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سردی خزان  بر شب باران

صفحه  سوم 

هشدار دادستانی انتظامی مالیاتی درخصوص 
سوءاستفاده افراد سودجو

تعرفه نقدی تصفیه بلیستر مس کاهش یافت

دیدار شهردار سیرجان با رییس جدید دادگستری

ضرب المثل های کرمانی 
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به بهانه گذر از
 چهاردهم تیرماه روز قلم؛         

 ای قلم تا می توانی
 صبر نکن!
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فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء خبر داد:

پروژه سد صفارود

 تا دی ماه امسال 

به پایان می رسد

استاندار کرمان در دیدار با
سفیر عراق خواستار شد:

توسعه همکاری  اقتصادی عراق و کرمان 
متن در صفحه دوم

WWW.KERMANEMROOZ.COM
روزان هم 

در آیین تودیع و معارفه فرمانده انتظامی استان، انجام شد؛

قدردانی از زحمات سردار بنی اسدی
 و خیرمقدم به سردار ناظری

2

کنند؛ که سگ نگهداری می  کرمان به شهروندانی  نگاهی به بیماری هاری و هشدار دامپزشکی 

متن کامل در صفحه سوم

هاری؛هشدار پس از سیل
   یماری  هاری در شرایط خاص همچون وقوع خشکسالی و سیل جدی می شود. از این رو مدیر کل دامپزشکی استان طی هشداری در این زمینه گفت: کسانی که در منزل سگ نگه داری می 
کنند و یا سگ نگهبان و گله دارند حتما حیوان خود را هر شش ماه یک  بار واکسینه کنند. بر اساس آمار بیش از 17 هزار سگ ولگرد در کوچه و خیابان های شهرستان کرمان پرسه می زنند که 

عدم توجه و رسیدگی فوری به این موضوع می تواند مخاطرات جدی  برای شهروندان  به همراه داشته باشد

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

  خبر خوش وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی برای بازنشستگان
  مرگ پس از مراجعه به شکسته بند تجربی

  بیش از ۳۰ هکتار مراتع بافت در آتش سوخت
  توقیف اتوبوس حامل سه میلیارد کاالی قاچاق درسیرجان

  پایان مسابقات اسکواش دختران استان کرمان
  اصالح پاهای پرانتزی با ورزش

  دلیل افزایش تعداد داوطلبان کنکور

اخبار ایران، جهان و حوادث:

پاسخ اداره کل 
میراث فرهنگی استان 

به »کرمان امروز«
 صفحه  پنجم

فرهنگ سازی درباره 

وندالیسم 
از اعتیاد هم 

مهم تر است

گزارش »کرمان امروز« درباره 
گری  وندالیسم یا پدیده تخریب 

که به دور از تصور  کرمان  در استان 
متاسفانه هنوز وجود دارد؛

تبریکتبریک

تبریک

سردار عبدالرضا ناظري
فرماندهي محترم انتظامی استان كرمان

خداوند شــاهد را شــكر كه حفاظت از امنيت پايدار ديار شــاكرين كريم را به دست يداللهی همشهری ِ 
ســردار اهلل  دادي تقرير نمود تا ســكينه اي بر دلهاي اهالي استان و لرزه اي مدام بر پيكر نحيف و ترسان 

دشمنان اين مرزوبوم باشد.
اينجانب بســيار مبتهج و مفتخراســت كه انتظام اســتان پهناور كرمان را پهلواني از سيرجان  كرمان عهده 
داراســت. اين حسن انتخاب را به همه هم اســتاني هاي فرهيخته  و همشهري هاي گرامي تبريك عرض 

مي نمايم.
رضا سروش نیا- شهردار سیرجان

سردار عبدالرضا ناظري
فرمانده محترم انتظامی استان كرمان

انتصاب  بجا و شايسته جناب عالی را به عنوان فرماندهی انتظامی استان صميمانه تبريك عرض می نماييم 
و برای شما از درگاه خداوند آرزوی توفيق روز افزون داريم.

فتح نجات -کرمان امروز

سردار عبدالرضا ناظری
انتصاب شايســته جنابعالی را به عنوان فرماندهی انتظامی 
اســتان صميمانــه تبريــك عــرض مينمايــم و توفيقات 

روزافزون شما را از خداوند منان خواستارم
مهدی بداک

 شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد، احداث 30 واحد جايگاه دام درشهرستان شهربابك، 
پيمانكار واجد  به  مناقصه عمومي   از طريق  را  آباد   شعاع 20 كيلومتري كارخانه ذوب خاتون 

صالحيت واگذار  نمايد.
جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت رسمي شركت به آدرس هاي ذيل   مراجعه نمايند 

http://sarcheshmeh.nicico.com    http://shahrbabak.nicico.com

   آگهي مناقصه شماره 21982636 
شركت ملي صنایع مس ایران )نوبت دوم(

شركت نیک پخش كریمان جهت تکمیل كادر فروش
 به تعدادی كارشناس فروش فعال با حقوق ثابت

 بیمه و پورسانت عالی نیازمند است.
تلفن تماس: 09134516357

آگهی استخدام كارشناس فروش 
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اخبار استان

احتراما، بدین وسیله باستحضار کلیه سهامداران محترم می رساند جلسه مجمع 
عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 1397/12/29 صاحبان سهام این شرکت 
در محل سالن جلسات  راس ساعت 11:30  مورخ 1398/04/31  روز دوشنبه 
شرکت عمران و مسکن سازان ایران واقع در تهران خیابان مالصدرا، خیابان شیراز 

جنوبی، خیابان گرمسار غربی، پالک 51 طبقه پنجم تشکیل می گردد.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره مربوط به سال مالی 

منتهی به 1397/12/29
2- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتهای مالی عملکرد سال منتهی به 1397/12/29
به  منتهی  مالی  دوره  به  مربوط  قانونی  بازرس  و  حسابرس  گزارش  قرائت   -3

1397/12/29
4- انتخاب اعضاء هیات مدیره 

5- انتخاب بازرس قانونی )اصلی و علی البدل( و حسابرس برای سال مالی منتهی 
به 1398/12/29 

6- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت 
7- سایر مواردی که رسیدگی به آنها در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه 

می باشد.
هیات مدیره شرکت 

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت عمران و مسکن سازان استان کرمان 

به شماره ثبت 3099- شناسه ملی 10860552250

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء به بحث سد صفارود و انتقال آب از این 
سد به شهر کرمان پرداخت و بیان کرد: در اجرای این پروژه تغییر ساختاری و 
نفرات دادیم تا انگیزه جدیدی در این پروژه دمیده شود و اکنون عملیات اجرایی 
سد صفارود سرعت بسیار خوبی گرفته است و امیدواریم طبق برنامه زمان بندی 
صورت گرفته سد صفارود امسال به بهره برداری رسیده و سعی می کنیم تا پایان 

دی ماه این پروژه به اتمام برسد.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، سردار »سعید محمد« در جلسه بررسی پروژه های 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء کرمان با حضور استاندار کرمان گفت: با توجه به 
پروژه هایی که در کرمان داریم از این پروژه ها را مورد بازدید قرار دادیم. وی با 
اشاره به تحریم ها و مشکالت اقتصادی و تاثیر آنها بر اجرای پروژه های عمرانی 
توسط قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء عنوان کرد: امیدواریم با راهکارهای درست 
و کارشناسی شده بتوانیم این مشکالت را به خوبی پشت سر بگذاریم. فرمانده 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء بحث سد صفارود و انتقال آب از این سد به شهر 
کرمان پرداخت و بیان کرد: در اجرای این پروژه تغییر ساختاری و نفرات دادیم 
تا انگیزه جدیدی در این پروژه دمیده شود و اکنون عملیات اجرایی سد صفارود 
بندی صورت  زمان  برنامه  امیدواریم طبق  و  است  گرفته  بسیار خوبی  سرعت 

پایان  تا  می کنیم  سعی  و  رسیده  برداری  به بهره  امسال  صفارود  سد  گرفته 
دی ماه این پروژه به اتمام برسد.

وی با بیان این مطلب که براساس برنامه زمان بندی پروژه ها پیش می رویم و در 
زمان اجرا هیچ نگرانی وجود ندارد، تصریح کرد: در بخش عملیاتی ویژه مخزن 
سد دچار مشکالتی هستیم که در همین راستا باید زمین هایی که در طرح این 

پروژه جزء مخزن سد محسوب می شوند، تملک گردد.
سردار محمد بر لزوم اجرای تونل خط انتقال آب سد صفارود به شهر کرمان 
تاکید کرد و ادامه داد: حفر تونل زمان بر است و حتی اگر از امروز ما شروع به 
حفاری کنیم، باز شهر کرمان تا سه سال آینده با مشکل آب دست و پنجه نرم 

خواهد کرد.
وی با اشاره به بحران آب در کرمان و درخواست استاندار کرمان برای اجرای این 
پروژه از منابع داخلی قرارگاه تا زمان تامین منابع مالی از سوی استان کرمان 
و عدم توقف این پروژه اظهار کرد: ما با منابع داخلی خودمان شیرآالت، ورق 
و تجهیزات این خط انتقال آب را خریداری کردیم تا بتوانیم این پروژه را اجرا 
کنیم اما با این حال سعی ما براین است که 11 کیلومتر انتهای خط انتقال آب 

از سد صفارود تا شهر کرمان را پایان تیرماه به اتمام برسانیم.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء خبر داد:

پروژه سد صفارود تا دی ماه امسال به پایان می رسد

خبر
در آیین تودیع و معارفه فرمانده انتظامی استان، انجام شد؛

قدردانی از زحمات سردار بنی اسدی

 و خیرمقدم به سردار ناظری

فرمانده  اشتری  سردار  حضور  با 
اسالمی  جمهوری  انتظامی  نیروی 
استان  انتظامی  جدید  فرمانده 

کرمان معرفی شد.
 آئین تودیع و معارفه فرمانده انتظامی 
استان کرمان  با حضور سردار اشتری 
جمهوری  انتظامی  نیروی  فرمانده 
حجت االسالم والمسلمین  اسالمی، 
ولی فقیه  نماینده  علیدادی سلیمانی 
کرمان،  جمعه  امام  و  استان  در 
نمایندگان  کرمان،  استاندار  فدایی 

مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی، سردار ابوحمزه فرمانده سپاه ثاراهلل 
استان  استان سران طوایف  و  انتظامی  و  نظامی  فرماندهان  استان کرمان، 

برگزار شد.
در  کرمان  استان  انتظامی  نیروی  سابق  فرمانده  بنی اسدی فر  رضا  سردار 
اینکه حدود چهار سال در استان کرمان در کسوت  به  اشاره  با  آئین  این 
فرماندهی انتظامی استان در خدمت مردم کرمان بودم اظهار کرد: در 46 
به ویژه سردار  استان  مردم  و  از حمایت های خوب مسئوالن  ماهه گذشته 

سلیمانی استفاده کردم که جای تقدیر دارد.
با  خوبی  بسیار  تعامل  کرمان  استان  نمایندگان  مجمع  اینکه  بیان  با  وی 
نیروی انتظامی استان داشتند گفت: نیروی انتظامی در وقوع جرائم نقشی 

ندارد اما در کشف جرائم تالش می کند و نقش اساسی بر عهده دارد.
فرمانده سابق نیروی انتظامی استان کرمان با اشاره به اینکه نیروی انتظامی 
داشته  را  گذشته  سال های  در  کشوری  برتر  رتبه های  جرائم  کشف  در 
اهداف و  استان کرمان نقش مهمی در  امنیت ساز در  افزود: خیرین  است 

ماموریت های پلیس داشتند.
نیروی  سابق  فرمانده  بنی اسدی فر  رضا  سردار  خدمات  از  آئین  این  در 
انتظامی استان کرمان تجلیل و سردار عبدالرضا ناظری به سمت فرمانده 

انتظامی استان کرمان منصوب شد.

هشدار دادستانی انتظامی مالیاتی 

درخصوص سوءاستفاده افراد سودجو
  

محترم  مودیان  به  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  مالیاتی  انتظامی  دادستان 
مالیاتی در خصوص احتمال سوء استفاده برخی افراد سودجو و فرصت 

طلب به شیوه های مختلف هشدار داد.
افراد  برخی  اینکه  بیان  با  بهزاد  عباس  ایران،  مالیاتی  رسانه  گزارش  به 
سودجو تحت عنوان مأمور مالیاتی یا با عناوینی همچون واسطه، دالل، 
نمایش  به  با  و  جعلی  شناسایی  مدارک  از  استفاده  با  و...  کن  کارچاق 
گذاشتن مبالغه آمیز سربرگ های آرم دار سازمان امور مالیاتی کشور و با 
می  مراجعه  واحدهای کسبی شهروندان  به  افراد  نقاط ضعف  از  آگاهی 
کنند، عنوان کرد: این افراد با ذکر وعده و طرح مسائلی در زمینه تسهیل 
در امور مالیاتی آنها و برخورداری از تخفیفات مالیاتی، بخشودگی جرایم 
و غیره، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم )ارائه شماره حساب شخصی 

خود به مودیان( اقدام به اخاذی از مردم می کنند.
بر  تاکید  با  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  مالیاتی  انتظامی  دادستان 
به صورت  مالیات  پرداخت  و  اظهارنامه  ارایه  به  مربوط  امور  کلیه  اینکه 
از  نمی توانند  مالیاتی  مأموران  اساس،  این  بر  گفت:  است،  الکترونیکی 
مودیان درخواست وجه نقد کنند و شهروندان عزیز در نظر داشته باشند 
که هرگونه واریز مالیات باید با استفاده از دستگاه های کارتخوان بانکی 
مستقر در ادارات مالیاتی، درگاه های الکترونیکی اینترنتی یا مراجعه به 
امور  ادارات کل  بانک های اعالم شده، به حساب های خزانه ای  شعب 

مالیاتی انجام گیرد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: الزم است مودیان محترم قبل از ارائه هرگونه 
پاسخ یا توضیح، از مأمورانی که به شکل مشکوک مراجعه می کنند، کارت 
به دقت  با صاحب کارت  شناسایی مطالبه کنند و ضمن تطبیق عکس 

مندرجات کارت را مالحظه نمایند.
بهزاد همچنین اعالم کرد: این سازمان هیچ گونه پیامک، نامه، نمابر یا 
رایانامه، متضمن درخواست اطالعات شخصی حساب های بانکی)از قبیل 
به  بانکی(  انقضا و رمز دوم کارت  تاریخ  یا شماره کارت،  شماره حساب 
محرمانه  اطالعات  چنین  تقاضای  اصوال  و  نکرده  ارسال  محترم  مودیان 

مالی، حاکی از اقدام به کالهبرداری است.
وجهی  هرگونه  پرداخت  از  گرامی  شهروندان  شد:  یادآور  همچنین  وی 
به سودجویان خودداری و سعی کنند ضمن به خاطر سپردن چهره این 
افراد، مشخصات دیگر از قبیل شماره پالک خودرو یا موتور سیکلت را 

یادداشت و در مواقع لزوم به مراجع قانونی اعالم کنند.

تعرفه نقدی تصفیه 
بلیستر مس 
کاهش یافت

تعرفه تصفیه بلیستر مس در ماه ژوئن به دلیل کاهش 
معدن  در  تولیدی  وقفه  و  نقدی  بازار  در  قراضه  عرضه 
 KCM اختصاری  نام  با  که   Konkola مس 
از شاخص سالیانه  به سطوحی کمتر  شناخته می شود، 

کاهش پیدا کرد.
تصفیه  برای  فست مارکت  موسسه  ماهانه  شاخص 
بلیستر مِس 98 تا 99 درصد؛ در انتهای هفته گذشته 
28ژوئن، با 10 دالر کاهش در هر تن به 150 تا 160 
دالر به ازای هر تن رسید که این نرخ، کمترین مقدار 
از ماه فوریه 2018 و از زمان معرفی این شاخص بوده 
بلیستر مس در حال حاضر  است. تعرفه نقدی تصفیه 
زیر شاخص سال 2019 قرار دارد. این شاخص توسط 
کمپانی تولیدی Chambishi در کشور زامبیا و 
خریدار عمده بلیستر که کمپانی جیانگشی کوپر است، 

165 دالر برای هر تن تعیین شده بود.
در  ژوئن  ماه  در  مختلف  حجم های  با  محموله هایی 
فروش  به  تن  هر  برای  دالر   160 تا   150 محدوده 
از  پایین تر  نرخی  با  نیز  و محموله های کوچکی  رسید 
این محدوده فروش رفت. خریداران در این ماه اشتیاق 
زیادی برای خرید بلیستر مس داشته اند و این در حالی 
عالقه  تولیدکنندگان  هم  و  معامله گران  هم  که  است 
کمی به بازار نقدی داشته و این خود موجب کاهش 6 
درصدی تعرفه تصفیه نسبت به ماه گذشته شده است.

