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یادداشت

یک پله اعتماد

صفحه  سوم 

نوشتاری درباره صنایع دستی و آثار چوبی تزیینی کرمان

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان خبر داد: 
کرمان، آرامگاه ۲۷۴ شهید گمنام
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۲

وزنه بردار 

توانیاب رفسنجانی 

نایب قهرمان جهان شد
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گزارش »کرمان امروز« از نشست خبری 
مدیر کل بهزیستی شهرستان کرمان:

آموزش کودکان ریشه ای ترین 

نیاز جامعه است

نماینده ولی فقیه در استان کرمان:
در اقدامات فرهنگی برنامه ریزی 

قوی بیش از هر چیز  ضرورت دارد
متن در صفحه دوم

WWW.KERMANEMROOZ.COM روزان هم 

گزارش اختصاصی»کرمان امروز« از آغاز به کار بنیاد خیریه  
فرهنگی_ تفریحی خانه خورشید سبزه واران در کرمان:

سرای قدردانی

گزارش »کرمان امروز« از ابهام نرخ نان در کرمان تا گالیه نانوایان از عدم تطابق قیمت نان با مخارج پخت؛

متن کامل در صفحه سوم

تــــــنور ســــرد نــــــشود!
    نان و قیمت آن همواره مورد مناقشه اتحادیه نانوایان کرمان و اتاق اصناف بوده و هست. رییس اتاق اصناف کرمان در حالی می گوید که افزایش قیمت نان ممکن است تبعاتی داشته 
باشد که نانوایان کرمانی از هزینه های تولید نان که هر سال افزایش می یابد گالیه مند هستند و می گویند؛ به جز آردی که به صورت یارانه ای دریافت می کنند، حمایت دیگری از سوی 
دولت نمی شوند. اینکه دولت تنها قیمت را ثابت نگه دارد و به فکر درآمد و رضایتمندی نانوایان نباشد، دلسوزی برای مردم نیست، زیرا این روند در نهایت منجر به افت کیفیت نان و 

در نتیجه عدم رضایتمندی مردم می شود و......

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

  رتبه نخست ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر
 حضور ۲۰ تیم از استان کرمان در لیگ های کشوری

  برق جان پسر ۶ ساله را در جشن عروسی گرفت
  پایان رقابت های انتخابی تیم اسکیت سرعت پسران کرمان
  ملوان ناو هواپیمابر آمریکا در خلیج فارس ناپدید شد

  عربستان:  آماده تعامل دیپلماتیک با ایران هستیم
  هشت عمل جراحی زن 4۲ ساله برای شبیه شدن به مالنیا ترامپ

اخبار ایران، جهان و حوادث:

دامپزشکی استان کرمان هشدار داد:

خطر بیماری  
تب کریمه کنگو 

جدی است
 صفحه  دوم

بی توجهی تلخ 
مسئوالن به

 ورزش زورخانه ای

گزارش اختصاصی 
 »کرمان امروز«  

از وضعیت نابسامان 
ورزش پهلوانی 

و زورخانه ای در 
گالیه های  کرمان و 

کرمانی؛ پهلوانان 

8

یاد کردی از »کوهی کرمانی« که غریبانه پرواز کرد؛ 

دریغ و درد نبود قدردانی

بدین وسیله به اطالع تمامی دارندگان پروانه کسب معتبر در کلیه 
سنگین  و  سبك  خودروهای  تعمیرکاران  صنف  شغلی  های  رسته 
شهرستان کرمان می رساند در صورت تمایل به عضویت در هیات 
مدیره و بازرسی صنف مذکور، می توانند از تاریخ١٣٩٨/5/١ به مدت 
١5 روز کاری نسبت به ثبت نام در سامانه اصناف )iraninasnaf.ir در 
بخش ثبت نام داوطلبین انتخابات اتحادیه های صنفی( اقدام نمایند.

مدارک مورد نیاز:
برای  دیپلم  حداقل  تحصیلی  مدرک  معتبر 2-  کسب  پروانه   -١  
افراد فاقد سابقه عضویت در هیات مدیره ٣- حداکثر سن 75 سال 

هومن سیوندی پور 
رئیس هیات اجرایی برگزاری انتخابات 
اتحادیه های صنفی شهرستان کرمان 

بدین وسیله به اطالع تمامی دارندگان پروانه کسب معتبر در 
کلیه رسته های شغلی صنف تزئینات ساختمانی شهرستان 
هیات  در  عضویت  به  تمایل  صورت  در  رساند  می  کرمان 
مدیره و بازرسی صنف مذکور، می توانند از تاریخ ١/5/١٣٩٨ 
به مدت ١5 روز کاری نسبت به ثبت نام در سامانه اصناف 
انتخابات  داوطلبین  نام  ثبت  بخش  در   iraninasnaf.ir(

اتحادیه های صنفی( اقدام نمایند.
مدارک مورد نیاز:

برای  دیپلم  حداقل  تحصیلی  مدرک  معتبر 2-  کسب  پروانه   -١  
افراد فاقد سابقه عضویت در هیات مدیره ٣- حداکثر سن 75 سال 

هومن سیوندی پور 
رئیس هیات اجرایی برگزاری انتخابات 
اتحادیه های صنفی شهرستان کرمان 

بدین وسیله به اطالع تمامی دارندگان پروانه کسب معتبر 
در کلیه رسته های شغلی صنف تعمیرکاران لوازم خانگی 
شهرستان کرمان می رساند در صورت تمایل به عضویت 
از  توانند  می  مذکور،  صنف  بازرسی  و  مدیره  هیات  در 
تاریخ ١٣٩٨/5/١ به مدت ١5 روز کاری نسبت به ثبت نام 
نام  ثبت  بخش  در   iraninasnaf.ir( اصناف  سامانه  در 

داوطلبین انتخابات اتحادیه های صنفی( اقدام نمایند.
مدارک مورد نیاز:

برای  دیپلم  حداقل  تحصیلی  مدرک  معتبر 2-  کسب  پروانه   -١  
افراد فاقد سابقه عضویت در هیات مدیره ٣- حداکثر سن 75 سال 

هومن سیوندی پور 
رئیس هیات اجرایی برگزاری انتخابات 
اتحادیه های صنفی شهرستان کرمان 

بدین وسیله به اطالع تمامی دارندگان پروانه کسب معتبر در کلیه 
رسته های شغلی صنف تابلوسازان شهرستان کرمان می رساند در 
صورت تمایل به عضویت در هیات مدیره و بازرسی صنف مذکور، 
می توانند از تاریخ ١٣٩٨/5/١   به مدت ١5 روز کاری نسبت به ثبت 
نام در سامانه اصناف )iraninasnaf.ir در بخش ثبت نام داوطلبین 

انتخابات اتحادیه های صنفی( اقدام نمایند.
مدارک مورد نیاز:

 ١- پروانه کسب معتبر 2- مدرک تحصیلی حداقل دیپلم برای افراد 
فاقد سابقه عضویت در هیات مدیره ٣- حداکثر سن 75 سال 

هومن سیوندی پور 
رئیس هیات اجرایی برگزاری انتخابات 
اتحادیه های صنفی شهرستان کرمان 

بدین وسیله به اطالع تمامی دارندگان پروانه کسب معتبر 
فیلمبرداران  و  عكاسان  صنف  شغلی  های  رسته  کلیه  در 
شهرستان کرمان می رساند در صورت تمایل به عضویت 
در هیات مدیره و بازرسی صنف مذکور، می توانند از تاریخ 
١٣٩٨/5/١  به مدت ١5 روز کاری نسبت به ثبت نام در سامانه 
داوطلبین  نام  ثبت  بخش  در   iraninasnaf.ir( اصناف 

انتخابات اتحادیه های صنفی( اقدام نمایند.
مدارک مورد نیاز:

برای  دیپلم  حداقل  تحصیلی  مدرک  معتبر 2-  کسب  پروانه   -١  
افراد فاقد سابقه عضویت در هیات مدیره ٣- حداکثر سن 75 سال 

هومن سیوندی پور 
رئیس هیات اجرایی برگزاری انتخابات 
اتحادیه های صنفی شهرستان کرمان 

کسب  پروانه  دارندگان  تمامی  اطالع  به  وسیله  بدین 
معتبر در کلیه رسته های شغلی صنف مشاورین امالك 
شهرستان کرمان می رساند در صورت تمایل به عضویت 
از  توانند  می  مذکور،  صنف  بازرسی  و  مدیره  هیات  در 
تاریخ ١٣٩٨/5/١  به مدت ١5 روز کاری نسبت به ثبت نام 
نام  ثبت  بخش  در   iraninasnaf.ir( اصناف  سامانه  در 

داوطلبین انتخابات اتحادیه های صنفی( اقدام نمایند.
مدارک مورد نیاز:

برای  دیپلم  حداقل  تحصیلی  مدرک  معتبر 2-  کسب  پروانه   -١  
افراد فاقد سابقه عضویت در هیات مدیره ٣- حداکثر سن 75 سال 

هومن سیوندی پور 
رئیس هیات اجرایی برگزاری انتخابات 
اتحادیه های صنفی شهرستان کرمان 

آگهی فراخوان ثبت نام 
از داوطلبین عضویت در هیات مدیره

 و بازرسان اتحادیه صنف تعمیركاران 
خودروهاي سبك و سنگین شهرستان كرمان 

آگهی فراخوان ثبت نام از داوطلبین 
عضویت در هیات مدیره و بازرسان

 اتحادیه صنف
 تزئینات ساختماني شهرستان كرمان 

آگهی فراخوان ثبت نام از داوطلبین 
عضویت در هیات مدیره و بازرسان

 اتحادیه صنف تعمیركاران لوازم خانگي 
شهرستان كرمان 

آگهی فراخوان ثبت نام 
از داوطلبین عضویت در هیات مدیره
 و بازرسان اتحادیه صنف تابلوسازان 

شهرستان كرمان 

آگهی فراخوان ثبت نام 
از داوطلبین عضویت در هیات مدیره
 و بازرسان اتحادیه صنف عكاسان و 

فیلمبرداران شهرستان كرمان 

آگهی فراخوان ثبت نام 
از داوطلبین عضویت در هیات مدیره
 و بازرسان اتحادیه صنف مشاورین 

امالك شهرستان كرمان 
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اخبار استان

نماینده، ولی فقیه در استان کرمان گفت: بدون طرح و 
برنامه هیچ کاری نتیجه نخواهد داد و در کنار طرح باید 

امر و توصیه نیز وجود داشته باشد .
باشگاه  های  استان  خبرنگارگروه  گزارش  به 
حسن  المسلمین  و  حجت االسالم  جوان،  خبرنگاران 
عمومی  فرهنگ  شورای  جلسه  در  علیدادی سلیمانی 
ماموریت شورای فرهنگ عمومی  استان کرمان گفت: 

استان بسیار سنگین است.
وی با بیان اینکه فرهنگ مبتنی بر منبع بدون خطا و 
اشتباه در جامعه مدنظر است افزود: برای رسیدن به این 
فرهنگ حتما باید جریان فرهنگی طرح و برنامه داشته 
باشد. وی با بیان اینکه برای غلبه هر فرهنگی ابزار هایی 
الزم است عنوان کرد: در بعضی فرهنگ سازی ها نیاز به 
منع کردن است و باید زمینه ایجاد یک فرهنگ غلط 

را گرفت.
اینکه امر  با اشاره به  حجت االسالم علیدادی سلیمانی 
به معروف و نهی از منکر نمونه بارز این مباحث است و 
باید جریان فرهنگی از این فریضه الهی بهره ببرد بیان 

کرد: بسترسازی از کار خوب فرهنگی نیاز اساسی است.
وی با بیان اینکه در هر اقدامی باید پیوست فرهنگی آن 
دیده شود گفت: شورای فرهنگ عمومی باید مجوز الزم 
برای برگزاری برنامه ها را بدهد چرا که این برنامه ها در 

فرهنگ جامعه اثرگذار است.
نماینده، ولی فقیه در استان کرمان با اشاره به اینکه اگر 
می خواهیم یک جریان فرهنگ پیشروی کند استمرار 
بر آن مورد تاکید است افزود: کار فرهنگی با یک مرتبه 

انجام دادن جواب نمی دهد و باید تداوم داشته باشد.
وی با بیان اینکه در پنجم مردادماه روز نکوداشت آیت 
اهلل جعفری در کرمان برگزار می شود گفت: این مراسم 
که  چرا  شود  برگزار  استان  در  باشکوه تر  چه  هر  باید 
استان خدمت خالصانه  آیت اهلل جعفری چهار دهه در 

کرده است.
نماینده ولی فقیه در استان کرمان با اشاره به اینکه اگر 
می خواهیم یک جریان فرهنگ پیشروی کند استمرار 
بر آن مورد تاکید است گفت: کار فرهنگی با یک مرتبه 

انجام دادن جواب نمی دهد و باید تداوم داشته باشد.

مدیرکل بهزیستی کرمان گفت: سالمندی در استان 
کرمان به شدت در حال رشد است و امیدواریم به کمک 
سایر مجموعه ها بتوانیم به بهترین شکل این موضوع را 

مدیریت کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، عباس صادق زاده در سخنرانی 
پیش از خطبه های نمازجمعه کرمان با اشاره به اینکه 
بر  را  فرزند  نفر  هزار  چهار  نگهداری  وظیفه  مرکز   ۶۶
در  باید  اقتصادی  های  معین  کرد:  اظهار  دارند،  عهده 
کنار سایر فعالیت هایی که انجام می دهند باید در زمینه 

اجتماعی نیز همکاری کنند.
وی با بیان این مطلب که در استان کرمان جوانانی داریم 
از  نیازمند توجه  امر  این  اعتیار هستند که  که گرفتار 
سوی دولت و غیر دولتی ها است، بیان داشت: اقدامات 
مشکالت  است  نتواسته  هنوز  شده  انجام  که  خوبی 

موجود را به خوبی مدیریت کند لذا ما نیازمند بنگاه ها 
و معین های اقتصادی هستیم.

صادق زاده با اشاره به اینکه تغییر نوع مصرف مواد از 
سنتی و صنعتی مطرح هست و هر سال شاهد شکل 
جدید آن هستیم، اظهار داشت: مصرف مواد روان گردان 
باز هم  و  پیدا کرده است  افزایش  متأسفانه در جامعه 
متأسفانه آمارها در این زمینه نشان از مصرف مواد در 

بین جوان ترها و میان زنان است.
وی با بیان این مطلب که کنش گران حق ندارند مسائل 
اجتماعی را پوشیده به مردم بگویند، عنوان کرد: قریب 
به یک هزار مرکز در حوزه اجتماعی در استان کرمان در 
حال فعالیت هستند از طرف دیگر باید از موازی کاری و 

برنامه های غیرعلمی و احساسی پرهیز شود.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان با اشاره به اینکه مراکز 

متعدد درمانی در استان شکل گرفته است اما ۱۰ درصد 
آن  بقیه  و  افتد  می  اتفاق  درمانی  مراکز  در  درمان  از 
این زمینه  از مراکز درمانی است که در  از خروج  بعد 
ما خالء و مشکل داریم، تصریح کرد: در این زمینه ما 
نیازمند اشتغال این افراد در جامعه هستیم چرا که باید 
مورد پذیرش قرار بگیرند در غیر این صورت ممکن است 

دوباره گرایش به اعتیاد پیدا بکنند.
وی با بیان اینکه ما در خصوص فرهنگ پیشگیری به 
طورکلی ضعیف عمل کردیم و باید با رویکرد پیشگیرانه 
باید  امروز  داد:  ادامه  کنیم،  برقرار  بیشتری  ارتباط 
آنان  به  کودکان مان را دریابیم و آگاهی های الزم را 
بدهیم اما در بحث معلولیت قسمت اعظم فعالیت آن 
پیشگیری  خالء  خوشبختانه  و  است  دولت  به  مربوط 
از  پیشگیری  قانون  و  کردیم  مرتفع  را  ها  معلولیت  از 

معلولیت ها را اعمال کردیم.
صادق زاده با اشاره به اینکه چهار هزار و ۴۰۰ نفر افرادی 
که در شرف ازدواج بودند را مورد مشاوره های ژنتیک 
قرار دادیم که ۵۰۰ نفر از آنها باید به مراکز آزمایشگاهی 
مراجعه می کردند، بیان کرد: ۵۰ نفر از این ۱۰ درصد 
قطعاً فرزند معلول به دنیا می آوردند که برخی از اینها از 
طریق دارو و برخی با اجازه مراجعه سقط جنین شدند 
باید از  اینکه  اند ضمن  که تعداد آنها ۲۰ معلول بوده 

تشکل ها و مردم در این زمینه کمک گرفت.
و  ازدواج  از  قبل  های  مشاوره  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
اهتمام خانواده ها به این امر، اظهار داشت: سالمندی در 
استان کرمان به شدت در حال رشد است لذا امیدواریم 
که در این زمینه به کمک سایر مجموعه ها بتوانیم به 

بهترین شکل این موضوع را مدیریت کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان:

در اقدامات فرهنگی برنامه ریزی قوی بیش از هر چیز  ضرورت دارد

مدیرکل بهزیستی کرمان:

معین های اقتصادی در زمینه اجتماعی هم به میدان بیایند

خبر
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد:

ساخت اولین پردیس 
سینمایی استان کرمان در بم 

کرمان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر  علیزاده  رضا  محمد 
گفت:روند افزایش ظرفیت نمایشی فیلمها و سالنهای نمایش در سراسر 
اولین پردیس سینمایی استان کرمان در بم همچنان  با احداث  استان 

دنبال می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان وی 
اندازی این امکان  گفت :سینمای امید در شهرستان بم به محض  راه 
را در اختیار سایر شهرستانهای مجاور می دهد که عالقه مندان از این 
سالن سینما استفاده نمایند تا  زمانی که زمینه ساخت و تجهیز سالن در 

سال های آینده درشهرستان های مجاور نیز فراهم شود
اجرای طرح پردیس  نامه  تفاهم  تبادل  و  وی که در نشست هماهنگی 
سینمایی امید بم که با حضور  معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان 
سینمایی کشور ؛ فرماندار ، شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر  بم 
در فرمانداری بم برگزار شد؛سخن می گفت : گزارشی از وضعیت سینما 

های استان کرمان ارائه کرد .
علیزاده گفت : در حال حاضر ۱۳ سالن سینمای فعال در استان کرمان 
وجود دارد؛ ضمن این که دو سالن نمایش فیلم نیز فعال هستند  و بقیه 

شهرستان هانیز از طریق سینما سیار پوشش داده می شوند.
علیزاده  به افزایش تعداد صندلی ها در سال های اخیر نیز اشاره کرد و
ادامه داد : با پیگیری های به عمل آمده ،  در سال ۹۶ و با همیاری و

به ۱۲۰۰  نزدیک  و سینما شهر،   همکاری مجموعه سازمان سینمایی 
صندلی به تعداد صندلی های  موجود سینما های استان کرمان اضافه 
شد که برای یکسال این تعداد صندلی افزایش قابل توجهی در این زمینه 

است .
به   استان در سالهای گذشته  تعداد سینماهای فعال  وی  تصریح کرد: 
پنج سینما کاهش یافته بود که با عنایت  سازمان سینمایی هم اکنون 
با  امیدواریم  و  هستیم  استان  سینمای  سالن های  صعودی  سیر  شاهد 
ایجاد و افتتاح سینما امید در بم تعداد سالن های سینما و تعداد صندلی 

های سینمایی های استان از این تعداد نیز بیشتر شود.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان با  اشاره به اهمیت ایجاد
زیرساخت های فرهنگی و هنری در شهرستان بم ، تصریح کرد. : عالوه 
بر ویژگی های متعدد فرهنگی و هنری  شهرستان بم ، این  شهرستان 
محور و معین شرق استان کرمان است  به طوری که هر اتفاق فرهنگی و 
هنری که در شهر بم ایجاد شود امکان استفاده از آن برای شهرستانهای 

مجاور شرقی این شهرستان نیزفراهم می شود .

