شركت معدني و صنعتي گل گهر 

فراخوان شماره 98/1/ف )نوبت دوم(
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » عملیات راهبري، اپراتوري، نگهداري و تعمیرات و بهره 
برداري از شش دستگاه دیزل ژنراتور و تابلوهاي برق و ترانسفورماتورهاي مربوطه« در محل نيروگاه اضطراري واقع در 
مجتمع خود را از طريق فراخوان عمومي با شرايط تعديل شده در اسناد فراخوان نوبت اول به شرکت ها ي واجد شرايط واگذار 
نمايد. لذا کليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور 
را از قسمت تأمين کنندگان و مشتريان - مناقصه ها دانلود نمايند. مهلت تحويل پاکات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 

98/03/01 در محــل دفترکميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. 
                                                                              مدیریت قراردادها و معامالت 

                                                                             شركت معدني و صنعتي گل گهر 



دو شنبه 28 اردیبهشت ماه 12/1398 رمضان 1440/ 18 می 2019/سال بیست و چهارم شماره 2999 
اخبار استان

بدینوســیله به اطالع کلیه اعضاء انجمن میرســاند جلســه مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن راس ساعت ۶ عصر چهارشنبه 98/۳/29 در محل سالن کنفرانس بیمارستان علی بن 
ابیطالب راور برگزار میگردد. از کلیه اعضاء جهت شرکت در جلسه دعوت بعمل می آید. افرادی که تمایل به کاندیداتوری بازرسی دارند میتوانند درخواست کتبی و کپی از مدارک)کارت 
ملی-صفحه اول دفتربیمه-گواهی مهارت فنی وحرفه ای(خود را تا یک هفته قبل از برگزاری مجمع به دفتر انجمن تحویل نمایند. الزم به ذکر است فقط کسانیکه عضو انجمن میباشند 

میتوانند در جلسه مذکور شرکت نمایند.
دستورکارجلسه عادی:  ۱-ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس 2-انتخابات بازرسین ۳-انتخاب روزنامه اصلی و جایگزین جهت درج آگهی های انجمن

دستور کار جلسه فوق العاده: ۱-تغییر مدت اعتبار بازرسان از یکسال به دو سال )ماده۳۰(   2-اصالح تبصره 2 ماده 2۰ 
هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری کارگران ساختمانی شهرستان راور

شماره :  PMI1 -INQ -A -98/01 و تاریخ: 1398/02/25
شــرکت پویان گهر کریمان به شماره ثبت 14769 و شناســه ملی 14006563300 در نظر دارد مناقصه عمومی 1 )یک( مرحله ای و ارزیابی کیفی )به صورت 
فشــرده( با موضوع »تهیه مصالح و ســاخت بخش صنعتی و غیر صنعتی کارخانه فروسیلیسیم سیرجان« را بر اســاس مفاد این مناقصه و با انتخاب پیمانکار از 
میان پیمانکاران واجد شرایط با ظرفیت آزاد و آماده به کار دارای حداقل رتبه 4 ابنیه برگزار نماید.)پیمانکاران دارای رتبه 5 تاسیسات دارای ارجحیت می باشند( 

1( بازه زمانی دریافت اسناد مناقصه: ساعت 9 صبح روز شنبه 1398/02/28  لغایت 12 ظهر روز دوشنبه 1398/02/30
2( نحوه دریافت اسناد: عالقه مندان می توانند تمایل خود جهت شرکت در مناقصه را از طریق ایمیل

 commercial@pouyangohar.com  با ارسال مشخصات، رزومه، تصویر رتبه ها، اعالم نمایند. در پاسخ، لینک مربوط به دانلود برای ایشان ارسال خواهد شد.
3( مهلت تسلیم پیشنهادات: پایان وقت اداری روز دوشنبه 98/03/06

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی وفوق العاده
انجمن صنفی کارگری کارگران ساختمانی شهرستان راور

آگهی مناقصه یک مرحله ای

استاندار کرمان دستگاه های اجرایی را ملزم به تامین کاالهای مورد 
به دستگاهها  ابالغیه آن   : این استان کرد و گفت  از داخل  نیاز خود 

ارسال شده است .
ایرنا، محمدجواد فدائی در چهل و دومین شورای گفت و  به گزارش 
گوی استانی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی 
خرید  اولویت  درباره  افزود:  تولید  رونق  راستای  در  اصناف  مشکالت 
کاالهای تولیدی استان تنها نکته ای که وجود دارد، رانت و پورسانت 

دریافتی است و غیر از این مباحث، بحث رقابت مطرح می شود.
وی تاکید کرد: معلوم است که اگر کاالیی با قیمت مناسب تر و کیفیت 
بهتر در یک واحد عرضه شود موجب استقبال خریداران می شود و در 

این زمینه موضوع رقابت بین واحدها مطرح است.
برای  برق  فروش  قیمت  زمینه  در  اظهارداشت:  کرمان  استاندار 

نیروگاه های خورشیدی نشستی طی هفته آینده با حضور مسئوالن 
وزارت نیرو و مسووالن استان در تهران برگزار و تصمیمات الزم اتخاذ 

شود.
های  شهرک  به  مزاحم  صنوف  انتقال  با  رابطه  در  داد:  ادامه  فدائی 
صنعتی نیز با توجه به اینکه این کار با نرخ صنفی توجیه ندارد، قرار 
شد مابه تفاوت نرخ صنفی و صنعتی از ردیف های مختلف تامین شود.
وی درباره افزایش نرخ نان نیز بیان کرد: به زودی آنالیز نرخ نان در 
گیری  تصمیم  اگر  کرد  خواهیم  اعالم  و  ارسال  مرکز  برای  را  استان 
نشود، استان راسا تصمیم گیری کرده و تصمیم خود را به مرکز اعالم 

خواهد کرد.
رونق  تسهیالت  کرد:  تاکید  خود  از سخنان  دیگری  بخش  در  فدائی 

تولید باید به تمامی رسته های صنفی عمومیت پیدا کند.

استاندار کرمان:

ابالغیه تامین کاالهای مورد نیاز از داخل استان  به دستگاه ها ارسال شده است

خبر
شهردار کرمان:

 رسیدگی به آسیب های اجتماعی 

یکی از وظایف اساسی شهرداری است

یکی از وظایف اساسی شهرداری رسیدگی به آسیب های اجتماعی است
شهردار کرمان با بیان اینکه یکی از وظایف اساسی شهرداری رسیدگی به 
دوره  این  در  ایم  کرده  گفت: سعی  است،  اجتماعی  دغدغه های  و  مسائل 

شهرداری به مسائل اجتماعی فرهنگی به صورتی ویژه توجه شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، سید 
مراسم  در  شهرداری  مدیران  از  تن  چند  همراه  به  که  زاده  عالم  مهران 
افطاری دختران مددجوی خانه کوچک معلوالن ذهنی یاسین حضور یافت 
در حاشیه با تاکید بر اهمیت توجه به مسائل و آسیب های های اجتماعی و 
لزوم حمایت از مددجویان و اقدامات عام المنفعه از اعطای رایگان زمین و 

مجوزهای الزم ساخت و ساز به خیرین این مرکز خبر داد.
عالم زاده با بیان اینکه یکی از وظایف اساسی شهرداری رسیدگی به مسائل 
و دغدغه های اجتماعی است، اظهار کرد: سعی کرده ایم که در این دوره 
شهرداری به مسائل اجتماعی فرهنگی به صورتی ویژه توجه و پرداخته شود.

وی رسیدگی به آسیب های اجتماعی و حمایت از اقشار کم توان، خیران و 
امور عام المنفعه را یکی از دغدغه های اساسی شهرداری دانست.

عالم زاده اظهار کرد: شهرداری کرمان زمین و پروانه رایگان را جهت احداث 
مرکزی جدید برای مدد جویان در اختیار خیران قرار خواهد داد.

وی تصریح کرد: شهرداری امکان ارائه کمک های دیگری ندارد ولی در حد 
بضاعت، انتخاب و اهدای زمین برای این مجموعه را در اولویت قرار می دهد.
عالم زاده با اشاره به التفات رئیس و اعضای شورای شهر کرمان به این گونه 
مسائل اجتماعی و عام المنفعه گفت: پروانه این مکان نیز از سوی شهرداری 

در اختیار خیران قرار داده خواهد شد.
شهردار کرمان همچنین اظهار داشت: شخصاً نیز در خصوص طراحی این 
از  بازدید جمعی  این  پایان  در  است  گفتنی  کرد.  نیز کمک خواهم  مرکز 
به کسب مدال های کشوری در رشته های  این مرکز که موفق  مددجویان 
دریافت  کرمان  شهردار  دست  از  را  جوایزی  بودند  شده  ورزشی  مختلف 
کردند. در این بازدید دبیر ستاد مناسب سازی معابر ویژه معلوالن و مدیر 

امور بانوان شهرداری، شهر دار کرمان را همراهی کردند.

احداث بیش از 400 کیلومتر بزرگراه 
در استان کرمان

بیش از 4۰۰ کیلومتر بزرگراه در شمال استان کرمان در دست احداث است.
علی  کرمان  استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
کارآموزیان با اعالم این خبر گفت: شبکه بزرگراهی تعریف شده برای این 
احداث شده  تا کنون ۱74۱ کیلومتر آن  استان 29۶4 کیلومتر است که 
کرمان  استان  و شهرسازی  راه  اداره کل  و ساخت  مهندسی  معاون  است. 
استان  این  پروژه در  قالب ۱7  بزرگراه در  اکنون 4۰۶ کیلومتر  افزود: هم 
در دست احداث است که در صورت تامین اعتبار 48 کیلومتر آن تا پایان 
بزرگراه  برای  اعتبار هزینه شده  برداری خواهد رسید. وی  بهره  به  امسال 
های در دست احداث را تا کنون ۳۶45 میلیارد ریال و اعتبار الزم برای 
تکمیل آن ها را 5۶84 میلیارد ریال اعالم کرد. استان کرمان با دارا بودن 

بیش از ۱74۰ کیلومتر بزرگراه، در این زمینه در کشور پیشتاز است.

کسی و اتوبوس  نرخ جدید کرایه تا
شهر کرمان ابالغ شد

مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر از اعالم نرخ جدید کرایه تاکسی 
و اتوبوس شهر کرمان خبر داد. به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه 
مسافر  و  بار  نقل  و  سازمان حمل  مدیرعامل  طاهری   ، جوان   خبرنگاران 
گفت: با توجه به تصویب نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس در سال 98 توسط 
شورای شهر کرمان و تایید فرمانداری کرمان، اخذ نرخ جدید کرایه تاکسی 
به  نیز  شهروندان  تردد  مختلف  مسیر های  نرخ  و  بوده  قانونی  اتوبوس  و 

تاکسیرانان ابالغ شده است.
جلوی  شیشه  روی  بر  زودی  به  تاکسی ها  جدید  نرخ  برچسب  افزود:  وی 
کرایه  از  اطالع  می توانند جهت  همشهریان  و  شد  خواهد  نصب  تاکسی ها 
تاکسی مسیر های درون شهری به سایت این سازمان مراجعه کنند و از نرخ 

کرایه مسیر های مختلف اطالع حاصل نمایند.

مدیر کل آموزش و پرورش 

استان خبر داد:

ساخت 1200کالس 

درس در استان به 

دست خیرین
اداره آموزش و پرورش استان کرمان  مدیرکل 
تاکنون  یازدهم  دولت  ابتدای  از  خیرین  گفت: 
مختلف  نقاط  در  درس  200 کالس  و  یکهزار 

این استان ساخته اند .
در  نسب  اسکندری  احمد  ایرنا،  گزارش  به 
 ) امین   ( رضا  امام  هنرستان  زنی  کلنگ  آیین 
رمضان  مبارک  ایام  تبریک  ضمن  رفسنجان 
افزود: آموزش و پرورش استان به خود می بالد 
که از ابتدای دولت تدبیر و امید یکهزار و 200 
کرمان  استان  در  خیرین  توسط  درس  کالس 
ساخته شده و در اختیار آموزش و پرورش قرار 

داده اند.
وی افزود : در آموزش و پرورش استان نگاهمان 
چون  باشد  واقعی  درس  کالس  که  است  این 
معتقدیم هرچیزی که بخواهد در آینده نظام و 
از مسیر کالس و درس  باشد  تأثیرگذار  جامعه 
می گذرد اگر مدرسه شرایط خوبی داشته باشد 

قطعا می تواند برای آینده موثر باشد.
تواند  می  مدرسه  کرد:  بیان  نسب  اسکندری 
امیدورایم  و  دهد  پرورش  خالقی  هنرجویان 
کمک های خیرین ادامه پیدا کند زیرا دولت به 
تنهایی قادر به رفع مشکالت آموزش و پرورش 
تجهیزات  و  آموزشی  فضای  حوزه  در  ویژه  به 

نیست.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای 
اسالمی گفت: 7 هزار فرصت شغلی در استان 
کرمان داریم که برای 4 هزار از این فرصت ها 

افراد کاربلد وجود ندارد.
احمد انارکی محمدی در این آیین تصریح کرد: 
امروز در کشور بحث اشتغال و بیکاری را داریم 
و در استان کرمان 7 هزار فرصت شغلی وجود 
دارد و از این تعداد حدود 4 هزار فرصت شغلی 
افراد توانمند و دارای مهارت نداریم که کاربلد 
و  برقکاری  مکانیکی،  های  رشته  مثال  باشند 
دیگر موارد مشابه را نیاز داریم اما افراد کاربلد 

در این رشته ها در این استان وجود ندارد.
در  نفر  میلیون   4 کرد:  بیان  محمدی  انارکی 
صف اشتغال کشور هستند، در دنیا کشورهایی 
دوگانه عمل  اروپایی  و کشورهای  آلمان  مانند 
می کنند آموزش و عمل را در هنرستان های 
فنی شان به کار می گیرند و پایه اساس شان 

هنرستان های فنی و حرفه ای است.
به  نگاه  ایران  کشور  در  متأسفانه  افزود:  وی 
آموز است  بودن دانش  هنرستان بحث ضعیف 
اما در کشورهای پیشرفته افراد خالق و متفکر 
و مبتکر از هنرستان خارج می شوند، باید بخش 

تجاری هنرستان را راه اندازی کنیم.
و  آموزش  رییس  زاده  رشیدی  تقوی  حسین 
ضمن  آیین  این  در  هم  رفسنجان  پرورش 
خانواده  ارزشمند  و  خداپسندانه  امر  از  قدردانی 
امین گفت: تمام آموزش و تالش ما در حوزه 

تعلیم و تربیت دانش آموزان است.
را  امین  بزرگوار  خیر  اندیشه  کرد:  تصریح  وی 
می ستایم و معتقدم که نام نیک امین در تاریخ 
ایران  و  منطقه  تارک  بر  و  شده  ثبت  منطقه 
از  برخی  معتقدیم  و  درخشید  خواهد  اسالمی 
افراد اگر زندگی دنیوی شان تمام می شود اما با 

کارهای نیک شان ماندگار خواهند بود.
 2 با  و 17 کالس  طبقه  در سه  هنرستان  این 
هزار متر مربع زیر بنا با قدمت 50 سال که قرار 
است با پنج میلیاردتومان طی 15ماه 15 واحد 

دیگر به آن افزوده شود.

رئیس سازمان صمت شمال استان :
فعال سازی  معادن زغال سنگ داربیدخون و حتکن

 در دستور کار قرار گرفته است
کرمان  استان  شمال  صمت  سازمان  رئیس 
گفت: فعالسازی معادن زغالسنگ حتکن و دار 
بیدخون که حدود چهار سال تعطیل شده اند؛ 

در دستور کار قرار گرفته است.
نژاد  حسینی  مهدی  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
در دومین جلسه شورای معادن استان کرمان 
گفت: معادن زغال سنگ به دلیل اشتغال باالیی 

که دارند از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.
سازی  کک  کارخانجات  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کار  ظرفیت  درصد   ۳۰ با  زرند  شهرستان 
می کنند، افزود: معادن زغال سنگ داربیدخون 
در  که  هستند  سازی  فعال  نیازمند  حتکن  و 

دستور کار قرار گرفته است.
شمال  تجارت  و  معدن  صنعت،  کل  مدیر 
استان کرمان در خصوص تعیین تکلیف معادن 
ذغالسنگ حتکن و دار بیدخون که حدود چهار 
سال تعطیل شده اند، افزود: این معادن نزدیک 
حدود  و  می کردند  تولید  ذغال  تن  هزار   ۱۰۰
به کار  این معادن مشغول  نفر کارگر در   4۰۰

بودند.
از  کرمان  استان  معادن  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شرایط خوبی برخوردار هستند افزود: پیشنهاد 

واگذاری  برای  مزایده محدود  می شود که یک 
این معادن برگزار شود تا معادن دوباره فعالیت 

بهره برداری را شروع کنند.
محدوده های  اینکه  به  اشاره  با  نژاد  حسینی 

گفت:  داریم،  استان  سطح  در  دیگر  معدنی 
2۰۶ محدوده مزایده در استان کرمان داریم که 
براساس قانون، استعالمات الزم برای برگزاری 

مزایده این محدوده ها گرفته شده است.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان کرمان خبر داد:

اتصال 1208 روستای استان به اینترنت نسل چهارم

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان کرمان 
گفت: تا پایان سال جاری هزار و 2۰8 روستا در استان 

کرمان به اینترنت نسل چهارم متصل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود الهامی در نشست 
خبری به مناسبت روز جهانی ارتباطات بیان کرد: در 
چند سال اخیر با همه زیرساخت هایی که در بخش 
فناوری اطالعات ایجاد کردیم توانستیم یک جهش 
اطالعاتی  بهره برداری سرویس های  در  توجهی  قابل 

استان داشته باشیم.
وی افزود: ظرفیت پهنای 48.5 برابر رشد در ظرفیت 
بهره برداری  پهنای  در  رشد  برابر   ۱89 و  ورودی 

داشتیم.
مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان کرمان 
گفت: در چند سال اخیر موفق شدیم دو هزار و 77۱ 
روستا را که اصاًل هیچ دسترسی به اینترنت نداشتند 
را پوشش دادیم و در حال حاضر به دو هزار و ۶۶۶ 
روستا رسیده است که مردم می توانند اینترنت نسل 

چهارم را استفاده کنند.