ذوب  واحد  فعالیت  همچنین  گزارش،  این  اساس  بر 
که   KCM کمپانی  به  متعلق   Nchanga
کشور  در  ظرفیت  ازنظر  مس  ذوب  واحد  بزرگ ترین 
کمپانی  و  دولت  بین  اختالفات  دلیل  به  است،  زامبیا 
دارد  اختیار  در  را   KCM سهام  اکثریت  که  ودانتا 

به طور کامل متوقف شد.
کشور  در  مس  بلیستر  تأمین کننده  بزرگ ترین  زامبیا 
تصفیه  مس  واردات  کل  از  درصد   60 و  است  چین 
اختصاص  خود  به  را  در سال 2018  این کشور  نشده 
داده است. از آغاز سال جاری میالدی به دلیل این که 
نتیجه   در  را  خود  تولید  زامبیایی  تولیدکننده  چندین 
عملیاتی  هزینه های  افزایش  و  مالیاتی  جدید  قوانین 
عرضه  کسری  با  مس  بلیستر  بازار  داده اند،  کاهش 

مواجه شده است.
مس،  بلیستر  ازجمله  چین  نشده  تصفیه  مس  واردات 
پنج ماه  در  با کاهش 14،7درصدی  آند و شمش مس 
اول سال جاری به 3،1 میلیون تن رسید. فعاالن بازار 
کاهش  از  ناشی  بیشتر  کاهش  این  که  کردند  اعالم 
عرضه بوده است تا تقاضای ضعیف. تقاضا برای بلیستر 
مس در حال افزایش است زیرا پاالیشگاه ها مجبور به 

جستجوی جایگزین هایی برای ضایعات مس هستند.

استاندار کرمان در دیدار باسفیر عراق خواستار شد:
توسعه همکاری  اقتصادی عراق و کرمان 

های  همکاری  توسعه  خواستار  کرمان  استاندار 
اقتصادی بین عراق و کرمان شد.

استاندار  فدایی  محمدجواد  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
در  عراق  سفیر  قندیل،  جواد  سعد  با  دیدار  در  کرمان 
اظهار  کرمان،  در شهر  از حضورش  تشکر  ایران ضمن 
و فرهنگی  تاریخی  ایران وعراق سوابق  بین ملت  کرد: 
زیادی وجود دارد و بعد از دوران تلخ بین دو ملت، االن 

در شرایط خوبی هستیم.
خیلی  ما  کشور  و  کرمان  استان  مردم  داد:  ادامه  وی 
عالقه مند جهت سفر به عراق هستند به خصوص اینکه 

بزرگانی از دین ما و کشور ما در عراق حضور دارند.
وی ادامه داد: تشکر می کنم از سفارت عراق در ایران 
که امکان رفت و آمد را فراهم می کنند تا مردم بتوانند 

به زیارت عتبات در عراق مشرف بشوند.
از  یکی  کرمان  در  گنبد  ساخت  کرد:  اظهار  فدایی 
دست  همه  از  دانم  می  الزم  و  است  استان  افتخارات 

اندرکاران در این زمینه تشکر می کنم.
استاندار کرمان تصریح کرد: من فکر می کنم ظرفیت 
و  دارد  وجود  ملت  دو  این  بین  زیادی  فرهنگی  های 
توانیم  نیز می  اقتصادی  در حوزه های  این ظرفیت  از 
استفاده کنیم چرا که این امر کمک به توسعه اقتصادی 

هر دو کشور می کند.
این پیشنهاد موافق  با  اگر سفیر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
باشد یک کارگروه تشکیل و این موضوع را بررسی کنند 
شود،  عراق  و  کرمان  بین  بیشتر  همکاری  به  منجر  تا 
ادامه داد: مجدداً از حضور جناب سفیر و همکارانش در 

کرمان تشکر می کنم.
فدایی با بیان این مطلب که کمک دو ملت به یکدیگر 
است،  اسالم  مبین  دین  تأکید  مورد  در شرایط سخت 
افزود: اگر موافق باشید یک نماینده ای برای همکاری 
دو جانبه معرفی می کنم و شما نیز نماینده ای را در 
این زمینه معرفی کنید تا سطح همکاری ها بین کرمان 

و عراق بیشتر شود.
مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده  پورابراهیمی، 
دهه  ایام  تبریک  جلسه ضمن  این  در  اسالمی  شورای 
به  ایران  به سفیر عراق در  کرامت و خوش آمد گویی 
عالقمند  گذشته  از  بیش  داشت:  اظهار  کرمان،  استان 

هستیم که روابط بین دو کشور را افزایش بدهیم.
استان کرمان ظرفیت های  این مطلب که  بیان  با  وی 
رویکرد می  این  و  دارد  زمینه های مختلفی  خوبی در 
داشت:  عنوان  بشود،  نقطه عطفی  یک  به  تبدیل  تواند 
خدارا شاکریم یک سفیر امام حسینی را در تهران داریم.

یک  که  داریم  درخواست  کرد:  تصریح  پورابراهیمی 
و حوزه  معادن  در سه بخش گردشگری،  برنامه جامع 
از  ما  و  برقرار شود  عراق  و  کرمان  میان  حتماً  تجارت 
طریق اتاق بازرگانی بتوانیم از این ظرفیت ها استفاده 
کنیم همچنین در این زمینه مجلس شورای اسالمی نیز 

اعالم آمادگی می کند.

مدیر عامل آب منطقه ای استان کرمان:

شهر کرمان با مشکل کسری آب مواجه است

دیدار شهردار سیرجان با رییس جدید دادگستری

گفت:  کرمان  استان  منطقه ای  آب  عامل  مدیر 
کرمان  شهر  تا  صفارود  از  آب  انتقال  طول خط 
با  کرمان  شهر  ولی  است  کیلومتر   77 حدود 
کیلومتر   11 لذا  می باشد  مواجه  آب  کسری 

انتهای خط در اولویت است.
در  علیزاده  ابراهیم  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
االنبیاء  خاتم  قرارگاه  پروژه های  بررسی  جلسه 
استان کرمان بیان کرد: در تصویب بودجه سال 
98 برای استان کرمان در جهت تامین آب شرب 

اتفاقات خوبی رقم خورده است.
به  آب  انتقال  طرح  اعتبار  اصالح  افزود:  وی 
مهمی  موضوع  کرمان  استان  شمالی  شهرهای 
است لذا این طرح با اعتبار 9 هزار و 500 میلیارد 

تومان همراه بوده است.
گفت:  کرمان  استان  منطقه ای  آب  عامل  مدیر 
کرمان  شهر  تا  صفارود  از  آب  انتقال  طول خط 
با  کرمان  شهر  ولی  است  کیلومتر   77 حدود 
کیلومتر   11 لذا  می باشد  مواجه  آب  کسری 
انتهای خط در اولویت است تا مشکل آب شرب 

شهر حل شود.
علیزاده اظهار کرد: هزینه این 11 کیلومتر نهایی 

انتقال آب از سد صفارود تا شهر کرمان بیش از 
70 میلیارد تومان برآورد شده است که قرار شده 
30 میلیارد تومان نقد و مابقی به صورت اسناد به 

قرارگاه خاتم االنبیا پرداخت شود.
وی یادآور شد: کل لوله 11 کیلومتر انتهایی این 

خط تولید آغاز شده و لوله های مورد نیاز تولید 
متر   720 و  هزار  سه  حال  به  تا  که  است  شده 
لوله گذاری انجام گرفته است که انتظار داریم تا 
اجرای  برای  لذا  برسد  بهره برداری  به  تیرماه   31

تونل به تامین اعتبار نیاز داریم.

این   دادگستری  جدید  رییس  با  سیرجان  شهردار 
شهر دیدار کرد.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، در 
انتصاب  تبریک  ضمن  سیرجان  شهردار  دیدار  این 
رییس دادگستری به تبیین ارزشهای انقالب پرداخت 
و گفت: شهرداری نهادی مردمی و کار آن خدمات 

رسانی به شهروندان است.
شهر  روزافزون  توسعه  و  گستردگی  به  اشاره  با  وی 

و  جمعیتی  سرانه  و  جمعیت  افزایش  و  سیرجان 
شهری، خواستار تعامل هر چه بیشتر حوزه ی قضایی 

شهرستان با مدیریت شهری شد.
خواجویی  اسماعیل  محمد  دیدار  این  در  همچنین 
رییس شورای شهر سیرجان با بیان برخی مشکالت 
تعامل  و  ارتباط  با  امیدواریم  کرد:  تصریح  موجود 
شهروندان  رضایت  جلب  راستای  در  بتوانیم  بیشتر 

مشکالت موجود را برطرف کنیم.

در ادامه همچنین یداهلل سپهری رییس دادگستری 
بدون  بیشتر  تعامل  ایجاد  به  اشاره  با  سیرجان 
جانبداری در راستای احقاق حقوق و جلب رضایت 
شهروندان افزود: دستگاه قضا در جامعه از حساسیت 
مجموعه  این  و  است  برخوردار  خاصی  اهمیت  و 
موجب ایجاد آرامش و آسایش در جامعه می شود و 
در این راستا برای تعامل بیشتر با مجموعه شهرداری 

و شورا نهایت همکاری را خواهد داشت.
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بهرام خان مجد زاده  در روزهای گرفتاری
 دکتر مصدق با شجاعت وکالت او را قبول می کند. دکتر 
مصدق مبلغی از زندان طی چک برایش ارسال می کند. 
بهرام خان چک را عودت می دهد و در آن می نویسد: 

در طریق عشق بازی امن و آسایش خطاست 
ریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی 

)باستانی پاریزی - مار در بتکده - ص 46(
بی جهت نیست که دکتر نعمت احمدی همان منش را دارد.

به قلمیادبودهای ماندنی 
 چماه کوهبنانی 

سردی خزان  

بر شب باران

علم برگرفته از جهان بوده و مانند جهان 
که  نیست  قرار  است.  تغییر  حال  در  همواره  اطرافمان 
نیازهای  بماند چون  برای همیشه یکسان  برخی قوانین 
جامعه براساس علم روز تعیین می شود. عشق و نیروی 
انسان  لذا  شده  دگرگونی  دچار  کمتر  ها  آدم  درونی 
سرعت  تواند  می  همواره  عشق  و  ورزیدن  محبت  در 
شود  می  توصیه  علمی  مسائل  در  که  حالی  در  بگیرد 
اندیشه و احتیاط را از خود دور نکرده و  که تفکر و 
بسیار  زمانهای  به  بگیرد.  یاری  آن  از  لحظه  به  لحظه 
دور و دل افسانه ها کار نداریم علم نسبت به یک دهه 
پیش نیز قاعده های جدید پیدا کرده است برای اینکه 
این  کار  کمترین  نمانیم  عقب  نظر  مورد  کاروان  از 
شویم.  همراه  عمومی  های  رسانه  و  مردم  با  که  است 
که  بینم  می  را  صفحاتی  کتابها  انبوه  میان  در  گاهی 
هنوز علوم فرسوده را بر دوش می کشند. خواندن آنها 
هیچ کمکی به آدم نکرده بلکه موجب سردرگمی نیز 
می شود این موضوع در این باره نیز صدق می کند که 
پیچیدن به دور خیال بعضی افراد موجب عقب افتادن 
افسوس  جز  ای  نتیجه  و  زندگی گشته  اصلی  مسیر  از 
در برنخواهد داشت. آدم ها مانند علم همواره در حال 
ی  نخورده  دست  رویای  با  کردن  زندگی  و  تغییرند 
را  نوعی خودکشی محسوب می شود آدم هایی  آنها 
که از ما رد شده و رفته اند باید رها کرد و با آنهایی 
که امروز حضور دارند باید عجین شد یک دل و یک 
باش که  همقدم  توأند  با  که  آنهایی  با  بود  باید  رنگ 

قدرتت به روز شده باشد.
نیست در رفتن من چاره ی همراه شدن 

از تو و از دل و از واقعه آگاه شدن 
گاه سردی خزان بر شب باران بزند 

گاه می ترسم از این راه به هر چاه شدن 

به قلم 
مهناز سعید 

نگاهی به بیماری هاری و هشدار دامپزشکی کرمان به شهروندانی که سگ نگهداری می کنند؛

هاری؛ هشدار پس از سیل

اشاره:
هاری یکی از بیماری های عفونی خطرناک و به شدت 
کشنده و مشترک  بین انسان و حیوان است. این بیماری 
در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد و در ایران  به 
شکل بومی یکی از مشکالت مهم بهداشت عمومی به 
شمار می رود. مخزن این بیماری حیات وحش) شغال، 
غالب  در  که  باشد  می  ولگرد  های  سگ  و  و...(  گرگ 
حیوانات  به  مبتال   حیوان  گرفتن  گاز  طریق  از  موارد 
اهلی و انسان منتقل شده و می تواند در صورت عدم 
انجام اقدامات بهداشتی مورد لزوم  سبب بروز بیماری 
در انسان ودام شود. شیوع این بیماری در شرایط خاص 
همچون وقوع خشکسالی و سیل جدی می شود. از این 
این  در  هشداری  طی  استان  دامپزشکی  کل  مدیر  رو 
می  داری  نگه  منزل سگ  در  که  کسانی  گفت:  زمینه 
کنند و یا سگ نگهبان و گله دارند حتما حیوان خود را 

هر شش ماه یک  بار واکسینه کنند.
وضعیت نابسامان سگ های ولگرد در کرمان

بر اساس آمار بیش از 17 هزار سگ ولگرد در کوچه 
که  زنند  می  پرسه  کرمان  شهرستان  های  خیابان  و 
تواند  این موضوع می  به  فوری  و رسیدگی  توجه  عدم 
مخاطرات جدی  برای شهروندان  به همراه داشته باشد. 
سگ ها دارای قابلیت و پتانسیل تولید مثلی باالیی بوده  
به طوریکه در طول سال یک جفت حیوان نر و ماده در 
هر  در  و  نموده  گیری  مرتبه جفت  دو  شرایط طبیعی 
اضافه  به جمعیت خود  قالده   تا10   5 تواند  دوره می 
کند و این رشد جمعیت در آنها به صورت تصاعدی  باال 
می رود که اهمیت این موضوع را نشان داده و جدیت  

در برخورد با این مشکل را توسط مسئوالن می طلبد.

شروع بیماری هاری در انسان ها هیچ درمانی ندارد
با توجه  به اهمیت موضوع و به مناسبت گذر از 13 
انتقال  قابل  بیماری های  با  مبارزه  روز جهانی  ماه  تیر 
به  کرمان  دامپزشکی  کل  مدیر  حیوان  و  انسان  بین 
منزل  در  که  کسانی   گفت:  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
سگ نگهداری می کنند و یا سگ نگهبان و گله دارند 
حتما حیوان خود را هر شش ماه یک  بار واکسینه کنند.
حسین رشیدی گفت: زئونوزها، از جمله بیماری هایی 
است که به طور طبیعی بین حیوانات مهره دار و انسان 

قابل انتقال اند، بنابراین جدی گرفتن آن ها با دانستن 
ارتقاء  و  حفظ  برای  آن  از  پیشگیری  و  انتقال  راه های 

سالمت جامعه ضروری است.
در  که  کسانی  افزود:  هاری  بیماری  درخصوص  وی 
منزل سگ نگه داری می کنند و یا سگ نگهبان و گله 
دارند حتما حیوان خود را هر شش ماه یکبار واکسینه 
این حیوان گزیده شد حتما  اگر فردی توسط  کنند و 
می بایست  و  کند  مراجعه  بهداشتی  مراکز  به  بایستی 
اگر  متاسفانه  ولی  کند،  دریافت  واکسن  نوبت  پنج  در 

بیماری هاری در فردی شروع شود دیگر هیچ درمانی 
ندارد.

به  ابتال  خطر  حاضر  حال  در  کرد:  بیان  رشیدی 
زئونوزها، نگرانی های زیادی را به وجود آورده است به 
در  شده  شناخته  عفونی  عامل   170۹ بین  از  طوریکه 
یعنی حدود 4۹ درصد آن ها  تعداد ۸3۲ مورد  انسان، 
زئونوز ها بوده و از 156 عامل نوپدید 73 درصد مشترک 

بین انسان و دام مشترک است.
وی از مهمترین بیماری های مشترکی که میان انسان 
کریمه  دهنده  خونریزی  تب  به  دارد  وجود  حیوان  و 
زخم  سیاه  مشمشه،  هاری،  سالک،  مالت،  تب  کنگو، 
اشاره کرد  آنفوالنزا و سل  )شاربن(، کیست هیداتیک، 
و گفت: راه های انتقال بیماری های زئونوز بسیار متنوع 
می باشد از جمله استفاده از منابع غذایی آلوده، تماس 
بین انسان و حیوانات و تماس با حیوانات دست آموز و 

وحشی از راه های انتقال است.
دهنده  خونریزی  تب  بیماری  درخصوص  رشیدی 
کریمه کنگو نیز گفت: با شروع فصل تابستان و افزایش 
فعالیت کنه ها، در معرض خطر این بیماری قرار داریم و 
کسانی که در کشتارگاه ها و دامداری ها فعالیت می کنند 
حتما لوازم ایمنی جهت پیشگیری از این بیماری را باید 
به همراه داشته باشند، ضمن اینکه مجهز کردن کلیه 
کاهش  سبب  کن  سرد  پیش  به  استان  کشتارگاه های 

مخاطرات این بیماری در استان شده است.
وی در خصوص بیماری تب مالت یا بروسلوز یا بیماری 
هزار چهره نیز گفت: شهروندان باید توجه داشته باشند 
حتما فرآورده های پاستوریزه را تهیه کنند و دامداران نیز 
حتما نکات بهداشتی را رعایت کنند و به خصوص با دامی 
که سقط جنین داشته است با احتیاط برخورد نمایند، زیرا 

سقط جنین یکی از عالئم بیماری تب مالت است.
سخن آخر

در ایران از هر هزار نفر جمعیت ساالنه حدود دو نفر 
عدم  صورت  در  که  گردند  می  گزیدگی  حیوان  دچار 
مراقبت و درمان پیشگیری  به موقع احتمال ابتال  به 
هاری  در آنها وجود دارد. کنترل بیماری هاری مستلزم 
همه مردم و شهروندان است. چرا که غفلت در این باره 

موجب ضرر اقتصادی خواهد شد.