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 

مقدس استان خبر داد:

کرمان، آرامگاه ۲۷۴ شهید گمنام
استان کرمان گفت:  ارزش های دفاع مقدس  نشر  و  آثار  مدیرکل حفظ 
۲۷۴شهید گمنام در استان کرمان وجود دارد و افتخار میزبانی از این 

شهدا نصیب ما کرمانی ها شده است.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، مهدی 
استان  مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  مدیرکل  ابوالحسنی 
کرمان گفت: در استان کرمان ۹۹ مکان داریم که شهید گمنام در آن ها 

دفن شده است.
وی با اشاره به اینکه شهدای گمنام از سال ۱۳۸۰ به کرمان آمدندافزود: 
نخستین شهدا در جوار گلزار شهدا دفن شدند که تعداد آن ها حدود ۲۰ 

شهید است و مرقد آن ها به عنوان یک حرم است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمان با اشاره 
به اینکه از سال ۸۰ بحث تفحص شهدا آغاز شد و از آن زمان تاکنون 
میزبان شهدای گمنام هستیم، بیان کرد: در ۱۷ دانشگاه استان نیزشهید 

گمنام دفن شده است.
وی با بیان اینکه ۷۳ شهر و بخش استان کرمان میزبان شهدای گمنام 
است،  شده  مدفون  سیرجان  گل گهر  کارخانه  در  شهید  یک  و  هستند 
افزود: حضور ۲۱ شهید غواص و شهید گمنام در استان کرمان بزرگترین 
دقیق حدود ۲۰۰  گزارش های  براساس  که  بود  تشییع شهدا  و  رویداد 

هزار نفر در مراسم تشییع شهدای غواص در کرمان حضور پیدا کردند.
و  ملجأ  گمنام  شهدای  مطهر  مرقد  امروز  اینکه  به  اشاره  با  ابوالحسنی 
ماؤای مردم شده و روزانه تعداد زیادی از مردم در این مکان های مقدس 
حضور پیدا می کنند، گفت: شهید عربنژاد، شهید خالقی و شهید ادیبی 

از شهدای گمنام کرمانی بودند که بعد از دفن شناسایی شدند.
استان  در  گمنام  شهید  دفن  برای  درخواست   ۱۲۵ اینکه  بیان  با  وی 
کرمان وجود دارد، گفت: در مجموع در استان کرمان فقط شش شهر ما 

شهید دفن نشده که متقاضی دفن شهید هستند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمان با اشاره 
به اینکه دانشگاه ها و پادگان های نظامی در اولویت دفن شهید هستند، 

تصریح کرد: تقریباً در تمام پادگان های استان شهید دفن شده است.
استان  در  هایتک  دانشگاه  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  تأکید  داشته اند،  را  گذشته  در  شهید  دفن  درخواست  نیز  کرمان 
امسال سهمیه استان در دو محل است و امکان افزایش آن به سه محل 
وجود دارد و شهرستان های رفسنجان، بردسیر، شهربابک، قلعه گنج و انار 

در سال های ۹۶ و ۹۷ شهید گمنام دفن شده است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمان با اشاره 
به اینکه از سال ۸۰ بحث تفحص شهدا آغاز شد و از آن زمان تاکنون 
میزبان شهدای گمنام هستیم، گفت: در ۱۷ دانشگاه این استان شهید 

گمنام دفن شده است.

دامپزشکی استان کرمان هشدار داد:
خطر بیماری  تب کریمه کنگو  جدی است

مسئول روابط عمومی اداره کل دامپزشکی 
تب  بیماری  اینکه  بیان  با  کرمان  استان 
از  یکی  کنگو  کریمه  دهنده  خونریزی 
اهلی  های  دام  در  دار  واگیر  بیماریهای 
انسان  به  انتقال  قابل  که  است  وحشی  و 
است اظهار کرد: از شهروندان می خواهیم 
با توجه به شروع  فصل گرما، خطر بیماری 
تب خونریزی دهنده کریمه کنگو را جدی 

بگیرند.
دکتر جواد  کویر،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
از  شهروندان  به  هشدار  ضمن  نگارستانی 
آنان خواست با توجه به شروع  فصل گرما، 
بیماری تب خونریزی دهنده کریمه  خطر 
کنگو را جدی بگیرند وی گفت: آلودگی به 
ویروس تب خونریزی کریمه کنگو در دام 
ها فاقد عالئم بالینی مشهود و تنها با ایجاد 

واکنش تب همراه می باشد.
این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: اگرچه 
بیشتر گونه های پرندگان در برابر عفونت 
ناقل  عنوان  به  پرندگان  ولی  مقاومند 
مکانیکی با انتقال کنه های آلوده می توانند 

ایفای نقش نمایند و با جابجایی کنه های 
آلوده در انتشار ویروس با اهمیت باشند.

نگارستانی اظهار کرد: این ویروس از طریق 
توسط  گزش  آلوده،  های  کنه  کردن  له 
بافت  و  خون  با  تماس  و  آلوده  های  کنه 
انسان منتقل می شود،  به  آلوده  دام های 
انسان های بیمار  از  این ویروس  همچنین 
به طور مستقیم از طریق تماس و یا تماس 
های  انسان  به  آلوده  های  بافت  و  با خون 

دیگر منتقل می شود.
بیماری  اپیدمیولوژی  خصوص  در  وی 
در  بیماری  اپیدمیولوژی   : گفت  چنین 
تا حد زیادی  الگویی است که  انسان پیرو 
تحت تاثیر فعالیت هایی قرار می گیرد که 
ها  دام  با  ها  انسان  نزدیک  تماس  موجب 
با  بیشتری  با خطرات  و حتی  زنده  شامل 
دام های تازه تلف شده و یا کشتار شده می 
گردد به طور مثال در کشتارگاه ها و دباغی 
شوند،  می  جدا  پوست  از  ها  کنه  که  ها 
متصل  ها  انسان  به  دوباره  است  ممکن 
بالقوه عفونت بسیار سریعتر  انتقال  شده و 

از شرایط عادی انتقال صورت می گیرد لذا 
قصابان  دامپزشکان،  همچنین  افراد  این 
بیماری می  این  به  ابتال  بیشتر در معرض 

باشند. 
ویروس  بقای  مورد  در  مسئول  مقام  این 
دام  پوست   : گفت  دامی  های  فرآورده  در 
کنه  دارای  است  ممکن  کشتار  از  پس  ها 
های آلوده باشد و ممکن است این کنه ها 
مجددا به انسان بچسبد و بیماری را انتقال 
دهد عالوه بر اینکه کنه های آلوده موجود 
های  انسان  برای  خطر  منشا  نیز  پشم  در 
در ارتباط با این فراورده می باشد که باید 

مدنظر قرار گیرد.
نگارستانی در مورد نقش کنه ها در انتشار 
کرد: گستره حضور  بیان  ویروس  انتقال  و 
ویروس عامل بیماری به انتشار جغرافیایی 
و  سخت  های  کنه  مختلف  های  گونه 
و  ناقل  عنوان  به  هیالوما  جنس  خصوصا 
مخزن اصلی ویروس تب خونریزی دهنده 
مجموع  در  اما  دارد  بستگی  کنگو  کریمه 
مهد و زیستگاه اصلی کنه ها مراتع هستند 
لذا انواع دام ضمن تماس با یکدیگر با این 
بندپا نیز در تماس بوده و انتقال ویروس در 
چرخه »کنه- مهره داران-کنه« به سهولت 

در مراتع انجام می شود.  
سم  طرح  اینکه  بیان  با  مسئول  مقام  این 
پاشی جایگاه دام و دام در استان آغاز شده 
است، اعالم کرد : با اجرای برنامه هدفمند و 
موثر مبارزه با انگل های خارجی و بیماری 
خصوصا  بندپایان،  توسط  منتقله  های 
چهارده روز قبل از کشتار دام ها و با لحاظ 
کردن زمان پرهیز از مصرف سموم میتوان 
این  با  و  داد  کاهش  را  ها  کنه  جمعیت 

بیماری مبارزه نمود.

مسئول روابط عمومی اداره کل دامپزشکی 
های  راه  مورد  در  ادامه  در  کرمان  استان 
افزود:  بیماری  این  از  پیشگیری  و  کنترل 
آنجا  از  و  انسان  بیماری در  اهمیت  بدلیل 
که این بیماری در دام ها نشانه درمانگاهی 
استان  اداره کل دامپزشکی  ندارد،  مشهود 
کرمان اقداماتی را در دستور کار خود قرار 

داده است.
وی درباره این اقدامات گفت: ارتقا همکاری 
بین بخشی، آموزش عمومی، اختصاصی و 
در  اقشار  بخصوص  مردم  به  رسانی  اطالع 
بیماری،  مراقبت  و  مطالعه  خطر،  معرض 
ضوابط  خارجی،  های  انگل  با  مبارزه 
)قبل  دام  تردد  ساماندهی  و  ای  قرنطینه 
پس  و  بازرسی  های  ایستگاه  در  از حمل، 
ساماندهی   ،) مقصد  در  زنده  دام  ورود  از 
کشتار دام نظارت بهداشتی بر استحصال، 
حمل و عرضه گوشت و آالیش دامی )مجهز 
کردن کلیه کشتارگاه های استان به پیش 
 ۲۴ مدت  به  الشه  داشتن  نگه  و  سردکن 
ساعت در آن و ...(، بهسازی دامداری های 
سنتی و اماکن دامی و بیماری یابی سریع 
مبتالیان انسانی از جمله این اقدامات می 

باشد. 
: از  دکتر نگارستانی در پایان تصریح کرد 
آن جا که گوشت های دارای مهر و لیبل 
از سیستم پیش سردکن عبور  دامپزشکی 
درصد   ۱۰۰ ها  آن  سالمت  لذا  اند  نموده 
از نظر این بیماری مورد تایید می باشد لذا 
شهروندان، ضمن اینکه فراورده های دامی 
مورد نیاز خود را فقط از مراکز مورد تایید 
کشتار  از  کنند،  می  خریداری  دامپزشکی 
تا  نمایند  نیز جدا خودداری  دام  غیرمجاز 

با خیال راحت به مصرف گوشت بپردازند.

حل مشکل 
آب رسانی به 

درختان بوستان 
شهید باهنر

و فضای سبز  منظر  مدیرعامل سازمان سیما، 
نجات  به منظور  گفت:  کرمان  شهرداری 
درختان پارک جنگلی شهیدباهنر از کم آبی، 
آب مازاد چاه های بولوار جمهوری اسالمی به 

پارک جنگلی شهید باهنر انتقال داده شد.
یداهلل  کرمان شهرآن الین،  گزارش  به 
علی زاده با بیان این که این اقدام با همکاری 
و سه شهر کرمان  دو  منطقه  شهرداری های 
مشکل  اقدام  این  با  گفت:  گرفت،  انجام 
آب رسانی به درختان این پارک برطرف شده 

است.
وی افزود: با انتقال آب مازاد از چاه های بولوار 
جمهوری اسالمی، دورۀ آبیاری درختان پارک 
جنگلی شهید باهنر کاهش یافته و درختان با 
آبیاری  کوتاه تر  مدت زمان  در  و  بهتر  کیفیت 

می شوند.
فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  مدیرعامل 
سیستم  تغییر  از  هم چنین  شهرداری  سبز 
امام رضا  بولوار  آبیاری فضای سبز در رفیوژ 
)جاده  صدوقی  آیت اهلل  بولوار  و  علیه السالم 
با  تهران( تا بوستان مسافر خبر داد و گفت: 
رفیوژ  به شبکۀ آب خام، فضای سبز  اتصال 
گل تپه های  هم چنین  و  بولوار  دو  این  وسط 
بولوار آیت اهلل صدوقی به آبیاری تحت فشار 

مجهز شده است.
شبکۀ  به  اتصال  از  قبل  است؛  ذکر  به  الزم 
تانکر  با  بولوار  دو  این  سبز  فضای  خام،  آب 

آبیاری می شد.
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قلیان؛
نقطه شروع اعتیاد !

یک پله اعتماد
یا  ها  غریزه  که  دهیم  اجازه  نباید  گاهی 

رفتارهای از پیش تعیین شده مسیر زندگی 
را در دست گرفته و ما را با خود ببرند. از 
درون  میان  که  است  بهتر  راه  جای  یک 
و  تفکر  با  و  کرده  ایجاد  تعادل  برون  و 

دوراندیشی برنامه ها را در پیش گیریم. گاهی باید خود را 
از باال دیده و چنان رفتار کنیم که برای خودمان قابل اعتماد 
باشیم تا اندک اندک اعتماد جهان اطراف را نیز جلب کرده 
تا  با همدیگر ادغام کرده  باشیم. غریزه ها و مصلحت ها را 
بتوان زمان را به سالمت سپری کرد و اگر الزم باشد غریزه ها 
و عادت های اجباری را باید کنار گذاشت. وقتی که توانایی 
چیره شدن بر عادات معمولی را پیدا کردید شک نکنید که 
یک پله به اعتماد به نفس نزدیک تر شده اید و قادر خواهید 
چیره شوید.  براحساسات شخصی خود  شرایطی  هر  در  بود 
بوده  نفس  به  اعتماد  مرکز  احساسات  میان  تعادل  که  البته 
پریشانی و طغیان حفظ می کند. جاری شدن  از  انسان را  و 
اشک از چشم اگر چه یکی از عامل های محبوبیت در جامعه 
ی ما به شمار رفته اما به شدت مایه ی سرکوب شخص بوده 
رد  برای  گاهی  کرد.  خواهد  ضایع  را  او  نفس  به  اعتماد  و 
شدن از یک مسیر به تمام دردها و خشم ها باید بی اعتنا بود 
نشویم  و ضعیف  نشود  دار  روحمان خدشه  اصلی  هویت  تا 
از  تر  راحت  و  بوده  کنترل  تحت  درونی  اعصاب  اینگونه 
همیشه می توانید در جهان بیرون فرمان زندگی را در اختیار 
بگیرید. بی شک همیشه با اعتماد کردن به یک نفر آرامش 
پیدا کرده اید حاال اگر این اعتماد به شخص خودتان باشد 

که گلها چه گل است.
آبای دستان مرا باز بگردان 

در دشت و دمن تا که جهان دیده بمانم 
آزاده ترین لحظه ی من باش که باید 

با باور تو در دل شب ماه بمانم 

درس تکرارها 
در برخی از شرایط اجتماعی و زندگی 

بشریت همواره یک ایده و فکر وجود دارد 
که در بن بست ترین شرایط، ما را کمک 
می کند تا از تفکر و نحوه بهتر زیستن 
بهره مند شویم. آسان است پناهنده 

شدن در مراحل آب و باران و زمستان و رفتن و تکرار آن به 
عنوان چرخیدن دور و بر معبود شکفتن و گل کردن زندگی 
تمام قد در برابرت ظاهر خواهد شد اگر نام سپیده و پاکیزه 
عشق، تو را هدیه به روزگاری در ابدیت کند و مارا با خود به 

شمع و گل های روز تبعید کند.
خیلی از جامعه شناسان به اصول اولیه وابسته اند که باید 
به تکرارها و مکررات بسیار خیره شد و آن را به صورت یک 
مرحله و دومرحله و چند مرحله نگاه کرد و مسیر و سمت و 

سویش را کج و ناموزون مشاهده نکرد.
خود انسان های عادی در کشور بدون این که به این اصل 
جامعه شناسی آگاه باشند به مرور زمان دریافته اند که می 
شود با مشق و سرمشق و آموزش تجربه به نکات گرانبهایی 
دست یافت که قیمتی در حد و اندازه طال دارند و نمی شود 

آنها را به آسانی و راحتی نابود کرد و تباه ساخت.
بسیاری از بزهکاری های اجتماعی ریشه در نوسان های 
کشتی حمل و نقل طوفان زده نسل جوان امروز دارد و نباید 
به آسانی هر روش و دستورالعمل ناکارآمدی را به صورت 
امتحان در کارها در نظر گرفت چرا که برخی از موقعیتهای 
حساس ،چنین اشتباهاتی را بر نمی تابد و جوان شدن و 
شفافیت صورتی همچون آیینه، بستگی به آثار طراوت 
بخش یک حد و حدودی از جامعه دارد که میل به بیراهه و 
راههای خطرناک ندارد و با هم بودن و وحدت را راهنمایی 
می کند تا دست در دستان یکدیگر ملتی را خوشحال کنیم. 
عملکرد اجتماعی جامعه و متولیان آن باید در دسترس 
کارشناسان قرار گیرد و نباید در هیچ دولتی آمار و ارقام 
غیرواقعی مطرح شود و مردم در میان خود هیچ کس را به 
اندازه ناجی شرایط کنونی کشور دوست نخواهند داشت. 
کسی که در این شرایط نامش در تاریخ ثبت خواهد شد و 
می تواند شاه کلید مشکالت اقتصادی کشور به حساب آید.

به قلم 
مهناز سعید 

به قلم امین اهلل 
حقیقی

گزارش »کرمان امروز« از ابهام نرخ نان در کرمان تا گالیه نانوایان از عدم تطابق قیمت نان با مخارج پخت؛

تنور سرد نشود!