الهامی تصریح کرد: به خانه های بهداشت و مساجد 
7۳۳ مودم رایگان داده شده است و مردم به دلیل 
را  اینترنت  نتوانسته اند  رسانی  اطالع  و  آگاهی  عدم 
متصل و از آن استفاده کنند.وی یادآور شد: بهیارها و 
بخشداران موظفند که به ما مراجعه کنند و این نعمت 

را برای روستاهای فاقد اینترنت فراهم کنند.
الهامی گفت: در هزار و 4۰4 روستا که هیچ ارتباطی 

نداشتند ما توانستیم تلفن ثابت را تحویل دهیم.
مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان کرمان 
گفت: بیش از 5۰ درصد روستاهای ما اینترنت نسل 
چهارم دارند به عالوه 4۰۰ روستا که از اینترنت ای 
دی اس ال استفاده می کنند به این آمار اضافه شده 
است.الهام ابراز کرد: تا پایان سال جاری هزار و2۰8 

روستا به اینترنت نسل چهارم متصل خواهند شد.
وی گفت: سال ها بود که باید رومینگ بین اپراتورها 
برقرار می شد که با مشکل مواجه بود اما اکنون در 8۰ 
درصد جاده ها رومینگ برقرار شده است که قباًل نقطه 
همپوشانی  را  همدیگر  حاضر  حال  در  و  بودند  کور 

می کنند.
وی به سفر اخیر وزیر فناوری اطالعات اشاره کرد و 
یادآور شد: در سفر سال 9۶ وزیر ارتباطات به استان 
تلفن همراه مصوب شد  ایستگاه  احداث 88  کرمان 
را  عمرانی  زیرساخت های  هزینه  اساس  این  بر  و 
استانداری باید تأمین کند. در حال حاضر سایت هایی 
که آب و برق را تأمین کرده اند ۳2 روستا بوده اند که 
ایستگاه آن روشن شده است همچنین به 7۶ روستا 

خدمات ارائه می کنیم.
الهامی عنوان کرد: 85 خودپرداز در 85 روستای دور 
افتاده نصب کردیم تا افراد در این روستاها از آخرین 
در  لذا  کنند  استفاده  الکترونیک  بانکداری  فناوری 
صدد هستیم این تعداد را تا پایان سال جاری افزایش 
استان  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  دهیم.مدیر کل 
کرمان در خصوص فیبر نوری گفت: متأسفانه بخش 
عظیمی از سایت های ما زیرساخت اصلی فیبر نوری 
را ندارد زیرا ۱۰ سال پیش متولیان امر ترجیح داده 
بودند از شبکه انتقال بین دستگاه نوری استفاده کنند.

شرکت ساخت و ساز عمران به آسا سهامی خاص
 )در حال تصفیه( به شماره ثبت 13528 و شناسه ملی 

10320295885
این  از کلیه بستانکاران  بدین وسیله به تجویز ماده 225 قانون تجارت 
شرکت دعوت به عمل می آید با در دست داشتن مدارک مثبته جهت 
استیفای حقوق خود حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدیر تصفیه شرکت به نشانی: کرمان ـ بلوار جمهوری ـ نبش بلوار 
هوانیروز موسسه صندوق بازنشستگی با کدپستی 7۶۱8۱۱۳۱۳4 مراجعه 
نمایند. این آگهی در سه نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه 

کثیراالنتشار منتخب درج می گردد. 
امیرسلطانی زرندی )مدیرتصفیه(

بدین وسیله به اطالع کلیه اعضای انجمن می رساند جلسه ی مجمع عمومی عادی و 
فوق العاده در تاریخ دوشنبه ۱۳98/۳/27 در محل بردسیر - خیابان امام پاساژ کوهستانی 
آموزشگاه خیاطی انوشکا راس ساعت 9 صبح الی ۱2 ظهر برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا 

جهت شرکت در جلسه دعوت به عمل می آید.
ضمنا افرادی که تمایل به کاندیداتوری بازرسین را دارند می توانند درخواست کتبی خود 
را با یک عدد کپی شناسنامه - کپی کارت ملی - کپی مجوز فعالیت )یا تاسیس( و کپی از 
قرارداد کار یا لیست بیمه در جلسه ی مجمع عمومی عادی و فوق العاده به هیات رئیسه 

تحویل نمایند.
دستور کار مجمع عمومی فوق العاده 

۱- اصالح ماده 4۳ اساس نامه مربوط به بازرسین
2- اصالح ماده 4۶ اساس نامه اصالح بند 8 و اضافه کردن تبصره به این بند 

۳- اصالح ماده ۱7 مربوط به چاپ آگهی های انجمن در جراید محلی 
دستور کار مجمع عمومی عادی 

۱- ارائه گزارش هیات مدیره و بازرسین 2- انجام انتخابات بازرسین 

آگهی دعوت از کلیه بستانکاران 

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی و فوق العاده 
انجمن صنفی کارفرمایی آموزشگاه های آزاد 

فنی و حرفه ای شهرستان بردسیر 

نوبت دوم

2۱۱ م/الف
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روایت »کرمان امروز« از یک وعده دولتی که متاسفانه مسکوت مانده است:

از انتقال حساب هاچه خبر؟

به استقبال سخنان هوشنگ مرادی در همایش »گنج سی ساله«

طلوع آفتاب را بنگر!

اشاره:
حدود چهار سال قبل اولین بار از زبان استاندار وقت 
کرمان بحث انتقال حسابهای بانکی بنگاه های پُر درآمد 
استان نظیر شرکت های معدنی مطرح شد. بحثی که 
تا زمان استانداری ایشان همواره پیگیری شد و درباره 
خبری  روزها  این  اما  رسید.  می  گوش  به  اخباری  آن 
از این وعده ی ارزشمند به گوش نمی رسد. دلیل آن 
درآمد  پُر  های  شرکت  به  دیگر  چرا  که  نیست  واضح 
کرمانی اصرار نمی شود که حساب های بانکی خود را 
از پایتخت به کرمان بیاورند. این اتفاق می تواند کمک 

توسعه  و  رشد  باعث  و  بکند  کرمان  اقتصاد  به  بزرگی 
پایدار اقتصادی در این استان شود.

متاسفانه در قدیم رسم بر این بوده و هست که شرکت 
در  مدیرانشان  اینکه  دلیل  به  کرمانی  آمد  در  پُر  های 
آن  در  نیز  را  بانکی  های  حساب  بودند  ساکن  تهران 
تر  باعث ضعیف  اتفاق  این  اما  کردند.  می  جاری  شهر 

شدن بانک های استانی می شود که سرمایه های ملی 
و خدادادی آن در حال استخراج است. به قول قدیمی 
ها دود و خاکش به چشم ما می رود، اما سودش را عده 
ای دیگر می برند. یقینا وجود حساب های پُر تراکنش 
این شرکت ها در استان کرمان موجب رونق کسب و 
کار مردم کرمان می شود و البته نبود آن نیز می تواند 

در  که  اتفاقی  کند.  وارد  لطمه  استان  این  اقتصاد  به 
عنوان  به  نیست.  رایج  کرمان  از  غیر  به  استانی  هیچ 
در  بانکی  های  تراکنش  اکثر  اصفهان  استان  در  مثال 
خود استان انجام می شود، اما مردم و مسئوالن اصفهان 
اجازه انتقال این حساب ها را به تهران ندادند و از همان 
اصفهان  استان  در  تراکنش  پُر  های  اکثر حساب  ابتدا 

ایجاد شده است.
با همه این فوایدی که از انتقال حساب های پُر درآمد 
به داخل استان عاید کرمان می شود این سوال مطرح 
رسیدن  سرانجام  به  برای  مسئوالن  چرا  که  شود  می 
در  دستاوردهایی  هم  اگر  و  ندارند  تعجیل  انتقال  این 
این زمینه بوده چرا با شفافیت درباره آنها اطالع رسانی 
نمی کنند؟ یقینا مردم کرمان حق دارند که در این باره 
از  که  خدادادی  های  نعمت  سرنوشت  و  بدانند  بیشتر 
کرمان خارج می شود را بدانند. به امید فردایی شفاف 

تر!

هنر و مساله رسالت اجتماعی در طول تاریخ مخصوصا به 
شکل مدرن و امروزی آن به عرصه عمل نزدیک شده است و 
پهلو به پهلوی شعر امروز ایستاده و ناسپاسی نمی کند چرا 
که شاعران و نویسندگان و به طور کلی هنرمندان دردمند 

در این راه، استخوان خرد کرده اند و به استقبال آمده اند.

وجود  ما  کشور  در  دیرباز  از  هنرمندان  کردن  فراموش 
داشته است و سالها مردم ایران سعی بر آن داشته اند که 
شأن و جایگاه هنرمندان را در حد پزشکان و رهبران فکری 
جامعه، باال ببرند و متعالی کنند. شکی نیست که مدیران 
و  مرتبه  به  نسبت  اسالمی  جمهوری  در  توانمند  و  خاص 
و  میل  و  اند  نکرده  لطفی  کم  و  انصافی  بی  هنری،  اوج 
اشتیاق فراوان به شناسایی استعدادها و پرورش آنها داشته 
اند و کسی را تحقیر نکرده اند صد البته این محدوده باید 
همکاران  به  بیشتری  آگاهی  مدیران  و  کند  پیدا  گسترش 
خود بدهند و دوستان خود را به یک آگاهی و فهم مشترک 

نائل کنند و قافیه زندگی را به سادگی نبازند.

زنده  هنرمندان  به  باید  مرادی  هوشنگ  استاد  قول  به 
اهمیت دهیم و این موضوع نباید دست کم گرفته شود و 
باید در شاکله اندیشه ما آویزان باشد و نرم نرمک با بهار و 
هر فصلی، رونق و تماشا بگیرد. استاد می گوید چشم ها را 
باید شست هر کسی عیبی دارد و این مساله اشاره به عمق 
جهانبینی بعضی از ما دارد که این منظور از آن بر می خیزد 
که نباید زیاد دنبال عیب و ایراد گرفتن از دیگران باشیم و 
به طور نامتناسب اوقات مردم  نخبه و متفکر را تلخ کنیم و 
با چشمان تیزبین و شفاف به سراغ خود اشیاء و زندگان و 

پدیده ها برویم و سرسبز و استوار باشیم.
خدمات  و  برکات  از  یکی   بشری  جامعه  در  هنری  اثر 

گرانبها به حساب می آید و ریشه ها و سبز شدن آنها ما 
را به آغازی دوباره مبتال ساخت، تا مثل خورشیدی بزرگی 
نمی  باطن  کور  های  و چشم  کور  مغزهای  فقط  ببنیم.  را 
دنیا،  به حیثیت  و  و درک کنند  لمس  را  ها  پدیده  توانند 
سرک بکشند و از زیبایی ها لذت ببرند در جهان امروز و به 
خصوص در ایران عزیز در شعر و موسیقی و داستان بسیار 
حرف برای گفتن داریم و هیچ چیز در مقابل دنیا در این 
زمینه ها کم نمی آوریم و آماده فکر و گفتگو و صحبت در 
این زمینه با تمام نمایندگان برتر و صالح تمدن و فرهنگ 
غرب هستیم تا جلوه های واقعی ایران و هنر به چشم خوب 

و بینا، طراوت و روشنی بخشد.

 چند سالی از مطرح شدن وعده انتقال حساب های بانکی شرکت های پُر   
درآمد کرمانی به داخل استان می گذرد، اما متاسفانه هیچ شفاف سازی در این 
زمینه رخ نمی دهد و یا اینکه اصال این طرح لغو شده است. انتقال این حساب های 
بانکی پُر تراکنش به کرمان می تواند موجب رونق بیشتر کسب و کار در این استان 
شود. به قول قدیمی ها اینکه قرار باشد دود و خاکش را مردم کرمان بخورند و 

پولش در پایتخت تقسیم شود روا نیست!

به قلم
 محمد فتح نجات

به قلم
 امین اهلل حقیقی

پیوند میان

 بیماری های 

جسمی و روحی 
همواره  را  روحی  و  جسمی  های  بیماری  میان  پیوند 
محدود  روحی  نظر  از  فرد  که  زمانی  ایم.  کرده  احساس 
می  گرفته  او  از  اجتماعی  های  موقعیت  برخی  و  شده 
بیماری  که  شاهدیم  گیری  گوشه  و  انزوا  بر  عالوه  شود 
بسیار  کند.  می  پیدا  نمود  فرد  در  متعددی  جسمی  های 
احتمال  روحیه  شدن  ضعیف  هنگام  در  که  شده  مشاهده 
تر  عمیق  روح  زخم  هر چه  و  بیشتر شده  سرما خوردگی 
باشد قدرت بیماریهای جسمی بیشتر خواهد بود. متاسفانه 
ضعف ناشی از روحیه کم کم در تمام جسم پخش شده 
و نقاط حساس بدن را درگیر می کند. از سرماخوردگی 
ایجاد  در  را  روح  تاثیر  بگذریم  که  ساده  های  بیماری  و 
های  دیابت  کنیم.  انکار  توانیم  نمی  مختلف  های  سرطان 
از  فقط  دارند  خطرناکی  انواع  که  جامعه  سطح  در  رایج 
قند فراوان ناشی نشده بلکه گاهی در اثر اختالالت ذهنی 
به وجود می آیند لذا افکار و هیجانات و انگیزه های هر 
شخصی در چهارچوب وضعیت جسمی افراد موثر است. 
روح انسان قابل ترمیم است و به دنبال آن جسم و زندگی 
ناامیدی  به  مجبور  بشر  زیرا  یافت  خواهد  التیام  نیز  مادی 
اتفاق  ها  سرطان  و  شده  دیر  زود  خیلی  گاهی  اما  نیست. 
می افتند سرطان ها گره های کوری هستند که هنوز علم 
نتوانسته درمانی برایشان پیدا کند آیا در میان دغدغه های 
زندگی راهی برای دور ماندن از چنین دردهایی نیست؟! 
البته که این راه پیشگیری از یاس و ناامیدی است و روح 
می تواند قوی تر از آن باشد که بیماریهای جسمی بر آن 

بیندازد. سایه 
یک آسمان دلشوره دارم تا بخندی 

امید بی بنیان به هر آدم نبندی 
در کهکشانی از نگاهت خانه دارم 

سخت است از دنیای مردم دل نکندی

به قلم 
مهناز سعید 

قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !
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آگهی فقدان پرونده ثبتی 
نظر به اینکه حسب گزارش وارده به شماره 1101/1329 - 98/2/2 بایگانی 
ثبت اسناد و امالک منطقه یک کرمان پرونده ثبتی پالک 393 فرعی از 
5117 اصلی واقع در بخش یک کرمان مفقود گردیده است و علیرغم تجسس و تفحص 
اداره  به  از گزارش  و پس   است  نشده  یافت  آن  از  ای  سابقه  اسکن  سیستم  بررسی  و 
کل ثبت منطقه حسب دستور شماره 98/110/817/ص-98/2/9 مبنی بر تشکیل پرونده 

المثنی صادر گردیده است .
یا  تا چنانچه شخص و  به اطالع عموم می رسد  این آگهی مراتب  با درج  بدین وسیله 
اشخاصی به هر نحو برای خود حقی قائل می باشند و با تشکیل پرونده المثنی احتمال 
تضییع حق آنها به عمل می آید برابر مقررات می توانند از تاریخ انتشار این آگهی که 
در یک نوبت چاپ و منتشر می گردد به مدت 10 روز اعتراض خود را کتبا به این اداره 