   بیماری  هاری در شرایط خاص همچون وقوع خشکسالی و سیل جدی می شود. 
از این رو مدیر کل دامپزشکی استان طی هشداری در این زمینه گفت: کسانی که در 
منزل سگ نگه داری می کنند و یا سگ نگهبان و گله دارند حتما حیوان خود را هر 
شش ماه یک  بار واکسینه کنند. بر اساس آمار بیش از 17 هزار سگ ولگرد در کوچه 
و خیابان های شهرستان کرمان پرسه می زنند که عدم توجه و رسیدگی فوری به 

این موضوع می تواند مخاطرات جدی  برای شهروندان  به همراه داشته باشد

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

سرویس اجتماعی کرمان امروز

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار با اعالم آخرین آمار 
مقرری بگیران بیمه بیکاری، شرایط قطع بیمه بیکاری را تشریح کرد.

با  که  است  اجتماعی  حمایت  یک  بیکاری  بیمه  کرد:  اظهار  یاوری  کریم 
جهت  در  و  کار  قانون  مشمول  و  شدگان  بیمه  مزد  درصد  سه  پرداخت 
حمایت از کارگران بیکار فراهم شده است و به کارگرانی تعلق می گیرد که 

با میل و اختیار خود از کار بیکار نشده باشند.
انسانی  نیروی  بکارگیری  هنگام  در  باید  کارفرمایان  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
نسبت به بیمه تمام نیروهای به کار گرفته شده اقدام کنند، درباره منابع 
بیمه بیکاری گفت: میزان حق بیمه بیکاری سه درصد مزد بیمه شده است 
که توسط کارفرما پرداخت می شود لذا هیچ بودجه دولتی برای این منظور 

در کار نیست و از محل سه درصد مزد بیمه شده است.
تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری ۲۶۰ هزار نفر شد

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار تعداد مقرری بگیران 

بیمه بیکاری در کشور را ۲60 هزار نفر ذکر کرد و گفت: این میزان نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته 1۲ درصد افزایش داشته است.

در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  از جمله وظایف  تاکید کرد:  یاوری 
خصوص مقرری بگیران بیمه بیکاری، فراهم کردن زمینه اشتغال مجدد آنها 
است که در این خصوص تا پایان دی ماه سال گذشته زمینه اشتغال بیش از 
14 هزار نفر از مقرری بگیران بیمه بیکاری فراهم شده و این میزان اکنون 

به 1۸ هزار نفر رسیده است.
بر  است  مکلف  راستا  این  در  و حرفه ای  فنی  آموزش  سازمان  گفت:   وی 
اساس قانون آموزش های مهارتی الزم را به مقرری بگیران بیمه بیکاری ارائه 
دهد که در این خصوص تا پایان دی ماه سال گذشته بیش از ۲5 هزار نفر 
به مراکز آموزش فنی و حرفه ای مراجعه و دوره های یادگیری و بازآموزی 

مهارت را گذرانده اند.
کارگران متأهل مقرری بیشتری می گیرند

پرداخت  کار،  وزارت  بیکاری  بیمه  و  مشاغل  از  حمایت  مدیرکل  گفته  به 
زمان  مدت  که  دارد  بستگی  افراد  سابقه  میزان  به  بیکاری  بیمه  مقرری 
دریافت آن برای کارگران مجرد حداقل شش ماه و حداکثر 36 ماه و برای 

کارگران متأهل حداقل 1۲ ماه و حداکثر 50 ماه است.

یاوری همچنین گفت که کارگران کارگاه ها و بنگاه هایی که به دلیل اصالح 
ساختار مشمول نوسازی ماشین آالت یا بازسازی خط تولید قرار گیرند از 

مزایای بیمه بیکاری بهره مند می شوند.
یاوری درباره شرایط قطع بیمه بیکاری اظهار کرد: یکی از عوامل مؤثر بر 
دریافت مقرری بیمه بیکاری این است که فرد بدون میل و ارائه بیکار شده 
باشد در صورتی که بعد از پرداخت مقرری مشخص شود که بیکاری بیمه 
شده ناشی از میل و اراده خود او بوده مقرری قطع می شود؛ همچنین در 
مواردی که بیمه شده اشتغال مجدد به کار داشته باشد و یا بدون عذر موجه 
در دوره های مهارت آموزی شرکت نکند و یا شغل مشابه شغل تخصصی 

خود را نپذیرد، مقرری بیمه بیکاری او قطع می شود.
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  بیکاری  بیمه  و  مشاغل  از  حمایت  کل  اداره   
اجتماعی اخیراً از اشتغال مجدد 1۸ هزار نفر از مقرری بگیران بیمه بیکاری 
در  بیکاری  بیمه  بگیران  مقرری  مجدد  اشتغال  پیگیری  است.  داده  خبر 
بیکاری است و سازمان  قانون بیمه  قانونی متولیان اجرای  اولویت وظایف 
نیاز  مورد  مهارت های  آموزش  زمینه  است  مکلف  و حرفه ای  فنی  آموزش 
بازار کار و بازآموزی مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری را از طریق 

آموزش در کارخانه ها یا مراکز این سازمان فراهم کند.

بیمه بیکاری چه زمانی قطع می شود؟

یادداشت های 

گاه و بی گاه

کافه 
یادم می آید زمان نوجوانی به غیر از درصد اندکی از مردم این 
دیار دیگران ناآگاهانه با این واژه سرجنگ داشتند و همیشه با 
شمشیری آماده از توهین و تحقیر رو در رویش می ایستادند و 
سعی بر آن داشتند تا خود را از این کلمه دور نگه دارند و حتی 
هیچوقت به زبان هم نیاورند تا ما بچه ها نشنویم. در کتاب و 
مدرسه هم این واژه به کار برده نمی شد تا نوشتن و گفتنش را 
هم یاد نگیریم و به همین دلیل هر چه توهین و ناسزا بود نثار این 
کلمه می شد تا اگر شخصی ناخودآگاه هم با این واژه مواجه 
شد همه بدیها جلوی چشمش آید و دشمنام گویان از آن دور 
شود اما حاال که پا به سن گذاشته و تجربه کسب کرده ایم و 
تالفی  به  کنند  می  برخورد  ای  واژه  هر  با  آگاهانه  مردم  همه 
آنهمه بی حرمتی که به این کلمه روا داشتیم بر سر در هر مکان 
و پاتوقی با خط خوش طالکوب آن را می نویسم تا شاید دلش 

به رحم آید و ما را ببخشد.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 



چهار شنبه 15 تیرماه 3/1398 ذی القعده 1440/ 6جوالی 2019/سال بیست و چهارم شماره 3026
فرهنگ و ادب

کی زند دسته به جوغن
 کی خورد حلیم و روغن!؟

قرنهاست  است،  برخوردار  آهنگ  خوش  ای  قافیه  و  وزن  از  که  مثل  این 
که سینه به سینه نقل شده و از هنرمندی ایرانیان قدیم در پختن غذاهای 
خوشمزه و مقوی حکایت دارد هر چند که بنا باشد پنج یا شش نفر ساعت 
ها وقت صرف آن کنند. پیش از آنکه به واژه های مثل و روش پختن حلیم 
زحمت  از  کنایه  زبانزد  این  بدانیم  که  بود  نخواهد  لطف  از  خالی  بپردازیم، 
کشیدن عده ای انسان تالشگر که سود و ثمری از حاصل زحمات خود نمی 
برند و دیگرانی که هیچ زحمتی نکشیده اند، دسترنج آنها را می خورند نظیر 
افراد شریف و  نیاز مردم، دسترنج  احتکار کاالهای مورد  با  دالل هایی که 

تالشگر را چپاول می کنند.
می  کنیم،  معرفی  کرمانی  گویش  در  مثل  این  برای  نظیری  بخواهیم  اگر 
توانیم به زبانزد: »زور ور گاِو، ناله َور گر جین« در این مثل »گرجین« خرمن 
کوب سنتی است که در موزه های مردم شناسی یافت می شود. این وسیله 
ی چوبی که دو غلتک دندانه دار فلزی در زیر داشت، توسط یک یا دو راس 
گاو روی دایره ای که خوشه و ساقه های گندم ریخته بودند، به جلو کشیده 
می شد و اغلب یک نفر نوجوان یا بزرگسال روی صندلی آن می نشست تا 
فشار بیشتری به ساقه و خوشه های گندم وارد آید. البته فشار اصلی به گرده 
ی گاو وارد می آمد. به قول ما کرمانی ها، گاو بیچاره زور می زد تا گرجین 
و سوارش را بکشد. چرخش بی وقفه ی غلتک که عالوه بر خرد کردن ساقه 
های گندم، کار چرخ را نیز انجام می داد، صدایی تولید می کرد که اجداد 

خوش ذوق ما آن را به »ناله« تشبیه کرده اند.
نظیر آن خر مرِد ِرندی که یک روز در نزدیکی کارگری که با کلنگ، زمین 
سختی را می کند، نشست و همراه با هر ضربه ی کلنگ می گفت »اِهن!« 
غروب که کارفرما دستمزد کارگر را می پرداخت، خرمرِد ِرنِد مذکور، جلو آمد 
و گفت: »بخشی از این پول متعلق به من است!« کارگر بیچاره که هاج و واج 
شده بود، گفت: »من کار می کردم، از چه بابت خودت را شریک دسترنج من 
می دانی!؟« گفت: »من هم اِِهنش را می گفتم!« دعوا باال گرفت و مردم آن 
ها را به نزد قاضی بردند تا معلوم شود آیا اِِهن گفتن آن مردک قیمتی دارد؟

قاضی پس از شنیدن سخنان طرفین دعوا، گفت: بله، ایشان هم حقی دارد 
که باید پرداخت شود و لذا سکه های کارگر را از او گرفت و در بیخ گوش 
ِجرنگ  ِجرنگ  صدای  تا  هم  روی  انداخت  می  را  آنها  یکی  یکی  مدعی، 
آنها بلند شود. با انداختن آخرین سکه گفت: بهای اهن گفتن، صدای سکه 
هاست. گویا چنین قصه ای در مورد آن فقیری که نانش را روی دود کباب 
یک کباب فروش گرفته و خورده بود و کباب فروش بهای دود کباب را از او 
طلب می کرد، نیز در فرهنگ نانوشته ی ما، نقل شده است. زبانزد »خوردن 

گاو و کار کردن خر« نیز از نظایر این مثل است.
این دسته از مثل ها وارد ادبیات فارسی نیز شده و »بیستون را عشق کند و 

شهرتش را فرهاد برد« کنایه بر همین معناست.
در مثل »کی زند دسته به جوغن/ کی خورد حلیم و روغن!؟« واژه ی جوغن 
در گویش کرمانی به هاون گفته می شود که دسته ای فلزی داشت و قرن ها 
و هزاره ها، کار گوشت کوب های برقی، چرخ گوشت و مخلوط کن و روغن 
از  ابتدای زندگی یک عدد جوغن  انجام می داد. هر خانواده ای در  گیر را 
سنگتراش ها می خرید و در پایان زندگی آن را به عنوان یادگاری می بخشید 
به یکی از فرزندان. شاید بدان سبب که وسیله ی تهیه روغن برای مصرف 

روشنایی نیز بوده که در گویش کرمانی به »جوغن« شهرت یافته است.
اما »حلیم« به نوشته ی واژه نامه ی عمید، واژه ای است عربی به  .... و 
معنای: بردبار، شکیبا که به معنی پیه و شتر فربه نیز به کار می رود. این واژه 
نامه اضافه کرده است در فارسی آشی را می گویند که با گندم و گوشت پخته 

ی له شده درست می کنند و باقی معنا را به واژه ی »هریسه« ارجاع داده و 
ذیل این واژه آورده است: هریس نوعی آش که از گوشت پخته ی له شده 
و گندم پخته ی نرم کرده درست می کنند. به این طریق که گندم و گوشت 
بی استخوان، هر دو را جدا جدا طبخ می کنند. بعد آنها را با هم در دیگ می 
ریزند و روی آتش می گذارند و با کفچه به هم می زنند تا خوب پخته و 

مخلوط شود در فارسی آن را »ریس« و حلیم هم می گویند.
حلیم خانگی 

مبارک رمضان  ماه  در  بیشتر  است که  مقّوی  و  از غذاهای خوشمزه  حلیم 
پخته می شود. در گذشته که وسایل برقی وجود نداشت، تهیه این غذا بسیار 
سخت و طاقت فرسا بود. به همین لحاظ اعضای چند خانواده در خانه ی 
بزرگتر فامیل گرد می آمدند. ابتدا مقداری گندم را ـ متناسب با نیاز خانواده 
را  آن  آب  بار  چند  مدت  این  در  و  خیساندند  می  ساعت   24 مدت  به  هاـ 
عوض می کردند. سپس گندم ها را در جوغن می کوبیدند تا مغز گندم از 
پوست جدا شده و روی آب قرار گیرد. آنگاه پوست گندم را بیرون ریخته یا 
به مصرف دام ها می رساندند. گوشت ماهیچه ی گوسفند را می پختند تا 
له شود. گوشت را از استخوان جدا کرده در جوغن می کوبیدند تا به طور 
کامل له شود گوشت له شده و مغز گندم را در دیگی بزرگ می ریختند و به 
مدت 8 ساعت روی اجاق قرار می دادند. از آنجا که گندم دارای لعاب است 
مخلوط گوشت و گندم خیلی زود به ته دیگ می چسبید و می سوخت. برای 
آنکه چنین اتفاقی نیفتد، پنج یا شش جوان قوی بنیه با کفگیر دسته بلند 

چوبی ـ که در برخی از گویش ها آن را »کُلخ کو« می نامند ـ مخلوط را 
هم می زنند که ته نگیرد. برای آماده شدن این غذا، هشت ساعت بایستی 
زیر دم باشد. در این مدت، جوانان به نوبت عمل هم زدن را انجام می دهند 
که خسته نشوند. در بیشتر موارد، کار به پاسی از شب گذشته و بامداد می 
کشید و لذا جوانان به نوبت می خوابیدند. در ضمن آب قلم استخوان نیز در 

حلیم به کار می رود. 
سحرگاهان، مرد یا بانویی که در پختن حلیم از تجربه کافی برخوردار است، 
حلیم را می آزماید. اگر مثل پنیر پیتزا، کش بیاورد، پختن را متوقف می کنند، 
مقداری روغن حیوانی به آن می افزایند و روی هر ظرف را با دارچین تزیین 
می کنند. هر کس مایل باشد برای مزه دار تر شدن حلیم مقداری عسل با آن 
مخلوط می کند. بعضی ها به جای گندم از نخود استفاده می کنند که طرز 
تهیه آن با گندم تفاوتی ندارد. حلیم که آماده شد، سحری خورده می شد و 
البته همسایه ها هم فراموش نمی شدند و آنگاه دوگانه ای به درگاه یگانه ی 

بی نیاز بجا می آوردند که نعمت های بی شمار را پاس بدارند. 
مثل »کی زند دسته به جوغن/ کی خورد حلیم و روغن« در مراسم طبخ 
تعاونی حلیم، هنگامی ـ به منظور طنز و طعنه ـ بیان می شد که بعضی به 
اصطالح زرنگ ها به بهانه های مختلف از زیر کار در می رفتند و خود را 
از لذت همدلی محروم می کردند. او که دسته به جوغن می زد تا گوشت 
و گندم را له کند و آنها که به نوبت کفگیر دسته بلند چوبی را در دیگ می 
کردن  بیدار  در  سعی  مثل  این  از  استفاده  با  نگیرد  ته  حلیم  که  چرخاندند 

وجدان خفته ی تنبل ها یا به خیال خودشان زرنگ ها داشتند.
برگذشته از مدار ماه/ لیک بس دور از قرار مهر 