اشاره:
نان و قیمت آن همواره مورد مناقشه اتحادیه نانوایان 
اتاق  رییس  حالی  در  است.  بوده  اصناف  اتاق  و  کرمان 
اصناف کرمان معتقد است که افزایش قیمت نان ممکن 
است تبعاتی داشته  باشد که نانوایان کرمانی از هزینه 
های تولید نان که هر سال افزایش می یابد گالیه مند 
هستند و می گویند؛ جز آردی که به صورت یارانه ای 
از سوی دولت نمی  دریافت می کنند، حمایت دیگری 

شوند.
روی دیگر سکه مردم و شهروندان کرمانی هستند که 
نه همیشه بلکه گاهی نان بی کیفیت را به سفره های 
خود می برند و در نهایت  به دور ریز این نعمت و برکت 

منجر می شود.
هزینه های تولید نان

هر بار که افزایش قیمت نان در کرمان مطرح می شد 
به دلیل فشارهای رسانه ای و اعتراضات مردم، مسئوالن 
نانوایان  حرف  کردند.  می  نظر  صرف  خود  تصمیم  از 
تنور  پای  زود  از صبح   و  سرما  و  گرما  در  که  کرمانی 
می ایستند تا قوت غالب مردم  را  به دستشان برسانند 
این است که طی چند سال اخیر هزینه های تولید نان 
از جمله اجاره  بهای محل، دستمزد کارگر، هزینه های 
آب، برق و گاز چند برابر شده است اما قیمت نان ثابت 

مانده و سودی در تولید نان ندارند.
گرما  روم.  می  محل  نانوایی  به  صبح  ده  ساعت 
تنور نانوایی را در این وقت از سال به جهنم تبدیل 
از گرمای طاقت فرسا صورتش  نانوا که  کرده است. 

کاالست  ترین  ارزان  نان  گوید:  می  برافروخته شده 
با این حال باز مردم  که  به دست مردم می رسد  
به  تمایلی  هم  وصنف  هستند  ناراضی  آن  قیمت  از 
ما  لطفی هم که در حق  تنها  ندارد.  قیمت  افزایش 
می شود این است که سهمیه آرد را  به ما می دهند 
اما نانوایی ها هم مانند بقیه اصناف، هزینه های آب 

و برق و گازشان بیشتر شده. اجاره جا و مکان هم 
که در جریانید چقدر افزایش یافته. حال که افزایش 
به  فکری  باید  مسئوالن  نیست  نان  نرخ  در  قیمتی 
حال ما بکنند و به نحوی هزینه تولید نان را کاهش 
دهند تا افزایش قیمتی صورت نگیرد تا ما هم متضرر 

نشویم.

نان، کشش افزایش قیمت را ندارد
در حالی نانوایان کرمانی از ثبات قیمت نان در کرمان 
گوید:  می  کرمان  اصناف  اتاق  رییس  که  دارند  گالیه 
باشد  داشته  تبعاتی  است  ممکن  نان  قیمت  افزایش 
نان  و  داده شود  کاهش  آرد  قیمت  است  بهتر  بنابراین 
تصمیمی  هنوز  امروز  تا  زمینه  این  در  که  نشود  گران 

گرفته نشده است.
جوان  خبرنگاران  باشگاه  با  گفتگو  در  یوسف جعفری 
می افزاید: چندی پیش که معاون وزیر کشور در کرمان 
حضور داشت، با ایشان صحبت کردیم که نان قوت غالب 
افراد کم درآمدتر استفاده بیشتری دارند  مردم است و 
و دولت به جای افزایش قیمت نان قیمت آرد را کاهش 

بدهد تا نانوایان هم ضرر نکنند.
که  است  دلیل  این  به  پیشنهاد  این  گفت:  جعفری 
باشد  داشته  تبعاتی  است  ممکن  نان  قیمت  افزایش 
نان  و  داده شود  کاهش  آرد  قیمت  است  بهتر  بنابراین 
تصمیمی  هنوز  امروز  تا  زمینه  این  در  که  نشود  گران 

گرفته نشده است.
آزادپز ها  نان  قیمت  کرمان  در  کرد:  تصریح  جعفری 
کاهش داشته و نرخ نان سنگک با ۵۰۰ گرم وزن ۱۴۰۰ 
تومان مصوب شده و اگر قیمت بیش از این باشد، بازرسان 

ما در سطح شهر حاضر می شوند و برخورد خواهیم کرد.
نانوایی های  به  کرد:  بیان  کرمان  اصناف  اتاق  رییس 
دولتی قیمتی داده نشده و خودشان به طور غیررسمی 
افزایش قیمت داشته اند و هنوز دستورالعمل و مصوبه ای 

نیامده است که قیمت نان به چه میزان باشد.
قرار  شود،  داده  رسمی  قیمت  افزایش  اگر  افزود:  وی 
و  شود  اضافه  شده،  داده  افزایش  که  قیمتی  به  نیست 

قطعا از قیمت کنونی افزایش بیشتری داده نمی شود.
سخن آخر

درخواست  حتی  و  نانوایان  داغ  مطالبات  از  جدای 
شهروندان  برای تهیه نان با کیفیت باید نان را با توجه  
به قداست آن خورد و مصرف کرد. از اسراف و دور ریز 
نان بپرهیزیم و این رویه را  به فرزندانمان نیز آموزش 

دهیم.

   نان و قیمت آن همواره مورد مناقشه اتحادیه نانوایان کرمان و اتاق اصناف بوده و 
هست. رییس اتاق اصناف کرمان در حالی می گوید که افزایش قیمت نان ممکن است 
تبعاتی داشته باشد که نانوایان کرمانی از هزینه های تولید نان که هر سال افزایش می 
یابد گالیه مند هستند و می گویند؛ به جز آردی که به صورت یارانه ای دریافت می کنند، 
حمایت دیگری از سوی دولت نمی شوند. اینکه دولت تنها قیمت را ثابت نگه دارد و به فکر 
درآمد و رضایتمندی نانوایان نباشد، دلسوزی برای مردم نیست، زیرا این روند در نهایت 

منجر به افت کیفیت نان و در نتیجه عدم رضایتمندی مردم می شود و......

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

یادداشت های 

گاه و بی گاه

نظر 
نشسته بودیم و هر نفر به نوبت در مورد روزه نظری می داد؛ 
یکی می گفت روزه داری طاقت را با گرسنگی و تشنگی زیاد می 
کند تا مواقع لزوم توان مقابله را داشته باشد. دومی گفت فرد 
با نخوردن و نیاشامیدن فرصت استراحت و بازسازی به بدن 
خود می دهد تا بعد از آن با توانی مضاعف اعضا بدن کار خود را 
شروع کنند نفر سوم هم گفت با روزه داری سموم بدن دفع می 
شود صحبت به این جا رسید فردی با صدای لرزان و دستهای 
پینه بسته گفت من باغبان هستم و هر ساله برای رشد و نمو و 
ثمردهی گلها و درختان شاخه و برگهای آنها را می برم روزه هم 

همین کار را با جسم و فکر می کند.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

گزارش »کرمان امروز« از نشست خبری مدیر کل بهزیستی شهرستان کرمان:

گزارش و عکس: سعید احمدی

به مناسبت هفته بهزیستی و سی و نهمین سالروز تاسیس 
بهزیستی  سرپرست  خبری  نشست  کشور،  در  نهاد  این 
شهرستان کرمان با هدف ارائه دست آوردها و دغدغه های 
مکان  در  تیرماه   27 گذشته  هفته  پنجشنبه  سازمان  این 
بهزیستی  مدیر  شد.  برگزار  کرمان  شهرستان  بهزیستی 
شهرستان کرمان در ابتدای این نشست با تبریک این ایام 
از  نیز  به تمامی همکاران و فعاالن اجتماعی، رسانه ها را 
جمله مهمترین ارکانی دانست که در جامعه با گزارش ها 
از  کاستن  برای  تالش  حال  در  خود  اجتماعی  نقدهای  و 

دغدغه های اجتماعی کشور هستند. 
بهزیستی و مشکالت اجتماعی

را  مسائل  و  اجتماعی  مشکالت  مختاری  اکبر  علی   
موضوعات بسیار پیچیده ای دانست که بهبود آن نیازمند 
همکاری و تالش تمامی دستگاه های دولتی، حاکمیتی و 
نهادهای مردمی  است. چرا که به گفته وی بهزیستی به 
و شناخت صد  ردیابی  توانایی حتی  وجه  هیچ  به  تنهایی 

درصد مشکالت جامعه را ندارد. 
سازمانی  حوزه  چهار  دارای  بهزیستی  گفت:  مختاری 
مشارکت های مردمی، امور اجتماعی ) ساماندهی کودکان 
خیابانی، زنان بی سرپرست، بدسرپرست و در معرض آسیب 
و ...(، حوزه توانبخشی ) شناسایی و حمایت از معلوالن( و 
حوزه پیشگیری از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی است. 
تمامی این حوزه ها نیز یک هم پوشانی با سایر دستگاه ها 
دارند که به عنوان مثال در بخش توانبخشی هالل احمر و 
دانشگاه علوم پزشکی همکار بهزیستی محسوب می شوند.

این مسئول فعالیت های بهزیستی را بسیار گسترده و دارای 
از لحظه شکل  بهزیستی  ۱89 زیر شاخه دانست و گفت: 
گیری جنین تا کهن سالی در تمامی مراحل زندگی انسان 
ها، آسیب ها و دغدغه های آن ها مداخالتی دارد. فعالیت 
پیشگیری  و  توانمندسازی  کلی  ماموریت  دو  در  که  هایی 

تقسیم بندی شده اند. 
پیشگیری

زمینه  در  گفت:  کرمان  شهرستان  بهزیستی  سرپرست 
مشاوره  غربالگری،  مهم  های  فعالیت  جمله  از  پیشگیری 
و آزمایشات ژنتیک برای جلوگیری از متولد شدن کودکان 
 3۰۰ و  هزار   2 گذشته  سال  زمینه  این  در  است.  معلول 
این  بهزیستی  های  حمایت  با  کرمان  شهرستان  در  نفر 
شنوایی  غربالگری  زمینه  در  اند.  داده  انجام  را  آزمایشات 
ایم  نیز خوشبختانه در کرمان پوشش صددرصدی داشته 
و در این زمینه سال گذشته روی ۱6 هزار و 3۰۰  نوزاد 
شنوایی  تست  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  همکاری  با 
نیز  ناشنوا  کودکان  شناسایی  از  پس  است.  شده  انجام 

آن ها با همکاری مالی بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی 
برای مراحل درمان و عمل پروتز شنوایی معرفی می شوند 
در  نفر   ۱2 شدن  ناشنوا  از  گذشته  سال  خوشبختانه  که 
تنبلی  طرح  در  است.  شده  جلوگیری  کرمان  شهرستان 
هزار   3۵ است  سال   6 تا   3 کودکان  مخصوص  که  چشم 
نفر   8۰ تعداد  این  از  که  اند  شده  غربالگری  نفر  پانصد  و 
درمان  بعدی  مراحل  برای  که  اند  داشته  را  مشکالتی 

همچون نمره کردن چشم معرفی شده اند. 
از  پیشگیری  را  بهزیستی  مهم  خدمات  دیگر  از  مختاری 
از  مشکالت و آسیب های اجتماعی دانست و گفت: یکی 
این  در  که  است  اعتیاد  ما  جامعه  های  آسیب  مهمترین 
به  مشغول  کرمان  در  اعتیاد  ترک  کمپ  چندین  زمینه 
فعالیت هستند.  در بحث مراقبت از خانواده نیز خوشبختانه 
در  ها  طالق  درصد   3۰ از  بهزیستی  مراکز  گذشته  سال 
کرمان جلوگیری کرده اند. خوشبختانه در این زمینه قوه 
قضائیه مشاوره قبل از طالق را اجباری اعالم کرده است که 
همین موضوع گامی بزرگ در راستای کاهش طالق است. 
وجود ۴ پایگاه ثابت در بخش های آسیب پذیر شهر کرمان 
با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی در زمینه های 

مختلف از دیگر اقدامات این سازمان در کرمان است. 
کودکان خیابانی

اقدامات بهزیستی در  از دیگر  ساماندهی کودکان خیابانی 
سال های اخیر و به ویژه سال گذشته بوده است که در این 
زمینه به گفته مختاری با همکاری چند نهاد دیگر همچون 
بهزیستی، نیروی انتظامی، کمیته امداد و ... این طرح سال 
گذشته با محوریت بهزیستی در کرمان اجرا شد. مختاری 
گفت: موضوع مهم اینکه در نتیجه این طرح مشخص شد 
که قریب به ۱۰۰ درصد کودکان خیابانی اتباع افغانستانی 
هستند و از این افراد نیز بیش از 8۰ درصد آن ها اتباع غیر 
مجاز هستند. با همکاری نیروی انتظامی و اداره اتباع مقرر 
شد که در صورت مشاهده این کودکان در خیابان، افراد غیر 
مجاز با خانواده به کشور خود برگردانده شوند و اتباع مجاز 
اقامتشان  کارت  بار  دومین  برای  مشاهده  صورت  در  نیز 
باطل شود. موضوعی که نتیجه نسبتا خوبی داشته است و 
حداقل اینکه فعال حضور این کودکان در خیابان ها بسیار 
کمتر شده است. مختاری اینگونه طرح ها را بسیار هزینه 
تمامی  بر هزینه، عزم جدی  بر عنوان کرد و گفت: عالوه 
خیابانی  کودکان  تعداد  کاهش  برای  مرتبط  های  دستگاه 

ضروری است.
وی در این زمینه تصریح نمود: برای کودکان ایرانی و اتباع 
مجاز 2 مرکز خیریه به صورت شبانه و روزانه تاسیس شده 
همچون  متعدد  کارهای  انجام  با  مراکز  این  در  که  است 
به  کودکان  این  برگشت  برای  رایزنی  آموزشی،  ورزشی، 
مدارس و ... سعی شده است که زمینه های رشد اجتماعی 
این کودکان فراهم شود. توضیح مهم اینکه عموم این مراکز  

اداره می شوند و در واقع  به صورت مردمی و غیر دولتی 
9۴ درصد خدمات بهزیستی در تمامی شاخه ها توسط این 

مراکز در حال انجام هستند. 
سالمندان

ویژه سالمندان  مرکز  بهزیستی کرمان گفت: ۵  سرپرست 
تحت نظر در کرمان داریم که در مجموع 2۵۰ سالمند در 
آن ها اقامت دارند. از این مراکز 2 مورد مرکز روزانه هستند 
که سالمندان را در طول روز نگهداری می کنند و در آن ها 
انواع خدمات پزشکی و آموزشی نیز ارائه می شود. عالوه بر 
این یک مرکز کامال خصوصی نیز با نام بهارستان در محور 

هفت باغ کرمان در حال فعالیت است. 
مختاری گفت:  با توجه به اینکه در 2۰ تا 3۰ سال آینده 
خواهند  سالمندان  جامعه  افراد  از  درصد   2۰ به  قریب 
آموزش  آینده  برای  ما  های  چالش  مهمترین  از  یکی  بود 
از  آموزش  و  نگهداری  برای  مراکزی  ایجاد  و  سالمندی 
به  باید  ما  مسئوالن  قطعا  که  موضوعی  است.  سالمندان 
صورت جدی به آن ورود کنند. ایجاد مراکز روزانه بیشتر 

یکی از راهکارهایی است که در این زمینه ضروری است.
زنان آسیب دیده

سرپرست بهزیستی کرمان درباره مسائل مربوط به زنان نیز 
گفت: عالوه بر قریب به 2 هزار زنی که در کرمان  مستمری 
دریافت می کنند، برای زنان آسیب دیده نیز زنانی که مورد 
خشونت خانگی قرار گیرند اورژانس اجتماعی آن ها را در 
خانه های امن حداقل به مدت 2۰ روز نگهداری می کند تا 
شرایط مساعد شود. بخش دیگر نیز مربوط به زنانی است 
که مورد انواع آسیب های روحی و جسمی قرار گرفته اند 
که برای اینگونه خانم ها و بازپروری آن ها نیز یک خانه در 
کرمان داریم که تا زمان فراهم شدن شرایط برای بازگشت 

اینگونه افراد به خانواده یا استقالل آن ها در این خانه ها 
دختران  ویژه  نیز  سالمت  خانه  یک  شوند.  می  نگهداری 
فراری که آسیب جسمی و روحی ندیده اند داریم که در 

این مرکز نیز خدماتی در نظر گرفته شده است. 
نیاز مهم جامعه

که  اقدامی  ترین  زیربنایی  و  مهمترین  گفت:  مختاری 
را  به جامعه  افرادی که قصد خدمت  و  مسئوالن، خیرین 
توانند در راستای کاهش آسیب های اجتماعی  دارند می 
آموزش  روی  گذاری  سرمایه  بنده  عقیده  به  دهند  انجام 
در  که  هایی  مهدکودک  از  حتی  که  چرا  است.  کودکان 
حال فعالیت هستند حداکثر ۱۰ مورد از آن ها مورد تایید 
واقعی ما هستند. چرا که آموزش ها برای کودکان در مهدها 
بسیار باید پیشرفته تر از حد فعلی باشد.  البته موضوع فوق 
العاده مهمی که خانواده ها از آن غفلت دارند بی توجهی 
به آموزش کودکان به دالیل متعدد همچون مالی است. در 
حالی که شاهدیم بسیاری از خانواده هایی که مشکل مالی 
نیز ندارند به آموزش کودکان خود بی تفاوت هستند و این 
موضوع نشان از فقر فرهنگی است. موثرترین زمان آموزش 
که آینده یک کودک را مادام العمر می تواند تضمین کند 3 
تا 6 سالگی است. به عقیده بنده این آموزش ها فوق العاده 
مهمتر از پس انداز مالی برای آینده فرزندان است. کودکی 
ببنید  را  موثر  آموزش های  از دبستان در مهدها  قبل  که 
واقعا دیگر نیاز نیست که ده ها میلیون تومان خرج کنکور 
وی شود. عالوه بر این یکی از چالش های مهم کودکان، 
نوجوانان و حتی جوانان ما در جامعه ما توانایی نه گفتن 
است. نه گفتن به مصرف مواد مخدر و انواع آسیب هایی 
که ریشه بسیاری از معضالت اجتماعی است. این نه گفتن 

ها را باید از زمان کودکی آموزش داد. 

آموزش کودکان ریشه ای ترین نیاز جامعه است
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یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.
روابط عمومی شهرداری رفسنجان

فرهنگ و ادب

سرویس هنری کرمان امروز

از عرصه  آلزایمر داشت. مدت ها  اواخر عمر  داوود رشیدی، 
بود.  نکرده  ایفا  نقشی  و  بود  دور  تئاتر  و  تلویزیون  سینما، 
شدند.  شوکه  همه  آمد،  که  فوتش  خبر  این ها،  همه  با 
انگارنه انگار که سال ها او را بر صحنه ندیده بودند. برای همه، 
در پس همه  که  بود  مرد خنده رویی  رشیدی همان  داوود 
خاطرات خوب سینمایی و تلویزیونی شان می درخشید. آری، 
که  ما  ولی  بود،  فراموشی شده  گرفتار  عمر  اواخر  میگویند 

هنوز گرفتار فراموشی نشده ایم.
دو سال از مرگش می گذرد، اما هنوز فراموشش نکرده ایم.