اعالم تا اقدامات الزم جهت جلوگیری از تضییع حق آنها به عمل آید.
بدین شرح  مزبور  پرونده  احتمالی  ثبتی  مستندات مکتسبه وضعیت  و  برابر مدارک  لذا 
می باشد. در اجرای ماده 22 قانون ثبت آقای محمد زمانی فرزند علی با تسلیم مدارک 
مبنی بر خریداری یکباب خانه از اراضی مشاعی پالک یک فرعی از 5117 اصلی بخش 
1 کرمان تقاضای صدور سند مالکیت واقع در شهرک جنت خیابان حکیم به مساحت 
و  است  گرفته  قرار  رسیدگی  مورد  مزبور  درخواست  است  نموده  را  مترمربع   147/26
پس از جری تشریفات و معاینه محل و تعیین حدود اربعه و تنظیم صورتجلسه تفکیک 
نهایتا سند مالکیت در ذیل ثبت 31297 صفحه 551 دفتر 183 به نام آقای محمد زمانی 
فرزند علی صادر و تسلیم گردیده است سپس به موجب خالصه سند شماره 193685 - 
89/2/25 دفترخانه 40 کرمان ششدانگ مورد ثبت به آقای منصور خدادادی فرزند احمد 
و به شماره شناسنامه 1371 صادره از تهران انتقال قطعی یافته است و تاکنون بازداشت 
دفاتر  کلیه  به  ثبتی  پرونده  فقدان  بخشنامه  است  نگرفته  قرار  هم  وثیقه  در  و  باشد  نمی 
اسناد رسمی به شماره 98/1101/561/ص-98/2/7 صادر و برابر گزارش دفتر بازداشتی 
و شعبه اجرا و دفتر امالک در قبال بدهی شخص و یا اشخاصی در رهن یا وثیقه و یا 

بازداشت قرار ندارد.
بدیهی است پس از گذشت مهلت مقرر و در صورت عدم وصول اعتراض هیچگونه 
ادعایی مسموع نخواهد بود و پرونده ثبتی المثنی برابر مقررات تشکیل و ادامه عملیات 

ثبتی بالمانع خواهد بود. تاریخ انتشار: شنبه 98/2/28
258 م/الف

عیسی حافظی فر - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان 
اخطار ماده ی 101 اموال منقول 

بدین وسیله به خانم مریم خداپناه بدرآبادی به شماره ملی 2992568351 
که   298327634 ملی  شماره  به  گجگین  حصیبی  معین  مرحوم  وارث 
ابالغ واقعی به ایشان میسر نبوده اخطار می گردد: در خصوص پرونده اجرایی کالسه 
یک  دادگستری  رسمی  کارشناس   1397/12/08 مورخ  گزارش  موجب  به   9701717
ارزیابی   230/000/000 مبلغ  به   17 ق   351-45 انتظامی  شماره  به  سایپا  وانت  دستگاه 
یک  دادگستری  رسمی  کارشناس   1398/01/17 مورخ  گزارش  موجب  به  و  گردیده 
ارزیابی   900/000/000 مبلغ  به  ع19   287-45 پالک  شماره  به  تریلر  کفی  دستگاه 
را ظرف  اعتراض کتبی خود  باشید،  معترض می  ارزیابی  مبالغ  به  لذا چنانچه  گردیده. 
کارشناس  دستمزد  بانکی  فیش  ضمیمه  به  اخطاریه  این  ابالغ  تاریخ  از  روز  پنج  مدت 
تجدیدنظر به مبلغ 6/670/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی که 
اثر داده  باشد ترتیب  بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر  یا فاقد فیش  خارج از موعد 

نخواهد شد. 261م/الف
زهرا سرمست- کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9702355
بدین وسیله به رحمت اهلل سلطانی نژاد به شماره ملی 3131329041 و هاله 
سلطانی نژاد فرزند حمید، به شماره ملی 2992680443 و خاتون ایرانمنش 
فرزند کرمعلی به شماره ملی 2990732926 بدهکاران پرونده کالسه فوق 
که برابر گزارش مامور ابالغ ، ابالغ واقعی به شما میسر نگردیده ابالغ می گردد که بابت 
مهریه به خانم ایران سلطانی نژاد خود مبلغ 518/614/864 ریال به انضمام حقوق دولتی 
بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجراییه نموده 
پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا 
طبق  ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ 
انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج 
غیر  در  و  اقدام  بدهی خود  پرداخت  به  نسبت  روز  ده  منشتر می گردد ظرف مدت  و 
این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب 

خواهد شد.  262 م/الف

حسرت ماه 
در کدامین زمان 

بازتاب آیینه ات را 
به تماشای آسمان داری؟

که ماه خجل 
شرمنده 

به سوگ در خسوف مانده است؟
نکند:

بر که آب لخت تنت را 
به ضیافت آسمان 

پیشکش نمود 
تا اعتنایی به ماه نشود 

و بارش بی امان 
سرشک حسرت آسمان را 

خبر دهد.
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دیگری 
از پشت پنجره چوبین اتاق باالخانه مان

چشم به خاک 
ایستاده بودم 

که از کمر تای کوچه 
با ناز و غمزه 

خرامان 
خرامان 

دیده ام را 
پانهاد 

دخترک همسایه!
بی چاره دل!

بی نوا دل 
دیوانه دل 

که از قاب کهنه دریچه 
به کوچه پرید 
به پایش اوفتاد

دریغ!
نیم نگاهی هم ندید 

گوئی 
قفل دلش 

در گرو عشق دیگری بود!

ستارالعیوب
نگارا بین دگر سوزو گدازم

دمادم با تو در رازو نیازم

اگر روی دالرایت نبینم

چگونه با غم دوران بسازم

مناجات میکنم هرروزو هرشب

سفارش میکنم وقت نمازم

خداوندا تو آگاهی ز حالم

گره بگشا خدای چاره سازم

بیا رحمی به حال بی نوا کن

کسی آگه نمی باشد ز رازم

خداوندا تو ستارالعیوبی 

گناهانم ببخش کن سرفرازم

همین االن مرادم را برآور

به فرداها نیندازی نیازم

درجنت تو برآذین بگشای

در آن روزی که من بی سورو سازم

سرویس فرهنگ و ادب کرمان امروز

خواجه عبداهلل انصاری هروی معروف به »پیر 
هرات« و »پیر انصار« و »انصاری هروی«، 
عبداهلل  خواجه  است.  هجری  پنجم  قرن 
عالم  محدث،  مفسر،  یک  تنها  نه  انصاری 
نویسنده  و  شاعر  بلکه  بود،  بزرگ  عارف  و 

توانایی هم بود.
ابی  بن  عبداهلل  اسماعیل  ابو  االسالم  شیخ 
منصور محمد، معروف به »پیر هرات«، »پیر 
عالم  انصاری«،  عبداهلل  »خواجه  و  انصار« 
االسالم  شیخ  کشــــور  مشهور  عــارف  و 
 396 سال  در  )ره(  انصاری  عبداهلل  خواجه 
هجری قمری در کهندژ شهر تاریخی هرات 

تولد گردید.
از فرزندان  انصاری  ابومنصور محمد  او   پدر 
خود  زمان  در  که  است  انصاری  ایوب  ابو 
حافظ  و  پرهیزگاران  و  عالمان  از  یکی 
اکرم  رسول  حضرت  که  بود  وقت  قرآن 
به  هجرت  هنگام  )صلی اهلل علیه وآله وسلم( 

مدینه، در منزل او فرود آمدند.
معارف  و  دانش  طالب  مردی  ابومنصور،   
و  آمد  هرات  به  آنکه  از  پس  اما  بود،  دینی 
تشکیل خانواده داد از دنیای مورد عالقه اش 
کار  راه  از  و  افتاد  دور  بود  عرفان  که همان 
این  با  ولی  نمود  می  معاش  امرار  دکانداری 
نخستین  ایمان،  و  صداقت  طریق  در  وجود 
بود.  عبداهلل  خواجه  خویش  فرزند  آموزگار 
و  زندگی  راهنمای  اولین  عبداهلل  خواجه 
علم  کسب  راه  در  را  خورد  مشوق  نخستین 

و معرفت، پدر خویش می داند.
 دوره کودکی و نوجوانی 

خرد  آوان  از  که  انصاری  عبداهلل  خواجه 
بود.  وقاد  ذهن  و  قوی  استعداد  دارای  سالی 
و  آموخت  نوشتن  و  خواندن  چهارسالگی  در 
سالگی  ده  تا  گفت.  می  شعر  سالگی  نه  در 
تحت راهنمایی پدر خود به فراگیری تعلیمات 

متداوال علوم دینی پرداخت.
 دوران نوجوانی را بدلیل کوچ پدرش به بلخ، 
بدون سرپرستی پدر بود. وی تحت سرپرستی 
صوفی نامدار شیخ عمو پرورش یافت. سپس 
و طاقی  ابن عمار  یحیی  استادانی چون  نزد 
سجستانی به تعلیم قرآن و حدیث ادامه داد. 
وقتی سلطان مسعود غزنوی ولیعهد و حاکم 

هرات بود وی دوازده ساله بود.
 خواجه عبداهلل انصاری به اثر ذکاوت آگاهی 
از  بسیاری  زمان  در کمترین  استعداد خود  و 
مطالعات  و  گرفت  رافرا  ادبی  و  دینی  علوم 
عمیقی به عمل آورد که به نام یک عالم و 

عارف بزرگ مشهور گردید.
منظور  به  قمری  هجری   417 سال  در   
بار  و  پرداخت  دینی  علوم  در  عالی  آموزش 
به  آنگاه  نمود.  به سوی وطن عزیمت  دیگر 
تدریس و سلوک و طریقت رو آورد شیخ عمو 
که وی را پسرم خطاب می نمود امور مربوط 
به خانقاه را برایش سپرد و خود مثل گذشته 

به گشت و سفر پرداخت.
 در سال 422 هجری قمری یحیی بن اعمار 
که  نمود  فوت  انصاری  عبداهلل  خواجه  استاد 
تکیه  اش  علمی  مسند  بر  او  به وصیت  نظر 
زد و به تدریس علوم دینی و عرفانی پرداخت 
و چندین بار سفر حج نمود و به زیارت کعبه 
علما  از  بسیاری  با  و  گردید  مشرف  معظمه 
آنها کسب  از  آورد و  و فضال دیدار به عمل 

فیض کرده، استفاده های علمی نمود.
 خواجه عبداهلل انصاری به اثر علم و آگاهی 
و  گردید  آوازه  پر  نقاط  تمام  در  عرفانش  و 
طریقت  اهل  و  صوفی  و  عارف  یک  نام  به 
مشهور شد و عالقه مندان زیادی از گوشه و 
کنار بدورش جمع آمدند و از محضرش کسب 

فیض و استفاده معنوی می کردند.
را به  امور   در آن زمان که غزنوی ها زمام 
دست داشتند سلطان مسعود بن محمود امیر 
در  غرقه  که  انصاری  عبداهلل  خواجه  و  بود 
دریای عرفان و طریقت به سر می برد چندان 
پروایی به سیاست و حاکم و حکومت نداشت.

 در این فرصت برخی از حاسدین و بدبینان 
مقام  و  داشتند  واشعریه  معتزلی  شیوه  که 
دربار  به  را  انصار  خواجه  عرفانی  و  علمی 
خواست و او پس از یک سلسله گفت و شنود 
سلطان را قناعت داده خاضع ساخت و آنگاه با 
عزت تمام مرخصش نمودند پس از غزنویان 
نیز  بر هرات  در وقت حکمروایی سلجوقیان 
مخالفین از پا ننشستند و یکبار دیگر دست به 

تهمت و بد گویی آلودند.
 عقاید و اندیشه ها

از  که  االسالم  شیخ  های  اندیشه  و  عقاید   
جهان  عارفان  و  اندیشمندان  مشهورترین 
اسالم به شمار می رود بر پایه شریعت استوار 
است و بر خالف برخی از رجال منسوب به 
تصوف و عرفان که گاهی اندیشه های آنان 
با مبانی شریعت در تضاد است، خواجه روشی 

سلفی و شیوه ای صوفیانه داشت.
با عنوان  مقاله خود  الرحمن فقهی در  فضل 
عرفان پیر هرات در آینه شریعت آورده است 
که پیر هرات مشرب سلفی داشت و در اصول 
احمد  امام  مذهب  پیرو  عقیدتی  امور  و  دین 
شافعی  امام  از  فروع  در  چند  هر  بود،  حنبل 

پیروی می کرد.
 کتاب و سنت زیر بنای عقاید و اندیشه های 
شیخ االسالم را تشکیل می داد و در تمسک 
شریعت  بنیاد  بر  او  عرفان  نیز  شریعت  به 
عرفانی  نظریات  همه  بر  وی  و  بود  استوار 
خود دلیلی از کتاب و سنت می آورد. در مورد 
برابر  در  عقل  برای  هرات  پیر  شرع  و  عقل 
شرع اجازه آزاد اندیشی نمی داد بلکه عقل را 
منقاد شرع می دانست که باید از شرع متابعت 

نماید.
خواجه عبداهلل انصاری از نوابغ عصر خود به 
او در عصری می زیست که  آمد.  شمار می 
از  و  کرد  می  بیداد  ظلم  و  فقر  سو  یک  از 
دیگر سو تمایل عموم مردم به اندیشه های 
و  گوشه  که  بود  جایی  تا  عرفانی  و  دینی 

پر  نیشابور  و  هرات  کنار شهرهایی همچون 
از خانقاه های صوفیان بود. وی به شیخ ابو 
الحسن خرقانی اخالص و ارادت ویژه داشت.

 خواجه عبداهلل در حدیث و شعر و شرع، در 
اما  داشت،  حضور  بسیاری  علمای  محضر 
کسی که رموز تصوف و حقیقت را به او نمود، 
عبداهلل  خواجه  بود.  خرقانی  ابوالحسن  شیخ 
خود می گوید:  اگر من خرقانی را ندیدمی، 
حقیقت ندانستمی و همواره این با آن در می 
آمیختمی، یعنی نفس با حقیقت.   نخستین 
هنگامی  خرقانی  با  عبداهلل  خواجه  مالقات 
زیارت خانه  به قصد  است که در سال 424 
خدا، هرات را ترک می کند و هنگام بازگشت 

از سفر حج، با خرقانی روبرو می شود.
 خرقانی نیز با دیدن خواجه عبداهلل که جوانی 
را گرامی داشت و  او  بود،  پرشور و هوشمند 
خواجه عبداهلل در این مورد می گوید:  مریدان 
خرقانی مرا گفتند که سی سال است که تا با 
ایم که  ندیده  داریم. هرگز  وی صحبت می 
را و چنان  تو  تعظیم کند که  را چنان  کسی 
نیکو داشت که تو را. خواجه عبداهلل به دیدار 

ابوسعید ابی الخیر هم رفته است.
سبک ادبی آثار خواجه

سبک و روش خواجه عبداهلل انصاری همان 
روش اهل وعظ و خطابه بود و آثار او بیشتر 
بین نثر مرسل و نثر مصنوع به رشته تحریر 
در آمده است که حالتی از شعر نیز در آثار او 

حس می شود.
بزرگترین امتیاز پیر هرات را می توان در تغییر 
سرودن  در  وی  توانایی  و  فارسی  نثر  شیوه 

فارسی و عربی عنوان کرد  زبان  به دو  شعر 
که این مسأله در بسیاری از اشعار خواجه که 

در غالب رباعی و غزل است دیده می شود.
آثار خواجه عبداهلل انصاری

پیر هرات از جمله کسانی است که در البالی 
تفسیرشناسی،  قرآن،  تفسیر  به  خود  آثار 
شناخت معرفت صوفیانه و بیان مقامات آنها 
همت ورزید و با نثری زیبا، موزون و مسجع  

کالمش را منتشر می ساخت.
اند که  اثر دانسته  از 24  آثار خواجه را بیش 
توان رساله صد میدان  آنها می  از مهمترین 
را نام برد که یکی از دقیق ترین آثار عرفانی 
است که تا کنون به زبان فارسی نوشته شده 

است.
معرفت  پیر هرات چشمه جوشان  کتاب  در   
آگاهی  بیانگر  میدان  صد  رساله  است  آمده 
عرفان  و  تصوف  راز  و  رمز  از  خواجه  عمیق 
است که با ذوق و استعدادی که دارد نه تنها 
منازل و مقامات را از نظر کمیت مورد بحث 
قرار می دهد بلکه روابط و پیوند منطقی آنها 

را نشان می دهد.
وی تقسیم بندی داخلی هر میدان را به سه 
رکن تقسیم می کند و پس از ذکر ارکان و 
اقسام مناسبت ها آنها را یاد می کند که خود 
سه گونه است و آن گاه هر یک از اقسام را 
از سه راه مورد تجزیه و تحلیل فشرده قرار 

می دهد.
 تفسیر عرفانی خواجه بر قرآن کریم از دیگر 
آثار وی است که بیشترین شهرت وی نیز به 
متاسفانه اصل  اما  تفسیر است.  خاطر همین 