اکنون نیز در هر کار گروهی، عده ای بی هر گونه دلیل موجهی، تن به کار 
نمی دهند و به رغم دریافت دستمزدهای کالن، کم فروشی می کنند ولی 
به هنگام پرداخت پاداش و دیگر مزایا، خودشان را می رسانند سر صف. این 

قبیل افراد بی غیرت هایی هستند که از عاطفه تهی شده اند.
نیاکان ما که این قبیل مثل ها را ساخته اند. از ذوقی سرشار و طبعی لطیف 
برخوردار بوده اند که با زیباترین واژه ها به تنبل ها هشدار می دهند. آنها تنها 
با نیش کنایه ای ظریف می گویند: آیا از گلویت پایین می رود که دیگران 
بکارند و تو بخوری؟ نه تنها برای آیندگان چیزی نمی کاری بلکه آنچه طی 
صدها سال کاشته شده با تولید زباله های مسموم به نابودی می کشانی و 
شگفتا که مردم روزگار ما به رغم برخورداری از علم و فناوری های پیشرفته 
به قول جناب مهدی اخوان ثالث: ».. بر گذشته از مدار ماه، لیک بس دور 
از قرار مهر« و چشمه ی عاطفه بشر نسبت به همنوع، درختان، رودخانه ها، 
حیوانات و .. خشکیده است. آیا روزی می رسد که خفتگان بیدار شوند و تنها 

شر نرسانند...!
و جناب نیما یوشیج پدر شعر نو فریاد بر نیاورد: »غم این خفته ی چند/ خواب 

در چشم ترم می شکند«

ضرب المثل های کرمانی 
به قلم 

یحیی فتح نجات

یکی از شاعرانی که جدی به سراغ قلم رفته است 
و شعرش در قهوه خانه ها قرائت می شد  زنده یاد اشرف الدین نسیم 
قلم  خود  که  بخشید  عینیت  تئوری  این  به  هم  شاعر  این  است.  شمال 
ناتوان و یک ماده است که اگر در دست انسان بزرگ و هنرمندی باشد 
معجزه می کند و اگر در دست یک ستمگر و دیکتاتور باشد می تواند آدم 
ها را به کشتن بدهد. اگر در دست دانشمندی باشد چه بسا قانون حاکم 
بر پدیده ای را بیان کند و مشکل بشر حل شود. می تواند عشق دو جوان 
را روی کاغذ بیاورد و مادری را از سالمتی عزیزش آگاه سازد. نسیم شمال 
هم قلم داشت اما با قلم خود به دنبال درآمد نرفت و قلم را در راه آگاه 
سازی اقشار بکار گرفت. او هم مانند هزاران انسان دیگر مزد خدمت به 
توده ها را با تلخی از طرف دشمنان مردم گرفت و سرانجام در تیمارستان 

جان داد. بسیاری از قلم ها صاحبان خود را به کشتن دادند.
فرخی یزدی، میرزاده عشقی، خسرو گلسرخی.... از این قبیل هستند. 

نسیم شمال خطاب به قلم می گوید: 
ای قلم چون شهسواری خویش را جوالن مده 
گر که جوالن می دهی در صفحه تهران مده 
ور به تهران می دهی در پیش این و آن مده 
هر چه می بینی بزن به طاق بستان ای قلم 

نیستی آزاد در ایران ویران ای قلم 
نسیم شمال می دانست که صاحبان زور و زر در پایتخت هستند و لذا 

پند می دهد که: 
ای قلم تا می توانی در قلمدان صبر کن

یوسف آسا سال ها در کنج زندان صبر کن 
آزادی  و  قلم  آزادی  و  فکر  آزادی  بدون  را  مشروطه  که  شمال  نسیم 
به طبقه  وابسته  آگاه  روشنفکر  عنوان یک  به  و  بیند  ناقص می  اندیشه 
محروم می داند؛ مشروطه ای که با اگر و اما و خط و نشان و قوانین ذهنی 
برپا شده است در آن آزادی انسان مشروط است قلم را آزاد نکرده است 

می گوید!
ای قلم پنداشتی هنگامه دانشوری است 

دوره ی علم آمده هر کس به عرفان مشتری است 
تو فهمیدی که اوضاع جهان خر تو خر است 

خر همان است و عوض گردید پاالن ای قلم 
و سال ها بعد ثابت شد که استبداد همان است فقط نام مشروطه دارد 
و اما صاحبان قلم با آگاهی تمام به قلم خیانت نکردند و هنوز هم هودج 

خون را به شانه های خود می کشند ولی قلم فروشی نمی کنند.
پی نوشت: نسیم شمال ـ باغ بهشت ـ نشر رجبی ـ ص 161

به بهانه گذر از چهاردهم تیرماه روز قلم؛          ای قلم تا می توانی صبر نکن!

به قلم میرسیدعباس 
روح االمینی 

خاک 
بر خاک نشسته ایم 

سوگوار به زیر خاک رفته ای 
وقتی که کودک بود 

خاک خور بود 
و در بزرگی 
زمین خوار 

و در آخر 
که خاک او را 

در بر گرفت
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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 

اهدای 
خون سالم 

اهدای زندگی
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جناب آقای محمد فتح نجات

مدیر مسئول محترم روزنامه وزین کرمان امروز

با سالم
درباره وضعیت تخت  پیرو چاپ گزارشی  احتراما 
درگاه قلی بیگ و نحوه مرمت آن با عنوان  "مرمت 
تیرماه  یا ماست مالی؟" در شماره 3020 مورخ 4 
حسن  از  تشکر  ضمن  امروز،  کرمان  روزنامه   1398
اهمیت حفاظت  و  تاریخی  بناهای  به  رسانه  آن  نظر 
افکار  تنویر  جهت  شرح  این  به  توضیحاتی  آنها  از 

عمومی حضورتان ارسال می شود.
آخرین  بیگ  قلی  درگاه  تخت  تاریخی  -بنای   1
بار در سال 1382 مورد مرمت کلی قرار گرفته و با 
وضع ضوابط حریم قانونی آن، در حال حاضر تحت 

پوشش سازمان میراث فرهنگی قرار دارد. 
2 - همه کارشناسان و متخصصان مرمت و معماری 
دارای  مرمتی  عملیات  هر  که  دانند  می  درستی  به 
عوامل  و  مصالح  نوع  اساسا  که  است  مفیدی  عمر 
و  نوع  هوایی،  و  آب  شرایط  همچون  گذاری  تاثیر 
میزان بهره برداری از بنا و غیره در ماندگاری و عمر 
دلیل  همین  به  و  دارد  مستقیم  نقش  مرمتی  عملیات 
و  تعمیر  اضطراری  های  مرمت  و  نگهداری  رغم  به 
اجتناب  امری  تاریخی  ابنیه  حیات  طول  در  مرمت 
خود  عمر  طول  در  تاریخی  بناهای  و  است  ناپذیر 
بارها مرمت می شوند که اسناد تاریخی نیز موید این 
مطلب است و این مساله حتی در ساختمانهای جدید 
می  اتفاق  نیز  مدرن  مصالح  از  استفاده  وجود  با  نیز 
افتد و آنها را بی نیاز از تعمیر نمی کند و قاعدتا به 
بناهای  در  رفته  بکار  مصالح  ماهیت  و  ظرفیت  دلیل 
بنابراین  نیز هستند.  پذیرتر  ابنیه آسیب  این  تاریخی، 
هیچ کارشناسی نمی تواند ادعا کند که توانایی انجام 

عملیات مرمتی را دارد که مادام العمر باشد.
3 -  در خصوص آسیبی که اخیرا در تخت درگاه 
باید اذعان داشت که متاسفانه به  قلی بیگ رخ داد 

بارندگی  در  بنا  این  ُصِفه  کفسازی  فرسودگی  دلیل 
های شدید فصل بهار آب باران به دیوار سنگی ُصِفه 
سنگی  نمای  از  بخشی  تخریب  باعث  و  کرده  نفوذ 
آن شده بود که پس از بررسی کارشناسی بخشهای 
آسیب دیده دیوار برچیده و دوباره دیوار چینی ُصِفه 
انجام شد. در ضمن به منظور جلوگیری از نفوذ مجدد 
رطوبت، کفسازی قدیمی ُصِفه نیز جمع آوری و پس 

از زیرسازی و اصالح شیب بندی مجددا اجرا شد. 
4 - البته بنای تاریخی تخت درگاه قلی بیگ به لحاظ 
سازه ای در وضعیت مطلوبی بوده اما متاسفانه همانند 
بسیاری از بناهای تاریخی از پدیده یادگاری نویسی 
هستند،  مبتال  آن  به  آثار  از  بسیاری  که  وندالیسم  یا 

رنج می برد و به رغم اینکه در سالهای اخیر بدنه های 
گچی آن چندین بار تجدید اندود شده متاسفانه باز 
هم مورد هجوم یادگار نویسی ها قرار گرفته که این 
مسئله نیز مستلزم فرهنگ سازی و کمک مردم و همه 

نهادهای مرتبط و البته رسانه ها است.

محمد مهدی افضلی
مدیرروابط عمومی و امور فرهنگی
اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و 
گردشگری استان کرمان

 کرمان امروز:

دوست  و  خوشرو  عزیز،  همکار  افضلی،  آقای  از  تشکر  با 
داشتنی ما در روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان کرمان که همواره به رسانه ها دیدی 
متفاوت داشته و هیچگاه از منظر منحرف اداری به مطبوعات 
نمی نگرد و ارزش و اعتبار انتقاد را به خوبی درک می کند 
از ایشان به دلیل ارسال جوابیه ای درباره یکی از گزارش های 
استفاده  این جوابیه  متن  از  امروز قدردانی می کنیم و  کرمان 
بردیم و در شماره امروز حتی در باب اهمیت مقابله با وندالیسم 

گزارشی تهیه شد.
اما نکته ای که با وجود این جوابیه بازهم مبهم می ماند این 

است که چرا کارشناسان میراث فرهنگی کرمان از زمان پایان 
عمر مرمت تخت درگاه قلی بیگ کرمان بی خبر بودند و کار 
این  نتیجه  ندادند و  انجام  به خوبی  باره را  این  کارشناسی در 
شد که آب از فونداسیون این بنا عبور کرد و از سوی دیگر 
است  خطرناک  بسیار  اتفاق  یک  این  شد.  تخریب  موجب 
یک  باید  گذشت.  گوشمان  بیخ  از  خطر  عامیانه  قول  به  که 
تقویم برای مرمت دوباره این بنا وجود می داشت تا شاهد این 
تهدیدات نباشیم. اکنون هم نمی دانیم که آیا این فونداسیون 
که سطح  امیدواریم  است.  شده  ترمیم  نما  تنها  یا  شده  تعمیر 
توجه و حساسیت کارشناسان این اداره کل به حدی برسد که 
دیگر نزوالت آسمانی و یا بالیای طبیعی ایشان را به یاد پایان 

زمان مرمت نیندازد.

پاسخ اداره کل میراث فرهنگی استان به »کرمان امروز«

قابل توجه مودیان محترم مالیاتی )اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد امالک اجاری(

مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 97 و پرداخت مالیات مربوطه 
از طریق سامانه www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری می باشد.

35019- 021  ستاد خبری دفتر مرکزی حراست     1526 مرکز ارتباط مردمی    روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور   511030

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یکباب کارگاه پالک 157 فرعی از 2841 اصلی واقع در بخش 3 کرمان به مساحت 
اکبر دوست  آقای  تقاضای  مورد  باقرآباد  ابتدای جاده  تهران  به آدرس کرمان جاده  مترمربع   241/31
تبصره  اعمال  و  دارد  حدود  تحدید  به  نیاز  و  حدودنشده  تاکنونتحدید  باشد  می  باداموییه  محمدی 
ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب درخواست مالک به شماره 8426- 98/4/12 بدین وسیله 
آگهی تحدید حدود اختصاصی منتشر و عملیات تحدیدی از ساعت 8 صبح روز  98/5/6 در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این اعالن 
در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه 
کسی نسبت به حدود و حقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشته باشد طبق ماده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 30 
روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم نماید و ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ اعالم اعتراض مهلت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواست نموده و رسید تقدیم 
دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند بدیهی است پس از مضی مهلت یاد شده و ارائه گواهی 
عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی ثبت عملیات ثبتی به نام وی ادامه خواهد یافت و هیچگونه ادعایی مسموع 

نخواهد بود. تاریخ انتشار: 98/4/15
520 م/الف

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یکباب کارگاه پالک 158 فرعی از 2841 اصلی واقع در بخش 3 کرمان به مساحت 
اکبر دوست  آقای  تقاضای  مورد  باقرآباد  ابتدای جاده  تهران  به آدرس کرمان جاده  مترمربع   249/51
 15 ماده  ذیل  تبصره  اعمال  و  دارد  تحدید حدود  به  نیاز  و  نشده  تاکنونتحدیدحدود  باشد  می  باداموییه  محمدی 
قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب درخواست مالک به شماره 8426- 98/4/12 بدین وسیله آگهی تحدید 
حدود اختصاصی منتشر و عملیات تحدیدی از ساعت 8 صبح روز  98/5/6 در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع 
ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی نسبت 
به حدود و حقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشته باشد طبق ماده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم نماید و ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعالم 
اعتراض مهلت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواست نموده و رسید تقدیم دادخواست 
را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند بدیهی است پس از مضی مهلت یاد شده و ارائه گواهی عدم تقدیم 

دادخواست توسط متقاضی ثبت عملیات ثبتی به نام وی ادامه خواهد یافت و هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. 
تاریخ انتشار: 98/4/15

519 م/الف
محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یکباب کارگاه پالک 159 فرعی از 2841 اصلی واقع در بخش 3 کرمان به مساحت 
246/42 مترمربع به آدرس کرمان جاده تهران ابتدای جاده باقرآباد مورد تقاضای آقای اکبر دوست 
محمدی باداموییه می باشد تاکنونتحدید حدود نشده و نیاز به تحدید حدود دارد و اعمال تبصره 
ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب درخواست مالک به شماره 8427- 98/4/12 بدین وسیله 
آگهی تحدید حدود اختصاصی منتشر و عملیات تحدیدی از ساعت 8 صبح روز  98/5/6 در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این اعالن 
در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه 
کسی نسبت به حدود و حقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشته باشد طبق ماده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 30 
روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم نماید و ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ اعالم اعتراض مهلت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواست نموده و رسید تقدیم 
دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند بدیهی است پس از مضی مهلت یاد شده و ارائه گواهی 
عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی ثبت عملیات ثبتی به نام وی ادامه خواهد یافت و هیچگونه ادعایی مسموع 

نخواهد بود. تاریخ انتشار: 98/4/15
517 م/الف

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر زیرزمین پالک 161 فرعی از 2841 اصلی واقع در بخش 3 
کرمان به مساحت 233/57 مترمربع  به آدرس کرمان جاده تهران ابتدای جاده باقرآباد مورد تقاضای 
خانم عصمت مرتضی زاده می باشد تاکنونتحدید حدود نشده و نیاز به تحدید حدود دارد و اعمال 
تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب درخواست مالک به شماره 8424- 98/4/12 بدین 
وسیله آگهی تحدید حدود اختصاصی منتشر و عملیات تحدیدی از ساعت 8 صبح روز  98/5/6 در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این 
اعالن در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و 
چنانچه کسی نسبت به حدود و حقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشته باشد طبق ماده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 
30 روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم نماید و ظرف مدت یک ماه 

از تاریخ اعالم اعتراض مهلت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواست نموده و رسید تقدیم 
دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند بدیهی است پس از مضی مهلت یاد شده و ارائه گواهی 
عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی ثبت عملیات ثبتی به نام وی ادامه خواهد یافت و هیچگونه ادعایی مسموع 

نخواهد بود. تاریخ انتشار: 98/4/15     521 م/الف
محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یکباب خانه پالک160 فرعی از 2841 اصلی واقع در بخش 3 کرمان به مساحت 
میثم  تقاضای آقای  ابتدای جاده حاجی آباد مورد  تهران  به آدرس کرمان جاده  مترمربع   310/1
دوست محمدی می باشد تاکنونتحدید حدود نشده و نیاز به تحدید حدود دارد و اعمال تبصره 
ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب درخواست مالک به شماره 8428- 98/4/12 بدین وسیله 
آگهی تحدید حدود اختصاصی منتشر و عملیات تحدیدی از ساعت 8 صبح روز  98/5/6 در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این اعالن 
در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه 
کسی نسبت به حدود و حقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشته باشد طبق ماده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 30 
روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم نماید و ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ اعالم اعتراض مهلت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواست نموده و رسید تقدیم 
دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند بدیهی است پس از مضی مهلت یاد شده و ارائه گواهی 
عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی ثبت عملیات ثبتی به نام وی ادامه خواهد یافت و هیچگونه ادعایی مسموع 

نخواهد بود. تاریخ انتشار: 98/4/15     518 م/الف
محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان 