هنوز، داوود رشیدی همان مرد خنده رویی است که در پس 
تلویزیونی مان می درخشد.  و  همه خاطرات خوب سینمایی 
درخشش او در خاطره ما نه با بیماری از بین می رود و نه 
با مرگ. کمتر هنرمندانی هستند که چنین بارقه ماندگاری 
از خود در ذهن مخاطب باقی می گذارند. داوود رشیدی، از 
نسل ستاره های جاویدان بود. ستاره هایی انگشت شمار که به 

مرگ رسیدند اما به نابودی نه.
مردی که آمد

داوود رشیدی حائری، از خاندان حائری مازندرانی بود. فرزند 
خانواده ای  از  و  ایرانی  دیپلمات  حائری،  رشیدی  عبداالمیر 
اسم ورسم دار و اصیل بود که در ۲۵ تیر ۱۳۱۲ در خیابان 
ری، کوچه آبشار متولد شد. هفت سال بیشتر نداشت که به 
عبدالحسین نوشین معرفی شد تا در نمایشی بازی کند. اما 
حرفه پدر، او را از ایران جدا کرد و فرصت ادامه این هنر را به 
او نداد. تحصیالتش را در پاریس به اتمام رساند و کارگردانی 
و بازیگری تئاتر را در کنسرواتوآر ژنو آموخت. از خانواده ای 
اهل سیاست می آمد و سیاست را هم در همان ژنو فراگرفت. 
بازگشت.  ایران  به  پایان تحصیالتش  از  بعد  داوود رشیدی، 
خوب  چه  و  نبود،  گسستنی  وطنش،  و  خاک  با  او  پیوند 
رشیدی  می رفتند،  همه  که  موقع  آن  حتی  برگشت.  که 
را  امروز  تئاتر  گروه  بازگشتش،  از  بعد  رشیدی  داوود  ماند. 
پایه گذاری کرد و ستارگانی ازجمله داریوش فرهنگ، پرویز 
فنی زاده، مهدی هاشمی، فهیمه راست کار، مرضیه برومند و 

... به عضویت این گروه درآمدند.

در همین دوره، عالوه بر بازیگری بر صحنه تئاتر هم حضور 
یافت. چندین نمایشنامه را به زبان فارسی برگرداند و روی 
اما  بخشید،  رونق  تلویزیون  به  تله تئاترهایش  با  برد.  صحنه 
سال  در  شدند.  آشنا  او  با  تله«  از  با»فرار  دوستان  سینما 
۱۳۵۰ و درخشش در فیلم جالل مقدم، به عنوان یک بازیگر 

مکمل، داوود رشیدی ستاره سینما شد.
مردی که دید

از  دیگر  بسیاری  به مثابه  هم  رشیدی  انقالب،  از  بعد 
چند  گذراند.  را  سختی  روزهای  هنرمندان  و  هنرپیشگان 
در  بود،  اول  نقش  »شیالت«  در  بود.  پرکار  بسیار  سالی 
»کمال الملک«، در کنار رفیق قدیمی اش، جمشید مشایخی 
حضور داشت و در »گل های داوودی« یکی از عاشقانه ترین 
چند  از  بعد  کرد.  جاودانه  را  ایران  سینمای  عاشقانه های 
سال، از سینما دل کند، برخی میگویند در سینما اجازه کار 
نداشت، برخی هم میگویند تلویزیون و تئاتر را بیشتر دوست 
داشت. به هرحال، همچنان رشیدی، چهره ای شناخته شده و 

محبوب بود.
وسیع تری  طیف  تلویزیون  در  رشیدی  داوود  در هرحال 
به  که  شد  هم  همین  و  داشت  اختیار  در  را  مخاطبان  از 
نقشش  درخشان ترین  گشت.  تبدیل  محبوبی  چهره  چنین 
را در »هزاردستان« علی حاتمی ایفا کرد. رشیدی تمام قد، 
از  امروز هم یکی  تا  و  بود  مفتش شش انگشتی هزاردستان 

ماندگارترین نقش هایش همان مفتش »هزاردستان« است.
 گل های داوودی  ۱۳۶۳

فیلم  هر  از  بیشتر  تلویزیونی،  سریال های  که  سال هایی  در 
سینمایی می توانستند بیننده را راضی کنند، رشیدی ستاره 
»امام  پامچال«،  »گل  فاخته«،  »آوای  در  بود.  تلویزیون 
اواخر هم  این  و  علی«، »کوچک جنگلی«، »والیت عشق« 

در »مختارنامه« بازی کرد. 
آن قدر  بود.  تئاتر  رشته  دانش آموخته  رشیدی  داوود 
از  یکی  گفتارش  و  صدا  که  بود  مسلط  بیان  فن  به  خوب 
شاخصه های بازیگری اش شد. اما در سال های قبل از انقالب 
که صدابرداری سر صحنه مرسوم نبود، مخاطبان سینما او 
را با صدای ایرج ناظریان می شناختند. هیبت مردانه و نگاه 
پرجذبه و درعین حال خشمگینش، با صدای بی نظیر ناظریان 

به شدت همخوانی داشت. 
بیشتر  دوبلور  رسول زاده،  احمد  انقالب  از  بعد  سال های  در 

کارهایش بود. صدای رسول زاده و بازی داوود رشیدی آن قدر 
هماهنگی داشت که بعضی وقت ها تشخیص اینکه کاراکترش 
بود.  مشکل  خیر  یا  می گوید  رشیدی سخن  با صدای خود 
»معصومیت  علی«،  »امام  سریال های  در  رسول زاده 
ازدست رفته« و »مختارنامه« به بازی پر روح رشیدی جان 

داد.
اولین بار، مخاطبان با »بی بی چلچله« به کارگردانی کیومرث 
پوراحمد، صدای خودش را شنیدند. همان فن بیان و صدای 
دل نشینش، در این فیلم بود که فیلم سازان را مجاب کرد، 

رشیدی به دوبلور نیازی ندارد. این گونه شد که در »کوچک 
با  فاخته«  »آوای  و  آتش«  پامچال«،»خط  »گل  جنگلی«، 

صدای خودش بازی کرد.
مردی که رفت

خانواده اش  با  را  جمعه ها  همیشه  رشیدی  میگویند،   
در  حتی  و  بود  سینا  نوه اش،  عاشق  میگویند  می گذراند. 
گذاشتن  تنها  از  نمی ترسد،  مرگ  از  بود  گفته  مصاحبه ای 
سینا می ترسد. اما مرگ فرارسید، جمعه هم فرارسید. بامداد 
بودند  دورش  خانواده اش  همه  ماه  شهریور  پنجم  جمعه، 

نصیریان و جمشید مشایخی،  که رفت. در مراسمش، علی 
بر  ماندگار  کاشی  گفتند.  سخن  دورش  روزهای  رفیق  دو 
سردر خانه اش نصب کردند و کرورکرور آدم به مالقاتش در 

بهشت زهرا رفتند.
سزار  شبیه  چیزی  مزارش  نوشته  دارد  دوست  بود  گفته 
و  دید  آمد،  هم  رشیدی  شدم.”  پیروز  دیدم،  آمدم،  باشد:” 
اما روی مزارش، همان طور که خودش خواسته  پیروز شد، 

بود نوشتند:”آمدم، دیدم، رفتم.”
منبع: بالگ نماوا

داوود رشیدی ؛ مردی که آمد، دید و رفت

کوهی کرمانی هم در زندگی و هم پس از مرگ در کشور و 
حتی در زادگاهش کرمان فراموش شده بود. او بی شهرت 
زیست و بی شهرت به خاک سپرده شد و چهل سال است 
به  نیست.  او  از  نامی  باداموئیه  زادگاهش کوه  در  که حتی 
روایت دکتر بهزادی تنها یک محقق خارجی قدردان او شد 
اگر مستر  که  اعتراف کرد  او  را ستود.  او  کتاب خود  در  و 

ساتن انگلیسی پس از جنگ جهانی دوم با حمایت مالی و 
معنوی دولت مطبوع خویش با جیپ و دوربین به روستاهای 
ایران سفر می کند و این همان زمانی است که پژوهشگری 
کرمانی به نام کوهی کرمانی در زادگاه خویش بدون حمایت 
مشغول  روستاها  در  کاغذ  برگ  چند  و  مداد  یک  با  دولت 
پژوهش است این راز سرزمین ماست که پژوهشگر فولکلور 
و فرهنگ گذشته باید غریب باشد و آنها که در پی فریب 
مردم و مروج جهل و خرافات هستند باید بر صدر بنشینند 
و قدر ببینند. در این زمانه که ارزش پژوهش باال رفته است 
یک روزنامه نگار باسابقه در کرمان که همه مدیران اجرائی 
مالی  حمایت  بدون  تنها  هستند  هوادارش  و  دوست  او  با 
است  کرمانی  های  المثل  ضرب  درباره  پژوهش  مشغول 

است  نوشته  یغمایی  است. حبیب  دراز  این شب  و گویی 
به  با مشایعت چندنفر و شاید خانواده اش  تنها  که کوهی 
خاک رفت و هنوز هم کسی نمی داند کجا خفته است حتی 
دخترش که گویا در آمریکا از محل دفن پدر بی خبر است. 
در  و همه کسانی که طرفدار مردم هستند  آرامگاه کوهی 
قلب مردم است. امروز نامی از کوهی کرمانی بر کوچه ای 
کوچک در کوه باداموئیه هم نیست اما درختان این روستا 

در خلوت شب شعر کوهی را با نسیم باد زمزمه می کنند.
دریغ و درد نبود قدردانی 

به اهل و فضل و دانش مهربانی 
نماید عرصه بر نابخردان تنگ 
بگیرد داد کوهی را ز فرهنگ 

یاد کردی از »کوهی کرمانی« که غریبانه پرواز کرد؛ 
دریغ و درد نبود قدردانی 

به قلم میر سید عباس 
روح االمینی 

ماه کوچک من !
هر وقت که از خانه مان قهر می کردیم

قاچ  ی  تسمه  های  شالق  ترس  از  یا  و 
قاچ کمربند پدر 

بدانجا می رفتیم 
و یا 

از ضرب سیلی مادر 
فریادهای نخراشیده پدر 

سوار بر ابرها، تا باالی آسمانها 
آنجا که به چشم هیچ کس نمی آمد 

تا پناهگاه قایم شدنمان
ماه کوچک 

بی خیال 
شاد و خندان 

دوان دوان 
می دویدیم 

تا آنگاه که بر می گشتیم 
رختخواب کوچکمان 

خیس شده بود

به قلم 
سیدرضا
 مجد زاده 
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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 

       آگهی مناقصه عمومی)نوبت دوم(آگهی مزایده
شــهرداری رفســنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال 1398  شورای محترم اســالمی شهر، اجرای خط کشی محوری ،شریانهای اصلی 
ومعابرعمومی از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط که تجربه و توانایی انجام 
کار را دارند، دعوت بعمل می آید جهت دریافت اســناد و اطالع از شــرایط شــرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به 
آدرس رفســنجان، خیابان تختی یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه  مورخ 98/05/13  

به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم نمایند. ضمنًا شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است .

روابط عمومی شهرداری رفسنجان
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سرویس هنری کرمان امروز

 
   هنر خوشنویسی

های  هنر  از  یکی  عنوان  به  خوشنویسی  هنر  سابقه 
و ششم  پنجم  قرنهای  تا حدود  کرمان  و دینی  سنتی 
این  از  آثاری  کتیبه  صورت  به  گردد.  می  باز  هجری 
کتیبه  جمله  از  کنیم  می  مشاهده  کرمان  در  را  دوران 
های بنای خواجه اتابک و مسجد ملک که به خط ثلث 
و کوفی است. البته کرمان در تاریخ هنر خوشنویسی، 
اما  است  نشده  قلمداد  هنر  این  مهم  مراکز  از  هرگز 
نهم  قرن   ( کرمانی  اسداله   : چون  بزرگی  هنرمندان 
هجری قمری (، عبداله بیانی ) قرن دهم (، شیخ ثانی 
کرمانی )قرن دهم (، محمد مؤمن کرمانی )قرن دهم(، 
معرفی  جامعه  به  یازدهم(  )قرن  کرمانی  حسن  میرزا 
کرده است که شماری از آنها ، از مؤثرترین شخصیت 

ها در تاریخ خوشنویسی قلمداد شده اند.
 به عنوان مثال میرزا حسن کرمانی از شخصیت هایی 
مهمی  بسیار  نقش  شکسته  خط  تکامل  در  که  است 
از  هم  طالقانی  عبدالمجید  درویش  احتمااًل  و  داشته 
او تأثیر گرفته است. در یکصد و پنجاه سال اخیر هم 
تبریز  و  اصفهان  تهران،  شیراز،  در  اینکه  به  توجه  با 
بزرگی  کامل داشته و خوشنویسان  خوشنویسی رواج 
تربیت شده اند در کرمان چندان خوشنویس بزرگی که 
بتوان او را هم شأن شخصیت های بزرگ خوشنویسی 

برشمرد تربیت نشده است.
در پنجاه سال گذشته می توان از خوشنویسانی چون: 
برد.  نام   ... و  خضرائی  زاده،  وکیل  رشیدی،  مشاق، 
انجمن  با  ارتباط  در  خوشنویسی   ۱۳۵۵ سالهای  از 
مؤدب  الدین  جمال  حضور  با  ایران  خوشنویسان 
دوران جدیدی را شروع کرد. ایشان در رواج این هنر 
مدیریت  اکنون  هم  و  داشت  تأثیر  بسیار  کرمان  در 

کانون هنر کرمان را بر عهده دارد.
 آثار چوبی تزئینی

چوب  کمبود  دلیل  به  کرمان  در  چوبی  صنایع  تولید 
بوده است. هر  نیازهای منطقه  ، همیشه در حد رفع 
از  یکی  کرمان  دور  های  گذشته  در  احتمااًل  که  چند 
بوده  در کتیبه های داریوش آمده  تولید چوب  مراکز 
از  را  نیاز  مورد  چوب  بناها  ساختن  برای  که  است 

جنگلهای کرمان تأمین کرده اند .
تزئینات چوبی تفننی در دوران قبل ساخته نشده اند، 
بلکه فقط در حد ساخت ظروف چوبی و وسایل بازی 
حال  هر  .در   ... و  پنجره   ، در  شطرنج،  تخته،  مانند 
کرمان  در  تزئینی  چوبی  صنایع  عنوان  به  امروز  آنچه 

وجود دارد ، به این قرار است :
منبت

منبت کاری، هنری مشتمل بر برجسته کاری چوب به 
وسیله ابزار و مغارهای خاص بر اساس نقشه ای دقیق 

است.
اسکلت  ساخت  در  عمدتًا  کرمان  هنرمندان  تبحر 
مبل  آنهاست.ساخت  کاری  منبت  و  قالی  مبلهای 
قالی در کرمان بسیار متداول بوده و خراطی و منبت 
کاری روی اسکلت این مبلها از هنرهای سنتی و خاص 

هنرمندان کرمانی است.
معرق

پیشینه  پر  های  رشته  از  چوب،  روی  معرق  هنر 
و  باشد  می  هند  خاستگاهش  که  است  چوب  صنایع 
و  هنرمندان  توسط  و  یافته،  راه  ایران  به  کشور  آن  از 
کرده  پیدا  گسترش  و  شده  تکمیل  ایرانی  صنعتگران 
است. این هنر که درابتدای ورود به ایران تلفیق چوب 
و فلز بود ، به کمک ذوق و اندیشه معرق سازان ایرانی، 

تغییر سیما داد.
 هنرمند ایرانی به جای یک نوع چوب، به استفاده از 
چوب به رنگهای مختلف پرداخت و هم اینک استفاده 
از حدود هفتاد نوع چوب نظیر: رز، زیتون، شمشاد، 
و  کیکوم  ممرز،  اقاقیا،  گردو،  عناب،  فوفل،  نارنج، 
این،  بر  است.افزون  مرسوم  سازان  معرق  نزد   ...
صنعتگران بنا به ضرورت و ذوقشان گاهی از استخوان 
شتر، صدف، مس، نقره، عاج و حتی طال برای تکمیل 

فرآورده هایشان استفاده می کنند.
یکپارچگی طرحها و تولیدات معرق تا حدی است که 
اگر کسی با چگونگی ساخت آن آشنایی نداشته باشد، 

به سختی می تواند بپذیرد که آنچه در پیش رو دارد، 
حاصل ترکیب قطعات چوب با یکدیگر است. در حال 
دیوارکوب  تابلوهای  ساخت  بر  عالوه  هنر  این  حاضر 
قرآن،  رحل  صندلی،  میز،پشتی  رویه  تزئین  برای   ،
و  چوبی  سرویسهای  چنگال،  و  قاشق  های  جعبه 
نیز   ... و  مسکونی  منازل  اطهار،  ائمه  مقابر  درهای 

استفاده شده و می شود.
گره چینی

گره چینی از هنرهای دیرینه در صنایع چوبی است که 
چوب،  کوچک  های  تکه  دادن  قرار  هم  کنار  از  آن  در 

نقوش گره های سنتی و هندسی نمایان می شود.
و  خدادادپور،  ماشااله  عمید،  حسین  محمد  آقایان 
فرزندشان عبدالرضا خدادادپور و محمدرضا عبدالعلی 

زاده از هنرمندان این رشته در کرمان هستند.
ساخت درها و قطعات گره چینی بناهای ذیل، از جمله 

نمونه کارهای استاد عمید می باشد:
بقعه شاه نعمت اهلل ولی، باغ شاهزاده در ماهان، ارگ بم، 
مسجد جامع کرمان، مسجد امام کرمان،گنبد جبلیه، 
بندر  جامع  مسجد  و  گنجعلیخان،  حمام  وکیل،  بازار 

لنگه.
اشاره  میتوان  ذیل  موارد  به  خدادادپور  آقای  آثار  از  ـ 

کرد:
۱(در ورودی مسجدالرضا،

۲( مسجد امام و مسجد جامع در کرمان،
۳( ضریح امامزاده جوپارو امامزاده عباسعلی.