این اثر مهم موجود نیست و چهل سال بعد 
شیخ  قمری   520 سال  در  خواجه  مرگ  از 
این  اساس  بر  میبدی  ابوالفضل  رشیدالدین 
عده  و  االسرار  کشف  نام   با  اثری  تفسیر 
دارد  شهرت  هروی  تفسیر  به  که  االبرار 

منتشر  کرد.
خواجه  مهم  آثار  دیگر  از  الصوفیه  طبقات   
است که آن را با لهجه هروی است و خواجه 
را در مجالس وعظ خود می گفته و در  آن  
هنگام نوشتن پاره ای از مطالب را با همان 
لهجه هروی به آن افزوده است. این مواعظ 
گردآوری  شاگردانش  از  یکی  توسط  بعدها 

شده است.
با گذشت زمان افرادی در این اثر دست بردند 
اندک  آن  هروی  لهجه  دلیل  همین  به  که 
توجه  مورد  طرفی  از  و  شد  رنگ  کم  اندک 
دیگران قرار گرفت و حتی عبدالرحمن جامی 
کتاب نفحات االنس خود را بر اساس همین 

کتاب نوشته است.
 از آثار مهم دیگر خواجه که در بیان مقامات 
و ذکر منازل راهیان اهل طریقت است می 
اثر  این  برد.  نام  السایر  از رساله منازل  توان 
به اصرار شاگردان خواجه در اواخر عمر او به 
زبان عربی در دو بخش که هر بخش شامل 

ده باب است نوشته شده است. 
 از دیگر آثار خواجه عبداهلل انصاری

- رساله محبت نامه
- رساله چهل دو فصل

- رساله سئوال دل و جان
 - و من کالمه

- رساله من مناجاته و فایده
- رساله واردات
- رساله  کلمات
- و من مقاالته

- رساله پرده حجاب و حقیقت ایمان
- کنزالسالکین

 - قلندر نامه
- الهی نامه

- طبقات الصویفه
- انوار التحقیق
- علل مقامات

- مختصر آداب الصوفیه
- مناقب االمام احمد حنبل

- ذم الکالم و اهله و  مناجات نامه
 وفات خواجه عبداهلل انصاری

 آرامگاه خواجه عبداهلل انصاری
 خواجه عبداهلل که شیخ االسالم لقب گرفته 
در  داشت  هرات  در  بسیاری  مریدان  و  بود 

پایان عمر نابینا شد.
عمر  یک  از  بعد  انصاری  عبداهلل  خواجه   
تحمل  از  پس  و  ارشاد  و  بحث  آموزش، 
در  عاقبت  حبس،  و  تبعید  نوبت  چندین 
 4۸1 سال  الحجه  ذی   22 جمعه  سحرگاه 
هجری در سن هشتاد و پنج سالگی دنیا را 
وداع گفت و در گازرگاه هرات به خاک سپرده 
شد. شاهرخ تیموری آرامگاه وی را در سال 

۸29 هجری قمری در کابل آباد نمود.

نگاهی به زندگی و آثارخواجه عبداهلل انصاری
به قلم 
سامان  
ساردویی

به قلم 
سیدرضا 
مجدزاده 

به قلم 
محمد آذین

انگار که عشق برایم 
انگشتی اضافه باشد 

باید قطع کنم 
آنچه را 

که به من حس حقارت می دهد 

به قلم 
سیدرضا 
مجدزاده 

پاچه ورمالیده:
به هر کاری  آماده  افراد حریف و  از  پاچه ورمالیده کنایه   
حتی کارهای زشت است. در گذشته های دورکه فقر بیداد 
ناچیز مزاحم  مبلغی  دریافت  با  ورمالیده ها  پاچه  می کرد، 
مردم  ناموس  مزاحم  حتی  و  راه  به  سر  و  فرهیخته  افراد 

می شدند.
گویند حاج اکبر َکر )حاج اکبر صنعتی( بنیانگذار پرورشگاه 
گران  نفرت  مورد  فروشی  ارزان  سبب  به  کرمان  صنعتی 
فروشان قرار گرفته بود. روزی کاسه ماستی و قرص نانی 
مافیای شهر  بخورد.  ناهار  خانه  در  که  بود  خریده  بازار  از 
مبلغی پول به شمع ساز شهر داده بود که مزاحم حاج اکبر 
صنعتی شود. او در بازار پیرمرد را به زمین زد، نان و ماستش 
را خاکمال کرد. پیرمرد »ُپلماس ُپلماس« عینکش را پیدا 
کرد، به چشم نهاد و با باقیمانده ماست و نان روانه خانه شد.
از آن روز به بعد درباره ی آن مرد مزاحم، تحقیقات گسترده 
ای را آغاز کرد و متوجه شد او فرمول صحیح شمع سازی 
را در اختیار ندارد و لذا شمع های تولید او بو و دود زیادی 

ایجاد می کنند و به همین علت کسی از او شمع نمی خرید 
و این مرد در مقابل زن و فرزندانش سرافکنده و شرمسار 
بود. زنده یاد صنعتی روزی مقداری میوه و شیرینی خرید 
او گفت: وقتی من متوجه  به  به خانه ی آن مرد رفت.  و 
مشکل تو شدم، کتابهای مختلفی را مطالعه کردم تا فرمول 
ساختن شمع های خوشبو و بدون دود را برایت تهیه کنم 
و اکنون در این دفترچه، فرمول صحیح تولید شمع نوشته 
شده است. پس از چندی که وضعیت مالی شماعی شهر رو 
به بهبودی نهاد، دست حاج اکبر را می بوسید که او را از 
آن فالکت نجات داده است و بر آن جماعتی که او را برای 
بودند،  ،تحریک کرده  آزار  بی  و  ناشنوا  پیرمرد  زدن  کتک 
جلوی  که  هستند  ها  این  گفت:  می  و  فرستاد  می  لعنت 
پرورشگاه خود،  اکبر در  را می گیرند. حاج  پیشرفت مردم 
استعدادهای زیادی را کشف کرد و پرورش داد که هر یک 

برای مردم کارآفرینی کردند.
به  نسبت  فردی  گاه  هر  کرمانی،  گویش  در  دینی:  دق 
خانواده ای دشمنی دیرینه ای داشته باشد و در همه ی امور 
اجتماعی، سّد راه آن خانواده شود، گویند: »فالنی با ما دق 
به معنی قرضی  به معنای عقده و دینی  دینی است« دق 
است و لذا »دق دینی« به معنی عقده ی قدیمی و ناگشوده 
ای است که هرگز برای رفع آن اقدامی نشده است. در این 
پاپیش می گذارد  بزرگترهای خانواده  از  قبیل موارد، یکی 
و  باز  فرد  آن  ی  عقده  که  آورد  می  فراهم  ای  زمینه  و 
سنگینی بار کینه از روی دلش برداشته شود چرا که کینه 
به دل گرفتن برای فرد کینه ای ضرر دارد. زیرا در زندگی 

پراسترس امروزی، کینه مثل حسادت، جسم انسان را مورد 
تهاجم قرار می دهد و اعضای مختلف بدن را برای پذیرش 
انواع بیماری ها مهیا می کند. به عالوه افراد کینه توز به 
از دوستان خوب در جامعه منزوی  لحاظ عدم برخورداری 

می شوند که خود خطراتی در پی دارد.
سخنان فردوسی و موالنا

جناب فردوسی طوسی می فرماید: »دل خویش گردورداری 
در  موالنا  حضرت  آفرین«  کنند  کهانت  و  مهان  زکین/ 
مجموعه غزلیات فرموده است: »بیا تا قدر یکدیگر بدانیم/ 
دوست  فدای  جان  کریمان  نمانیم/  یکدیگر  ز  ناگه  تا  که 
تیره دارد  کردند/ سگی بگذار ما هم مردمانیم/ غرض ها 
دوستی را/ غرض ها را چرا از دل نرانیم/ گهی خوش دل 
جانیم/  خصم  و  پرست  مرده  چرا  میرم/  که  من  از  شوی 
چو بعد از مرگ خواهی آشتی کرد/ همه عمر از غمت در 
امتحانم/ کنون پندار مردم، آشتی کن/ که در تسلیم، ماچون 
مردگانیم/ چو بر گورم بخواهی داد بوسه/ رخم را بوسه ده 

اکنون همانیم«
موالنا  و  فردوسی  نغز  سخن  در  کالم  لب  که  حالی  در 
کینه  باب ضررهای  در  این  از  بیش  چرا  بنده  است،  آمده 
ورزی قلم بزنم؟ و لذا مطلب را در همینجا درز می گیریم 
و خوانندگان عزیز را به تفکر در این باره دعوت می کنیم.

ِچقونِقو  با  کرمانی  بانوان  از  یک  هر  کردن:  کف  پَس 
کردن از هزینه های روزانه مبلغی پس کف می کنند تا در 

روز مبادا، گره ای از مشکالت خانواده را بگشایند.
به  »چکو«  ی  یافته  تغییر  »ِچقو«  ی  واژه  حقیر،  نظر  به 

یا قطره ی کوچک آب است که در گویش  معنی چکه 
کرمانی رواج داشته. به عنوان مثال، هر گاه آب قطره قطره 
از جایی فرو ریزد، گویند: »آب چکو چکو می چکد« نقو از 

واژه های مهمل نظیر ملم در »قلم ملم« است.
ترکیب »پس کف« به معنی پس انداز، مبلغ اندکی از مقدار 
پولی است که انسان به کف آورده و بخشی از آن را در پس 
کف دست خود، داخل مجری یا صندوقچه یا افتنگو پولی 
نگهداری می کند تا در وقایعی که به آبروی انسان بستگی 

دارد، مورد استفاده قرار دهد.
ترکیب »پس کف« در برخی نقاط دیگر استان به صورت 
»پس اُفت« به کار می رفته ولی امروزه، همه ی مردم از 

واژه ی پس انداز استفاده می کنند.
بانوان باسلیقه و اونّیت دار کرمانی مثل سایر بانوان ایران 
پهنا  از  همیشه  »رودخانه  که  اند  آموخته  باز  دیر  از  زمین 
روزگار دچار  اثر حوادث  بر  درآمد خانواده  یعنی  آید«  نمی 
نشیب و فراز می شود. گاهی چون رودخانه ای خروشان و 
پرآب است و زمانی نخو آب باریکی است که کفاف هزینه 
بانوان که شوهر و فرزندان خود  های روزانه را نمی کند. 
با چقو  بیشتر دوست می دارند، سعی می کنند  از جان  را 
نقو )قناعت( مبلغی پس کف کنند تا چنانچه مردشان دچار 
ورشکستگی شد یا یکی از فرزندان برای پیشرفت خود به 
مبلغی پول نیاز داشت بی آنکه دست نیاز به سوی هرکس 

و ناکس دراز کنند، از آن گردنه ی زندگی عبور کنند.
پی نوشت: ُپلماس پلماس= کورمال کورمال

ماه، دو جلد کتاب های  اردیبهشت  اواسط  پیش  چندی 
تاریخ و اقتصاد و تجارت کرمان که افزون بر 1427 صفحه 
نوشته آقای گالبزاده است را به پایان رساندم. کار فوق 
العاده ای بود و پر زحمت. آفرین به غیرت آقای گالبزاده 
این کرمانی خوشنام که با چه زحماتی این اطالعات را 
به دست آورده است و تدوین و بازنویسی کرده است. اما 
گله ای دارم دوستانه از ایشان؛ هنر گرافیک یکی از پایه 
های اقتصاد و تجارت است که متاسفانه آقای گالبزاده 

این مساله مهم را نادیده گرفته اند.
قدمت گرافیک نو در کرمان پنجاه و چند سال است که 
پا گرفته. این حقیر اولین گرافیست استان کرمان بودم که 
حدود پنجاه سال در این زمینه در حال فعالیت هستم. اگر 
به آرشیو روزنامه حدیث کرمان نگاهی بیندازید و آگهی 
نمایید  مشاهده  کارم  و  دفترم  درباره  مرا  تبلیغاتی  های 
قدمت این کار روشن می شود. بنده از زمانی که کامپیوتر 
نبود با سختی ها و مرارت های بی شمار کار گرافیک را 
انجام می دادم و بعد از ورود کامپیوتر اولین بار در استان 
کرمان طراحی و صفحه بندی »کرمان امروز« از شماره 

اول تا بیست و پنجم را انجام دادم.
 به هر کجا که دور و برتان نگاه کنید اثری از گرافیک 
می بینید از جمله دستمال کاغذی تا جعبه های اجناس و 
لوازم منزل تا جلد کتاب های مختلف و... گرافیک رکن 
اصلی تجارت است. اگر گرافیک نبود تبلیغات و در نتیجه 
تولید هم نبود. مگر می شود جنسی را در جعبه ای سفید 
و بدون نام و نشان وارد بازار کرد، تبلیغات و گرافیک در 

دنیا آنقدر پیشرفت کرده است که اعضای خانواده خودتان 
هم اجناسی را تهیه می کنند که تبلیغات آن در تلویزیون 
شود.  می  چاپ  روزنامه  و  مجله  در  یا  شود  می  پخش 
گرافیست هایی که بعد از من در کرمان مشغول به کار 
شدند اکثر آن ها کارهایی انجام داده اند که تایید شده 

انجمن گرافیست های ایران به شمار می روند. 
در استان کرمان گرافیست های زیادی داریم که حقشان 
در این کتاب ادا نشده است. به نظر بنده باید اسامی همه 
اقتصاد  آنهایی که کارهای گرافیکی در زمینه تجارت و 
دارند، انشاء اهلل در چاپ دوم این کتاب نشان داده شود 
این  تا  بگیرند  نظر  در  گالبزاده  آقای  را  کارهایشان  و 
حقیقت در میان مردم جا بیفتد که گرافیک حرف اول را 
در تجارت و اقتصاد می زند و مردم هم با این هنرمندان 
از جان و دل کار می کنند آشنا شوند و گرافیک و  که 

تبلیغات در این استان بیشتر جا بیفتد.
و  تهران  به  بار  و  داشت  کامیون  من  پدر  سی  دهه  در 

شهرستان ها می برد و به گفته خودش مسیر کرمان تا 
تهران را 3 تا 4 روز طی می کردند. در یکی از سفرهایش 
صاحب آن کاال یک زیرسیگاری )عکس آن ضمیمه می 
یعنی  دهد  می  پدرم  به  خودش  شغل  از  تبلیغات  باشد( 
نشان می دهد که در دهه سی گرافیک و تبلیغات وارد 
کرمان شده بود. خوب به عکس دقت کنیم می بینیم با 
اینکه در آن زمان دستگاه های چاپ هنوز پیشرفته نشده 

بودند و در مراحل ابتدایی بودند چه چاپ شکیل و جالبی 
انجام داده که بدون شک پشت این هدیه تبلیغاتی یک 

گرافیست برجسته فاعل بوده و روی آن کار شده است.
مرد  این  روزی  شبانه  زحمات  از  هم  باز  پایان  در  حال 
کتاب  دو  این  چاپ  در  گالبزاده  محمدعلی  سید  بزرگ 
تقدیر و تشکر به عمل می آورم و آرزوی موفقیت های 

بیشتری را برای ایشان دارم.

ضرب المثل های کرمانی 

یادداشتی انتقادی به قلم مسعود خالقی درباره  کتاب »تاریخ اقتصاد وتجارت کرمان«
 نوشته سیدمحمدعلی گالبزاده:

جای خالی گرافیک

به قلم 
یحیی فتح نجات
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داستان یک سفرنامه:

ساعت 8 شب بازدید ما از کوهستان های ابرده و 
زشک به پایان رسید و به هتل رسیدیم . پسرم 
 14 شنبه  فردا  ظهر  از  بعد   4 ساعت  هم  امین 
دو  که  داد  وقت  ما  به  مطب  در  ماه  اردیبهشت 

دندان مادرش را ایمپلنت کند.
» آشنایی با محل اقامت ما در مشهد« 

هتلی که در آن اقامت داشتیم هتل بزرگ سی 
خیابان  نبش  شهریور   17 خیابان  در  واقع  نور 

دانش شرقی قرار داشت.
این هتل 18 طبقه و 286 اتاق دارد که 4 سال 
تا حرم 15  افتتاح شده است و فاصله آن  است 
هتل،  این   17 و   16 طبقه  است.  پیاده  دقیقه 
و  ناهار  و  صبحانه  مخصوص  و  است  رستوران 
شام است. درطبقه 18 سمینارها و نشست های 

همگانی در آن برگزار می شود.
این هتل در هر طبقه 14 اتاق رو به حرم دارد. 
رستوران طبقه 17 شیشه های بزرگی دارد که از 

آنجا تمام حرم در دید زائرین است.
سرویس های منظم هتل به سمت حرم

1- ساعت 3/15 صبح
2- ساعت های 9 صبح و 10 صبح و 11 صبح 

و 12 ظهر
3- ساعت 4 عصر و 5 عصر و 6 عصر و 7 عصر

برگشت سرویس های هتل از حرم
1- صبح ساعت 5/10 صبح

2- ساعت 9/15 صبح و 10/15 صبح و 11/15 
صبح 

 16/15 ساعت  ظهر  از  بعد   13/30 ساعت   -3
عصر 17/15 عصر و 18/15 عصر و 20/45 شب

مجموعه آبی هتل سی نور
این مجموعه در طبقه سوم هتل قرار دارد که با 
سرپرست این مجموعه آقای امین مروی صحبت 
من  اختیار  در  ایشان  را  اطالعات  این  و  کردم 

گذاشتند.
تابستان 1394 شمسی  آبی در  افتتاح مجموعه 

بوده است.
»این مجموعه شامل« 

1- سالن بیلیارد
2- سالن تنیس روی میز

3- فوتبال دستی
4- سونا و جکوزی

5- اتاق نمک
6- حوضچه نمک که نمک را از دریاچه ارومیه 
کنند.  می  حل  حوضچه  داخل  در  و  آورند  می 
10 تا 20 دقیقه حّد نرمال استفاده از حوضچه 

نمک است.
7- استخر مجموعه آبی : عمق استخر 1/5 متر 
مناسب  گرم  آب  در  روی  پیاده  برای  که  است 
است. این استخر سکوی شیرجه و Dive ندارد 

به علت عمق کم آب
ابعاد استخر هم ده متر در بیست متر می باشد.