اخطار ماده 87 آیین نامه اجرا 
بدین وسیله به آقای نعمت اله عزیزی فرزند ابراهیم به شماره ملی 5639879645 ابالغ می شود که 
مازاد سوم ششدانگ پالک 2025 فرعی از 4810 اصلی بخش 1 کرمان و اصل ششدانگ پالک 
993 اصلی بخش 3 کرمان و اصل ششدانگ پالک 1334 اصلی بخش 3 کرمان به مالکیت شما 
اضافه  نیم عشر و یک عشر  مبلغ 26/276/309/604 ریال اصل طلب و 3/941/446/440 ریال  قبال  هر کدام در 
بازداشت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مراتب به شما اخطار می شود ضمنا هر گونه 
نقل و انتقالی از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود و چنانچه طبق ماده 61 

آئین نامه اجرا نسبت به مستثنیات دین و مفاد اخطاریه اعتراضی دارید کتبا به این اداره اعالم نمایید. 526 م/الف
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان - علیرضا محمدی کیا 

شرکت سوخت گستر جنوب به  شناسه ملی 
10630140862 شهرستان کرمان استان کرمان 

به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت می رساند که جلسه مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده نوبت اول این شرکت در ساعت 16 روز شنبه 
مورخ 98/5/5 در محل شرکت واقع در بلوار معلم نبش صائب تبریزی 

ساختمان ماه و ستاره  تشکیل می گردد.
از سهامداران دعوت می گردد که راس ساعت مذکور در جلسه مجمع 

حضور به هم رسانند. ضمنا: 
1- اعضایی که مایلند حق حضور و رای دادن در مجمع را به نماینده 
تام االختیار واگذار نمایند تا تاریخ 98/5/1 به اتفاق نماینده جهت تایید 
و صدور برگ نمایندگی به محل شرکت مراجعه نمایند. )حضور توام 
عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است(. ضمنا ساعت 7 وکالتنامه 

توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی می گردد.
2- چنانچه در دستور جلسه انتخاب هیأت مدیره  یا بازرسان باشد افرادی که 
متقاضی کاندیداتوری سمتهای مذکور می باشند حداکثر تا تاریخ 98/5/1 

جهت ثبت نام به محل شرکت مراجعه نمایند.
دستور جلسه:  

1-بررسی و تایید صورت حسابهای سود و زیان و ترازنامه مالی 1397
2- تعیین و انتخاب اعضای هیات مدیره جدید و بازرس و علی البدل آن 

3- بحث در مورد افزایش حقوق پرسنل شرکت 
4- حق الزحمه بازرس

 5- تصمیم گیری در مورد خرید ماشین برای شرکت جهت تمدید پروانه 
6- هزینه ایاب و ذهاب روزمره 

هیأت مدیره شرکت سوخت گستر جنوب

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده  نوبت اول 

به قلم 
امین اهلل حقیقی

طور  به  اخیر  های  سال  طول  در  شناسی  کرمان  مرکز 
قابل توجه ای از لحاظ مادی و معنوی توانسته سطحی از 
شناسایی فرهنگی کرمان را در ردیف و رتبه های خوب 
از شخصیتهای محوری استان که  و مناسبی بگنجاند و 
برخی از آنها در کشور مطرح هستند دعوت کند و آنها 
را به صورت پایه های اصلی کرمان شناسی درآورد و آن 

ُدر گرانبها را لبریز از کرمان گفتن و کرمان پژوهی کند.
نمونه  از حرکات  یکی  پیشتاز شدن  و  رفتن  برای جلو 
و برتر در فرهنگ مردم کرمان همین مرکز به حساب 
می آید که کتابهای مختلفی به چاپ رسانده است و در 
منتشر  و  چاپ  کتابهای  همه  محتوای  از  فارغ  جا  این 
شده به طور کلی و همه جانبه، هیچکدام از آنها خالی 
از تالش فرهنگی نیستند و تا آنجا که من دیده ام می 
شود به جستجوی یک انسان و یک اندیشه در میان آنها 
گشت و جز معدودی از آنها، تقریبا همه کتب به سوی 
آینده ای روشن گام برداشته اند و نمی شود به آسانی 
تعطیل  را  آینده  و  کرد  رو  و  زیر  را  ،نامشان  و سادگی 

ساخت. بررسی یک کار فرهنگی و بدون شتاب و مقدمه 
سازی  بارور  راستای  در  فرهنگ  اصحاب  برای  چینی 
اندیشه ها، سمت و سوی بهتری می خواهد که همانا 
جمع شدن تفکر و مطالعه در کنار هم محسوب می شود 
و بنده حقیر تا به حال هر وقت که برای انجام پژوهشی 
به مرکزکرمان شناسی مراجعه کرده ام با استقبال رئیس 
مرکز آقای گالب زاده و همکارانشان روبه رو شده ام و 
راهنمایی  تحقیقم  و  فعالیتها  راستای  در  را  من  ها  آن 

کرده اند.
پژوهشگران  با  مرکز  تعامل  و  برخورد  نحوه  جهت  از 
و  اشتباه  مرکز  که  رسد  می  نظر  به  اجتماعی  روابط  و 

تری می  آینده درخشان  و  باشد  نداشته  خطایی شاید 
بررسی  و  نقد  مورد  در  ولیکن  کرد  آرزو  برایش  توان 
زمان  سال  سی  نظرم  به  جلسه  یک  در  خود  عملکرد 
طوالنی و مفصلی است که ممکن است به همه جوانب 
نپرداخته باشد و جلسات بیشتر و بهتر توانایی پرداختن 
به کل قضیه را دارد. به نظرم اگر کرمان شناسی مقداری 
بازتر عمل می  نظران  پژوهشگران و صاحب  در دعوت 
کرد و در ترکیب آنها رنگ های متفاوت تری را انتخاب 
می کرد زیبایی خود را بیشتر به رخ می کشید و تنوع 
به سمت سازمانی  داد. حرکت  را گسترش می  تکثر  و 
تغییر شاکله،  و  و مجری شدن  پذیری  و دستور  شدن 

و  کند  دورتر می  این مجموعه  از ساختار  را  نخبگان 
باید یک چارچوب هماهنگ کننده ای با این تشکیالت 
معظم  اساطیر  با  خصوص  به  فرهنگی  مراکز  و  قانونی 
دانشگاه به وجود می آمد تا آنها برنامه های متنوع تر 
و پربارتری را در تضارب آرا شاهد باشند. البته در مورد 
این مرکز نباید بی انصافی کرد و مخصوصا در مورد مدیر 
توانای کرمان شناسی آقای گالب زاده که من شخصا از 
برخورد و راهنمایی های ایشان استفاده کرده ام و ایشان 
در این مجموعه فرهنگی گل سرسبد هستند. عالوه بر 
اینکه سخنوری توانا و چیره دست می باشند. به امید 

روزهای بهتر برای کرمان و دوستدارانش.

به بهانه نشست بررسی کارنامه مرکز کرمان شناسی 



مرگ پس از مراجعه 

به شکسته بند تجربی
مردی که پس از در رفتن کتفش پیش یک شکسته بند رفته بود، جان 

خود را از دست داد.
مسئوالن  طریق  از  افغانستانی  ساله   ۲۰ جوان  مشکوک  مرگ  خبر   
بیمارستان مصطفی خمینی به پلیس ۱۱۰ اعالم شد که درپی آن مأموران 
در  مأموران  حضور  با  شدند.  اعزام  بیمارستان  به  مولوی   ۱۱۶ کالنتری 
در محله  پاساژ  در یک  متوفی  اولیه مشخص شد  بررسی  و  بیمارستان 

مولوی در کار حمل بار پارچه فعالیت داشته است.
مأموران در گام بعدی تحقیقات سراغ اقوام متوفی رفتند که شوهرخواهر 
متوفی به مأموران گفت: من، متوفی و برادر زن متوفی در یک پاساژ در 
زمان حادثه  انجام می دهیم،  را  پارچه  باربری طاقهای  کار  مولوی،  محله 
مقادیر  برای هم کری خواندیم که چه کسی می تواند  بار  در حال حمل 

بیشتری بار حمل کند.
وی افزود: متوفی، مقادیر زیادی از طاق پارچه را برداشت که ناگهان کتف 
وی در انجام این کار، از جا در رفت و ما با یک تاکسی او را به منزل یک 
شکسته بند تجربی در محله مولوی بردیم، حدود ۲۰ دقیقه آنجا بودیم که 

وی، حین کار شکسته بند از شدت درد زیاد بیهوش شد.
وی ادامه داد: پس از آن با اورژانس تماس گرفتیم که کادر درمانی اورژانس 
در محل حاضر شده و وی را به بیمارستان منتقل کردند اما برادر خانمم 
نیز  بیمارستان  در  و  شد  حال  وخامت  دچار  بیمارستان  به  انتقال  حین 
عملیات احیاء بر روی وی صورت گرفت اما تمام این اقدامات مؤثر نبود و 

وی جان باخت، اکنون از این شکسته بند شکایت داریم.
ایسنا  به  این خبر  تایید  با  پایتخت  پلیس پیشگیری  مرکز اطالع رسانی 
اعالم کرد: پرونده به نظر مقام قضایی رسید و به دلیل ارتباط با جرایم 
پزشکی، برای رسیدگی به دادسرای رسیدگی به جرایم پزشکی ارسال شد.

قربان نتوانست شیرخوارگاه 

بسازد؛ اعدام شد
نام  به  شیرخوارگاهی  ساخت  نداشت؛  را  شیرخوارگاه  راه اندازی  توانایی 
مقتول؛ بنابراین قربان بعد از ۱٥  سال حبس، در محوطه زندان رجایی شهر 
به دار مجازات آویخته شد. این مرد میانسال ۱٥  سال پیش شوهر سابق 
همسر موقتش را با چاقو زد و به دلیل این جنایت دو بار تا پای چوبه دار 
رفت. آخرین بار خانواده مقتول او را به شرط ساخت شیرخوارگاه بخشیدند 
و فرصتی دوباره به این مرد قاتل دادند، اما او نتوانست به وعده خود عمل 
کند. شیرخوارگاه ساخته نشد. مهلت قربان تمام شد و درنهایت او به دلیل 
ناتوانی در ساخت پرورشگاه، بعد از ۱٥ سال اعدام و پرونده این جنایت برای 

همیشه بسته شد.
مردی  روز  آن  برمی گردد.   ٨٣ مرداد  سال   ۲٧ روز  به  پرونده  این  ماجرای 
جوان، پسری را که غرق خون بود، با خودش به یکی از بیمارستان های 
کرد؛  فرار  و  گذاشت  بیمارستان  در  را  زخمی  پسر  این  او  برد.  پاکدشت 
پسری بی نام و نشان که بر اثر ضربه  چاقو حالت نیمه بیهوش داشت و در 
بیمارستان رها شد. بالفاصله پزشکان معاینات و اقدامات الزم را روی این 
پسر زخمی انجام دادند، اما او دوام نیاورد و جانش را از دست داد. بنابراین 
تیم  تحقیقات  و  گرفت  قرار  ماجرا  جریان  در  پلیس  پسر،  این  مرگ  با 
تجسس برای شناسایی عامل قتل آغاز شد. کارآگاهان در نخستین گام 
دوربین های  فیلم  پرداختند.  بیمارستان  مداربسته  دوربین های  بازبینی  به 
مداربسته نخستین سرنخ را به ماموران پلیس نشان داد. در این فیلم، مرد 
ناشناس بعد از تحویل پسر مجروح به بیمارستان سوار مینی بوس فیات 
مشاهده  هم  را  جوانی  زن  مینی بوس  این  در  کارآگاهان  شد.  قرمزرنگ 
کردند که سرنشین آن بود و با آن مرد از محل متواری شد. درحالی که 
داشت،  ادامه  جنایت  عامل  و  مقتول  هویت  شناسایی  برای  تحقیقات 
کارآگاهان دریافتند جسد متعلق به جوانی به نام مهدی  است. با مشخص 
شدن هویت مقتول، ماموران به تحقیق از خانواده او پرداختند. آنها نیز در 
تجسس ها به پلیس گفتند که مهدی چند وقتی می شد زنی به نام مهین 
را به عقد موقت خود درآورده بود و آن شبی که ناپدید شد هم به دیدن 
این زن رفته بود. همین اظهارات کافی بود تا کارآگاهان سراغ مهین بروند، 
اما مشخص شد او به عقد موقت مرد جوانی درآمده و همزمان با جنایت 

به همراه همسرش ناپدید شده اند.
برای شناسایی و دستگیری مهین و شوهرش  پلیس  بنابراین تحقیقات 
آغاز شد و درنهایت پس از انجام تحقیقات و بررسی ها، کارآگاهان جنایی 
ورامین موفق شدند این زن و همسر صیغه ای اش را در صومعه سرا دستگیر 
کنند. مهین وقتی تحت بازجویی قرار گرفت، راز جنایت را فاش کرد و 
 ٨٣ عید  سال  از  پیش  بود.  من  قبلی  صیغه ای  شوهر  »مهدی   گفت: 
از گذشت چند ماه مشکالت  بعد  اما  ازدواج کردم،  او  با  به صورت موقت 
و اختالفاتی بین ما به وجود آمد. برای همین از او جدا شدم. چند وقت 
با قربان،  از ازدواجم  بعد از جدایی هم به عقد موقت قربان درآمدم. بعد 
یک روز مهدی با من تماس گرفت و گفت می خواهد برای تبریک عید 
به دیدن مادرم بیاید. موضوع را به قربان گفتم و او هم حرفی نزد. برای 
همین مخالفت نکردم و مهدی به خانه ما آمد، اما وقتی قربان آن شب به 
خانه ما آمد و مهدی را آن جا دید، بشدت عصبانی شد. سعی کرد او را از 
خانه مان بیرون کند، اما دعوا باال گرفت و  قربان، مهدی را با چاقو زد. بعد 
از این درگیری، قربان بشدت از کارش پشیمان شد. برای همین بالفاصله 
او را سوار مینی بوس فیات قرمزرنگش کردیم و به بیمارستان بردیم تا زنده 

بماند. خودمان هم از ترس فرار کردیم.«
و گفت:   »من  اعتراف کرد  جنایت  این  به  قربان هم  اعترافات،  این  با 
قصد کشتن مهدی  را نداشتم. آن شب خیلی از رفتارش عصبانی شدم. 
درگیر شدیم  همین  برای  کند.  لجبازی  من  با  می خواهد  کردم  احساس 
و من ناخواسته به او ضربه زدم. خیلی زود هم پشیمان شدم و او را به 

بیمارستان رساندم تا زنده بماند. فکرش را نمی کردم که بمیرد.«
بازسازی  را  قتل  قاتل صحنه  جنایت،  به  و همسرش  زن  این  اعتراف  با 
به  محاکمه  برای  شوهر  و  زن  این  پرونده  تحقیقات،  تکمیل  با  و  کرد 
دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد. قضات دادگاه عامل اصلی قتل را به 
قصاص محکوم کردند. با تأیید این حکم، او برای نخستین بار پای چوبه 
دار رفت. وقتی طناب دار بر گردن قاتل بود، در آخرین دقایق، اولیای دم 
به مرد جوان مهلت دوباره ای دادند، اما با پایان مهلت، بار دیگر اولیای دم 
تصمیم به اجرای حکم گرفتند. این بار با تالش قاضی شهریاری، سرپرست 
دادسرای امور جنایی تهران و واحد صلح و سازش دادسرای جنایی، خانواده 
مهدی با گذاشتن یک شرط، از خون پسرشان گذشتند. آنها گفتند که اگر 
قاتل شیرخوارگاهی به نام مقتول در باقرشهر بسازد، از اعدام او منصرف 
خواهند شد. به دنبال این شرط، قربان که ۱٥  سال از عمرش را در زندان 
به سر برده بود، تالش خود را برای ساختن شیرخوارگاه آغاز کرد، اما او 
توانایی ساخت شیرخوارگاه را نداشت، برای همین از مردم درخواست کمک 
کرد تا شاید با همیاری نیکوکاران کشور بتواند بعد از سال ها از قصاص 
نجات یابد، اما باز هم نتوانست مبلغ مورد نیاز برای ساخت شیرخوارگاه 
را تأمین کند. مهلت تمام شد و این بار قربان برای بار سوم پای چوبه دار 
رفت و دیگر نتوانست به زندگی بازگردد. او در محوطه زندان رجایی شهر 

به دار مجازات آویخته شد.