سازسازی
اند  سازندگان ساز در کشور ما واقعًا مظلوم واقع شده 
و  خوب  نوازندگان  هنر  از  مهمی  بخش  که  صورتی  در 
دستهای  که  است  نهفته  خوبی  ساز  در  دست،  چیره 
که  همانطور  و  آفریده،  را  آن  ساز  سازنده  هنرمند 
و  مشتاق  جماعت  به  شورآفرین  و  هنرمند  نوازنده 
عالقمند معرفی می شود، باید سازندگان چیره دست 
و توانای ساز نیز از شهرت و ناموری بهره مند گردند.» 
متوفی  و  ه.ش.   ۱۲۸۰ )متولد   » نوحی  حسین  محمد 
به سال ۱۳۷۸ ه.ش. ( در تولید آثار چوبی بسیار ماهر 
بود و در ساخت ساز از جمله تار، سنتور و ویلن تبحر 
داشت و تاری که وی می ساخت در تمام ایران شهرت 

داشت.
از دیگر هنرمندان سازنده  نیز   » مرحوم » احمد فغان 

ساز کرمان بوده است.
استاد » حسین مسعود « از بهترین سازندگان ساز در 
تبحر  سازها  انواع  درنوازندگی  که  باشند  می  کرمان 
موسیقی  سازی  ساز  هنر  با  گام  به  گام   « کتاب  دارند، 
ایران « که درحال چاپ است مشتمل بر تجربیات ۶۰ 

ساله وی در هنر ساز سازی است.
ایشان ۱۴ عدد از بهترین سازهای ساخت دست خود 
کرمان  فرهنگی  میراث  به  را  ساز  ساخت  تجهیزات  و 
اهداء نموده که در » باغ موزه هرندی « در موزه ای به 

نام استاد نگهداری می شوند.
گلیم بافی

گلیم شیریکی پیچ:
و  عشایر  بافندگان  که  است  نامی  پیچ«  »شیریکی 
در  اند.  گذاشته  گلیم  از  نوعی  بر  کرمان  روستایی 
سوزنی  گلیم  به  بیشتر  پیچ  شیریکی  بومی  اصطالح 

معروف است.
نام شیریکی پیچ به قولی از شریکی پیچیدن دو تار با 
هم و به نقل قول دیگری از شریکی کار کردن دو یا چند 

بافنده آمده است.
پود   ، خامه  )تار(  چله  از  پیچ  شیریکی  بافت  برای 
کلفت و در برخی مناطق پود نازک استفاده می شود. 
الیاف  شیریکی پیچ گلیمی تمام پشمی است که کلیه 
اعم از چله ، خامه، پود پشمی هستند. بافت این نوع 

گلیم به اندازه قالی مشکل و وقت گیر است.
وسیله بافت دار گلیم بافی افقی ویا عمودی است. گره 
زدن در شیریکی پیچ بر دو نوع است: گره متن و گره 

آب دوزی.
پس از اتمام گره زنی هر ردیف پودگذاری انجام و بین 
پود و گره ها درگیری ایجاد می شود. نقوش شیریکی 
هندسی  محدوده  از  خود  خاص  امکانات  بنابر  پیچ 
ترکیب  از  را  هماهنگی  و  توازن  گاه  و  رود  می  باالتر 

نقوش غیرمتقارن بدست می آورد.
اساس کار بافندگان شیریکی پیچ »دار« است که شامل 
دو تیر چوبی یا فلزی موازی با هم است و دو تیر دیگر 

بطور عمودی به ابتدا و انتهای آن متصل شده و روی 
و  آورند  می  وجود  به  شکل  مستطیل  چهارچوبی  هم 
در  زنند.  می  دور  را  دار  زیر  و  دار  سر  قسمت  ها  چله 
میان چله ها و عمود بر آنها دو چوب یکی به نام »ُگرد« 
و دیگری بنام »پس گرد« قرار می گیرند. قیچی ، چاقو 

و دفتین از دیگر ابزار بافت است.
در منطقه بافت و توابع آن از شاخ حیوان برای پس و 
پیش کشیدن گرد استفاده می شود و البته شایان ذکر 
است استفاده از شاخ در دارهای افقی رایج می باشد. 
)جهت  نازك  بسیار  نخ  از  پیچ  شیریکی  گلیم  بافت  در 
و  گلیم  بافت  گلیم( پشم)برای  نازك  پود  برای  استفاده 
گلیم(  )بافت  ابریشم  و  ، کرک  کلفت(  پود  و  چله کشی 
استفاده می شود. شیریکی پیچ گلیم تمام پشم است. 
شود.  می  استفاده  خامه  و  تاروپود  برای  پشم  نخ  از 
پشمی  نخ  کنار  در  رنگی  ابریشم  نخهای  از  نیز  گاهی 

برای خامه استفاده می شود.
از نوع »پودگذاری« است و چون نحوه  این گلیم  بافت 
پیچش خامه به دور تار در گلیم شیریکی گره هایی که 

در بافت شیریکی پیچ رایج است ، عبارتند از:
۱( گره متن: گره متن پود از زیر دو تار بیرون آورده می 
شود سپس از روی آنها گذشته و به همین ترتیب از زیر 

و روی تارهای دیگر هم می گذرد.
تار  دو  روی  از  پود  گره  نوع  این  در  دوزی:  آب  گره   )۲
مجددًا  و  شود  می  برگردانده  تار  دو  زیر  از  کرده  عبور 
از زیر و روی همان دو تار عبور می کند. پس از سفت 
می  برده  گلیم  پشت  به  اضافی  قسمتهای  گره  شدن 
شود. این گره نسبت به گره متن از ضخامت بیشتری 
تار  نخهای  دور  به  بار  دو  پود  زیرا  است.  برخوردار 
از  گاه  گره  ایجاد  و  پودپیچی  عمل  شود.  می  پیچیده 

سمت راست و گاه از سمت چپ صورت می گیرد.
که  است  رج  به  رج  پیچ  شیریکی  گلیم  در  بافت  شیوه 
بعد از اتمام هر رج عمل پودگذاری توسط پودی نازک 
در  تاثیری  قالی  پود  پود همانند  این  گیرد.  می  انجام 
به وجود آمدن نقوش گلیم ندارد وتنها باعث استحکام 
و مانع از تداخل گره های هر رج می شود. در بافت و 

توابع آن ، این گلیم به صورت دو پود بافته می شود.
پس از اتمام بافت گلیم نوبت به عملیات تکمیلی می 

رسد که این مراحل عبارتند از:
۱( سوزاندن نخهای اضافی پشت گلیم

۲( سوزاندن پرزهای اضافی سطح گلیم
۳( شستشوی گلیم

که  است  ضروری  زمانی  عمل  )این  کردن  دارکشی   )۴
گلیم پس از بافت حالت اعوجاج داشته باشد(

۵( اتوبخار دادن
در این گلیم ، رنگها هر کدام فلسفه خاص خود را دارند 
براساس  و  نمادی است  رنگی دارای یک مفهوم  و هر 
برای  اند.  شده  انتخاب   ، خاص  فرهنگ  و  اعتقادات 

زمینه شیریکی پیچ اغلب از رنگ سفید ، قرمز ، شیری 
رنگهای   ، اصلی  رنگهای  بر  عالوه  کنند.  می  استفاده 
 ، نخودی  از:  عبارتند  قسمت  این  در  دیگر  مصرفی 
هم  نقوش  ایجاد  برای  ای.  فیروزه  آبی  و  ای  سرمه 
 ، سبز   ، زرد  سفید،  الکی،  قرمز   ، مشکی  رنگهای  از 
پسته   ، نارنجی   ، ای  فیروزه  آبی   ، ای  قهوه   ، یشمی 
 ، ای(  )ترمه  شتری   ، حنایی   ، مسی   ، دارچینی  ای، 

سورمه ای، کرم و .... استفاده می شود.
 در این گلیم ، رنگها هر کدام فلسفه خاص خود را دارند 
براساس  و  نمادی است  رنگی دارای یک مفهوم  و هر 
برای  اند.  شده  انتخاب   ، خاص  فرهنگ  و  اعتقادات 
زمینه شیریکی پیچ اغلب از رنگ سفید ، قرمز ، شیری 
رنگهای   ، اصلی  رنگهای  بر  عالوه  کنند.  می  استفاده 
 ، نخودی  از:  عبارتند  قسمت  این  در  دیگر  مصرفی 
هم  نقوش  ایجاد  برای  ای.  فیروزه  آبی  و  ای  سرمه 
 ، سبز   ، زرد  سفید،  الکی،  قرمز   ، مشکی  رنگهای  از 
پسته   ، نارنجی   ، ای  فیروزه  آبی   ، ای  قهوه   ، یشمی 
ای ، دارچینی ، مسی ، حنایی ، شتری )ترمه ای( ، 

سورمه ای، کرم و .... استفاده می شود.
نقش:

در میان صدها گلیم به ندرت می توان چند گلیم را پیدا 
کرد که شبیه به یکدیگر باشند زیرا بافت آنها براساس 
حیوانی  نقوش  است.  نبوده  آماده  بیش  از  طرحی 
تکمیلی  نقوش  و  اشیاء  نقوش   ، انسانی  گیاهی،   ،
دارد.  کاربرد  پیچ  شیریکی  گلیم  در  جاپرکن(  )نقوش 
گلیم استفاده  نوع  این  نقوشی است که در  از  نیز  ترنج 
دارد. از نقوشی که شباهت کلی به ترنج دارد و در این 
گلیم استفاده می شود.نقش »بابابیگی« و گل »موسی 
خانی« است. دیگر نقوش گلیم شیریکی پیچ عبارتند 

از: نقشه بوته شاهی ، گل شول ، نقش محرمات.
آجیده دوزی:

آجیده : بخیه دوزی - سوزن دوزی
از  یکی  دوزی  پنبه  یا  دوزی  الیه  یا  دوزی  آجیده 
ایرانی است که ریشه عمیقی در هنرهای  رودوزیهای 
سنتی ایران دارد و قدیمی ترین مدرکی که پیرامون آن 
داریم به زمان هخامنشیان مربوط می شود. در دوره 
است.  داشته  رواج  هنر  این  نیز  وساسانیان  اشکانیان 
دوره  در  مدعاست.  این  بر  گواه  دوره  این  حجاریهای 
اسالمی تادوره صفوی این دوخت مانند سایر دوختها 
مختلف  بصورتهای  و  بوده  برخوردار  نسبی  رواج  از 
صفوی  دوره  اما  شده  می  مصرف  و  تولید  کاربردی 
سیاحتنامه  در  شاردن  باشد.  می  هنر  این  اوج  دوره 
برای  پنبه دوزی  از  ایرانیان  استفاده  به  اشاراتی  خود 
عصر  ایران  در  زمستانی  لباسهای  ساختن  ضخیمتر 

صفوی کرده است.
 ، شود  می  ایرانی  دوزیهای  الیه  زیبایی  باعث  آنچه 
دو  دوزی  پنبه  در  زیرا  است.  نقوش  های  برجستگی 

موارد  ویا  واتین   ، نازک  خیلی  پنبه  از  ای  الیه   ، الیه 
مشابه دیگر در بین آستر و رویه قرار می گیرد.

 ، قاجاریه   ، افشاریه   ، زندیه   ، صفویه  دوره  در 
قلمکار  پارچه   ، رویه  برای   ، دوز  آجیده  هنرمندان 
به شکل خاصی بخیه دوزی  را  انتخاب و آن  ریزنقش 

می نمودند.
از این نوع دوخت بیشتر برای تزئین روبالشی ، البسه 
 ، سوزنی   ، بقچه   ، کاله  شب  و  درویشی  های  کاله   ،
بعضی  و  ، شنل  روکرسی   ، روتختی  روانداز،  سجاده، 
پارچه  آید.  می  عمل  به  استفاده  آشپزخانه  وسایل  از 
مصرفی بیشتر ابریشمی ، نخی ، پنبه ای ، مخملی ، 
تلفیقی  های  پارچه  و  اطلسی   ، تافته   ، کتان   ، ساتن 
از نوع و جنسهای مختلف می باشد. از نقوش رایج در 
این هنر می توان به نقوش هندسی ، گل و مرغ ، گل 
بته ای ، طره ای لچکی ، شمسه ای و اسلیمی اشاره 

نمود.
از مراکز اصلی  استانهای کرمان و خراسان  در گذشته 
این نوع رودوزی بوده است. و در حال حاضر در ماهان 
نوعی کاله درویشی تولید می گردد که آن را پنبه دوزی 
نموده و بر روی آن با خطوط موازی ظریف ، نقشهای 

برجسته ای به وجود می آورند.
گبردوزی )زرتشتی دوزی (:

نامش  از  که  همانگونه   ، دوزی  زرتشتی  یا  گبردوزی 
باشد و  ایران می  با زرتشتیان  پیداست هنری مرتبط 

توسط زرتشتیان ابداع گردیده است.
تولد  از  پس  کمی  زرتشتیان  که  بود  رسم  گذشته  در 
فرزند دختر ، کار دوختن جامه عروسی او را آغاز می 
کردند. طی چند سال جامه عروس با گلدوزیهای زیبا 
به پایان می رسید و به یک اثر هنری جالب مبدل می 
شد که در حال حاضر هنوز نزد زرتشتیان یزد و کرمان 
رواج دارد. گبردوزی معمواًل با نخ ابریشمی الوان روی 
پارچه های ریزبافت انجام می شود و نگاره های رایج را 
بیشتر تصاویر درخت ، طاووس ، گل ، نقوش هندسی 
و محرمات تشکیل می دهد. نقوشی که با ابریشم الوان 
دوخته می شود به قدری ظریف است که بخیه های آن 

را فقط با ذره بین می توان دید.
از  نازکی  نوارهای  با  را  شده  گبردوزی  شلوارهای  پای 
پارچه های مختلف رنگی می دوزند. نقوش گل روی 
دوخته  ابریشم  با  ظریف  خیلی  صورت  به  نوارها  این 
های  تکه  طورمتناوب  به  آنها  کنار  در  است.  شده 
دوخته  روشن  گلدار  چیت  یا  ابریشم  پارچه  رنگارنگ 

شده است.
لبه شلوار گبردوزی شده که دارای پهنای زیادی است، 
در قسمت زانو جمع شده و مانند بادکنکی به نظر می 
ساقه   ، ترکیبی  دوختهای  با  بیشتر  گبردوزی  آید. 
دوزی ، توپردوزی ، دندان موشی و زنجیره دوزی می 

باشد.

نوشتاری درباره صنایع دستی و آثار چوبی تزیینی کرمان

گهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9800460 آ
تاسیساتی  و  ساختمانی  و  راهسازی  شرکت  به  وسیله  بدین 
پتک راه کویر به شناسه ملی 10630128759 بدهکار پرونده 
کالسه 9800460 که برابر گزارش مامور ابالغ شناخته نگردیده اید ابالغ 
می گردد که برابر قرارداد 883400001 بانکی  بین شما و بانک تجارت 
مبلغ 7/407/550/792 ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت 
وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی 
اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 
18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ 
انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت 
در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات 

اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
619 م/الف

کیا  کرمان - علیرضا محمدی  رئیس اداره اجرای اسناد رسمی 

گهی مزایده مال منقول نوبت دوم  آ
دایره مزایده اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان در نظر 
اجرای  سوم  شعبه  کالسه 970625  پرونده  خصوص  در  دارد 

احکام حقوقی کرمان تعدادی چرخ خیاطی به شرح زیر: 
1- چرخ خیاطی راسته دوز ژوکی 2 دستگاه جمعا به مبلغ 21/000/000 

ریال 
2- چرخ خیاطی کمرکش صنعتی 1 دستگاه به مبلغ 33/000/000 ریال 

3- چرخ خیاطی سان سیر 1 دستگاه به مبلغ 9/000/000 ریال 
4- چرخ خیاطی دکمه زن صنعتی 1 دستگاه به مبلغ 33/000/000 ریال 

5- چرخ خیاطی دکمه زن صنعتی 1 دستگاه به مبلغ 57/000/000 ریال 
6- دستگاه فیوزینگ 1 دستگاه به مبلغ 50/000/000 ریال 

متعلق به آقای حسن رحمانی جمع کل اموال به مبلغ )203/000/000 
ریال( توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است را از طریق 
مزایده بفروش برساند جلسه مزایده برای روز دوشنبه مورخ 98/04/31 
های  مزایده  اتاق  محل  در  دادسرا  نماینده  حضور  با  صبح   11 ساعت 
کسانیکه  لذا  گردد  می  برگزار  کرمان  دادگستری  حقوقی  احکام  اجرای 
تمایل به شرکت در جلسه مزایده دارند می توانند تا 5 روز قبل از تاریخ 
برگزاری مزایده از اموال مذکور ردیف شماره 1 تا 6 واقع کرمان ـ خیابان 
سربازـ  ک 35 - غربی 10 کوچه بازدید نمایند و پیشنهاد خود را به انضمام 
10 درصد مبلغ کارشناسی به مبلغ 20/300/000 ریال با شناسه واریز 
به حساب شماره 2171293951000 سپرده   94341050064801297
از  تا قبل  بانک ملی واریز و در پاکت درب بسته  نزد  دادگستری کرمان 
برگزاری جلسه مزایده به اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان تحویل 
نمایند و برنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین قیمت را پیشنهاد داده 
نفع  به  برنده مزایده 10 درصد مبلغ واریزی  انصراف  باشد و در صورت 
دولت ضبط خواهد شد برنده مزایده بایستی نسبت به واریز مابه التفاوت 

مبلغ کارشناسی در روز مزایده اقدام نمایند. 
282 م/الف

کرمان - شیروانی  دادورز مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری 

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
 3986 از  فرعی   107 پالک  کارگاه  یکباب  ششدانگ  چون 
به  مترمربع  مساحت 540  به  کرمان   2 بخش  در  واقع  اصلی 

تقاضای  مورد  فرهنگ  خیابان  به  نرسیده  ادیب  خیابان  کرمان  آدرس 
آقای حامد رشیدی زاده کرمانی می باشد. تاکنون تحدید 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 10385- 98/4/31 بدین 
از  تحدیدی  عملیات  و  منتشر  اختصاصی  حدود  تحدید  آگهی  وسیله 
ساعت 8 صبح روز  98/5/22 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 
از تنظیم صورتمجلس تحدیدی  ثبت حداکثر ظرف مدت 30 روز پس 
از  نماید و ظرف مدت یک ماه  اعالم  اداره  این  به  کتبا  را  اعتراض خود 
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: 98/5/1
624 م/الف

کرمان  ک منطقه 2  محمود مهدی زاده -  رئیس ثبت اسناد و امال

گهی  فقدان سند مالکیت  آ
شماره  اکبر  فرزند  بشتام  کبری  خانم  اینکه  به  نظر  احتراما 
ملی  شماره  دارای   1329/04/01 تولد  تاریخ   6 شناسنامه 
به  اصلی  مالکیت  سند  موضوع  مشاع  دانگ  سه  مالک   3179480823

شماره چاپی 201589 سری ب سال 90 که در صفحه 198دفتر امالک 
جلد 178 ذیل شماره 42925 ثبت گردیده و ورثه مرحوم آقای احمدرضا 
فالح الله زاری فرزند حسین شماره شناسنامه 1 تاریخ تولد 1364 دارای 
چاپی  بشماره  اصلی  مالکیت  سند  موضوع   2992789860 ملی  شماره 
201590 سری ب سال 90 که در صفحه 305 دفتر امالک جلد 83 ذیل 
شماره 8781 ثبت گردیده به عنوان مالک سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک 1556 فرعی از 3968 اصلی بخش 2 کرمان رهنی شماره 10846 
مورخ 1391/10/06 که به نفع موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج )ع(  
به مبلغ 959200000 به مدت 8 ثبت شده رهنی شماره 10846 مورخ 
حوزه  )ع(  الحجج  ثامن  اعتبار  مالی  موسسه  نفع  به  که   1391/10/06
ضمن  گردیده  تسلیم  و  صادر   8 مدت  به   959200000 مبلغ  به  کرمان 
سند  است  مدعی  شده  امضا  تصدیق  محلی  استشهاد  برگ  دو  تسلیم 
مالکیت پالک مزبور به علت جابجایی مفقود و در خواست سند مالکیت 
المثنی نموده لذا باستناد اصالح تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا 
چانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر با وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره 
ثبت شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 
از مدت  این صورت پس  نمایند در غیر  یا سند معامله تسلیم  مالکیت 
تاریخ  شد.  خواهد  اقدام  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  مذکور 

انتشار: 98/5/2
622 م/الف

کرمان  ک منطقه 2  محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امال

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت مهندسین مشاور طرح عرش به 
شماره ثبت 4518 و شناسه ملی 10630119400 دعوت می شود در مجمع 
عمومی به صورت فوق العاده که در ساعت 10 صبح روز 1398/05/10 در 
ایرانیان  بلوار فردوسی کوچه شماره 2 ساختمان  محل شرکت واقع در 
واحد 10 کدپستی 7613655845 تلفن 03432225901 برگزار می شود، 

شرکت نمایند.
دستور جلسه: 

1- انتخاب اعضای هیأت مدیره   2- انتخاب بازرسین  3- انتخاب روزنامه 
کثیراالنتشار  4- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال 97

رئیس هیات مدیره 

آگهی دعوت سهامداران شرکت مهندسین مشاور 
طرح عرش سهامی خاص به شماره ثبت 4518 

و شناسه ملی 10630119400 جهت تشکیل مجمع 
عمومی عادی به صورت فوق العاده 

قلیان؛
نقطه شروع اعتیاد !