8- اتاق spa -  Fish در این اتاق پاها را در 
سیاه  های  ماهی  گذارند.  می  آکواریوم  داخل 
کوچولو که از استخرهای طبیعی گرفته شده اند 
برای  زنند.  را مک می  پوست  مرده  های  سلول 
استفاده از این اتاق بایستی برای 15 دقیقه مبلغ 
ده هزار تومان بپردازند. »مانند کشیت گلباف که 
در زیر آبشار استخر طبیعی دارد و داخل استخر 
وقتی  که  هستند  کوچولویی  سیاه  های  ماهی 
داخل استخر می شویم ماهی ها در اطراف پای 
ما جمع می شوند و شروع به نوک زدن سلولهای 

مرده پوست می کنند.
 sport  – انواع ماساژ سوئدی   : اتاق ماساژ   -9
ماساژ- ماساژ ترکیبی برای نیم ساعت استفاده از 
اتاق ماساژ 40 هزار تومان بایستی پرداخت کرد.

ترکی  از حمام  استفاده  ترکی. هزینه  10-حمام 
 30 حداکثر  آن  زمان  مدت  و  تومان  هزار   30

دقیقه می باشد .
انواع  شاپ  کافی   Coffee – shop  -11
پایان  از  پس  و  استحمام  حین  را  ها  نوشیدنی 
استحمام در قبال پرداخت وجه آنها استفاده می 

کنند.
12- انواع سوناها
1- سونای خشک

2- سونای بخار
استفاده از سونا مجانی است. در طبقه سوم عالوه 
باز  فضای  در  سنتی  رستوران  آبی  مجموعه  بر 
هم  قسمت  این  در  دارد.  وجود  بسته  فضای  و 

زیدانلو  صابری   – حسین  آقای  آن  مسئوالن  با 
سرپرست رستوران سنتی و آقای ناجی هویزاوی 
حسابدار و آقای کیخواه کارمند رستوران صحبت 
کردم و این اطالعات را درباره رستوران سنتی به 
من دادند. رستوران سنتی در سال 1394 شمسی 
راه اندازی شده است و تمام غذاهای سنتی ایرانی 
در آن سرو می شود و در آن مجالس خانوادگی – 
جشن تولد – جشن ختنه سوران – جشن عقد 
و  ولیمه هم برگزار می شود. حداکثر ظرفیت آن 

90 نفر می باشد.
و  است  رویایی  منطقه  یک  که  هم  باز  فضای 
درخت های کوچک و گل های گوناگون در آن 
کاشته شده است و حداکثر 60 نفر ظرفیت دارد.
دم نوش – چای – غذاهای سنتی و غذاها و میوه 
هایی که صاحبان مجالس خصوصی بیاورند. سرو 
می شود. در رستوران، حرم مطهر رضوی از داخل 
محوطه دیده می شود. رستوران سنتی از ساعت 

یک بعد از ظهر تا 12 شب باز است.
روزگار  نیکان  از  نفر  به دو  متعلق  نور  هتل سی 

آقایان هادی پایدار و احمد رحیمیان می باشد.
» شنبه 14 اردیبهشت ساعت 9 صبح«

آژانس توریستی پرشین گلف که مجری تورهای 
برای  هم  روزه  نیم  تور  یک  است  فرهنگیان 
گردشگران ترتیب داده است که با توافق جائی را 

که اکثریت دوست دارند انتخاب می کنند.
ساعت تور هم از ساعت 9 صبح تا 2 بعد از ظهر 

و 3 بعد از ظهر تا 8 شب است.
دو  از  اّول  بایست  می  تورها  از  استفاده  برای 
بازدید می کردیم و در آخر منطقه  مرکز خرید 
تفریحی  منطقه  ما  دیدیم.  می  را  توریستی 
 9 ساعت  کردیم.  انتخاب  را  طرقبه  در  چالیدره 
صبح پس از بازدید از دو منطقه خرید در طرقبه 
چالیدره  عازم  تشریفات  و  پوشیران  های  نام  به 
قرار  طرقبه  های  نزدیکی  همان  در  که  شدیم 
که  چالیدره  امکانات  از  استفاده  برای  داشت. 

روی  رانی  قایق  و  رستوران   - دریاچه  شامل 
دریاچه بود دو راه داشت:

که  ریلی  قطار  از  استفاده  طریق  از   -1
محوطه  به  برگشت  و  رفت  برای  تومان   3500
کوهستانی چالیدره هزینه داشت این قطار تا اول 
دریاچه میرفت و بقیه راه را می بایست پیاده روی 

کرد.
2- استفاده از تله کابین که 17500 تومان هزینه 
رفت و برگشت بود و از روی دریاچه چالیدره هم 
عبور می کرد و به آن طرف دریاچه می رسید. در 
برجک هایی که در ابتدا و انتهای دریاچه درست 
تله  با  کرده بودند در لحظه مناسب چند عکس 
کابین روی دریاچه می گرفتند که هر عکس هم 

25 هزار تومان هزینه داشت. 
تفریح جالبی بود و تا ساعت 1/30 طول کشید 
برای  به هتل  و  سپس سوار مینی بوس  شدیم 

صرف ناهار برگشتیم.
»شنبه 14 اردیبهشت ساعت 4 بعد از ظهر « 
ساعت 4 بعد از ظهر روز شنبه از پسرم امین نوبت 
ایمپلنت  را  مادرش  دندان  دو  که  بودیم  گرفته 
کند. لذا با تاکسی های هتل که مثل بقیه کرایه 
می گیرند به مطب پسرم رفتیم. عکس رادیولوژی 
دهان را که از کرمان گرفته بودیم خواست که آه 
داخل  را  رادیولوژی  عکس  شد.  بلند  نهادمان  از 
خوشبختانه  بودیم.  گذاشته  جا  هتل  تاکسی 
. تماس گرفتم و ماجرا را  تلفن هتل را داشتیم 
راننده  نباشید  ناراحت  گفت  هتل  اپراتور  گفتم. 
دهم  می  شما  به  را  خبرش  و  کنم  می  پیج  را 
دارد  راننده  گفت  و  کرد  تلفن  بعد  دقیقه  چند 
چون  شد  خوب  خیلی  آید.  می  مطب  طرف  به 
ما عکس رادیولوژی را در کرمان خیلی سفارشی 
پیش دکتر سوده  محسنی دختر دوست و همکار 
عزیزم آقای عبداهلل محسنی گرفته بودیم که در 

وقت صرفه جویی شود.
بایست پیه  اگر تاکسی مربوط به هتل نبود می 

گم شدن عکس رادیولوژی را در تاکسی به تنمان 
تلف  وقت  ساعتها  از  پس  دوباره  و  مالیدیم  می 
کار  کروز  که ی  گرفتیم  شده عکس مجدد می 
بخیر  و  بالیی  بود  آمده  انداخت.  را عقب می  ما 
گذشت. پس از چند دقیقه ای راننده آمد و عکس 
رادیولوژی را تحویل داد. خدا خیرش بدهد که ما 
را از دوباره کاری بیهوده نجات داد. انعام خوبی به 

او دادم او خوشحال و ما از او خوشحال تر.
پس از اتمام عمل جراحی به هتل برگشتیم . در 
اینجا خدا را شکر کردم که در خم و چم مطب و 
منشی و دکتر غریبه گیر نکردیم وگرنه کار ما با 

کرام الکاتبین بود.
اردیبهشت   15 یکشنبه  صبح   3 ساعت   «

ماه«
به  هتل  های  بوس  مینی  با  صبح   3/15 ساعت 
تا ساعت 8 صبح در حرم ماندم و  حرم رفتم و 

مکان های جدیدی را دیدم که عبارتند از :
لوسترهای  تمام  دارالحجه  زمین  زیر  در   -1
لوستر  یک  از  غیر  هستند  رنگ  سفید  روشنایی 
که سبز رنگ است و این نقطه نزدیکترین مکان 

به حرم مطهر امام رضا )ع( است.
باالی بست  نقاره خانه درست در  2- ساختمان 
و  مراسم  و  اعیاد  در  که  دارد  قرار  صفوی  نواب 
وقایع مهم حرم طلوع و غروب آفتاب نقارها را به 

صدا در می آورند.
نواب  خیابان  پیاده  رضوی  حرم  از  برگشتن  در 
بیشتر ساختمان هایی که  را طی کردم.  صفوی 
به  متعلق  دارند  قرار  خیابان  این  طرف  دو  در 
اینکه  علت  به  هستند.  قاجاریه  یا  صفویه  زمان 
اکثراً  نگرفته  صورت  آنها  در  اساسی  بازسازی 
حالت ساختمان های زهوار در رفته را دارند که 
ویران  آنها  همه  کوچکی  زلزله  اثر  در  متاسفانه 
خواهند شد. ولی با این وجود همه دایر هستند 
همگی به مغازه و پاساژ و انبار کاال تبدیل شده 
اند. غیر از یک ساختمان که در اّول خیابان نواب 

بیگلربگی  شاملو  خان  عباسقلی  موقوفه  و  است 
خراسان بزرگ که بازسازی اساسی شده و محکم 
به نظر می رسید و اکنون هم یکی از نواده های 
آقا  حاج  نام  به  شاملو  خان  عباسقلی  هشتم 
را  موقوفات  سرپرستی  شاملو  سپهری  مرتضی 
به عهده دارد. به نظرم رسید که آقای عباسقلی 
خان شاملو با وجودی که آن زمان بیگلربگی کل 
خراسان بزرگ بوده است ولی با پول حالل این 
موقوفه را درست کرده که اکنون به این زیبایی 
باقی مانده است و حتی یکی از نواده هایش هم 
چون  است.  گرفته  برعهده  را  موقوفه  سرپرستی 
را موکول کردم که  این  بود.  درب موقوفه بسته 
حتماً موقعی که باز است از این موقوفه بازدیدی 
را  موقوفه  این  ماندگاری  سّر  و  بیارم  عمل  به 
موقوفه  این  امور  اولیای  با  نزدیک  از  و  بپرسم 
مختصر  از  پس  و  رفتم  هتل  به  لذا  شوم.  آشنا 
 11 ساعت  دوباره  صبحانه  صرف  و  استراحتی 
همه  خوشبختانه  برگشتم.  موقوفه  این  به  صبح 
دست اندرکاران موقوفه در محل بودند و توانستم 
از نزدیک با یکایک آنها آشنا شوم که این بزرگان 

عبارتند از : 
1- حاج آقا مرتضی سپهری شاملو تولیت مدرسه 

عباسقلی خان شاملو
2- غالمعلی آقای سپهری شاملو

موقوفه  عمومی  روابط  یزدی  غالمرضا    -3
عباسقلی خان شاملو

4- غالمرضا وحیدی مسئول امور عمرانی موقوفه 
عباسقلی خان شاملو

موقوفه  امور  دفتر  مسئول  باقری  حسین   -5
عباسقلی خان شاملو

با  روزگار  مردان  نادره  این  قیمتی  اطالعات ذی 
روی باز در اختیارم گذاشتند که مرا تا ابد مرهون 
این  از  که  مطالبی  کردند.  خود  های  محبت 
قسمت به بعد درباره موقوفه عباسقلی خان شاملو 
می نویسم چکیده ای است از دریای اطالعاتی که 

اختیارم  در  موقوفه  موجود  دفاتر  از  عزیزان  این 
عباسقلی  خود  به  راجع  اینکه  از  قبل  گذاشتند. 
پدربزرگ  به  راجع  بنویسم  مطلبی  شاملو  خان 
که  نویسم  می  مطالبی  اختصار  به  ایشان  پدر  و 
بزرگی و استخوان دار بودن و ریشه دار بودن این 

طایفه بیشتر بر ما معلوم شود.
1- حسین خان شاملو پدربزرگ عباسقلی خان 
به شمار می  اّول  عباس  درگاه شاه  از خواص  و 
رفت. وی پس از بیرون راندن ازبکان از خراسان 
در سال 1007 ه – ق از طرف شاه عباس اّول به 
بیگلربگی هرات و امیراالمرایی خراسان منصوب 
شد. مدت 20 سال در این منصب حکومت کرد 
و در سال 1027 ه – ق چشم از دنیا فرو بست.

عباسقلی  پدر  شاملو  خان  حسن   -2
خان شاملو در سال 1027 ه – ق از سوی شاه 
عباس به بیگلربگی هرات و امیراالمرایی خراسان 
منصوب شد. مدت 23 سال حکومت کرد و در 
بدرود  شاه صفی  زمان  در  – ق  ه  اواخر 1050 

حیات گفت.
منصب  شاملو  خان  عباسقلی    -3
شاه   - دوره شاه صفی  در  را  بیگلربگی خراسان 
اختیار  در  صفوی  سلیمان  شاه  و  دّوم  عباس 
داشت. وی در سال 1051 ه – ق به فرمان شاه 

صفی منصب پدرش را در دست گرفت.
و  فضل  و  دیانت  اهل  شاملو  خان  عباسقلی 
به  این مدرسه  احداث  اولین کلنگ  و  بوده  ادب 
درخواست وی توسط شخصی به زمین خورده که 
نماز صبح او قضا نشده است. تمام مدارس دوران 
صفوی در مشهد تخریب شده اند فقط از آن همه 
مدرسه عباسقلی خان باقی مانده است. عباسقلی 
خان شاملو بیش از 34 سال حاکم خراسان بزرگ 
آن روزگار بوده و خدمات ارزشمندی انجام داده 

است.

ادامه دارد ...

حج فقرا  به قلم 
محمدتقی راهپیما

بخش دوم



قلیان؛ 
نقطه 

شروع 
اعتیاد!

رفیق کشی برای تسویه بدهی
جانشین رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری فردی که در 
پی اختالف مالی مردی میانسال را به قتل رسانده بود، خبرداد. 