خبر وزیر علوم خبر داد:
دلیل افزایش تعداد داوطلبان کنکور

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دلیل افزایش 
تعداد داوطلبان کنکور سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷، 
و  فنی  دوره های  دانش آموزان  شدن  فارغ التحصیل 
 ۶-۳-۳ متوسطه  آموزش  نظام  خروجی  و  حرفه ای 

در سال جاری است.
در  غالمی  منصور  دکتر  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
شهید  دانشگاه  امتحانی  حوزه  از  بازدید  حاشیه 
جمع  در   ۹۸ سال  سراسری  کنکور  در  بهشتی 
دانشگاه ها،  رؤسای  اجالس  کرد:  اظهار  خبرنگاران 
پارک های  و  فناوری  و  علمی  مراکز  پژوهشگاه ها، 
علمی و فناوری با موضوع »ارتباط علمی این مراکز با 
مراکز اقتصادی، صنعتی و تولیدی« در روز دوشنبه 

برگزار می شود.
وی افزود: در این اجالس موضوع ارتباط دانشگاه ها 
با مسائل اجتماعی، ارتباط با صنعت، رونق تولید و 
وزرای  حضور  با  کاری  روز  یک  در  اشتغال  مسائل 
بتوانیم  امیدواریم  و  شد  خواهد  برگزار  مربوطه 
همفکری  یک  با  را  علوم  وزارت  و  آنها  دیدگاه های 

بیشتر، به مسیر مشخص هدایت کنیم.
در  داوطلب  هزار   ۱۱۹ و  میلیون  یک  رقابت 

کنکور سراسری طی دو روز
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره کنکور سراسری 
داوطلب  نفر  هزار   ۱۱۹ و  میلیون  یک  شد:  یادآور 
رقابت کردند  با هم  در کنکور سراسری  روز  دو  در 
را  مسیر  این  موفقیت  با  داوطلبان  که  امیدواریم  و 
طی کنند و ورودشان را به مراکز علمی و دانشگاهی 

خیرمقدم می گوئیم.

تجربی  علوم  گروه  در  داوطلبان  درصد   ۵۶
شرکت کرده اند

پایه  علوم  حوزه  به  توجه  بحث  درباره  غالمی 
خاطرنشان کرد: حدود ۵۶ درصد داوطلبان در گروه 
دانشگاه ها  ظرفیت  و  کردند  شرکت  تجربی  علوم 
این  کشش  پرطرفدار،  رشته های  در  بخصوص 
به  کمتری  اقبال  مقابل  در  ندارد.  را  داوطلب  همه 
رشته های علوم پایه وجود دارد و ما برای رونق این 
برای  بیشتری  رغبت  که  می کنیم  تالش  رشته ها، 

حضور در این رشته ها داشته باشند.
استعدادهای  تشویق  برای  تسهیالت  اعطای 

تحصیلی در رشته های علوم پایه
مصوب  را  برنامه هایی  منظور  همین  به  افزود:  وی 
بیشتری  تسهیالت  بزرگ  دانشگاه های  تا  می کنیم 
را برای تشویق استعدادهای تحصیلی در رشته های 
به  بیشتری  جاذبه های  و  کنند  ارائه  پایه  علوم 

دانشجویان داده شود.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: بورسیه تحصیلی 
در  و  ارشد  کارشناسی  در  پیوسته  مقاطع  تعریف  و 
کارشناسی به دکتری، از جمله این تسهیالت است.

به  اشتغال  با  رابطه  در  نگرانی  کرد:  بیان  غالمی 
این  تالش  و  دارد  وجود  دانش آموختگان  تحصیل 
است که استعدادهای خوبی که در رشته های علوم 
پایه وارد دانشگاه می شوند، این نگرانی را نیز نداشته 

باشند.
بود  گفته  این  از  پیش  که  مسئله  این  درباره  وی 
ظرفیت  گفت:  می شوند،  قبول  کنکور  در  همه 

است  کسانی  از  بیش  ما  دانشگاه های  پذیرش 
متعادل  افراد  اگر  و  کرده اند  شرکت  کنکور  در  که 
انتخاب رشته کنند، می توانند در رشته های مختلف 
برخی  اما  گیرند  جای  دانشگاه  صندلی های  در  و 
می خواهند در رشته های خاص قبول شوند و امکان 

کمتری برای آنها وجود دارد.
داوطلبان  تعداد  افزایش  دلیل  کرد:  تصریح  غالمی 
فارغ التحصیل   ،۹۷ سال  به  نسبت   ۹۸ سال  کنکور 
و  حرفه ای  و  فنی  دوره های  دانش آموزان  شدن 
سال  در   ۶-۳-۳ متوسطه  آموزش  نظام  خروجی 
جاری است که به جامعه داوطلبان کنکور پیوسته اند. 
همچنین افزایش جمعیت نیز در این مسئله دخیل 
این مسیر  نیز  آینده  در سال های  امیدواریم  و  بوده 

ادامه پیدا کند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره پذیرش بدون 
آزمون یادآور شد: ظرفیت دانشگاه ها و کل مجموعه 
از  بیش  غیردولتی  و  دولتی  در حوزه  عالی  آموزش 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است. همچنین امسال 
آزمون  نمرات  تأثیر  بدون  می توانستند  داوطلبان 
ارائه  را  دانشگاه ها  در  ثبت نام  درخواست  سراسری، 
دهند اما با توجه به اینکه سال اول بود و شاید اعتماد 
و اطمینان نسبت به اینکه در جایی که دوست دارند 
قبول شوند را نداشتند، کمتر شرکت کردند اما این 
می توانستند  پرطرفدار،  رشته های  از  غیر  به  افراد 
بدون شرکت در فرآیند کنکور، در بیشتر رشته های 
مورد نظر خودشان در شهرها و استان های خودشان 

قبول شوند.

به یک مرحله رسمی و مصوبه  حذف کنکور 
نیاز دارد

کرد:  اظهار  کنکور  حذف  موضوع  درباره  غالمی 
مصوبه  و  رسمی  مرحله  یک  کنکور،  موضوع حذف 
نیاز دارد که در حال پیگیری است ولی همانطور که 
گفتم، ظرفیت های دانشگاه ها آنقدر است که ما ۸۵ 
درصد داوطلبان را می توانیم بدون نیاز به شرکت در 

کنکور سراسری بپذیریم.
وی در پاسخ به موضوع حذف کاغذ از پایان نامه های 
دانشجویی گفت: موضوع حذف کاغذ به دو منظور 
زیست محیطی  در مسائل  دانشگاه ها  آنکه  اول  بوده 
دانشجویان،  امروزه  آنکه  دوم  و  باشند  پیش رو  باید 
اساتید و عامه مردم دسترسی بیشتر و کامل تری به 
مسیرهای الکترونیکی دارند و اسناد و مدارک علمی 

را می توان از این طریق مشاهده و بررسی کرد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: تسهیل بررسی های فنی 
تخلفات  و  و گزارش ها  منابع، مآخذ  از جمله مشابهت یابی 
علمی رساله ها و اینکه اگر اخالق پژوهش را رعایت نکرده 

باشند، از دیگر اهداف حذف کاغذ از پایان نامه ها است.
با تقلب علمی در  ابالغ آئین نامه قانون مقابله 

هفته آینده
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از ابالغ آئین نامه قانون 
مقابله با تقلب علمی در هفته آینده خبر داد و گفت: 
وزارت  علوم،  وزارت  در  پژوهشی  اخالق  کارگروه 
دانشگاه ها  تمامی  و  اسالمی  آزاد  دانشگاه  بهداشت، 
نظارت  آئین نامه  این  اجرای  بر  تشکیل می شود که 

کنند.
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شریعتمداری گفت:  باید مسیر بهبود شرایط زندگی 
در  کنیم.  فراهم  انتها  تا  ابتدا  از  را  بازنشستگان 
جلساتی که با رئیس سازمان برنامه و بودجه داشتیم 
همچون  بازنشستگان  مستمری  که  کرد  اعالم  وی 
هزار  پنج  آن  بر  عالوه  و  می یابد  افزایش  کارمندان 
میلیاردتومان نیز برای همسان سازی حقوق آنها در 

نظر گرفتیم.
رؤسای  گردهمایی  مراسم  در  شریعتمداری  محمد   
شفافیت  مسیر  کرد:  تصریح  بازنشستگی  کانون های 
و اطالع رسانی به مردم در تمام ابعاد وزارت تعاون، 

دستور  و  می کند  پیدا  ادامه  اجتماعی  رفاه  و  کار 
رئیس جمهور مبنی بر اینکه نظارت بر دستگاه های 
اجرایی باید با »نظارت مردمی« و برای شفاف سازی 
امورباشد را سر لوحه تمام کارهای خود قرارداده ایم 
و در مسیر شفافیتی که رئیس جمهور خواسته است 

موفق عمل کرده ایم.
 وی افزود: همان طور که رئیس جمهور در بازدید از 
وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی عنوان کرد درحوزه 
بنگاه داری این وزارتخانه تنها باید سبدی از سهام را 

اداره کند که برای مخاطبان سودآور باشد.

مجمع  افزود:  اجتماعی  رفاه  و  کار  وزیرتعاون،   
کانون های بازنشستگی سراسرکشور عصاره فضائل قوا 
و دستگاه های مختلف کشور است و بازنشستگان جزو 

متفکران و متخصصان دولت های مختلف هستند.
آفرینی  نقش  و  حضور  کرد:  اضافه  شریعتمداری   
نسبت  که  می دهد  نشان  بازنشستگی  کانون های 
صندوق  همچنین  و  بازنشستگان  سرنوشت  به 
دارند  تمایل  و  دارند  ویژه ای  حساسیت  بازنشستگی 

که این روند روبه رشد ادامه داشته باشد.
 وی گفت: هدف ما در وزارتخانه، تکریم بازنشستگان 
این  آنهاست و  و سپس شنیدن صدا و خواسته های 

رویه را در نشست های مختلف اجرا کردیم.
هرگاه  کرد:  تاکید  اجتماعی  کارورفاه  تعاون،  وزیر   
سخن از کارکنان دولت می کنیم حتماً باید در کنار 
آن از بازنشستگان نیز صحبت کنیم و باید این افراد 

در فضاهای مجازی و رسانه ها صحبت کنند.
 وی یاد آورشد: باید هزینه های صندوق بازنشستگی 
کاهش یابد و در این مدت نیز رئیس صندوق در این 
مسیر حرکت کرد و از محل صرفه جویی هزینه های 
وام  فقره  برای یک هزار  بازنشستگی  جاری صندوق 
اعتبار  بازنشسته  ازدواج فرزندان  تومانی  ۲۰ میلیون 

فراهم کرد.
 شریعتمداری ادامه داد: برای جلوگیری از خروجی 
وجود  مختلفی  روش های  بازنشستگی  صندوق های 
دارد که یکی از آنها جلوگیری از حضور صندوق در 

پروژه هایی است که توجیه اقتصادی ندارد.
 وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی تاکید کرد: صندوق 

که  گذاری هایی  سرمایه  در  ورود  حق  بازنشستگی 
سود آور نباشد ندارد و باید سبدی را اداره کند که به 

مخاطبان آن سود برساند.
بنگاه های  به  نسبت  خواست  بازنشستگان  از  وی   
زیان ده حساسیت نداشته باشند چرا که ادامه کار این 

شرکت ها از بازنشستگان هزینه می شود.
پیش بینی  اهداف  تحقق  برای  گفت:  شریعتمداری   
شده باید شفافیت را سرلوحه کارها قرار دهیم چرا که 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سطح گسترده ای از 
فعالیت ها را در بر می گیرد و فعالیت در این حوزه ها 

بدون شفافیت ممکن نیست.
را  شفافیت  مسیر،  انتهای  تا  براینکه  تاکید  با  وی   
ادامه می دهیم، گفت: نظارت دستگاه های نظارتی به 
تنهایی کافی نیست و باید از نظارت مردمی در همه 

حوزه ها استفاده کرد تا به شفافیت رسید.
روند  این  از  عده ای  شاید  افزود:  شریعتمداری   
خوششان نیاید و به عنوان مثال بگویند بند یک ذیل 
ماده ۱۷ رعایت نشده است، قطعاً ما جواب خواهیم 
ادامه  قطعاً  مسیر  این  اما  ماست  وظیفه  این  و  داد 

خواهد یافت.
روش های  گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر   
پایداری صندوق باید در صندوق بازنشستگی کشوری 
به صورت شفاف و مشخص بررسی و تطبیق شود و به 

صورت شفاف در اختیار عموم مردم قرار گیرد.
 وی تاکید کرد: پایداری صندوق در یک دوره کوتاه 
باید در یک دوره  و یک شبه اجرایی نخواهد شد و 

مشخص به اجرا گذاشته شود.

خبر خوش وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی برای بازنشستگان
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اصالح پاهای 
پرانتزی با ورزش

درمان پاهای پرانتزی
ایستاده  حالت  در  پاها  قوزک  بین  زیاد  و  طبیعی  غیر  فاصله  به   
پای پرانتزی یا راشیتیسم می گویند. در این مطلب درباره ی دالیل 
انواع  پاها، نحوه ی تشخیص پاهای پرانتزی، بررسی  پرانتزی شدن 
روش های درمان آن و درمان پاهای پرانتزی با ورزش و همچنین با 

حرکات اصالحی پاهای پرانتزی آشنا شوید.
پای پرانتزی )راشیتیسم(

به فاصله غیر طبیعی و زیاد بین قوزک پاها در حالت ایستاده پای 
پرانتزی یا راشیتیسم می گویند. در این حالت پاها به حالت کمانی 
قرار می گیرند همچنین درجه و  شدت آن در افراد مختلف متفاوت 

است.
 تشخیص پای پرانتزی

پزشک  نزد  که  است  بهتر  آن  نوع  و  پرانتزی  پای  تشخیص  برای 
بروید اما با یک راهکار ساده هم می توان میزان انحراف را تشخیص 
داد. یکی از راه های تشخیِص عارضه پای پرانتزی این است که در 
حالت ایستاده، بدوِن منقبض کردِن عضالت، قوزک پاهایتان را به هم 
بچسبانید؛ سپس فاصله بین زانوهای خود را اندازه گیری کنید. اگر 
فاصله دو زانوی شما از هم زیاد باشد و یا آن ها را مثل حالت کمان 

مشاهده کنید، پس پاهایتان پرانتزی است.
دالیل پای پرانتزی

دالیل زیادی برای عارضه پای پرانتزی وجود دارد، که به چند مورد 
از آن ها اشاره می کنیم:

• ضعِف عضالت
D کمبود ویتامین •
• بیماری روماتیسم

• شکستگی استخوان
• راشیتیسم )نرمی استخوان(
• چرخش پاها به سمت داخل
• بد نشستن و بد ایستادن ها

• ضعف یا کوتاهی ماهیچه همسترینگ
• استفاده بیش ازحد از پوشک دوران نوزادی

• اضافه وزن و چاقی در کودکان 
 پاهای پرانتزی به دالیل مختلف به وجود می آید و حتی ممکن 
بود  پرانتزی  پاها  از  یکی  اگر  کند.  درگیر  را  پاها  از  یکی  است 
احتماال دلیل آن عفونتی است که در ران ها وجود دارد و همچنین 
ناهنجاری در رشد استخوانهای یکی از پاها ممکن است دلیل بوجود 

آمدن راشیتیسم در یک پا باشد.
 عالئم زانوی پرانتزی

از  ناشی  های  قوس  و  انحرافات  از  بسیاری  گفته شد  که  همانطور 
کودکان  در  خصوصا  است  تشخیص  قابل  هم  چشم  با  راشیتیسم 
در حالت ایستاده یا راه رفتن زانوهای خمیده مشخص است. برای 
بزرگساالن به علت فشارهای زیاد که بر روی ساق پای خمیده وارد 

می شود،  درد شدیدی به زانو , مچ پا, لگن و باسن وارد می کند.
 عوارض پای پرانتزی
• ایجاد آرتروز زودرس

• تغییر شکل در ساختمان پاها و ظاهر ناخوشایند
• فشار زیاد به سطح داخلی مفصل زانو و درد شدید

• کشش بافت های نرم در قسمت داخلی زانو و درد شدید
 درمان پاهای پرانتزی

می  صورت  کششی  و  اصالحی  حرکات  با  پرانتزی  پای  درمان   •
گیرد ولی در بعضی موارد حاد خصوصا در بزرگساالن جراحی انجام 

می شود.
• این مشکل اگر به موقع تشخیص داده شود نیاز به جراحی ندارد. 