ششسه شنبه 1 مردادماه 20/1398 ذی القعده 1440/ 23 جوالی 2019/سال بیست و چهارم شماره 3035
ایران و جهان

عجیب ترین اعتیاد های 
جهان که با شنیدنش هم دود از 

سرتان بلند می  شود
 

سیگار  از  دارند؛  اعتیاد  چیزی  به  زمین  کره  روی  آدم ها  اغلب   
اعتیاد های  تا  گرفته  است  اعتیاد  رایج ترین  و  ساده ترین  که 
اعتیاد های  عجیب ترین  از  برخی  عجیب تر.  البته،  و  شدیدتر 
ما  با  نوشته ایم.  برایتان  زیر  در  را  جهان  کنار  و  گوشه  در  مردم 

همراه باشید.

اعتیاد به خوردن شیشه
شیشه  می توان  چطور  شده!  خارج  سرتان  از  دود  االن  احتماال   
خورد؟ شیشه های تیز برنده هستند و حتی دست هم نمی توان 

به آن ها زد چه برسد به خوردن، بلعیدن و وارد شدن به معده!
اما باید بدانید شیشه خوردن، اعتیاد چندان نادری هم نیست و 

)Hyalophagia( حتی نام علمی نیز دارد: هایالوِفجیا
گفته می شود این اعتیاد با هدف جلب توجه شکل می گیرد، اما 
برای کسانی که این کار را انجام می دهند واقعا خطرناک است و 
تصمیم  کسی  اینکه  باشد.  داشته  دنبال  به  جراحاتی  می تواند 
بگیرد برای دیده و مطرح شدِن نامش در جهان به خوردن المپ و 
شیشه روی بیاورد در نوع خود عجیب است چه برسد به خوردن 

چنین شیء خطرناکی!
اعتیاد به پیرسینگ

مردم فقط به واسطه جراحی های زیبایی و تتو به دنبال تغییر 
که  است  کار هایی  دیگر  از  نیز  پیرسینگ  نیستند؛  خود  ظاهر 
مساله  این  می دهند.  انجام  تغییر  ایجاد  برای  مردم  از  بسیاری 
به  می شود،  زیاده روی  کار  این  در  وقتی  اما  است.  عادی  کامال 
در  بدانید  باید  می شود.  شناخته  اختالل  یک  و  اعتیاد  عنوان 
صورت  به  را  خود  بدن  مختلف  اعضای  که  هستند  کسانی  دنیا 
کامال افراطی پیرسینگ می کنند و این نشان دهنده اعتیادشان 

به این کار است.
اعتیاد به کشیدن و کندن مو ها

موکنی  اختالل  نام  با  را  مو ها  کندن  و  کشیدن   
برای  بیمارگونه  اقدامی  )trichotillomania( هم می شناسند 
دارند  اعتیادی  چنین  که  کسانی  است.  خود  موی  مکرر  کندن 
گاهی در شرایطی قرار می گیرند که کنترلی روی خود ندارند و در 
آن لحظه تنها کاری که می خواهند انجام دهند، کندن موهاست. 
البته این اختالل فقط به کندن موی سر محدود نمی شود و هر 
جای بدن که مو داشته باشد ممکن است هدف بیمار قرار بگیرد؛ 

از مژه و ابرو گرفته تا مو های پا و دست.
و  سراسیمه  مضطرب،  اغلب  دارند  اعتیادی  چنین  که  افرادی 
و  گذاشته  در دهان  را  آن  موها،  کندن  از  و پس  عصبی هستند 
در  مو  متراکم  توده های  به  است  ممکن  مو  بلعیدن  می جوند. 
معده همراه با کم خونی متعاقب آن، شکم درد، هماتز )استفراغ 
خون( تهوع و استفراغ، انسداد روده، و حتی عمل سوراخ کردن 
منجر شود. شیوع این اعتیاد در بزرگساالن بین یک تا دو درصد 
و  ناراحتی  بروز  سبب  موکنی  بدانید  باید  است.  شده  برآورد 
دیگر  زمینه های مهم  یا  اجتماعی، شغلی،  در عملکرد  اختالل 

در شخص می شود.
اعتیاد به خوردن خاک و گچ و رنگ

 )Pica( هرزه خواری هم نوعی اختالل پزشکی است و با نام پایکا 
هر  هستند  مبتال  پایکا  اعتیاد  به  که  افرادی  می شود.  شناخته 
از  یکی  ِگل والی  خوردن  می خورند.  بیاید  دستشان  که  ماده ای 
نمونه های بارز و رایج هرزه خواری است که در برخی از فرهنگ ها 
نیز رواج دارد. وقتی خوردن خاک بیش از حد و به صورت مکرر 
باشد، یک اعتیاد و اختالل محسوب می شود. بد نیست بدانید 
هرزه خواری یا پایکا به خوردن مواد بدون ارزش غذایی همچون 
خاک، گچ، یخ و رنگ گفته می شود که حداقل به مدت یک ماه 
این اختالل دالیل مختلفی می تواند داشته  باشد.  ادامه داشته 
باشد، از جمله می توان به کم خونی فقر آهن، اختالالت روانی و 

کمبود روی اشاره کرد.
مایع  و  لباسشویی  ماشین  پودر  صابون،  خوردن  به  اعتیاد 

ظرفشویی
 خوردن مواد شوینده و بهداشتی بسیار عجیب و غیرقابل درک 
نادر هم نیست. شمار کسانی که  بدانید چندان  باید  اما  است، 
چنین اعتیاد عجیبی دارند کم نیست. این اعتیاد را نیز می توان 
زیرمجموعه هرزه خواری دانست. شاید گاز زدن صابون های جامد 
موجب مرگ شما نشود، اما بدون شک اوضاع معده و روده تان را 
خراب خواهند کرد. البته گفتنی است که چندین مورد مرگ در 

اثر خوردن پودر شوینده لباس در دنیا ثبت شده است.
اعتیاد به مکیدن انگشت شست

 این فقط یک فعالیت عادی در میان نوزادان، خردسال و کودکان 
در  حتی  جهان  کنار  و  گوشه  در  افراد  از  بعضی  بلکه  نیست، 
بزرگسالی نیز این حرکت را به صورت مکرر تکرار می کنند. این 
اعتیاد نه تنها موجب شرمساری و خجالت است، بلکه مشکالت 
دهان و دندان، پینه بستن پوست و بیماری نیز بدنبال دارد. اگر 
به مکیدن انگشت شست دست خود اعتیاد دارید، حداقل قبل 
تمیز  ناخن هایتان  و  انگشت  که  شوید  مطمئن  کاری  چنین  از 

هستند.
اعتیاد به خوردن و نوشیدن مواد قندی

دانشمندان  اما  می رسد،  نظر  به  خوشمزه  بااینکه  اعتیاد  این 
اعتقاد دارند که از اعتیاد به مواد مخدر می تواند بدتر باشد.

خوراکی  مواد  همه  در  تقریبا  شکر  و  قند  که  است  این  واقعیت 
از  بیش  مصرف  اما  کرد.  دوری  آن  از  نمی توان  و  است  موجود 
اندازه این ماده می تواند به شکل اعتیاد خودنمایی کند. وقتی 
و  قندی  آب میوه های  شکالت ها،  شیرینی ها،  انواع  خوردن  با 
برای  همیشه  و  می دهد  دست  شما  به  سرخوشی  احساس   …
خوردن این خوراکی ها ولع دارید، یعنی احتماال به مصرف قند و 

شکر اعتیاد پیدا کرده اید.

ظریف : 
کره با کشورهای خلیج فارس هستیم در هر زمانی آماده مذا

عربستان:  
آماده تعامل دیپلماتیک با ایران هستیم

برق جان پسر ۶ ساله را در جشن عروسی گرفت

محمد جواد ظریف با اشاره به حضور غیرقانونی 
آمریکایی   .: گفت  فارس  خلیج  منطقه  در  آمریکا 
این  آمدند؛  ما  منطقه  به  دورتر  مایل   ۶۰۰۰ از  ها 

تحریک آمیز نیست؟!
جمهوری  خارجه  امور  ،وزیر  ایسنا  گزارش  به 
و  نیویورک  به  خود  سفر  جریان  در  ایران  اسالمی 
خبرنگار  با  جهانی  معتبر  های  رسانه  با  مصاحبه 

»PBS«  آمریکا نیز گفت و گو کرد .
غیر   حضور  به  اشاره  با  مصاحبه  این  در  ظریف   

ادعاهای  و  فارس  خلیج  منطقه  در  آمریکا  قانونی 
اقدامات  انجام  بر  مبنی  ترامپ   دولت  مقامات 
گفت  منطقه،  این  در  ایران  سوی  از  آمیز  تحریک 
منطقه  در  ما  است؟!  آمیز  تحریک  ایران  اقدامات 
خودمان هستیم. آمریکایی ها از ۶۰۰۰ مایل دورتر 

به منطقه ما آمدند؛ این تحریک آمیز نیست؟!
به  اشاره  با  مصاحبه  این  از  دیگر  بخشی  در  وی   
المللی  بین  توافقات  از  بسیاری  از  آمریکا  خروج 
کرد  خاطرنشان  ترامپ  دولت  در  برجام  جمله  از 

انتخابات،  بجای  آمریکا  در   ۲۰۱۶ سال  در  مگر    :
انقالب شده که زیر همه توافقات دولت های قبلی 

زده اند؟!
 وی افزود :  این سیاست که آنچه مال من است، 
مذاکره  قابل  شماست  مال  آنچه  و  است  من  مال 

است، جواب نمی دهد.
منتشر  اخبار  از  برخی  مورد  در  همچنین  ظریف 
نمایندگان  از  برخی  دیدار  احتمال  بر  مبنی  شده 
کرد  اظهار  نیز  نیویورک  در  وی  با  آمریکا  کنگره 

از  آمریکا  کنگره  نمایندگان  با  معموال  من    :
نه  آمریکا  مردم  نمایندگان  عنوان  به  حزبی  هر 
درخواست  به  البته  و  کسی  فرستاده  عنوان  به 

خودشان دیدار می کنم.
وی همچنین با بیان این که  آماده ایم با مقامات 
و  دیدار  زمانی  هر  در  فارس  خلیج  کشورهای 
گفت وگو کنیم، تاکید کرد :  حزب اهلل یک گروه مهم 
در لبنان است که در دولت، مجلس و جامعه این 

کشور حضور فعال دارد و نیرویی ثبات ساز است.

با  متحد  ملل  سازمان  در  عربستان  دائم  نماینده 
نیست،  ایران  با  جنگ  دنبال  به  کشور  این  اینکه  بیان 
است.   ایران  با  دیپلماتیک  تعامل  آماده  ریاض  گفت: 
»البعثه«،  سعودی  روزنامه  از  نقل  به  مهر  گزارش   به 

»عبداهلل المعلمی« نماینده دائم عربستان در سازمان ملل 
دنبال  به  سعودی  عربستان  گفت:  سخنانی  در  متحد 
نیست.  آن،  خارج  در  نه  و  یمن  در  نه  ایران،  با  جنگ 
بر اساس این گزارش، وی تصریح کرد: در حال حاضر 

وی  است.  ایران  با  دیپلماتیک  تعامل  آماده  عربستان 
زمینه  یک  نیازمند  ایران  با  دیپلماتیک  تعامل  گفت: 
سخنان  از  دیگری  بخش  در  المعلمی  است.  مشترک 
بحران یمن  که  کرد: وقت آن رسیده است  تأکید  خود 

علیه  نیز  را  ادعاهایی  وی  حال،  این  با  یابد.  پایان 
ضمن  و  کرد  مطرح  یمن  مردمی  کمیته های  و  ارتش 
به  پایبندی شان  خواستار  آنها  کردن  توصیف  اشغالگر 

قطعنامه های سازمان ملل شد!

جانشین پلیس پیشگیری پایتخت از مرگ پسر 
۶ ساله ای در جشن عروسی خبر داد.

خبرنگاران  باشگاه  اجتماعی  گروه  گزارش  به 
پلیس  جانشین  موقوفه ای  سرهنگ  جوان، 
پیشگیری پایتخت اظهار کرد: حسب اعالم مرکز 
۱۱۰ مبنی بر فوت کودکی در  فوریت های پلیسی 
به  مرزداران   ۱۳۹ کالنتری  ماموران  تاالری  باغ 

محل اعزام شدند.

گردید  مشخص  اولیه  تحقیقات  در  افزود:  وی 
کودک ۶ ساله ای که تک فرزند خانواده بوده همراه 
در  شرکت  برای  استان ها  از  یکی  از  والدینش 
بود  آمده  به محل  مراسم عروسی دختر عمویش 
و ساعت پایانی مراسم در حالی که پدر و مادرش 
داخل سالن بودند به اتفاق کودکان دیگر در حال 
تنهایی  به  که دقایقی  بود  بازی کردن در محوطه 
نمای وسط  بر عرض آب  که  آهنی رفت  پل  روی 

مصنوعی  چمن  با  که  پل  روی  و  داشت  قرار  باغ 
وجود  نیز  برقی  سیم های  بود  شده  پوشانده 

داشت.
این مقام انتظامی افزود: به نظر می رسد قسمتی 
از سیم اتصالی داشت که پای کودک با آن برخورد 
و منجر به برق گرفتگی او شد که به داخل آب نما 
پرتابش کرد که در همان محل جانش را از دست 

داد.

تایید  با  داد:  ادامه  پیشگیری  پلیس  جانشین 
به  موضوع  اورژانس،  عوامل  توسط  کودک  فوت 
نظر مقام محترم قضایی رسید که مسئوالن تاالر 
برای تحقیقات به کالنتری منتقل شدند و پرونده 

تحت رسیدگی است.
شرایطی  هر  در  والدین  کرد:  تاکید  پایان  در  وی 
تا  باشند  داشته  خود  کودکان  از  الزم  مراقبت 

شاهد چنین اتفاقات تلخی نباشیم.

نیروی دریایی آمریکا با صدور بیانیه ای اعالم کرد که 
یکی از ملوانان ناو هواپیمابر یو. اس. اس. آبراهام 
عملیات  و  شده  ناپدید  فارس  خلیج  در  لینکلن 

جستجو برای یافتن وی در جریان است.
تلویزیونی  شبکه  خبری  تارنمای  ایرنا،  گزارش  به   
ناوگان  بیانیه  از  نقل  به  گزارشی  در  ان  ان  سی 
حال  در  که  نوشت  آمریکا  دریایی  نیروی  پنجم 
حاضر چهار کشتی از آمریکا، اسپانیا و پاکستان در 
عرب  دریای  در  شده  مفقود  ملوان  جستجوی  حال 

هستند.
نام این ملوان منطبق با سیاست های نیروی دریایی 

آمریکا، منتشر نشده است.
ملوان  شدن  مفقود  علت  به  ان  ان  سی  گزارش  در 

آمریکایی اشاره نشده است.
آمریکا چندی پیش با هدف تنش آفرینی در خلیج 
فارس، ناو هواپیمابر یو. اس. اس. آبراهام لینکلن 

را به منطقه اعزام کرد.
از  نیروی دریایی آمریکا  ناو،  این  از استقرار  تا قبل 
اوایل ماه آوریل )اواسط فروردین ماه( زمانی که ناو 
منطقه  این  استنیس«  سی.  جان  اس.  اس.  »یو. 
ناو  را به مقصد مدیترانه ترک کرد، در خلیج فارس 

هواپیمابر نداشت.