به گزارش ایسنا، سرهنگ جلیل موقوفه ای دراین باره گفت: خبری 
مبنی بر یک فقره اسیدپاشی در محله چشمه علی شهرری به مرکز 
مأموران  از  تیمی  آن  درپی  که  شد  اعالم   ۱۱۰ پلیسی  فوریت های 

کالنتری ۱۳۱ شهر ری به محل اعزام شدند.
وی با اشاره به حضور مأموران در محل گفت: مأموران کالنتری شهر 
ری با حضور در محل، اطمینان پیدا کردند موضوع اسیدپاشی صحت 
پیوسته است. در  به وقوع  آدرس اعالمی  فقره قتل در  ندارد و یک 
انباری و  انتظامی قاتل را درحالی که در یک  همین حین، مأموران 

پشت تعدادی میلگرد پنهان شده بود، بازداشت کردند.
تحقیقات  در  قتل  ماجرای  قاتل،  بازداشت  از  پس  افزود:  موقوفه ای 
مأموران فاش و مشخص شد، قاتل مردی حدوداً ۴۷ ساله را به قتل 
رسانده و جسد وی را داخل یک چاه فاضالب انداخته است همچنین، 
خواهر و خواهرزاده مقتول را نیز به شدت مجروح کرده است که این دو 

نفر برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند.
جانشین رئیس پلیس پیشگیری پایتخت با بیان اینکه متهم به قتل 
فردی حدوداً همسن مقتول بود، گفت: این فرد در بازجویی های انجام 
شده به قتل اعتراف کرد و گفت که بیش از ۱۰ سال است که با مقتول 
آشنایی و رفت و آمد خانوادگی دارد و رفاقت صمیمی بینشان برقرار 
بوده و طی این مدت نیز چندین پروژه مالی با مقتول انجام داده تا 
اینکه از مدتی قبل بر سر موضوعات مالی با هم اختالف پیدا کرده و 
این اختالفات ادامه دار شده است به طوری که مقتول را در شامگاه ۲۳ 
اردیبهشت برای حل و فصل موضوعات مالی به منزلش دعوت کرده و 

در پارکینگ آپارتمان مشغول صحبت با هم شده اند.
وی با بیان اینکه متهم به مقتول گفته بوده که یا پولش را به او پس 
خواهد داد یا در صورت تمایل او را برای سرمایه گذاری و کسب درآمد به 
دبی می فرستد، گفت: بنابراعترافات متهم، داخل پارکینگ جر و بحث 
بین متهم و مقتول باال گرفته و کار به فحاشی کشیده تا اینکه مقتول 
یک چوب از روی زمین برداشته و دو ضربه به متهم وارد کرده و متهم 
نیز که آموزش دفاع شخصی دیده توانسته او را خلع سالح کند و چوب 
را از دستش بگیرد. جانشین پلیس پیشگیری پلیس پایتخت با اشاره 
به اظهارات متهم درباره نحوه قتل نیز گفت: در پارکینگ منزل متهم 
چاهی برای یکسان سازی آب و فاضالب حفاری شده و قرار بود در آن 
با چوب  عملیات عمرانی صورت گیرد که متهم در هنگام درگیری 
ضربه سنگینی به صورت مقتول زده و او تعادلش را از دست داده و به 
زمین افتاده است و پس از مرگ نیز جسدش را به داخل همان چاه 
انداخته است. موقوفه ای افزود: متهم پس از قتل، با خواهر و خواهرزاده 
مقتول تماس گرفته و آنها به منزلش رفته اند که در پارکینگ و پس 
اطالع از جنایت خواهر و خواهرزاده مقتول با متهم درگیر شده که در 
این بین خواهرزاده مقتول را که پسری ۲۱ ساله بود، مجروج کرده و به 

چاه انداخته و خواهر مقتول را هم مورد ضرب و شتم قرار داده است.
وی با بیان اینکه خواهرزاده مقتول توانسته بود خود را در میانه چاه نگه 
دارد، گفت: با خارج شدن این فرد از چاه، همسایه ها متوجه موضوع شده 

و با پلیس تماس گرفته اند.
 جانشین رئیس پلیس پیشگیری پایتخت درباره انگیزه متهم از قتل 
نیز گفت: مقتول حدود ۵۰۰ میلیون تومان از متهم طلب داشت اما 
درخواست سه میلیارد تومان از وی داشته است. در این بین او با وعده 
پوچ اعزام به دوبی برای سرمایه گذاری قصد سرکار گذاشتن متهم را 
داشته که خانواده مقتول آن را باور کرده و یکی دیگر از خواهران مقتول 
برای سرمایه گذاری در دبی، منزل و خودرواش را زیرقیمت فروخته بود 
و این فرد نیز با توجه به فشارهای وارد شد از طرف مقتول اقدام به 
کشتن وی کرده است. به گفته جانشین پلیس پیشگیری پایتخت در 
حال حاضر تحقیقات از متهم این پرونده ادامه دارد و با دستور مقام 

قضائی متهم در بازداشت است.

خبر وزیر صنعت:
امسالاجازهوارداتپوشاکولوازمخانگیدادهنمیشود

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صنعت پوشاک 
اجازه  عنوان  هیچ  به  امسال  و  دارد  توسعه  قابلیت 

واردات پوشاک و لوازم خانگی داده نمی شود.
 رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی این شهرستان اظهار 
کرد: کاالیی که امکان تولید داخل دارد نباید اجازه 
واردات پیدا کند و در سال ۹۷ میانگین ۲۲ درصد 
را  کاال  قلم   ۱۴۲ امسال  و  داشتیم  واردات  کاهش 

مجددا منع واردات کردیم.
که  کاالیی  قلم   ۱۳۳۹ گذشته  سال  افزود:  وی 

امکان تولید داخل دارند را منع واردات کردیم و اگر 
کاالی ایرانی با ۱۰ درصد افزایش قیمت تولید شود 

ارزشمند است.
صنعت  کرد:  اظهار  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
پوشاک قابلیت توسعه دارد و امسال به هیچ عنوان 

اجازه واردات پوشاک و لوازم خانگی داده نمی شود.
پوشاک  از کسانی که در صنایع  بیان کرد:  رحمانی 
و تاسیس شهرک تخصصی فعالیت می کنند بصورت 

همه جانبه حمایت می کنیم.
تسهیالت  اعطای  بانک ها  ذاتی  وظیفه  افزود:  وی 

باید  بانکها  و  است  صنعتی  واحدهای  به  بانکی 
تولید  رونق  به سمت  را  نقدینگی موجود در جامعه 

هدایت کنند.
اولویت  کرد:  تشریح  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
واحدهای  شناسایی  تولید  رونق  سال  در  بعدی 
صنعتی موجود است که با نیمی از ظرفیت فعالیت 

می کنند.
شرایط  در  کشور  که  کنیم  باور  باید  گفت:  رحمانی 
جنگ  با  شرایط  این  والبته  است  اقتصادی  جنگ 

کالسیک متفاوت است.

معظم  مقام  بفرموده  امسال  کرد:  خاطرنشان  وی 
رهبری نباید اجازه داد که هیچ واحد صنعتی تعطیل 

و کارگری بیکار شود.
امسال  کرد:  تصریح  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
برای تحقق شعار سال با روحیه جهادی سال را آغاز 
کردیم و اساسا اولویت اصلی برای ما حفظ اشتغال 

موجود است.
رحمانی گفت: همه ما باید برای تحقق رونق تولید 
فعالیت کنیم و این مطلب را فرض و تکلیف قلمداد 

کنیم.
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معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت 
هالل احمر لیست داروهای غیرمجاز و ممنوعه ای را که 
زائران حج تمتع نباید به همراه داشته باشند، اعالم کرد.
درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  در  فقیهی  محمودرضا  دکتر 
عربستان  کشور  به  سفر  برای  حجاج  ممنوعه  داروهای 
جمعیت  زیارت  و  حج  پزشکی  مرکز  نظر  بر  بنا  گفت: 
را  ممنوعه ای  و  غیرمجاز  داروهای  لیست  احمر،  هالل 
باشند،  داشته  به همراه  در موسم حج  نباید  زائران  که 

۱۴ قلم است.
وی با تاکید بر اینکه حمل و نگهداری این داروها توسط 
زائران حج تمتع ممنوع است، گفت: همراه داشتن این 
داروها در فرودگاه های ایران سبب بازماندن از سفر شده 
و در کشور عربستان نیز امکان دستگیری زائران وجود 

دارد.
فقیهی داروهای غیر مجاز و ممنوعه را به شرح زیر اعالم 

کرد:
۱ -آمپول پتیدین ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم

۲- آمپول مرفین ۱۰ میلی گرم
۳ - قرص متادون ۵ و ۲۰ میلی گرم

۴ - شربت متادون
۵ - قرص هیدرومرفین ۲ میلی گرم

۶ - قرص متیل فنیدات هیدروکلراید
۷ - قرص ترامادول ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم

۸ - آمپول ترامادول ۵۰ میلی گرم
۹ - شربت اکسپکتورانت کدئین
۱۰ - قرص استامینوفن کدئین

۱۱ - آمپول دیازپام ۱۰ میلی گرم
۱۲ -قرص دیازپام ۲ ،۵ و ۱۰ میلی گرم

۱۳ - آمپول بوپرنورفین
۱۴ - قرص بوپرنورفین

به گفته وی همراه داشتن سایر داروهای خاص مورد نیاز 
زائران برای مصرف در ایام حج حداقل به مدت ۴۰ روز 
با داشتن نسخه پزشک متخصص الزامی است و زائران 

باید نسخه را به همراه داشته باشند.

 

همه ماجرا به خاطر یک »سگ« رخ داد. می خواستم یک قالده »سگ« 
برای نگهبانی از باغ بخرم. تا این که »سگی« را در دست پسر ۱۱ ساله 
دیدم. برای خرید آن با کودک وارد مذاکره شدم اما آن سگ به درد من 
نمی خورد، بعد از آن سگ دیگری برایم آورد ولی باز هم سگ به درد 

بخوری نبود، تا این که سومین »سگ قالده دار« را از او خریدم ولی ...
این ها بخشی از اظهارات مرد ۶۰ ساله معروف به »گرگ پیر« است که  
در اولین جلسه محاکمه در دفاع از خود مطرح کرد. در این جلسه که در 
شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی و به ریاست قاضی جواد 
شاکری برگزار شد، ابتدا رئیس دادگاه با توصیه به حاضران برای رعایت 
نظم دادگاه، اتهامات متهم مبنی بر یک فقره قتل عمدی، آدم ربایی و 
اعمال منافی عفت را به وی تفهیم کرد و گفت: دادگاه در دو بخش علنی 
و غیرعلنی به اتهامات »ر-الف« رسیدگی خواهد کرد چرا که طبق قانون 
جلسه رسیدگی به اتهام عمل منافی عفت باید به صورت غیرعلنی برگزار 
شود و از سوی دیگر نیز مردم باید در جریان اخبار جرایمی قرار بگیرند 
که موجب احساس ناامنی در جامعه می شود واز نتیجه اقدامات قانونی 

دستگاه قضایی درباره این گونه جرایم مطلع شوند.
در ادامه این جلسه رسیدگی که هیات مستشاری دادگاه )قاضی خطیبی 
و قاضی قاسمی طوسی( نیز حضور داشتند، ابتدا معاون دادستان مرکز 
خراسان رضوی به قرائت کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرای عمومی 
و انقالب مشهد پرداخت و گفت: این پرونده جنایی از تاریخ دوازدهم بهمن 
۱۳۹۷ زمانی در دادسرا تشکیل شد که مردی از دستگاه قضایی و پلیس 

برای پیدا کردن فرزند گمشده اش کمک خواست.
»نیره عابدین زاده« افزود: تحقیقات کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی 
خراسان رضوی که با صدور دستورات ویژه قضایی آغاز شده بود، سرنخ 
های ماجرای گم شدن کودک ۱۱ ساله را به سوی مرد ۶۰ ساله ای کشاند 
که به »گرگ پیر« معروف شد. »قاضی عابدین زاده« تصریح کرد: این مرد 
)بازپرس  نژاد  احمدی  اکبر  بازپرس علی  با دستور  تاریخ ۹۷.۱۱.۲۱  در 
ویژه قتل عمد مشهد( بازداشت شد و در نهایت به قتل مرتضی )کودک 
۱۱ ساله( اعتراف کرد. وی گفت: جسد این کودک میان دره ای در جاده 
قدیم نیشابور در حالی کشف شد که کمربند مشکی نیز دور گردنش وجود 

داشت و ...
نماینده دادستان مرکز خراسان رضوی در پایان ضمن اشاره به استشهادیه 
از محضر دادگاه تقاضای صدور اشد  اهالی محل وقوع جرم  نفری   ۱۸۰
مجازات در مألعام را کرد. گزارش خراسان حاکی است، سپس مرد معروف 
به »گرگ پیر« با دستور قاضی شاکری )رئیس دادگاه( در جایگاه متهم قرار 
گرفت و در حالی که به صراحت بیان می کرد قتل را قبول دارم، مدعی 
شد من کمربند آن کودک را از دور کمرش باز کردم و به گردن او پیچاندم 
ولی آن را نکشیدم! ضمن این که اتهام آدم ربایی را هم قبول ندارم چرا که 

کودک خودش سوار خودروی پی کی من شد! واز سوی دیگر هم من او را 
برای آزار و اذیت به باغ نبردم، بلکه می خواستم او را گوشمالی بدهم! و ...
در پی انکار برخی از اتهامات توسط متهم و با وجود آن که وی در مراحل 
بازپرسی و تحقیقات دادگاه کیفری، به جرایم خود اقرار کرده بود، بار دیگر 
قاضی جواد شاکری که با تسلط کامل بر اوراق و خطوط اعترافات متهم در 
پرونده، سخن می گفت: به بخشی از اقاریر صریح وی در مراحل دادرسی 
پرونده  در  که  خودتان  اظهارات  از  قسمتی  در  شما  افزود:  و  کرد  اشاره 
قید شده است، به کشیدن هفت دقیقه ای کمربند به دور گردن مقتول 
اعتراف کرده اید! ضمن این که پزشکی قانونی نیز فشار نواری شکل به دور 
گردن مقتول را تایید کرده و آن را علت مرگ دانسته است! بنابر گزارش 
خراسان، متهم که سعی می کرد با انکار آن چه در مراحل تحقیقات و 
بازسازی صحنه جرم بیان کرده بود، خود را از مخمصه سواالت تخصصی 
و فنی قاضی شاکری و هیئت مستشاری دادگاه رها کند در تناقض گویی 
هایی آشکار ادعا می کرد که سر کودک ۱۱ ساله به بلوکه سیمانی استخر 
باغ خورده است چرا که من او را هل دادم و به درون استخر خالی از آب 
افتاد اما به هوش نیامد! من او را به باغ بردم تا درباره »سگ« مذاکره کنیم! 
ولی هیچ سگی در باغ نبود! در این هنگام قاضی سوال کرد: اما شما گفتید 

سگی در باغ نبود! پس چه چیزی را می خواستید به کودک ۱۱ ساله 
نشان بدهید؟ متهم پاسخ داد: با این بهانه می خواستم او را به باغ بکشانم 

تا گوشمالی اش بدهم! او به من فحش داد من هم عصبانی شدم و ...
و  آموزشی عملی  به کالس  دادگاه که  این جلسه  در  این گزارش،  بنابر 
تئوری آموزنده ای برای دانشجویان تبدیل شده بود، وکیل تسخیری متهم 
سعی کرد تا قتل را به عنوان شبه عمد برای دادگاه اثبات کند که در این 
باره به اخبار روزنامه خراسان نیز اشاره کرد و گفت: در روزنامه خراسان از 
همان ابتدای ماجرا موضوع قتل عمد مطرح شد! همچنین علیرضا  رَون 
زاد معتقد بود که او به عنوان وکیل تسخیری فقط باید در بخش اتهام قتل 
عمد از متهم دفاع کند که مورد پذیرش رئیس دادگاه قرار نگرفت.قاضی 
شاکری گفت: دادگاه به هیچ وجه تحت تاثیر فضای رسانه ای قرار نمی 
گیردوبر اساس موازین شرعی وقانونی به پرونده رسیدگی می کند. گزارش 
خراسان حاکی است، متهم که برای آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفته بود، 
بار دیگر به صراحت اتهام قتل را پذیرفت اما مدعی شد من کمربند را دور 

گردن او انداختم ولی آن را نکشیدم!
شایان ذکر است، در آغاز جلسه رسیدگی به این پرونده، پس از تقاضای 
صدور اشد مجازات برای متهم از سوی اولیای دم، فرزانه واحد و امیر افخم 
الشعراء به عنوان وکالی معاضدتی اولیای دم ضمن بیان برخی جزئیات 
پرونده، دفاعیات خود را به رئیس دادگاه ارائه دادند و در پایان نیز رسیدگی 

غیرعلنی به اتهام عمل منافی عفت متهم برگزار شد.

به علت استفاده متعدد یک پزشک متخصص اطفال از یک سرنگ آلوده 
به ویروس اچ. آی. وی در یکی از مناطق ایالت سند پاکستان، صد ها نفر 

از مردم این منطقه به این ویروس آلوده شده اند
به  منطقه  این  نگران  و  خشمگین  مردم  خبر  این  افشای  درپی 
آزمایشگاهی که در نزدیکی شهر الرکانا در ایالت سند )جنوب( ایجاد 
قرار گیرند و  آزمایش  تا کودکانشان تحت  آورده اند  شده است، هجوم 

مقامات برای حفظ نظم نیرو های پلیس به این مرکز اعزام کرده اند.
سهل  از  ناشی  ویروس  این  انتشار  نمی دانند  هنوز  می گویند  مقامات 

انگاری است یا بدجنسی یک متخصص اطفال.
به گفته مسئوالن، در هفته های اخیر جواب آزمایش ایدز بیش از ۴۰۰ 
نفر از اهالی این منطقه که شماری از آن ها کودک هستند، مثبت بوده 
است. با توجه به ناشناخته بودن این بیماری در پاکستان و دسترسی 
دشوار به امکانات درمانی به ویژه در روستاها، نگرانی دیگری که وجود 

دارد مربوط به طرد شدن این کودکان از جامعه و آینده آن ها است.
مدت های طوالنی شمار افراد آلوده به ویروس اچ. آی. وی در پاکستان 
معتادان  نزد  ویژه  به  ویروس  این  به  آلودگی  روند  اکنون  اما  بود،  کم 

سرعت گرفته است. طبق آمار های سازمان ملل متحد، فقط در سال 
۲۰۱۷ حدود ۲۰ هزار مورد جدید آلودگی به ویروس ایدز در پاکستان 
ثبت شده است و این کشور از نظر روند گسترش این بیماری در ردیف 
دوم آسیا قرار دارد. بازرسان می گویند خود پزشکی که در ایالت سند 
سبب گسترش آلودگی به ویروس اچ. آی. وی شده هم آلوده به این 
انتشار  است  زندانی  راتودرو  شهر  در  سلولی  در  که  او  است.  ویروس 
عمدی این ویروس را رد کرده و از این که در کنار مجرمان عادی دیگر 

است شکایت دارد.