بهترین زمان برای درمان پای پرانتزی، سنین کودکی است.
• برای درمان پای پرانتزی حتما باید علت آن و نوع و میزان انحراف 

آن درست تشخیص داده شود.
 بهترین درمان پای پرانتزی چیست؟

بهترین راه اصالح و درمان این عارضه در همه سنین، انجام حرکات 
و  شخصی  ورزشی  برنامه  یک  تمرینات  کنار  در  اصالحی  ورزشی 
اصولی است. اما در بعضی از موارد خاص، پای پرانتزی فقط با عمل 

جراحی اصالح می شود؛
 بهتر است که به عمل جراحی، به عنوان اولین راهِ حل نگاه نکنید؛ 

زیرا عوارضی در پی دارد و باعث این آسیب ها می شود:
- آسیب عصبی

- عفونت استخوان
- زخم های ناخوشایند

- احتمال استفاده از گیره ها و قالب های فلزی داخل پا
استخوآن های  از  قسمت هایی  برداشتن  یا  شکستن  صاف شدن،   -

خاص در حین عمل.
 در ادامه به بررسی تأثیر ورزش در درمان پای پرانتزی و معرفی 

بهترین حرکات اصالحی، می پردازیم.
 ورزش تا چه حد در اصالح پای پرانتزی تأثیر دارد؟

همان طورکه گفته شد، ورزش، تنها روِش بدوِن آسیب است که برای 
درمان پای پرانتزی به کار می رود. تمریناتی که در این بخش معرفی 
شده، برای قوی تر کردِن عضالت ران ها و زانوها طراحی شده است؛

این عضالت، فرم پای شما تغییر پیدا کرده و به  با تقویِت   یعنی 
را  اصالحی  حرکات  این  اگر  بر می گردد.  دلخواه  و  طبیعی  حالت 
به طور پیوسته در کنار برنامه ورزشی تان انجام بدهید، به طور قطع 

بهترین نتیجه را خواهید دید.
 بهترین تمرین های ورزشی و حرکات اصالحی پاهای پرانتزی

 اصالح پاهای پرانتزی با ورزش
 - درمان پاهای پرانتزی با یوگا:

یوگا می تواند یک ورزش بسیار مفید باشد. انجام یوگا آسان است 
اما نتایجش قابل توجه هستند. تمرینات یوگا برای بهبود هم ترازی 
از بندهای  توانید  انگیز هستند. می  انعطاف پذیری شما شگفت  و 
یوگا برای اصالح وضعیت بدنی و صاف کردن پاهای پرانتزی خود 
استفاده کنید. با استفاده از بند یوگا، قبل از امتحان کردن حالت 
این کارها به  انجام مرتب  های یوگا، پاهایتان را به هم بچسبانید. 

اصالح موقعیت پاها و تقویت آن ها کمک می کند.
 - اصالح پاهای پرانتزی با تمرینات پیالتس:

پیالتس زمانی بسیار ایده آل است که شما بخواهید ماهیچه های 
اصلیتان را بهبود ببخشید، حالت بدنیتان را درست کنید، بدنتان را 
تراز کنید و پاهای پرانتزیتان را بهبود دهید. تمرینات پیالتس مثل 
یوگا عمل می کند، اما قدرت زیادی دارند که ماهیچه های پای شما 

را تغییر می دهند و نیز عضالت شکم را نیز توسعه دهند.
 شما می توانید از رول و بازوهای بالرین استفاده کنید. روی یک 
حصیر راحت دراز بکشید و شکم خود را رو به باال بکشید و سپس 
پاهای خود را باال و پایین ببرید. همان طور که این کار را انجام می 
دهید، پاهایتان را کنار هم نگاه دارید و چندین بار تکرار کنید. این 
کردن  برای سفت  زمین  روی  از  باالتنه خود  کردن  بلند  با  را  کار 

ماهیچه های شکم ترکیب کنید.

مسابقات اسکواش قهرمانی استان کرمان در بخش 
دختران با معرفی نفرات برتر در ۵ رده سنی به کار 

خود پایان داد.
اسکواش  هیات  سرپرست  حسینی،  سیدحسین 
استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان 
گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های 
مسابقات اسکواش قهرمانی استان کرمان در بخش 
دختران در ۵ رده سنی زیر ۹، زیر ۱۱، زیر ۱۳ زیر ۱۵ 

و زیر ۱۷ سال برگزار شد.

وی افزود: ۳۵ شرکت کننده از سراسر استان به مدت 
یک روز در سالن اختصاصی اسکواش سردار شهید 
حاج یونس زنگی آبادی با هم به رقابت پرداختند که 

در پایان نتایج زیر حاصل شد:
زیر ۹ سال

مقام اول: پارسانا زحمتکش )کرمان(
مقام دوم: ستایش باسفهرجانی )سیرجان(

مقام سوم: یاسمین عبدی )کرمان(
زیر ۱۱ سال

مقام اول: نیکی سادات هاشمی )کرمان(
مقام دوم: اسرا اسماعیلی )انار(
مقام سوم: تلما وزیری )کرمان(

زیر ۱۳ سال
مقام اول: آیسا صابری )کرمان(

مقام دوم: مارینا بالنگی )کرمان(
مقام سوم: ریحانه رییسی )انار(

زیر ۱۵ سال
مقام اول: آناهیتا کیانی )کرمان(

مقام دوم: ترانه نوحی )کرمان(
مقام سوم: آال پوریزدانپناه )کرمان(

زیر ۱۷ سال
مقام اول: پرستو دانش طلب )کرمان(
مقام دوم: معصومه ایرانپور )سیرجان(

مقام سوم: حمیده شهشهانی )انار(
حسینی تصریح کرد: در پایان این رقابت ها، عالوه بر 
اهدای لوح و مدال به نفرات برتر، از مستعدین تیم 

ملی نیز با اهدای لوح و جوایزی تجلیل شد.

استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
کرمان گفت: براثر آتش سوزی بیش از ۳۰ هکتار 
مراتع منطقه بنگان بافت دچار آسیب شده است.

باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 

زاده، مدیرکل  ، مهدی رجبی  خبرنگاران جوان  
منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان بااشاره 
بافت  بنگان  منطقه  در  سوزی  آتش  وقوع  به 
مهار  بافت  بنگان  گفت:  آتش سوزی در منطقه 

شده است.
وی افزود: علت آتش سوزی هنوز مشخص نیست
رجبی زاده تصریح کرد : این آتش سوزی از ساعت 
حدود ۱۲ ظهر روز پنجشنبه ۱۳ تیرماه آغاز شد 

که در حدود )ساعت ۱۶:۳۰( مهار شد.
که  است  این  بر  بینی ها  پیش   : اظهارکرد  وی 
دچار  منطقه  این  مراتع  هکتار   ۳۰ از  بیش 

آتش سوزی شده است.

از استان کرمان به  علیرضا آرتا و حسین پورحمیدی 
تیم ملی فوتبال امید دعوت شدند.

و  اطالع رسانی  کمیته  رئیس  امیرخسروی،  عرفان 
گفت  در  کرمان  استان  فوتبال  هیئت  روابط عمومی 
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و 
جوان  ، گفت: طبق اعالم کادر فنی تیم ملی امید، ۳۰ 
بازیکن به اردوی این تیم دعوت شده اند که دو تن از 
آن ها یعنی علیرضا آرتا و حسین پورحمیدی از استان 

کرمان هستند.
شاگردان  فوتبال،  فدراسیون  اعالم  براساس  افزود:  وی 
فرهاد مجیدی در طول برگزاری این اردو روز ۲٤ تیرماه 
یک مسابقه تدارکاتی برابر تیم ملی فوتبال بزرگساالن 

برگزار می کنند.

امیرخسروی تصریح کرد: پیش از این، از استاِن پهناور 
کرمان فقط علیرضا آرتا به تیم ملی امید دعوت شده 
بود، اما حسین پورحمیدی نیز که اخیراً به تیم گل گهر 

پیوسته، به عنوان گلر در این اردو حاضر است.
و  کرمان  مس  از  آرتا  اساس،  این  بر  شد:  یادآور  وی 
پورحمیدی از گل گهر سیرجان از ۱٨ تا ۲۵ تیر به مدت 

یک هفته در اردوی تیم ملی امید حضور دارند.
هیئت  رئیس  قرایی،  پیش  چندی  افزود:  امیرخسروی 
از  فدراسیون  مقامات  با  دیدار  در  کرمان  استان  فوتبال 
به  استان  این  بازیکنان  از  بیشتری  تعداد  نشدن  دعوت 
رده های مختلف تیم ملی به شدت انتقاد کرده بود که 
کمیته  مسئوالن جدید  به خصوص  فدراسیون  مقامات 
جوانان و استعدادیابی قول حل این موضوع را داده بودند.

پایان مسابقات اسکواش دختران استان کرمان

بیش از ۳۰ هکتار مراتع بافت در آتش سوخت

دعوت دو فوتبالیست از استان کرمان به تیم ملی امید

استان  احمر  هالل  جمعیت  امدادونجات  معاون 
این جمعیت  امداد گران  از تالش ۹ ساعته  کرمان 
پلوار  کوه  رشته  ارتفاعات  در  نفر   ۶ نجات  پی  در 

خبر داد.

باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان، معاون امدادونجات جمعیت هالل 
با  تلفنی  تماس  طی  گفت:  کرمان  استان  احمر 
جمعیت هالل احمر مبنی بر گرفتار شدن ۶ نفر در 

دیواره های رشته کوه پلوار بالفاصله یک تیم امدادی 
به منطقه حادثه اعزام شد.

محمد حیدری پور با اشاره به اینکه حادثه دیدگان 
در ارتفاعات ۳ هزار و ٤۰۰ متری در دیواره کوه گیر 

افتاده بودند، افزود: نجاتگران با توجه به صعب العبور 
بودن مسیر و وجود دیواره های ریزشی پس از مراحل 
فرود  و  انتقال  تثبیت،  دیواره،  به  رول کوبی، صعود 

باالخره افراد گرفتار را به پایین کوه انتقال دادند.

دستگاه  یک  توقیف  از  سیرجان  انتظامی  فرمانده 
ریال  میلیارد   ۳ ارزش  به  قاچاق  کاالی  حامل  اتوبوس 

خبر داد.
باشگاه خبرنگاران  به گزارش خبرنگار گروه استان های 
فرمانده   ، نژاد   ایران  رضا  محمد  سرهنگ   ، جوان  
قاچاق  با  مبارزه  اداره  ماموران  گفت:  سیرجان  انتظامی 
کاال و ارز شهرستان در حین کنترل خودرو های عبوری 
در محور های مواصالتی به یک دستگاه اتوبوس مشکوک 

و پس از توقف و بازرسی از این اتوبوس موفق به کشف 
۲۰ قوطی پودر بدن سازی، ۷۶ جفت کفش ورزشی، ۱۰ 
عدد کپسول مایع گاز کولر، ۶۵ دستگاه پاور بید کوئین 
هوندا  مارک  به  پاکشتی  موتورسیکلت  دستگاه  یک  و 

قاچاق و فاقد مدارک قانونی شدند.
سرهنگ محمد رضا ایران نژاد افزود: برابر نظر کارشناسان 

ارزش اموال مکشوفه، ۳ میلیارد ریال برآورد شده است.
وی همچنین از کشف ۵ کیلو ۲٨۰ گرم هرویین خبر داد 

وگفت: ماموران پلیس مبارزه با مود مخدر این شهرستان 
شبکه های  انهدام  و  شناسایی  طرح  اجرای  راستای  در 
با سوداگران مرگ  امان  بی  مبارزه  و  مواد مخدر  قاچاق 
در پی یکسری کار های اطالعاتی یک نفر قاچاقچی که 
شمالی  شهر های  به  مخدر  مواد  مقادیری  انتقال  قصد 

کشور داشت را شناسایی کردند.
با یک دستگاه  قاچاقچی  این  افزود:  نژاد  ایران  سرهنگ 
خودرو سواری سمند قصد انتقال این مواد را داشت که با 

تالش ماموران این خودرو متوقف و پنج کیلو ۲٨۰ گرم 
پرونده  تکمیل  از  نامبرده پس  و  از وی کشف  هرویین 

تحویل مقامات قضایی شهرستان شد.
از  پایان  در  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
اجتماعی  تبعات  کاهش  برای  تا  خواست  شهروندان 
ناشی از مواد مخدر پلیس را در دستگیری قاچاقچیان 
یاری کنند و هر گونه اخبار در این باره را از طریق سامانه 

۱۲٨ به پلیس اطالع دهند .

تالش 9 ساعته برای نجات شش نفر در ارتفاعات رشته کوه پلوار

توقیف اتوبوس حامل سه میلیارد کاالی قاچاق درسیرجان
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گزارش »کرمان امروز« درباره وندالیسم یا پدیده تخریب گری در استان کرمان که به دور از تصور متاسفانه هنوز وجود دارد؛

ما همواره در روزنامه »کرمان امروز« از انتشار کلمات 
غیر ایرانی اجتناب کرده ایم، مگر اینکه معادلی نباشد 
متداول  غیر  بسیار  یا  و  طوالنی  معادل  آن  اینکه  یا  و 
باشد. از این جمله می توان به »وندالیسم« اشاره کرد 
که البته لغتی جهانی به شمار می آید، معادل این کلمه 
در زبان فارسی می شود؛ »تخریب کنترل نشده اشیاء و 
آثار فرهنگی باارزش یا اموال عمومی« که متاسفانه در 
تیتر سازی روزنامه ای یک معضل به شمار می آید و به 

همین دلیل از کلمه وندالیسم استفاده کردیم.
حدود سه سال قبل در همین روزنامه درباره این پدیده 
که  منتشر شد  مطلبی  نجات  فتح  یحیی  پدرم  قلم  به 
در آن بسیار به این موضوع مهم و تقریبا فراموش شده 
از  مطلب  آن  در  که  دارم  خاطر  به  بود.  پرداخته شده 
تصویر تخت درگاه قلی بیگ کرمان که به گمانم هنوز 
بهسازی نشده بود استفاده کردیم. همه ما این مکان را 
به خاطر داریم که چگونه به یک آشغال دانی و مکانی 
برای معتادان تبدیل شده بود. بر در و دیوار این مکان 
بسیار  بود  فرهنگی  نشان گر ضعف  که  هایی  یادگاری 
دیده می شد و کال مکان بسیار وحشتناک بود. بسیار 
خوشحالم که در سالهای اخیر این مکان و بسیاری دیگر 
از ابنیه ی تاریخی حداقل قابل استفاده و بازدید شدند. 
اما متاسفانه هنوز مشاهده می کنیم که ضعف فرهنگی 
تاریخی  بناهای  پیکر  بر  هنوز  باره  این  در  اجتماعی  و 
استان بدچشمی می کند و دل فرهنگ دوستان را می 
نامبارک  پدیده  این  توان  نمی  دیگر  سویی  از  سوزاند. 
را تقصیر نهاد یا اداره ای خاص دانست و تخریب آثار 
موجب  هنوز  روزها  این  عادی  مردم  سوی  از  باستانی 
آید.  می  شمار  به  زمینه  دراین  فرهنگی  نزول  حرکت 
این رفتارها باید از خانواده ها مورد تصحیح قرار گیرد 
و البته رفتارهای قهری و نظارت صحیح در این مکان 

ها بی تاثیر نیست.
درست است که ترمیم پایه و ریشه این معضل بر عهده 
نهادهای فرهنگ ساز است، اما به نظر بنده حضور یک 
مامور حفاظت از میراث فرهنگی در این مکانها و نهی 
کردن بازدید کنندگان از این ضد فرهنگی قدیمی می 
تواند تا حد بسیاری از این اتفاقات پیشگیری کند. اینکه 
در اخبار و توضیحات میراث فرهنگی کرمان بخوانیم که 
ایشان از وندالیسم گالیه دارند به نظر بنده حقیر اندکی 
عجیب است. این به مثابه ی آن است که پلیس بگوید 
ما خیلی ناراحتیم از اینکه جرم در جامعه جریان دارد و 
به گونه ای سخن بگوید که انگار کاری از دستش بر نمی 
آید. منطقی تر به نظر می رسد که ماموران حفاظت از 
باره  این  در  بیشتر  قدرتی  و  آگاهی  با  فرهنگی  میراث 
تا  بپردازند  تخریبی  رفتارهای  گونه  این  با  برخورد  به 
دیگر بر دیوار هیچ بنای تاریخی تاریخ و شعر و فحش 

و شماره نبینیم.
کشورهای  در  وندالیسم  که  است  ذکر  به  الزم  البته 

دیگر نیز معضلی بسیار جدی است و هنوز هم ماموران 
حفاظت از اموال دولتی با این موضوع درگیر هستند. به 
خصوص در انگلستان و به خصوص پس از اتمام بازی 
تماشاچیان  که  کشور  این  شهرهای  در  فوتبال  های 
همچون بلدوزر خیابان ها را تخریب می کنند. این نکته 
هم شایان ذکر است که در آن کشورها هم حتی به آثار 
اما در کشورما وضعیت  باستانی صدمه وارد نمی شود. 
برعکس است و صدمه رساندن به اموال دولتی به دلیل 
بسیار کم  انتظامی  نیروهای  باالی  و حساسیت  نظارت 
است، اما صدمه رساندن به آثار باستانی که هویت چند 
هزار ساله ی ما به شمار می آید بسیار مشاهده می شود. 
که  بشوند  نکته  این  متوجه  سرانجام  باید  ما  مسئوالن 
شاید بتوان یک صندلی اتوبوس خط واحد را بازسازی 
اما یک بنای چند صد ساله را  و یا دوباره سازی کرد، 
نمی توان به راحتی و به شکل روز اولش ترمیم کرد که 
البته هزینه بسیار زیادی هم دارد. در کشورهایی که این 
روزها حرف اول را در صنعت گردشگری می زنند این 

نظارت به صورت جدی و 100درصدی است، اما شیوه 
نظارت  و  مداربسته  های  دوربین  طریق  از  نظارت  این 
لحظه ای است. به آن معنا که مامورانی به صورت لحظه 
ای در حال نظارت رفتار گردشگران هستند و به محض 
نزدیک شدن ایشان به دیواره های بنا و یا آثار تاریخی 
در  که  بلندگویی  طریق  از  مشکوک  رفتارهای  انجام  و 
کنار همان دوربین تعبیه شده است، به گردشگران تذکر 
داده می شود و در صورت عدم توجه یک مامور حفاظت 
ی  جریمه  آلمان،  کشور  در  شود.  می  ناحیه  آن  راهی 
یورو   500 باستانی  آثار  روی  بر  کلید  با  انداختن  خط 
می باشد که در بروشورهای ورودی هر مرکز ذکر شده 
است. معادل این جریمه را اگر بخواهیم در ایران در نظر 
بگیریم عددی حدود هشت میلیون تومان است. جریمه 
ای که متاسفانه یک صدم آن هم متوجه تخریب گران 
نمی شود و اصال کسی نظارت ندارد که حتی ایشان از 

این منکر منع شوند.
باید بدانیم که اگر در سالهای گذشته بر روی اعتیاد با 

حجم باالی تبلیغاتی کار کردیم و امروز تقریبا به نتیجه 
رسیده ایم، مرهون رفتارهای فرهنگی صحیح بوده است 
که البته نیروهای بازدارنده نیز در این زمینه بسیار موثر 
بودند. همانطور که در سیستم فعالیت کشورهایی نظیر 
ترکیه مشاهده می کنیم توریسم و گردشگری می تواند 
بسیار بیشتر از نفت و دیگر محصوالت تولیدی ارز آوری 
داشته باشد. این به معنای ایجاد شغل و تضمین آینده 
برای جوانان ما است. نکته ای که به خودی خود می 
تواند مانع اعتیاد و بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی 
این  در  است.  سازی  فرهنگ  یک  خودش  یعنی  باشد. 
می  بسیار  باستانی  آثار  بودن  زیبا  و  تمیز  یقینا  مسیر 
تواند در زمینه جذب گردشگر و درآمد زایی موثر باشد، 
یک مکان تاریخی که بر در و دیوار آن با زغال نوشته 
این  از  و  شد  نخواهد  درآمد  منبع  هیچگاه  است  شده 
روی نیاز به توجه ویژه اداره کل میراث فرهنگی استان 
در زمینه مقابله با وندالیسم احساس می شود. به امید 

فردایی بهتر!