بعیدی مفردنیا گفت: گمرک جمهوری اسالمی 
مواد  قاچاق  با  مبارزه  در  گذشته  سال  ایران 

مخدر رتبه اول جهان را کسب کرد.
امور  و  برنامه ریزی  معاون  مفردنیا  بعیدی  علی 
بر تجارت  ایران گفت: نظارت  بین الملل گمرک 
فرا مرزی وظیفه گمرک است اما همین نظارت 
از یک طرف کنترل  ۲ جنبه کاماًل متضاد دارد. 
انتظار  مرزی،  فرا  تجارت  بر  کافی  نظارت  و 
به حق از سازمانی مانند گمرک است. در واقع در 
و  مالیات  جمع آوری  گمرک  وظیفه  حاضر  حال 
عوارض گمرکی نیست بلکه صیانت از حق مردم 

است.
گمرک  بین الملل  امور  و  برنامه ریزی  معاون 
تمام  اساسی  تکلیف  نظارت  داد:  ادامه  ایران 
نظر  این  از  تنها  اگر  اما  است،  دنیا  گمرک های 
و واحد های  کنیم تجارت داخلی  نگاه  به گمرک 
تولیدی از رونق می افتد؛ بنابراین روان سازی و 
ارائه تسهیالت در عرصه تجارت جنبه دیگری از 

این وظایف است.
و  می شود  کنترل  شامل  نظارت  کرد:  بیان  وی 
که  نظارتی  با  را  آن  باید  چطور  اینست  سوال 
دنیا  کنیم.  جمع  است  تسهیالت  ارائه  شامل 

برای این امر راهکار دارد و ما نیز جزو کشور های 
پنجره  دنیا  هستیم.  حوزه  این  در  پیشرفته 
واحد تجارت فرا مرزی را مطرح می کند که هنر 
اینکه  و  است  مدیران  هنر  بلکه  نیست  تکنیکی 

بین سازمان های درگیر هماهنگی ایجاد شود.
بعیدی مفردنیا بیان کرد: هم اکنون در ترخیص 
رعایت  را  کنوانسیون   ۱۵ و  قانون   ۴۵ کاال 
قانون   ۴ دنیا  استاندارد  که  حالی  در  می کنیم، 
است. وی تصریح کرد: ۲۵ سازمان کشور به طور 
مستقیم در امر تجارت فرا مرزی درگیر هستند 
و اگر هرکدام در سیستم خود دچار کندی شوند، 

قطعی و کندی در گمرک اتفاق می افتد.
معاون برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک ایران 
سیاست های  اجرای  در  گمرک  اینکه  بیان  با 
اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری رتبه 
است،  کرده  کسب  سازمان ها  بین  در  را  نخست 
حوزه  در  ایران  گمرک  گذشته  سال  کرد:  اضافه 
خدمات الکترونیک در کشور اول شد. همچنین 
بین المللی گمرک جمهوری اسالمی  ارزیابی  در 
ایران سال گذشته در مبارزه با قاچاق کاال رتبه 
اول  رتبه  مواد مخدر  قاچاق  با  مبارزه  در  و  دوم 

جهان را کسب کرد.

به  شدن  تبدیل  برای  ساله   42 زن  یک 
مالنیا ترامپ حاضر شد در یک روز 6 عمل 

جراحی انجام دهد.
این باره  در  خبری  در  دیلی میل  روزنامه 
به  رسیدن  برای  سییرا،  کلودیا  نوشت: 

مالنیا  شکل  به  شدن  تبدیل  و  آرزویش 
جراحی  عمل   6 است  شده  حاضر  ترامپ 
جراحی  عمل  دو  و  روز  یک  طی  را  زیبایی 
است  انجام آن طوالنی تر  که مدت  را  دیگر 

در روزهای بعد انجام دهد.

و  پلک ها  بینی،  شکل  پزشکان،  گفته  به 
تغییر  متمرکز  شکل  به  زن  این  گونه های 
او  صورت  دیگر  جای  چند  در  و  می کند 
اعالم  سییرا  می شود.  تزریق  بوتاکس  نیز 
کنم  پیدا  را  احساس  این  می خواهم  کرد 

هستم،  متحده  ایاالت  یک  شماره  زن  که 
می خواهم  و  است  قدرت  راز  من  برای  این 
نگفت  تگزاس  اهل  زن  شوم.این  او  شبیه 
بعد از خروج مالنیا از کاخ سفید چگونه این 

احساس را در خود حفظ خواهد کرد؟

ملوان ناو هواپیمابر آمریکا در خلیج فارس ناپدید شد

معاون برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک مطرح کرد:

رتبه نخست ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر

هشت عمل جراحی زن 42 ساله برای شبیه شدن به مالنیا ترامپ

خبر

گهی نوبتی سه ماهه اول سال 1398 حوزه ثبتی انار  آ
به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و مواد اصالحی 59 
و 64 ِآیین نامه قانون و همچنین تبصره 4 ماده 2 قانون و مواد 
2 و 3 قانون اصالحی و حذف موادی از قانون ثبت اسناد بدین 
وسیله فهرست امالکی که در سه ماهه اول سال 98 از بخش 11 کرمان 
تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده به ترتیب پالک و نام متقاضی و سهام مورد 

تقاضا به شرح زیر آگهی می شود.
کرمان  بخش 11 

پالک 1 فرعی از 9589 اصلی فاطمه رضاپور اناری نژاد فرزند اکبر شش 
دانگ خانه به مساحت 205/3 مترمربع واقع در اراضی بهاء آباد انار خیابان 

شریعتی شمالی کوچه 15
حسین  فرزند  آبادی  داود  جدیدی  احمد  اصلی  از 9752  فرعی   1 پالک 
شش دانگ مغازه مشتمل بر طبقات فوقانی به مساحت 105/5 مترمربع 

واقع در اراضی بهاء آباد انار بلوار شهیدبهشتی 
فرزند حسن  اناری  پور  اسرا غالمرضائی  اصلی  از 10201  فرعی  پالک 1 
موازی سه ممیز چهار دهم دانگ مشاع از شش دانگ خانه و زهره صفری 
از  مشاع  دانگ  دهم  شش  ممیز  دو  موازی  حسین  فرزند  نژاد  اناری  پور 
شش دانگ خانه به مساحت 463/5 مترمربع واقع در اراضی هرمزآباد انار 

خیابان شهید جعفری کوچه 5
رضا  فرزند  اناری  فالح  رضازاده  فاطمه  اصلی   10665 از  فرعی   2 پالک 
ششدانگ خانه به مساحت 187 مترمربع واقع در اراضی راس التحت انار 

خیابان امامزاده کوچه 10
و  حقیقی  اشخاص  یا  شخص  چنانچه   16 ماده  ثبت  قانون  باستناد  لذا 
داشته  اعتراض  آگهی  این  شده  ثبت  تقاضای  امالک  به  نسبت  حقوقی 
باشند از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول حداکثر ظرف مدت 90 روز اعتراض 
انار تسلیم نموده و رسید دریافت دارند ضمنا  خود را کتبا به اداره ثبت 

مصوب  ثبتی  های  پرونده  اعتراضات  به  مربوط  قانون  واحده  ماده  طبق 
سال 1373 معترض بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم واخواهی 
خود به اداره ثبت دادخواست الزم نیز به دادگاه صالحه تقدیم و گواهی 
الزم ارائه نمایند و چنانچه بین تقاضا کننده و دیگری قبل از انتشار نوبت 
اول آگهی دعوی در دادگستری در جریان باشد طبق ماده 17 قانون ثبت 
طرف دعوی بایست ظرف مدت مذکور گواهی دادگاه مبنی بر جریان از 

دادگاه اخذ و به این اداره ارائه نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/5/1 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/6/2

565 م/الف
ک شهرستان انار  حسین طالبی زاده - رئیس ثبت اسناد و امال

گهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9800429 آ
ملی  بشماره  گزوئی  زاده  مهدی  مهدی  آقای  به  وسیله  بدین 
شناسه  شرق  جنوب  گستر  عمارت  شرکت  و   3090995263

گزارش  برابر  که   9800429 کالسه  پرونده  بدهکار   10860567639 ملی 
مامور ابالغ شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر قرارداد داخلی 
ریال   32/755/315/768 مبلغ  تجارت  بانک  و  شما  بین   912500274
بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور 
فوق در  بکالسه  و  اجرائیه صادر  قانونی  از تشریفات  نموده پس  اجرائیه 
این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد 
اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ 
اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد 
ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت 
بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب 

خواهد شد.
620 م/الف

کیا  کرمان - علیرضا محمدی  رئیس اداره اجرای اسناد رسمی 
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راه اندازی پایگاه 
استعدادیابی مس کرمان 
در جنوب یا شرق کرمان

پایگاه  اندازی  راه  از  کرمان  استان  فوتبال  رئیس هیات 
یا  جنوب  محروم  مناطق  در  کرمان  مس  استعدادیابی 

شرق استان کرمان در آینده ای نزدیک خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
کرمان  استان  فوتبال  هیات  رئیس  قرایی،  علی  جوان، 
جوانان  کمیته  رئیس  با  کرمان  مس  مربیان  نشست  در 
از  اینکه  اعالم  با  فوتبال  فدراسیون  استعدادیابی  و 
استان  به  ویژه ای  نگاه  داریم  انتظار  فوتبال  فدراسیون 
کرمان کند، گفت: ما در کرمان آکادمی های بسیار خوبی 

داریم که حرف زیادی برای گفتن دارند.
وی افزود: با توجه به فعالیت چشمگیری که در استان 
انجام می شود، انتظار داریم خروجی آن بازیکن خوبی 

باشد که در تیم های ملی حضور یابد.
قرایی تصریح کرد: مربیان ما نیز باید دیده شوند و این 

امر به آن ها در کار کردن انگیزه ای می دهد.
و  جوانان  کمیته  رئیس  سفر  کرد:  امیدواری  ابراز  وی 
استعدادیابی فدراسیون برای فوتبال استان سبب خیر 

و برکت باشد.
از  دیگری  بخش  در  کرمان  استان  فوتبال  هیات  رئیس 
سخنانش با بیان اینکه محمودی نیا مدیرعامل باشگاه 
معلم  یک  وی  شد:  یادآور  ندارد،  تعریف  به  نیاز  مس 
ورزش است و کاماًل درک می کند مربیان رده های سنی 
چقدر می توانند در آینده ی فوتبال استان کرمان نقش 

داشته باشند.
قرایی از راه اندازی پایگاه استعدادیابی مس کرمان در 
مناطق محروم جنوب یا شرق استان کرمان در آینده ای 
نزدیک خبر داد و بیان کرد: همین جا از محمودی نیا، 
مدیرعامل باشگاه مس کرمان قول گرفتیم تا بتوانیم در 
استعدادیابی  پایگاه  یک  کرمان  استان  شرق  یا  جنوب 

بزنیم.
جلسه ای  انتقاالت،  و  نقل  پایان  از  بعد  افزود:  وی 
را  استان  محروم  مناطق  از  یکی  بتوانیم  تا  می گذاریم 
خود  به  نفعش  تا  دهیم  قرار  مس  باشگاه  پوشش  تحت 

فوتبال استان کرمان برسد.
در  را  مس  خداوند  یاری  با  کرد:  امیدواری  ابراز  قرایی 
در  نماینده  دو  بتواند  کرمان  استان  تا  ببینیم  برتر  لیگ 

لیگ برتر کشور داشته باشد.

منصور پور میرزایی، نماینده ی کرمانی وزن +۱۰۷ 
پاراوزنه  جهان  قهرمانی  های  رقابت  در  کیلوگرم 
سکوی  بر  رحمان  سیامند  از  پس   ۲۰۱۹ برداری 

دوم جهان ایستاد و نایب قهرمان شد.
هادی کاربخش، دبیر هیات ورزش های جانبازان 
و معلولین استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار 
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه 
کرمان، گفت: رقابت های قهرمانی جهان پاراوزنه 
کشور   ۷۸ از  ورزشکار   ۴۴۱ حضور  با   ۲۰۱۹ برداری 
به میزبانی قزاقستان در شهر نورسطان در حال 

برگزاریست.
جعفری،  امیر  یوسفی،  سیدیوسف  افزود:  وی 
سیدحامد  رستمی،  روح اله  مرادی،  نادر 
غریب  شی،  علی اکبر  رضی،  سامان  صلحی پور، 
رحمان،  سیامند  و  )کرمان(  پورمیرزایی  منصور 
توکلی  حسین  همراه  که  هستند  ورزشکاری   ۹
تابع  محمد  و  مربی  محمودی  علی  سرمربی، 
رقابت ها  از  دوره  این  در  ملی،  تیم  سرپرست 

حضور دارند.
ملی  تیم  تاکنون  اینکه  اعالم  با  کاربخش 
کشورمان توانسته ۷ مدال رنگارنگ)۳طال، ۳نقره 
نتایج  کرد:  تصریح  آورد،  بدست  را  برنز(   یک  و 
به  رقابت ها  این  در  کشورمان  ملی پوشان  تالش 

شرح زیر است:
مدال طال:

روح اله رستمی در دسته ۸۰ کیلوگرم
و  کیلوگرم   ۹۷ دسته  در  صلحی پور  سیدحامد 

ارتقا رکورد آسیا
سیامند رحمان در دسته +۱۰۷ کیلوگرم

مدال نقره:
نادر مرادی در دسته ۷۲ کیلوگرم

علی اکبر غریب  شی نماینده وزن ۱۰۷ کیلوگرم
 ۱۰۷+ نماینده کرمانی دسته  پور میرزایی  منصور 

کیلوگرم
مدال برنز:

امیر جعفری در دسته ۶۵ کیلوگرم

پسران  اسکیت  سرعت  تیم  انتخابی  مسابقات   
المپیاد  در  حضور  منظور  به  کرمان  استان 
استعداد های برتر کشور با معرفی برترین ها به کار 

خود پایان داد.
امیررضا آشورماهانی، رئیس هیات اسکیت استان 
های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان 
باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: مسابقات 
انتخابی تیم اسکیت  سرعت پسران استان کرمان 
با  کرمان  جنگلی  پارک  اسکیت  پیست  محل  در 
برگزار شد  تا ۱۳۸۶   ۱۳۸۲ حضور متولدان سال های 
تا نفرات برتر بر اساس اعالم کمیته فنی تعیین و 

معرفی شوند.
وی به نتایح اولیه این رقابت ها اشاره کرد و افزود: 

در پایان نتایج زیر حاصل شد:
رده سنی ۱۳۸۲
ماده ۳۰۰ متر

مقام اول: امیرحسین محمود زاده
مقام دوم: ابوالفضل کیان پور

مقام سوم: مهرشاد بیگلری
ماده ۱۰۰۰ متر

مقام اول: امیرحسین محمود زاده
مقام دوم: ابوالفضل کیان پور

مقام سوم: مهرشاد بیگلری
رده سنی۱۳۸۳
ماده ۳۰۰ متر

مقام اول: محمدحسین جهانی مقدم
مقام دوم: امیررضا کارآموزیان

مقام سوم: ابوالفضل دیانی
ماده ۱۰۰۰ متر

مقام اول: محمدحسین جهانی مقدم
مقام دوم: مهدی خواجویی پور

مقام سوم: امیررضا کارآموزیان
رده سنی۱۳۸۴
ماده ۲۰۰ متر

مقام اول: طه فتح آبادی
مقام دوم: مهدی اماندادی

مقام سوم: وحید ربانی
ماده ۵۰۰ متر

مقام اول: طه فتح آبادی
مقام دوم: مهدی اماندادی

مقام سوم: وحید ربانی
رده سنی۱۳۸۵
ماده ۲۰۰ متر

مقام اول: امید پردلی
مقام دوم: مهدی خلیلی

مقام سوم: مرتضی گنجی پور
ماده ۵۰۰ متر

مقام اول: امید پردلی
مقام دوم: مرتضی گنجی پور

مقام سوم: مهدی خلیلی
رده سنی۱۳۸۶
ماده ۲۰۰ متر

مقام اول: علی عرشیا مظفری
مقام دوم: بهنام شاه محمدی

مقام سوم: جواد کریمی
ماده ۵۰۰ متر

مقام اول: بهنام شاه محمدی
مقام دوم: علی عرشیا مظفری

مقام سوم: جواد کریمی
منتخب  نفرات  زودی  به  کرد:  تصریح  آشورماهانی 

نشست  در  حضور  برای  مربیانشان  همراه  به 
هماهنگی مشخص و اعالم خواهند شد.

استان  منتخب  تیم  است  قرار  اینکه  اعالم  با  وی 
کرمان در المپیاد استعدادهای برتر اسکیت کشور 
المپیاد  دوره  دومین  شد:  یادآور  یابد،  حضور 
استعداد های برتر اسکیت کشور در بخش پسران ۲ 

تا ۵ شهریور ماه به میزبانی تهران برگزار می شود.