اعالم داروهای غیرمجاز و ممنوعه  برای حجاج

مذاکره مرگبار »گـرگ پـیــر« در  بـاغ  مخوف!

پزشکی که صدها نفر را به بیماری ایدز مبتال کرد

آگهی فراخوان  مناقصه عمومی                                                                                            
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قتل در دعوا 
بر سر نوبت گرفتن چای نذری!

 ساعت ۲۴ سه شنبه در محله علی آباد جنوبی حوالی خزانه، درگیری 
خونینی بین چهار نفر رخ داد. پس از آنکه مأموران کالنتری به محل اعزام 
آسیب  چاقو  به ضرب  سینه  و  دست  نواحی  از  نفر  دو  شد  مشخص  شدند، 
چاقو  سینه  ناحیه  از  که  فردی  اورژانس،  مأموران  رسیدن  از  قبل  و  دیده اند 
خورده بود، به دلیل شدت خون ریزی فوت شده و نفری که چاقو به دستش 
خورده بود، به بیمارستان انتقال یافت. با توجه به فوت یکی از طرفین درگیری، 
بازپرس کشیک قتل تهران در جریان موضوع قرار گرفت و با هماهنگی مقام 
قضائی جسد مقتول به پزشکی قانونی منتقل و تحقیقات اولیه، از تنها مجروح 
این درگیری آغاز شد.فرد مجروح گفت: حدود ساعت ۱۰ شب با مقتول که 
بچه محلم بود، بر سر نوبت گرفتن چای نذری درگیر شدم و با حضور مأموران 
در محل، درگیری پایان یافت، اما بعد از رفتن مأموران دوباره با هم درگیر 
شدیم. من با آوردن دوست خودم به خزانه با مقتول قرار دعوا گذاشتم. مقتول 
نیز دوستش را به همراه خود آورد و به این ترتیب، نزاع را از سر گرفتیم. حین 
متواری شدند.  دوستان مان  و  با سالح سرد، مصدوم  مقتول  و  درگیری من 
در ادامه دوست مقتول که در درگیری دوم شرکت داشت، با معرفی خود به 

کالنتری گفته های مجروح حادثه را تأیید کرد و او نیز بازداشت شد.
مأموران در ادامه نشانی خانه متهم اصلی را به دست آوردند و به آنجا رفتند 
و متهم را که قصد فرار داشت، دستگیر کردند. بنا بر این گزارش، پرونده با 
مقام  اختیار  در  زمینه  این  در  اولیه  تحقیقات  تکمیل  و  متهم  دستگیری سه 
قضائی قرار گرفت و سپس به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد.

۴۷۰۴۷۵
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دادستان کهنوج کلیپ منتشر 
شده مبنی بر تبادل راحت 
مواد مخدر را تکذیب کرد

دادستان شهرستان کهنوج ضمن تکذیب انتشار فیلمی در فضای 
مجازی مبنی بر انتقال راحت موادمخدر گفت:این فیلم مربوط به 
بوده  مخدر  مواد  مسلح  قاچاقچیان  با  ماموران  مسلحانه  درگیری 

است.
 ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
مجید سیمی دادستان عمومی وانقالب شهرستان کهنوج  گفت:در  
۲۴ اردیبهشت سال جاری طی هماهنگی ماموران با مقام قضائی 
دستورات  مخدر،  مواد  قاچاق  باند های  از  یکی  به  ضربه  بر  مبنی 

قضائی الزم در این رابطه صادر گردید.
این مقام قضائی افزود: بالفاصله اقدامات اطالعاتی در راستای ضربه 
به این باند موادمخدر در دستور کار قرار گرفت و پس از یک تعقیب 
و گریز مسلحانه و با شلیک تیر از سوی ماموران، خودروی )پراید 
سفید( حامل ۲۲۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک متوقف و در 

این رابطه یک قاچاقچی مواد مخدر بازداشت می شود.
ماموران در  این عملیات و در هنگامی که  از  وی عنوان کرد:پس 
حال جابجایی مواد مکشوفه از خودروی متهم وانتقال این محموله 
با  مبارزه  پلیس  انبار  به  ارسال  سازمانی جهت  به سوی خودروی 
به  اقدام  فردی  متاسفانه  بودند،  کهنوج  شهرستان  موادمخدر 
فیلم برداری به صورت مخفیانه از این عملیات نموده و در سطح 

گسترده ای درفضای مجازی منتشر می نماید.
الزامات کار و مبارزه  باتوجه به شرایط خاص منطقه و  وی گفت: 
بی امان با سوداگران مرگ، ماموران اقدام به استفاده از البسه بومی 
منطقه یعنی لباس بلوچی نموده که متاسفانه برخی با مشاهده این 
پنداشته  مخدر  مواد  مسلح  قاچاقچی  را  افراد  این  اشتباه  به  فیلم 
این کلیپ در فضای  انتشار  از  افزود: پس  بودند. دادستان کهنوج 
مجازی بالفاصله عامل تصویر برداری که اقدام به صدا گذاری و بیان 
مطالبی خالف واقع مبنی بر آزاد بودن اشرار مسلح در سطح شهر 
و تالش در جهت عادی جلوه نشان دادن این امر نموده بود توسط 
پلیس فتا شهرستان کهنوج دستگیر شد. وی اعالم کرد:متهم پس 
از بازجویی های اولیه به اتهام تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب 
از طریق سامانه های رایانه ای تحت تعقیب قضائی قرار گرفته است و 
در حال حاضر با قرار مناسب روانه زندان شده است. وی افزود:طبق 
اکید  دستورات  و  العالی(  )مدظله  انقالب  معظم  رهبر  فرمایشات 
ریاست قوه قضائیه مبنی بر رصد و کنترل فضای مجازی، با برهم 
زنندگان نظم عمومی در فضای مجازی با قاطعیت برخورد خواهد 
طی  که  موثری  اقدامات  طی  کرد:خوشبختانه  بیان  سیمی  شد. 
چند سال گذشته از سوی دستگاه های قضائی، اطالعاتی، امنیتی 
و انتظامی شهرستان در راستای مبارزه با باند های کالن مواد مخدر 
صورت پذیرفته است، این شهرستان بیشترین کشفیات مواد مخدر 

را در استان کرمان به خود اختصاص داده است.
بر  تاثیری  انتشار چنین مطالب کذبی هیچ  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شهرستان  انتظامی  و  امنیتی  قضائی،  مسئوالن  عملکرد  و  اراده 
کهنوج در امر مبارزه با این پدیده شوم نخواهد گذاشت، افزود:کما 
فی السابق مبارزه با مواد مخدر ادامه خواهد یافت و هر روز عرصه 

را بر سوداگران مرگ تنگ تر خواهیم نمود.

کاهش ۷۶ درصدی قتل در جیرفت
درصدی   ۷۶ کاهش  به  اشاره  با  جیرفت  شهرستان  دادستان 
مددجویان  از  درصد   ۱۲ حاضر  حال  در  گفت:  جیرفت  در  قتل 
 ۲۳ گذشته  سال  به  نسبت  که  هستند  جیرفت  زندان  در  استان، 
استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به  هستیم.  شاهد  را  کاهش  درصد 
باشگاه خبرنگاران جوان  ؛ حسین سالمی دادستان عمومی  های 
رئیس  با  کنفرانس  ویدئو  جلسه  در  جیرفت  شهرستان  انقالب  و 
برگزار  جیرفت  زندان  محل  در  که  کرمان  استان  دادگستری  کل 
گردید، گفت: خوشبختانه با اقدامات پیشگیرانه که صورت پذیرفته 
است و همچنین رونق بخش کشاورزی در سال ۹۷ نسبت به سال 
ماقبل آن جرائم خشنی از قبیل قتل ۷۶ درصد در جیرفت کاهش 
یافته است. وی افزود:با توجه به تاکیدات حضرت آیت اهلل رئیسی، 
ریاست قوه قضائیه و در راستای سیاست های حبس زدایی و کاهش 
شاهد  کنون  تا  جاری  سال  ابتدای  از  زندان ها  کیفری  جمعیت 
کاهش ۲۰ درصدی ورودی به زندان جیرفت نیز هستیم. سالمی 
با بیان اینکه ۵۹ درصد زندانیان جیرفت دارای جرائم مواد مخدر 
اشخاص،  علیه  مواد مخدر، سرقت، جرائم  می باشند، گفت: جرائم 
که  هستند  جرائمی  صدر  در  جرائم  سایر  و  مالی  محکومیت های 
درصد  کرد:۹۴  عنوان  قضائی  مقام  اند.این  شده  مرتکب  زندانیان 
مددجویان زندان جیرفت مرد و مابقی )۶ درصد( خانم می باشند 
که از این بین ۶۸ درصد آن ها متاهل و عمدتا )۸۲ درصد( دارای 

فرزند هستند.
وی با اشاره به اینکه ۶۷ درصد افرادی که در زندان در حال تحمل 
 ۸ تنها  کرد:  عنوان  می باشند،  کیفری  سابقه  فاقد  هستند  حبس 
درصد زندانیان دارای تحصیالت دانشگاهی می باشند و ۲۶ درصد 
دیپلم و مابقی زیر دیپلم هستند. دادستان جیرفت اعالم کرد:گروه 
سنی ۲۶ تا ۳۲ سال با ۳۰ درصد بیشترین حجم زندانیان و گروه 
سنی باالی ۶۰ سال با یک درصد کمترین میزان را از لحاظ عددی 

به خود اختصاص داده اند.

مبین  و  ورزشکار  عنوان  به  کهنی  احمد  مهدی 
ملی  تیم  اردوی  به  مربی  عنوان  به  محمدابراهیمی 
ایران  اسالمی  جمهوری  بزرگساالن  هنری  ژیمناستیک 

دعوت شدند.
مبین محمدابراهیمی، مربی کرمانی که ژیمناست ها 

را در اردوی تیم ملی ژیمناستیک همراهی می کند، در 
گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان ازکرمان، گفت: مرحله جدیدی از اردوی تیم ملی 
در  شرکت  منظور  به  بزرگساالن  هنری  ژیمناستیک 
رقابت های قهرمانی آسیا از ۲۷ اردیبهشت در شهرستان 

اردوی  این  در  افزود:  وی  شد.  آغاز  قزوین  استان  البرز 
یک ماهه سعیدرضا کیخا، محمدرضا خسرونژاد، سید 
مهدی  الفتی،  مهدی  خاموشی،  ایمان  شفیعی،  محمد 

احمدکهنی و عبداهلل جامعی حضور خواهند داشت.
به  خیرخواه  محمدرضا  کرد:  تصریح  محمدابراهیمی 

به  ابراهیمی(  مبین  )محمد  بنده  و  سرمربی  عنوان 
عنوان مربی هدایت این مرحله از اردو را برعهده داریم.

 ۲۷ هنری  ژیمناستیک  بزرگساالن  ملی  تیم  اردوی 
قزوین،  استان  میزبانی  به  خرداد   ۲۵ تا  اردیبهشت 

شهرستان البرز برگزار می شود.

 ۱۰ توقیف  از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
لیتر  هزار   ۲۵۰ حامل  کامیون  و  تانکر  دستگاه 
سوخت قاچاق در عملیات پلیس شهرستان ریگان 

خبر داد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
فر،  اسدی  بنی  رضا  سردار  جوان   خبرنگاران 
تداوم  در  گفت:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
طرح ها و تدابیر مبارزه با کاال و سوخت قاچاق، 
ماموران انتظامی شهرستان ریگان با رصد و انجام 
سنگین  محموله  یک  عبور  از  اطالعاتی  کار 
سوخت قاچاق از محور های حوزه این شهرستان 
مطلع شده و ۱۰ دستگاه تانکر و کامیون حامل 
متوقف  شهرستان  اصلی  محور  در  را  سوخت 

کردند.

سردار بنی اسدی فر بیان کرد: در این عملیات ها 
در مجموع ۲۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع 
مقصد  به  کشور  مرکزی  نقاط  از  که  گازوئیل 
استان های شرقی و نهایتا انتقال به خارج کشور 
بارگیری شده بودند کشف و در این رابطه ۱۲ نفر 

دستگیر شدند.
این  تحویل  به  اشاره  با  استان  انتظامی  فرمانده 
کشف  کرد:  تصریح  قضائی  مراجع  به  متهمان 
این محموله بزرگ و سازمان یافته در سایه کار 
اطالعاتی و تدابیر شبانه روزی رده های انتظامی 
با  مبارزه  عرصه  در  پلیس  جدی  نشانگرعزم 
این  می شود  تالش  که  است  قاچاق  سوخت 
فردا  و  امروز  نسل های  برای  ملی  سرمایه های 

حفظ شوند.

مهالسادات رنجبر، مبینا مریدی و سحر اسدی پس از 
پیروزی مقابل حریفان خود به دومین مرحله ی اردوی 

تیم ملی جودو بانوان دعوت شدند.
کرمان  استان  جودوی  هیئت  رئیس  اکبری،  محمد 
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در 
به  اردویی  درون  مسابقات  گفت:   ، جوان   خبرنگاران 
ملی جودو  تیم  اردوی  برای  ورزشکاران  انتخاب  منظور 
بانوان بین نفرات اول تا سوم مسابقات قهرمانی کشور 
سال ۹۷ در رده سنی نوجوانان و جوانان در سالن جودو 

مجموعه شهید کبگانیان برگزار شد.
سنی  رده  در  جودوکار   ۲۵ پیکار ها  این  در  افزود:  وی 
جوانان و ۲۱ جودوکار در رده سنی نوجوانان با یکدیگر 
به رقابت پرداختند که نفرات نخست و دوم این رقابت ها 

به نخستین مرحله ی اردوی تیم ملی راه یافتند.
اکبری با اعالم اینکه اردوی تیم ملی نوجوانان و جوانان 

در  هفته  یک  مدت  به  جاری  اردیبهشت   ۱۹ از  بانوان 
برگزار  جودو  سالن  کبگانیان،  شهید  ورزشی  مجموعه 
رنجبر،  مهالسادات  کرمان  استان  از  کرد:  تصریح  شد، 
مبینا مریدی و سحر اسدی در این اردو حضور داشتند.

رئیس هیات جودوی استان کرمان یادآور شد: جودوکاران 
کرمانی در این مرحله از اردوی تیم ملی توانستند پس 
از پشت سر گذاشتن حریفان خود به مرحله ی دوم اردو 
ملی  تیم  اردوی  دوم  مرحله ی  افزود:  اکبری  یابند.  راه 
به  جاری  اردیبهشت   ۳۱ از  بانوان  جوانان  و  نوجوانان 

میزبانی تهران برگزار می شود.
وی با اشاره به اینکه اردونشینان خود را برای مسابقات 
قهرمانی آسیای چین تایپه آماده می کنند، تصریح کرد: 
مسابقات جودو قهرمانی آسیا در رده سنی جوانان طی 
روز های نهم و دهم مرداد ۱۳۹۸ به میزبانی چین تایپه 

برگزار خواهد شد.

 

حضور ۲ کرمانی در اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری

کشف ۲۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در عملیات پلیس ریگان

دعوت سه بانوی جودو کار کرمانی به مرحله دوم اردوی تیم ملی
خبر

منظور  به  کرمانی  والیبالیست  حسنی  فاطمه 
حضور در تمرینات انتخابی جام ملت های آسیا به 

اردوی آماده سازی تیم ملی دعوت شد.
استان  والیبال  هیات  رئیس  پور  ثابتی  اکبر  علی 

کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های 
مرحله  گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
جدید تمرینات آماده سازی تیم ملی والیبال از ۲۸ 
اردیبهشت تا ۷ خرداد در محل کمپ تیم های ملی 

مهرگان  جواد  افزود:  وی  شد.  خواهد  برگزار  بانوان 
)باقرپور،  بازیکن   ۳ بانوان،  ملی  تیم  فنی  مشاور 
سالمت و متقیان( را از لیست این تیم کنار گذاشت 
تا مرحله جدید تمرینات آماده سازی با حضور ۲۰ 

بازیکن ادامه یابد.
بانوی  فاطمه حسنی،  نام  کرد:  تصریح  پور  ثابتی 
به  نفره   ۲۰ لیست  این  در  کرمانی  والیبالیست 

چشم می خورد.