فرهنگ سازی درباره وندالیسم از اعتیاد هم مهم تر است
به قلم 

محمد فتح نجات

سرویس فرهنگی کرمان امروز

 
فرش ایران در دوران ناصرالدین شاه

این  ایام حكومت  در  رسید،  به حكومت  شاه  ناصرالدین  که  هنگامی   
به اصطالح قبله عالم، هیچ کس فكر نمی کرد چگونه فرش به داد ایران 
بچرخد.  دیگر  راهی  از  ایران  مردم  آینده  برای  روزگار  چرخه  و  برسد 
وام ها و قروض بی حد و حصر ناصرالدین شاه برای سفرهای فرنگ و... 
از دولت های دوست و همسایه نظیر روسیه و انگلیس پس ازوی نیز ادامه 

یافت.
 در این حال چیزی به سقوط و سرنگونی قاجار نمانده بود که  یكباره 
با آغاز صدور اولین محموله های فرش از تبریز سپس همدان و کرمان و 
درآمد قابل توجه حاصل از عوارض و مالیات آن، شاه و دولت متوجه 
اقتصادی  اوضاع  می توانست  که  درآمدی  شدند.  محصول  این  اهمیت 
دولت را متحول و از سقوط قاجار جلوگیری کند و چنین نیز شد. به این 
ترتیب بود که ارزش حیاتی و بقایی این کاال بویژه صادرات آن بر شاه 
که  مختلف  دستورالعمل های  و  قوانین  صدور  که  بود  واین  شد  آشكار 

می توانست بقای فرش و درآمد آن را تضمین کند، آغاز شد.
 در واقع اگر فرش ایران نبود، پایه های متزلزل حكومت قاجار خیلی زود 
از هم می پاشید و شاید تاریخ به شكلی دیگر برای ایران رقم می خورد. 
از حدود  و  دستباف  فرش  روزافزون  رونق  و  پی صادرات چشمگیر  در 
این محصول  به  آمریكایی  و  اروپایی  توجه شرکت های  سال های 1280 
این عرصه چنان تشویق کرد که  به سرمایه گذاری و حضور در  را  آنان 
و  بزرگ  شرکت   60 به  نزدیك  سال   40 حدود  طی  مستمر  اما  بتدریج 
تاسیس  ایران  در  داشتند،  مشترك  گاه  و  خارجی  مالكیت  که  کوچك 
شد و تقریبا عمده فعالیت تولیدی و اقتصادی این محصول در ید قدرت 

آنان قرار گرفت.
 از میان این شرکت ها ، بزرگ ترین و ثروتمندترین آنها عبارت بودند 
زیگلر،  سوئیسی  /   انگلیسی  شرکت  بوروس،  عطیه  آمریكایی  شرکت  از  
قازان  پتاك،  چیان،  تاوسهند  نیرکوکاستلی،  برادران  ایتالیایی  کمپانی 
کارپت و شرکا و بزرگ ترین و ثروتمندترین آنها  کمپانی تولیدکنندگان 
نیز  لندن  شرق  شرکت  به  ایران  در  که   OCM به  مشهور  شرقی   قالی 
جز  نبود  کسی  آن  صاحب  و  داشت  انگلیسی  مالكیت  و  دارد  شهرت 
سیسیل ادواردز ، فرش شناس مشهور که کتاب وی به نام قالی ایران اوایل 
دهه 50 توسط خانم مهین ُدخت صبا به فارسی ترجمه و تا اواخر دهه 60 

بارها در ایران چاپ و منتشر شد.
 اما حضور این شرکت ها و اوضاع نابسامان کارگاه های تولید فرش که 
با توجه به سرمایه گذاران هیچ هدفی جز سوددهی نداشتند، چنان شرایطی 
را در کارگاه های فرشبافی حاکم کرد که سرانجام مسئوالن و دولتمردان 
کشور برای اولین بار در تاریخ بافندگی، عكس العمل مناسبی   نشان دادند 
و در بیست وپنجم آذرماه 1302 از سوی رضا شاه که در آن ایام در مقام 
نخست وزیری کشور قرار داشت، دستوری به والی کرمان و بلوچستان 
که در آن روزگار بزرگ ترین مرکز بافندگی کشور و تجمع شرکت های 

خارجی بود، صادر شد که عینا در نشریه بین المللی کار نیز به چاپ رسید.
 این دستور بی هیچ چون و چرا اولین اقدام رسمی و مهم در اصالح امور 
قالیبافی بخصوص شرایط کار تا آن زمان محسوب می شود. در متن این 
روزی  قالیباف  کارگاه های  کارگران  تمام  کار  بود  ساعات  آمده  فرمان 
هشت ساعت است و کارفرمایان این کارگاه ها حق ندارند بیشتر از هشت 
ساعت در روز کارگران را به کار وادارند. همچنین در روز جمعه و ایام 
تعطیل رسمی، کارگران کار نخواهند کرد ولی دستمزد آن را مطابق یك 

روز کار دریافت می کنند.
 در این متن آمده بود که پسران کمتر از هشت سال و دختران کمتر از 
ده سال نمی توانند در این کارگاه ها به کار مشغول شوند و کارگاه پسران 
اکیدا ممنوع  باشد. تشكیل کارگاه مختلط  باید مجزا  از کارگاه دختران 
است. همچنین در ماده دیگری از این آیین نامه آمده بود که کارگاه )دار 
قالی( نباید در زیرزمین یا اتاق های مرطوب و نمناك قرارگیرد. ضمنا باید 

دارای دریچه ای رو به آفتاب باشد تا نور خورشید از آنجا به درون بتابد.
باالتر  اتاق  از کف  باید حدود یك ذرع  قالی(  )دار   همچنین کارگاه 
باشد و جایگاه کارگران به نحوی تعبیه شود که همه بتوانند به راحتی کار 
کنند. کارفرمایی که مفاد موارد باال را رعایت نكند به پرداخت جریمه ای 
بخشیدن  تومان محكوم می شود. همچنین در جهت سامان  تا 50  ده  بین 
به اوضاع تولید، به ویژه تهیه نقشه های مناسب و رسیدگی به اموری این 
چنین، سال 1309 موسسه قالی ایران تاسیس شد که ریاست آن به عهده 

طاهرزاده بهزاد نقاش و طراح نامی آن زمان گذاشته شد.
  قالی از عهد  ناصرالدین شاه

فعالیت  به  سال  دو  از  بیش  نتوانست  موسسه  این  مختلف  دالیل  به  اما   
خود ادامه دهد و تعطیل شد. سرانجام اوضاع حاکم بر تمامی امور فرش 
و حضور جدی  آن  از صادرات  درآمد حاصل  و  رونق  آن  از  مهم تر  و 
به حدی رسید که  و قدرتمندانه شرکت های خارجی و درآمدهای آنها 
دولت تصمیم جدی و بزرگی برای تعطیلی آنها اتخاذ کرد و در نهایت با 
تصویب هیات وزیران فعالیت تمامی شرکت های خارجی در عرصه فرش 
ایران ممنوع و مقرر شد اموال و دارایی های بزرگ ترین آنها خریداری و 

به تملك دولت درآید.
 متعاقبا به دستور دولت در بهمن 1314، شرکتی جدید و دولتی به نام 
»شرکت سهامی فرش ایران« تاسیس و تمام  اموال و دارایی های »کمپانی 
تولیدکنندگان قالی شرقی« خریداری و به این شرکت جدید واگذار شد. 
شرکتی که هم اکنون نیز پس از نزدیك به 80 سال فعالیت مستمر هنوز 
به فعالیت خود ادامه می دهد و اوج و حضیض های مختلفی را پشت سر 
و حتی  دولتی  مختلف  مقامات  نیست چرا  معلوم  هنوز  اما  است  گذاشته 
آن،  تاسیس  از  80سال  به  نزدیك  گذشت  از  پس  شرکت  این  مقامات 
در گفت وگوها، نام عجیب »کمپانی هند شرقی« را که هیچ ربطی به این 

ماجرا ندارد به زبان می آورند و خود را وارث چنین کمپانی می دانند؟
 حتما حكمتی در آن است که هیچ کس نمی داند! به هر ترتیب شرکت 
و  نظارت  نظیر  بزرگی  مسئولیت های  و  شد  تاسیس  ایران  فرش  سهامی 
مناسب  اولیه  مواد  توزیع  و  تهیه  و  دستباف  فرش  صادرات  بر  رسیدگی 
اوضاع  به  ساماندهی  خالصه  و  مناسب  نقشه های  ترویج  و  فرشبافی  در 

فرش مملكت، با حمایت دولت و به طور انحصاری به عهده آن گذاشته 
شد. باید به خاطر داشت بررسی موضوعی همچون فرش که برخاسته از 
شناخته  سرزمین  این  هنر  عام ترین  و  مردمی ترین  قولی  به  و  توده هاست 
می شود، موضوعی است چند وجهی که نیاز به مطالعات جانبی دیگری 

نیز دارد.
که  است  مردم شناسانه ای  و  جامعه شناسانه  تحلیل های  آن،  مهم ترین   
همین  به  است.  چنینی  این  بررسی های  و  پژوهش ها  چالش  اصلی ترین 
ایران بدون آن مبهم  به نكته ای مهم که مطالعه فرش  دلیل در همین جا 
و ناشناخته باقی خواهد ماند، اشاره می کنیم. در طول تاریخ ایران همواره 
مرکزی  حكومت های  و  دولت ها  اتكای  نقطه  عشایر  و  طوایف  اقوام، 
مسئولیت های  و  مقامات  تصدی  در  می بینیم  دلیل  همین  به  و  بوده اند 
ایالت،  حاکمان  حتی  و  شهر ها  حاکمان  تعیین  نظیر  کشوری  مختلف 
ریاست فوج های نظامی و...، سران ایالت همواره نقش مهم بلكه کلیدی 
داشته اند و این موضوع از ایام حكومت صفویان و حتی پیش از آن بخوبی 

قابل بررسی است و تا پایان دوره قاجار همچنان ادامه داشت.
 اما با به قدرت رسیدن پهلوی و برای اولین بار به دلیل بی اعتمادی شاه به 
عشایر، بتدریج دست بزرگان و سران طوایف و ایالت مختلف از مناصب 

حكومتی کوتاه و حتی برای کنترل بیشتر عشایر و جلوگیری از تحرکات 
احتمالی آنها ضمن قلع و قمع تعداد زیادی از سران عشایر و مخالف، سال 
1309 طرح اسكان عشایر برای اولین بار در کشور به اجرا درآمد که در 
اصطالح جامعه شناسی به تخته قاپو شدن مشهور است. بیان این موضوع 
از آن جهت اهمیت و نیاز به تحلیل های بیشتر و جانبی دارد که با اجرای 
نظیر  عناوینی  تحت  بعد ها  که  دیگری  طرح های  و  قانون  این  تدریجی 
پایه های  درآمد،  اجرا  به  و...  بیشتر، خدمت رسانی  بهداشت  به  رسیدگی 
نابودی یك سنت و تمام  عوامل و دستاوردهای چنین سنتی پی ریزی شد.
چنین  محصول  هرآنچه  و  عشایری  زندگی  رفتن  بین  از  با  واقع  در   
سنت  یعنی  کهن  و  تاریخی  جامعه  این  محصول  مهم ترین  بود،  زندگی 
یافت  ادامه  چنان  رخداد  این  و  رفت  میان  از  بتدریج  عشایری  بافندگی 
که می توان مدعی بود در این زمان از میان ده ها سبك بافندگی عشایری 
در ایران، تنها دو یا سه سبك با شیوه و رسم تاریخی پابرجاست و الباقی 
عنوان  به  چیزی  اسم،  جز  که  یافته اند  تغییر  چنان  یا  رفته اند  میان  از  یا 
بافندگی عشایری قابل شناسایی نیست. متعاقبا با به قدرت رسیدن پهلوی 
بود  دیگری  تیشه  که  کاربسته شد  به  دیگری  مصوبات  و  اقدامات  دوم، 
بر پیكر گروهی دیگر از سبك های فرش ایران. با به اجرا گذاشته شدن 
طرح اصالحات ارضی در اواخر دهه 40 پایه های نابودی روستا و فرهنگ 

روستانشینی گذاشته شد.
 با اجرای این فرمان و تبعات آن که به تحلیل و بررسی های جامعه شناسانه 
از سوی متخصصان ذی ربط نیاز دارد، پایه های مهاجرت از روستا به شهر و 
حاشیه نشینی چنان گذاشته شد که از پی آن هر آنچه می توانست محصول 
روستا و فرهنگ مستقل روستانشینی باشد از جمله قالیبافی ، همه از میان 
رفت. البته عشایر و روستانشینان هنوز هم پابرجایند و هنوز هم می بافند 
و خواهند بافت، اما جای تعجب ندارد که مثال کردهای شمال خراسان 
اهمیتی  یا چه  ببافند!   نائین  قالی  بختیاری  و  لرهای جنوب چهار  محال  و 
دارد  اهمیتی  چه  کرمانی؟  یا  ببافند  افشار  قالی  جیرفت  روستاییان  دارد 
گبه فارس در تهران بافته شود؟ یا بافندگان نجیب مراغه نقشه فرش قم 
را ببافند و ... با پیروزی انقالب اسالمی و راه اندازی نمایشگاه بین المللی 
فرش در تهران و ده ها نمایشگاه منطقه ای، تاسیس رشته فرش در دبیرستان 
و دانشگاه تا مقطع کارشناسی ارشد و مهم تر از همه تاسیس مرکز ملی 
فرش ایران در وزارت بازرگانی و گماشتن افراد متعهد و متخصص در 
ـ و  نیست  از آنها تردیدی  امور فرش ـ که حقیقتا در تعهد برخی  راس 
دست آوردهای این اقدامات، نیاز به بررسی و تحلیل های ویژه و مهمی 

دارد .
 بی تردید همان گونه که شرح آن رفت، دولت ها در توسعه، سقوط یا 
نزول فرش ایران نقش تعیین کننده ای داشته و دارند، در این زمان تحلیل 
اقدامات و تاثیرات آنها برای آیندگان از ضروریات است.  هیچ کسی در 
دلسوزی و توجهات دولتمردان امروز کشور در موضوع فرش تردیدی 
ندارد. اما اقدامات و دستاوردهای دولت و مدیران آن در امور فرش باید 
بررسی و مورد توجه قرار گیرد تا برای آینده و خروج از شرایط فعلی که 

فقط آگاهان برآن واقفند، چاره اندیشی مناسب اندیشیده شود.

قالی از دوران ناصر الدین  شاه  تا امروز