کشف  از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
۱۸۲ کیلوگرم حشیش و دستگیری ۲ کولبر 
تکاوری  یگان  ماموران  درعملیات  قاچاقچی 

۱۱۳ شهرستان راور خبر داد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
اسدی  بنی  رضا  سردار  ؛  جوان   خبرنگاران 
گفت:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  فر، 
امام موسی کاظم  تکاوری ۱۱۳  یگان  ماموران 

)ع( شهرستان راور در پی کسب خبری مبنی 
بر تردد قاچاقچیان از نقاط کوهستانی بخش 
مستقر  منطقه  این  از  محدوده  یک  در  راین 

شدند.
وی افزود: ماموران مستقر در نقاط کویری این 
از  عبوری  کولبر  نفر  چند  مشاهده  با  منطقه 
نقاط صعب العبور به آنان دستور ایست دادند.
این  کرد:  تصریح  فر  اسدی  بنی  سردار 

گذاشتن  برجای  با  ماموران  مشاهده  با  افراد 
کردند  فرار  محل  از  خود  همراه  محموله های 
که ماموران با محاصره منطقه موفق شدند ۲ 

نفر از آنان را دستگیر کنند.
کوله های  از  گفت:  استان  انتظامی  فرمانده 
برجای مانده قاچاقچیان ۱۸۲ کیلوگرم حشیش 
پاک سازی  برای  پلیس  که تالش  کشف شد 

منطقه و دستگیری افراد فراری ادامه دارد.

دعوت بانوی والیبالیست کرمانی به اردوی تیم ملی

ناکامی کولبران در انتقال ۱۸۲ کیلو گرم حشیش
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گزارش »کرمان امروز« از یک غفلت در صنایع دستی استان که پایه های بازار این صنعت را می لرزاند؛

اشاره:
که  هستند  مشکالتی  ترین  مهم  یابی  بازار  و  سازی  برند 
نرم می کند.  پنجه  و  با آن دست  صنایع دستی کرمان  
استان کرمان در هر گوشه و خطه اش صنعت و  هنری 
دارد که به خوبی می توان از این ظرفیت نهایت بهره را 
برد. امامتاسفانه  باید گفت آنگونه که باید بر روی  برخی 
ازصنایع دستی استان کار علمی صورت نگرفته و بیشتر به 
صورت تجربی  به نسل های بعدی منتقل شده که این کار 
مانع از تجاری سازی و دستیابی  به جذب بازار می شود. 
این در حالی است که توجه  به پژوهش، بازار یابی، نوآوری 
گشای   گره  تواند  می  تولید  اصالت  حفظ  و  بندی  بسته 
اشتغال زایی برخی از صنایع دستی کرمان باشد. در همین 

زمینه گزارشی تهیه شده که در ادامه قابل مطالعه است.
اشتغال زایی با صنایع دستی

و  اشتغال  از بخش های مهم در رونق  صنایع دستی یکی 
درآمد زایی در کشور است که تاثیر مهمی در رفع معضل 
بیکاری و توسعه اقتصادی دارد. اطالعات موجود درباره این 
برای  از صنعت   این بخش  توسعه  نشان می دهد؛  صنایع 
همه منفعت دارد. از سوی دیگر توجه  به صنایع دستی  به 
عنوان بخشی از صنعت که بسیار متنوع است و بخش ها و 
تولیدات متنوع و گوناگون دارد یکی از راهکارهای اساسی 

برای ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری است. 
می  نشان  استان  فرهنگی  میراث  های  گزارش  که  آنگونه 
دهد؛ 70 هزار هنرمند و صنعتگر صنایع دستی در 60 رشته 
مختلف در این استان  به طور مستقیم مشغول به فعالیت 
آوازه جهانی  این استان که  هستند و عمده صنایع دستی 

پیدا کرده است، قالی، گلیم، پته و صنایع فلزی است.

استان  تنوع محصوالت صنایع دستی  و  و کیفیت  زیبایی 
کرمان باعث شده که استان مان از این لحاظ  دارای جایگاه 
ویژه ای باشد اما این صنعت پرسود و درآمد زا این روزها با 
بی رونقی و کسادی مواجه شده است که علت آن  را باید 
در بی توجهی  به  بازار یابی و عدم عرضه مناسب تولیدات 
صنایع دستی چه در داخل و چه در خارج از کشور دانست.

کاظم حسین  زاده، مدیر صنایع دستی استان کرمان عنوان 
می کند: برند سازی و دسته بندی از نقاط ضعف صادرات 
برند مشخصی   که   صنایع دستی محسوب می شود چرا 

برای آن نداریم و در این حوزه خوب کار نکرده ایم.
برند سازی صنایع دستی

از  یکی  دستی  صنایع  برندسازی  کارشناسان،  عقیده  به 

است.  حوزه  این  تولیدات  رونق  برای  الزامات  ترین  مهم 
کشور،  به  دستی  صنایع  قاچاق  واردات  حاضر  حال  در 
این  است.  نموده  وارد  ایرانی  تولیدات  به  شدیدی  آسیب 
آیند،  از کشورهای چین، هند و… می  کاالها که عمدتا 
می  فروش  به  داخلی  مشابه  به  نسبت  کمتری  قیمت  با 
رسند. این عامل سبب شده در بسیاری از بازارهای صنایع 
مواجه  مردم  استقبال  با  کاالها  این  فروش  کشور،  دستی 
شود. فروشندگان محصوالت صنایع دستی نیز به دلیل این 
اقبال، تمایل به عرضه صنایع دستی قاچاق و ارزان قیمت 
دارند. متاسفانه مردم کشور ما نیز، اغلب قادر به تشخیص 
نبود  درنتیجه  نیستند.  آن  تقلبی  از  اصیل  دستی  صنایع 
برندسازی صنایع دستی، سبب شده مالک مشخصی برای 

اصالت تولیدات این حوزه وجود نداشته باشد.
کاهش  سبب  مساله  همین  نیز  المللی  بین  عرصه  در 
عدم  دلیل  به  است.  شده  ایران  دستی  صنایع  صادرات 
برندسازی صنایع دستی اصیل ایرانی، بسیاری از کشورها 
اقدام به کپی برداری از آنها کرده اند. در میان انواع رشته 
های صنایع دستی ، این مسئله در مورد فرش به خوبی 
صدق می کند. کشورهایی نظیر هند، چین و پاکستان 
با تقلید از فرش ایران، بخشی از بازار صادراتی ایران را 
تصاحب کرده اند. این کشورها غالبا با قیمت هایی پایین 
تر از صنایع دستی ایران، در عرصه صادرات جهانی وارد 
صنایع  برای  مشخصی  برند  اگر  درصورتی که  اند.  شده 
نبودند  قادر  کشورها  این  داشت،  وجود  ایرانی  دستی 

فروش  به  ایران  دستی  صنایع  نام  به  را  خود  کاالهای 
برسانند.

سخن آخر
بر  رهبری   معظم  مقام  تاکید  و  سال  شعار  به  توجه   با 
رونق تولید در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی، بستر سازی 
به  دستی   صنایع  یابی  بازار  و  شناسی  بازار  تولید،  برای 
عنوان یکی از شاحص های مهم استان کرمان و کشور که 
می تواند ارزش افزوده فراوانی باشد و جریان سازی ثروت 
باشد دارای اهمیت  به همراه داشته  را   آفرین و موثری  
ویژه  به  از صنایع دستی  این رو حمایت  از  فراوانی است. 
اثرات شگرفی به همراه  برای فعاالن این عرصه می تواند 

داشته  باشد.

برند سازی و بازار یابی؛ حلقه مفقوده صنایع دستی کرمان
گزارش: مهدیه السادات 

میر مهدی حسینی

سرویس اجتماعی کرمان امروز
 

پل  و  سیستم  به عنوان  عمومی  روابط  اطالع رسانی 
ارتباطي بین مردم و مسئوالن نقش مهمی را در ایجاد 
کانال  های ارتباطی، کسب اطالعات و داده های متقن 
نگرش،  یک  به عنوان  و  کرده  ایفا  برنامه ریزی  جهت 

می تواند چراغ راه توسعه پایدار جامعه باشد.
27اردیبهشت ماه روز ملی ارتباطات و روابط عمومی 
خوبی  فرصت  روز  این  که  شده  نامگذاری  ایران  در 
به  عمومی  روابط  جایگاه  و  نقش  به  اینکه  تا  است 
نامگذاری  رو  این  از  و  بپردازیم  هشتم  هنر  عنوان 
این روز به عنوان روز روابط عمومی نشان از اهتمام 
جدی مسووالن نسبت به اهمیت و کارکرد نهاد روابط 

عمومی در کشورمان دارد.
عصر  در  عمومی  روابط  تردید،  بدون  دیگر  سوی  از 
امروزه  که  طوری  به  علم.  هم  است  هنر  هم  نوین 

وظایف اصلی روابط عمومی ها را به سه دسته اصلی 
جویی  مشارکت  و  ترغیب  و  تبلیغ  اطالع رسانی، 
روابط  گفت،  می توان  واقع  در  می کنند.  طبقه بندی 
عمومی  روابط  این  است.  سازمان  فکر  اتاق  عمومی 
است که منشور اخالقی سازمان را تدوین می کند و 
فرهنگ سازمانی را در داخل سازمان نهادینه می سازد.

بنابراین در حال حاضر مهم ترین مساله ای که درباره 
روابط عمومی ها عنوان می شود، رعایت اصول اخالق 
حرفه ای و تاکید بر منشور اخالقی روابط عمومی است.

به بیان دیگر، تأمین حق دسترسی آزادانه به اطالعات، 
کمک به جریان گردش آزاد اطالعات، شفاف سازی و 
علنی سازی جریان امور به نفع مخاطبان و نه پنهان 
مهم ترین  جمله  از  واقعیت  جعل  و  تحریف  کاری، 
کارکرد و رسالت روابط عمومی ها در جهان امروز بیان 

شده است.
و  فعاالن  عقیده  به  کرد،  فراموش  نباید  رو  این  از 
کارشناسان این حرفه، از آنجا که ماهیت انسان بدون 
ارتباط میسر نیست و تعالی انسان به نحوی در نحوه 
ارتباط او با همه موجودات، به خصوص سایر انسان ها 
هدف  پس  است،  مستتر  مخلوقات  اشرف  عنوان  به 

ارتقاء  طریق  از  انسان ها  رشد  عمومی،  روابط  نهایی 
سطح معرفت اوست.

در کنار این عوامل، اعتقاد به کرامت انسان ها و تالش هر 
چه بیشتر در راستای سطح تکریم مخاطبان سازمان، 
برقراری ارتباط چند سویه و هم سنگ و بدون هرگونه 
به  اعتقاد راسخ نسبت  بین مردم و سازمان،  تبعیض 
اقدامات  و  وضعیت  از  اطالع  مردم جهت کسب  حق 
پیشنهادات  نظریات،  انعکاس  لزوم  همچنین  سازمان 
برنامه ریزی  سازمان،  مسئوالن  به  آنان  اطالعات  و 
بین  قوی تر  ارتباطی  پل  ایجاد  جهت  در  تحقیق  و 
علمی  شیوه های  از  استفاده  با  سازمان  و  مخاطبان 
در  سازمان  مخاطبان  و  مردم  سهیم سازی  هنری،  و 
و  سازمانی  درون  برنامه های  اجرای  و  تصمیم سازی 
قوانین،  دادن  سوق  جهت  در  تالش  سازمانی،  برون 
نیازهای  سمت  به  سازمان  توانمندی های  و  امکانات 
واقعی مخاطبان، رعایت اصول اخالق حرفه ای و تأکید 
بر موازین شرع مقدس در برخورد با مخاطبان، تالش 
در جهت ایجاد تفاهم متقابل بین مدیریت و پرسنل 
از طریق گفتمان متقابل و ترویج شیوه های ارتباطی 
و  اطالع یابی  و  اطالع رسانی  مدیریت،  و  پرسنل  بین 

به  فعالیت ها  و  رخدادها  امور،  جریان  گزارش دهی 
مخاطبان درون سازمانی و عموم مردم در راستای این 
نکته که دانستن و آگاهی حق طبیعی همگان است، 
به عنوان مهم ترین رسالت اصلی در روابط عمومی ها 
به  نیز ضروری  آن  اجرای  به  تعهد  و  می شود  مطرح 

نظر می رسد.
عدم  حرفه،  و  شغل  این  متخصصان  اساس،  این  بر 
مستندات  و  فریب  ظاهر  دالیل  دروغ،  از  استفاده 
با  مواجهه  ارتباطی،  های  فعالیت  در  شده  تحریف 
مخاطبان، همکاران و مدیران بر حسب موازین اخالق 
و انصاف، رازداری و حفظ اسرار سازمان و مخاطبان، 
و  واقعیت  و خالف  کذب  اطالعات  نشر  از  خودداری 
اطمینان  و کسب  تحقیق  انجام  بر  مبنی  تعهد  دادن 
تعهد  دادن  انعکاس،  قابل  مطالب  صحت  مورد  در 
مبنی بر عدم دریافت هدایا یا حق الزحمه از مخاطبان 
جریحه دار  از  خودداری  تبلیغاتی،  های  شرکت  یا 
با حکمت  اقناع مخاطب  عمومی،  احساسات  ساختن 
داشتن  و  مخاطب  حقانیت  به  ایمان  نیکو،  موعظه  و 
ترفندهای  به  توسل  عدم  مخاطبان،  با  اخالقی  رفتار 
تبلیغاتی برای فریب افکار عمومی و پرهیز از تطمیع 

یا تهدید رسانه ها در مورد دادن آگهی یا قطع آن را 
از جمله منشور اخالقی روابط عمومی ها بیان می کنند.

و  فعاالن  شد،  یادآور  باید  کل  در  دیگر؛  بیان  به 
اندیشمندان این عرصه بر این باورند که با مولفه های 
همچون درستکاری، صداقت، وفای به عهد، پایبندی، 
انصاف، توجه به دیگران، احترام به دیگران، شهروندی 
مسئولیت پذیری  و  امتیازطلبی  بودن،  مسئولیت پذیر 
می توان گام های موثری را در پیشبرد اخالق حرفه ای 
برداشت که به نظر می رسد؛ برای تعالی زندگی اخالقی 

نباید دست اندرکاران این حرفه از آن غافل بشوند.
جان کالم اینکه، روابط عمومی در هر سازمان چشم 
بینا، گوش شنوا، زبان گویای آن سازمان، سیستم و 
ویژه محیط  به  و  و مسووالن  بین مردم  ارتباطی  پل 
انتقادات  نظرات،  از  را  سازمان  و  می آید  حساب  به 
مدیریت  تا  می سازد  آگاه  مخاطبان  خواست های  و 
برآوردن  برای  مناسب  تصمیم  اتخاذ  در  را  سازمان 
نیازهای مخاطبان یاری رساند و در حقیقت باید مغز 
تجزیه و تحلیلگر افکار عمومی باشد و بتواند از داده ها 
ارائه  عمومی  افکار  با  همسو  و  سازنده  پیشنهادهای 

دهد.

زیر چتر روابط عمومی نوین

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان در اجرای ماده 100 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند 13 بخشنامه تفویض 
اختیار به ادارات کل ابالغی به شماره 607/31719 مورخ90/9/7 قصد واگذاری یک قطعه زمین به مساحت 20116/5 مترمربع با 
کاربری آموزش عالی قسمتی از پالک 5087 اصلی بخش 36 کرمان واقع در حریم شهر سیرجان با قیمت کارشناسی هرمترمربع 

2/400/000 ریال به صورت اجاره به شرط تملیک با شرایط نقد و اقساط را از طریق آگهی فراخوان عمومی دارد، لذا بدین وسیله از کلیه متقاضیانی 
که دارای مجوزهای الزم و موافقتنامه اصولی از مراجع ذیربط می باشند و تقاضای واگذاری زمین فوق الذکر را دارند. دعوت می شود ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ انتشار آگهی درخواست با موافقتنامه اصولی و سایر مجوز مربوطه را در پاکت الک مهر شده به دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی استان 
کرمان واقع در خیابان شهید کامیاب روبه روی یخدان مویدی تسلیم و رسید دریافت دارند. ضمنا این اداره کل با توجه به شرایط ذیل نسبت به بررسی 

پیشنهادات اقدام خواهد نمود: 
1- توان مالی و فنی متقاضیان می بایست به تایید این اداره کل برسد.

2- کلیه هزینه های برگزاری فراخوان بر عهده متقاضی منتخب فراخوان می باشد.
3- به درخواست های مخدوش واصله خارج از مهلت مقرر و کسانی که زمان موافقت اصولی آنها منقضی شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4- به استناد بند 6 ماده یک قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری مصوب 1337 چنانچه متقاضیان 
کارمند دولتی و یا وابسته به دولت می باشند. واجد شرایط شرکت در فراخوان نمی باشند.

5- این اداره کل در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات واصله مختار است و هیچگونه اعتراضی مسموع نمی باشد.
6- تکمیل فرم پیشنهاد قیمت که از طریق دبیرخانه این اداره کل تحویل متقاضیان خواهد گردید. الزامی است و به همراه مدارک می بایست تحویل 
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آگهی فراخوان عمومی 