وزنه بردار توانیاب رفسنجانی نایب قهرمان جهان شد

پایان رقابت های انتخابی تیم اسکیت سرعت پسران کرمان

خبر

رئیس هیات فوتبال استان کرمان از حضور ۲۰ تیم از این استان در 
لیگ های کشوری طی سال ۹۷ خبر داد و گفت: در این زمینه جزو 

سه استان اول کشور هستیم.
 ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
یک  همایش  در  کرمان  استان  فوتبال  هیات  رئیس  قرایی،  علی 
روزه کمیته جوانان و استعدادیابی هیات فوتبال استان کرمان که با 
حضور اکبر محمدی رئیس کمیته جوانان استعدادیابی فدراسیون 
ویژه  به  به حاضران در جلسه،  برگزار شد، ضمن خیرمقدم  فوتبال 
فوتبال،  فدراسیون  استعدادیابی  جوانان  کمیته  رئیس  محمدی 
رؤسای فعال کمیته جوانان برخی از شهرستان ها، استعدادیابان و 
که  ایران،  استان  پهناورترین  عنوان  به  کرمان  استان  کرد:  اظهار   ...
دارای  داده،  اختصاص  خود  به  را  کشور  خاک  مساحت  از  درصد   ۱۱
۲۳ شهرستانست که از سمت شمال )شهرستان انار( تا جنوبی ترین 
نقطه آن، نزدیک به ۸۱۰ کیلومتر مسافت دارد و می توان گفت استان 

کرمان تقریبا سه استان است.
وی افزود: این استان، به خاطر شرایط جغرافیایی خاصی که دارد در 
مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار گرفته و این فرصت ها و تهدید هایی 
را برای استان به وجود می آورد که باید مسئوالن به آن، به عنوان یک 

استان خاص نگاه ویژه ای کنند.
بحث  در  خدمتگزاری  توفیق  که  است  ماه   ۱۴ اینکه  اعالم  با  قرایی 
مجمع  روز  در  کرد:  تصریح  شده،  اینجانب  نصیب  استان  فوتبال 
انتخاباتی، یکی از اولویت های اصلیم را بحث تیم های رده، فوتبال 
پایه و استعدادیابی عنوان کرد و تاکنون نیز با توجه به همین اولویت 
بندی کار کردیم و طی صحبت هایی که با تیم اجرایی و تیم فکری 
نیاز  باشیم  موفق  پایه ها  در  بخواهیم  اگر  کردیم  اعالم  داشتیم،  که 
است. پیوند بین فوتبال و آموزش و پرورش برقرار کنیم تا بتوانیم از 

پتانسیل آموزش و پرورش هم استفاده کنیم.
وی یادآور شد: بدین ترتیب، میرزاحسینی معاون اداره کل آموزش 

و پرورش استان را به عنوان رئیس کمیته جوانان انتخاب کردیم.
 رئیس هیات فوتبال استان کرمان از حضور ۲۰ تیم از این استان در 
لیگ های کشوری طی سال ۹۷ خبر داد و گفت: در این زمینه جزو 
سه استان اول کشور هستیم و این به همت همه باشگاه های فعال 

در استان کرمان به وجود آمد.
مجتمعی  صورت  به  میزبانی   ۶  ،۹۷ سال  در  اینکه  بیان  با  قرایی 
سراسر  در  میزبانی ها  این  افزود:  شدیم،  متقبل  خاص  شرایط  با 
بخش  غربی ترین  و  شرقی  شمالی،  تا  نقطه  جنوبی ترین  از  استان 
استان انجام شد و در این زمینه توانستیم میزبانی ها را با محوریت 
شهرستان هایی مثل سیرجان، زرند، عنبرآباد، رفسنجان، شهربابک 

و منوجان داشته باشیم.
تصریح  و  اشاره   ۹۷ سال  در  استان  رده های  لیگ  اندازی  راه  به  وی 
۱۶۲ مسابقه ی  کرد: تعداد ۱۸۶ مسابقه در رده ها در استان و تعداد 

کشوری برگزار شد.
قرایی یادآور شد: تمام مسابقات در رده هایمان از نونهاالن، زیر ۱۵ 
سال، زیر ۱۶ سال، زیر ۱۷ سال، زیر ۱۹ سال و امید لیگ هایشان در 
استان برگزار شد و حتی رقابت هایی که فدراسیون خواسته بود نیز 

انجام شد.
همه ی  رغم  علی  کرد:  بیان  کرمان  استان  فوتبال  هیات  رئیس   
سعی  ما  ولی  شده،  فوتبال  و  ورزش  گربانگیر  که  مالی  مشکالت 
نهایت  در  نفعش  که  چرا  کنیم  برگزار  پایه ها  در  را  مسابقات  کردیم 

برای خودمان است.
بدین  گرفتیم،  اول آسان  را در سال  برگزاری مسابقات  قرایی گفت: 
مناطق  تیم های  تا  دادیم  تخفیف  یا  و  نگرفتیم  ورودی  یا  ترتیب 

محروم هم بتوانند در رقابت ها شرکت کنند.
وی استان کرمان را از نظر استعداد های فوتبالی ناب دانست و افزود: 
ما در سمت جنوب و شرق استان، استعداد های بسیار خوبی داریم 

که متأسفانه در محرومیت محض هستند.
قرایی تصریح کرد: تمام استعداد های ما در جنوب، شرق و مناطق 
این استان در سمت شمال است که ما  محرومند، ولی سرمایه در 
باید به این سمت برویم تا بتوانیم منابع را از سمت شمال به سمت 

جنوب و شرق کشور بیاوریم.
وی خطاب به محمدی رئیس کمیته جوانان استعدادیابی فدراسیون 
فوتبال ابراز امیدواری کرد: با حضور وی بتوانند با مدیران باشگاه ها 
به توافق برسند که پایگاه های استعدادیابی شان را در جنوب و در 
مناطق محروم هم کشف  استعداد های  ترتیب  بدین  تا  بزنند  شرق 

شوند.
قرایی با اعالم اینکه علیرضا آرتا از اطراف بم است، بیان داشت: این 

نشان می دهد آنجا پتانسیل های زیادی در این زمینه دارد.
امروز گفت:  به ویژه در دنیای  پایه  اهمیت رده های  بر  تأکید  با  وی 
بزنیم،  رقم  را  خوبی  فوتبالی  آینده ی  اگر  فوتبال  کنونی  دنیای  در 
گفت،  می توان  و  باشیم  داشته  برنامه  سنی  رده های  برای  باید 
موفقیت رشته های ورزشی و فدراسیون های مرتبط در گرو استفاده 

از یافته های جدید علمیست که باید به آن واقف باشیم.
بر  قهرمانان  شناسایی  کنند  تالش  باید  مربیان  کرد:  تأکید  قرایی 
مبنای علمی و شاخص های ارزیابی صورت گیرد نه اینکه به صورت 

تصادفی و عالقه ی شخصی و خانوادگی انجام شود.
بحث  پیگیری  را  جوانان  کمیته  اصلی  مباحث  از  یکی  وی 
بازیکن است،  افزود: استان کرمان معدن  و  استعددیابی عنوان کرد 
به  اما  باشد،  زیاد  بازیکن  باشند، در خوزستان  شاید عده ای معتقد 
جرأت می توانم بگویم اگر یک دهم امکاناتی که در فوالد خوزستان 
وجود دارد در جنوب و شرق و برخی از شهر های شمالی این استان 
بود، قطعا ما می توانستیم همگام با آن ها بازیکنانی را در تیم های 
ملی داشته باشیم. قرایی تصریح کرد: تفاوت در عملکرد بازیکنانی 
اجرا های  عمل  در  اما  می کنند،  دریافت  را  یکسانی  مهارت های  که 
متفاوتی را نشان می دهند به دلیل تفاوت در استعداد های آنهاست 
غنی  بسیار  استعداد  یک  از  فوتبال  در  الحمدهلل  ایرانی  جامعه ی  و 
و  ریزی  برنامه  فقدان  مانند  مشکالتی  همیشه  ولی  برخوردارست، 

فرایند شایسته پروری نتوانسته بهترین گزینه ها را شناسایی کند.
وی با اعالم اینکه در ایران گرایش جوانان به سمت فوتبال بر اساس 
سنت ها، فشار خانواده ها، مقبولیت و محبوبیت آن رشته در اذهان 
ورزش  امکانات  بودن  فراهم  و  مدارس  مربیان  تخصص  عمومی، 

بر  بیشتر  ما  نیز در کشور  یادآور شد: استعدادیابی  مربوطه است، 
اساس یک نگاه سنتی و از طریق مشاهدات میدانی و عینی است، 
این در حالیست که در دنیای امروز استعدادیابی از طریق یک روند 
علمی کشف می شود و هر کودک قبل از بازی کردن در هر رشته بر 
ترتیب مشخص  بدین  و  روند علمی سنجیده می شود  اساس یک 

می شود، هر کس استعداد چه رشته ای را دارد.
خاطر  به  فوتبال  کرد:  تأکید  کرمان  استان  فوتبال  هیات  رئیس   
محبوبیتی که در کشور ما دارد، نیازمند نگاه بسیار ویژه ای است، تا 
شرایط رشد و پیشرفت افراد مستعد به وسیله ی برنامه های مدون 

استعدادیابی صورت گیرد.
قرایی بیان کرد: امروز در مدارس فوتبال دنیا می بینیم که بهترین 
و مجرب ترین مربیان را در رده ها بکار می برند، این درحالیست که 
و  می شود  استفاده  پایه ها  در  تجربه  کم  مربیان  ایران  در  متأسفانه 
این بر می گردد به مربیان فوتبالی ما که بیشتر نگاهشان به تیم های 

بزرگساالن است و به رده ها در سایه نگاه می کنند.
وی گفت: خود مربیانی که در سطح پایه فعالیت می کنند، نیز قبول 

دارند که باید سطح دانششان رشد پیدا کند.
کسب  اما  نباشد،  پولی  مربیان  برای  رده ها  در  شاید  افزود:  قرایی 

تجربه بزرگترین غنیمت برای آنهاست.
آن ها  بودن  فصلی  را  فوتبال  مدارس  ضعف های  از  دیگر  یکی  وی 
دانست و تصریح کرد: متأسفانه اکثر این کالس ها دایمی نیستند، 
ولی این در حالیست که می توان برای کالس های دایمی امتیازات 
کالس های  برای  کرمان  استان  در  ما  چه  اگر  کرد،  استفاده  خاصی 

فوتبال دایمی امتیازات ویژه ای داریم.
قرایی در بخش دیگری از سخنانش به بحث بانوان اشاره کرد و یادآور 
شد: در بحث بانوان خوشبختانه خوب کار شده است، به طوری که 
هم اکنون در لیگ برتر تیم های اول و دوم از استان کرمان هستند.

وی بیان کرد: در فوتسال نیز، از ۴ تیم پایانی دو تای آن ها کرمانی 
هستند.

رشته ی  در  اینکه  اعالم  با  کرمان  استان  فوتبال  هیات  پرئیس   
فوتسال بانوان، رقابت ها را در سه رده برگزار کردیم، گفت: متأسفانه 
نتوانستیم این رقابت ها را در رشته ی فوتبال برگزار کنیم، اما امسال 

تصمیم داریم رده ها را در فوتبال فعال کنیم.
به میزبانی استان کرمان در دوره های استعدادیابی،  اشاره  با  قرایی 
افزود: با وجودی که ما استعداد های خیلی خوبی در استان داریم، 
اما این دوره های استعدادیابی برای کرمان خروجی مناسبی نداشت.
تأکید  و  استعدادیابی ها شد  نگاه سلیقه ای در  وی خواستار حذف 

کرد: باید نگاه سنتی جایش را به شایسته محوری دهد.
کرمان  استان  رده  تیم های  در  که  مربیانی  اینکه  اعالم  با  قرایی 
فعالیت می کنند، مربیانی مجرب و توانمند هستند، تصریح کرد: 
این مربیان می توانند جزو کادر مربیگری تیم های ملی باشند، چه 
ایرادی دارد از مربیان کرمانی نیز در کادر تیم های ملی حضور داشته 

باشد.
مربیان،  برای  تجربه  کسب  بر  عالوه  کار  این  انجام  شد:  یادآور  وی 

سبب افزایش انگیزه در آن ها می شود.

حضور ۲۰ تیم از استان کرمان در لیگ های کشوری

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
چون ششدانگ یکباب خانه  پالک 1299 فرعی از 2786 اصلی واقع در بخش 
3 کرمان به مساحت 261/08 مترمربع به آدرس کرمان سه راه شرف آباد قائم 
یک کوچه دانشگاه مورد تقاضای آقای محمد جعفرآبادی  می باشد. تاکنون 
تحدید 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 10161- 98/4/29 
بدین وسیله آگهی تحدید حدود اختصاصی منتشر و عملیات تحدیدی از ساعت 8 صبح 
روز  98/5/22 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور 
حاضر  ملک  وقوع  محل  در  اعالن  این  در  مقرر  موعد  در  که  گردد  می  اخطار  مزبور  رقبه 
چنانچه  و  انجام  مالک  معرفی  با  تحدیدی  عملیات  مجاورین  مراجعه  عدم  صورت  در  و 
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: 98/4/30
611 م/الف
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گزارش اختصاصی »کرمان امروز« از وضعیت نابسامان ورزش پهلوانی و زورخانه ای در کرمان و گالیه های پهلوانان کرمانی؛

در بین  ده ها رشته ورزشی مختلف هیچ رشته ای 
همچون ورزش های زورخانه ای و پهلوانی ریشه در 
فرهنگ و تمدن کشور ما ندارد. ورزشی با پیشینه  که 
عالوه بر تقویت جسمانی ده ها خصلت نیکو همچون 
جوانمردی، پهلوانی، امانت داری، بخشش، راستی و 
درستی، گذشت، مبارزه با ظلم و جهل و ده ها ویژگی 
مثبت دیگر در آن عجین شده است و جالب اینکه برای 
رسیدن به مرحله پهلوانی اینگونه ویژگی ها بر زورمندی 
نیز برتری یافته است. پرونده ثبت جهانی ورزش 
پهلوانی و زورخانه ای به کوشش فدراسیون ورزش 
پهلوانی و زورخانه ای ایران با همکاری سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آماده گردید. 
آیین های پهلوانی و زورخانه ای در تاریخ ۱۵ آبان ۱۱۱۱ 
برابر با ۱۶ نوامبر ۱۱۱۱ در فهرست میراث معنوی یونسکو 
از سوی ایران به ثبت جهانی رسید. ورزش باستانی در 
بین ورزشکاران به احترام و ادب معروف است و با اصول 

زیادی همراه است. 
کرمان ورزش پهلوانی در 

دادن  نشان  گزارش  این  اصلی  هدف  حال  این  با 
وضعیت بسیار نامناسب این رشته ورزشی در استان 
کرمان است و شاید باور کردنی نباشد که قهرمانان این 
رشته ورزشی در کرمان به دلیل نداشتن هزینه ثبت نام 
و ایاب و ذهاب مجبور به انصراف از  مسابقات کشوری 
شده اند. هفته قبل یکی از جوانان فعال در رشته ورزش 
های پهلوانی و زورخانه ای با تماس با دفتر کرمان امروز 
توضیحاتی درباره وضعیت نامناسب یکی از مهمترین 
زورخانه های شهر کرمان داد. زورخانه شهید محسن 
زاده کفاش یا انقالب سابق که واقع در خیابان سرباز 
واقع شده است. از همین رو صبح دوشنبه 24 تیرماه 
ساعت 5 صبح برای تهیه گزارش به این زورخانه مراجعه 
کردیم و در آستانه ورود به زورخانه که در مجموعه 
ورزشی انقالب واقع شده است، با مشاهده فضای این 
ورزشگاه که سال هایی نه چندان دور محل تمرین تیم 
فوتبال مس کرمان بود دچار حیرت شدیم. زمین فوتبال 
و اطراف آن کامال متروکه شده بود و خار و خاشاک هایی 

که کامال جای چمن ورزشگاه را گرفته بود. هرچند که 
نوای بسیار جذاب و ضرب مرشد باعث شد که زودتر 
برای مشاهده این ورزش بسیار جذاب به داخل زورخانه 
برویم. حضور قریب به 20 نفر از ورزشکاران پیشکسوت 
در این بامداد و نوای روحانی وی برای بنده که در طول 
عمر خود به ندرت تجربه حضور در این فضا را داشتم 
فوق العاده جذاب و خاطره انگیز بود. در مدت قریب به 
یک ساعت حضور در این مکان و مشاهده تصاویر بیش 
از یکصد پهلوان پیر و جوان بدون شک همچون هر 
ایرانی احساس شعف و غرور داشتم. مشاهده شنا، میل 
گرفتن، چرخ زدن، پا زدن، سنگ گرفتن و دیگر ورزش ها 

و انجام آن توسط پیشکسوتان حیرت انگیز بود. 
مظلومیت

 هرچند که با دقت به جزئیات بیشتر همچون مراجعه 
به سرویس های بهداشتی در این مکان ) سرویس هایی 
بسیار کثیف و شیرآالتی که اکثرا خراب بودند(، نبود 
رخت کن مناسب و یادآوری فضای رعب آور و متروکه 
ورزشگاه نگرانی ها بیشتر و بیشتر می شد. نگرانی از 
اینکه مبادا در آینده ای بسیار نزدیک زورخانه ای 
تعطیل و متروکه شود. با اتمام ورزش مجید حسینی 
نژاد که از حضور خبرنگاران اطالع یافته بود در جایگاه 
خود این گالیه را مطرح کرد که: » زورخانه ورزش ملی و 
مکتبی ما هست و از زمانی که ثبت جهانی شده است و 
مسابقات آن در کشورهای مختلف برگزار می شود ایرانی 
ها ده ها قهرمان را به جهان معرفی کرده اند. ورزشی 
که ورزش ملی و مکتبی ما است ولی با نهایت تاسف 
مسئوالن ما و حتی مسئوالن متولی در کشور کامال به 
این ورزش بی تفاوت بوده اند. صدا و سیمای ما ساعت 
ها فوتبال پخش می کند و وقتی که فوتبال نباشد ورزش 
سایر کشورها را پخش می کند این در حالی است که 
گویی پخش ورزش زورخانه و پهلوانی ممنوع است. اگر 
اینگونه نیست پس چرا جوانان ما حتی آداب این ورزش 
را نمی دانند؟ چرا در استان ها میلیاردها تومان خرج 
فوتبالی می شود که نتیجه خاصی برای مردم ما ندارد 
ولی این باشگاه ها حتی حاضر نیستند یک اتوبوس را 
در اختیار قهرمانان ورزش های زورخانه ای برای حضور 
در مسابقات کشوری بگذارند؟ ورزش های زورخانه ای 

بسیار مظلوم واقع شده اند.((
کفاش زورخانه شهید زاده 

پس از اتمام ورزش نیز از مجید حسینی نژاد و آقای 
عباس زاده از ورزشکاران پیشکسوت این درخواست را 
داشتیم که توضیحات بیشتری پیرامون این زورخانه 

بدهند. حسینی نژاد ابتدا از سوابق درخشان خود گفت 
و اینکه این زورخانه ابتدای دهه شصت در کرمان افتتاح 
شده است و خود وی نیز در حال حاضر در آستانه 60 
سالگی است و از نوجوانی به صورت میراثی در این رشته 
ورزشی، مربی گری و مرشدی فعالیت و بارها نیز مقام 
های قهرمانی داشته است و تجربه حضور در چندین 
کشور را نیز دارد. 4 فرزند وی نیز در حال حاضر همگی 
راه پدر را ادامه داده اند و اگر چراغ زورخانه شهید 
زاده کفاش روشن مانده است از اصلی ترین دالیل آن 
حضور فداکارانه این خانواده بوده است.  این مرشد 
گفت: بعضی از خانواده ها حتی هزینه خرید شلوارک 
این ورزش را ندارند و مهم اینکه قهرمانان آینده ما نیز 
عموما از همین خانواده های فقیر هستند. مربیانی که 
در اینجا خدمت می کنند حداقل توقعی که می توانند 
داشته باشند دستمزدی حداقلی است و این در حالی 
است که این زورخانه توان این امر را ندارد. هر چه ما 
بیشتر بتوانیم فرهنگ زورخانه را ترویج دهیم مشکالت 
اجتماعی ما کمتر می شود. خوشبختانه بعد از انقالب 
تمامی گروه های سنی در این رشته می توانند فعالیت 
زورخانه  این  نژاد  حسینی  گفته  به  باشند.  داشته 
مهترین زورخانه کرمان از نظر پرورش قهرمانان استان 
و حتی تیم ملی بوده است و تقریبا صد درصد قهرمانان 
تیم استان ما در تمامی رده های سنی از این زورخانه 
هستند. حتی مربیانی که در حال حاضر در قریب به 20 
زورخانه شهر کرمان در حال حاضر فعالیت دارند همگی 
در این زورخانه تعلیم دیده اند. اما واقعا این درد است 
که به دلیل نداشتن هزینه ایاب و ذهاب نتوانیم در 

مسابقات کشوری حضور داشته باشیم. 
حسینی نژاد گفت: آقای میرحسینی عضو شورای شهر 
کرمان که در حال حاضر سکاندار ورزش های پهلوانی 
اقداماتی  دارند  سعی  اخیرا  هستند  کرمان  استان 
همچون اسپانسر شدن گل گهر را پیگیری کنند. هرچند 
که واقعیت این است که تاکنون این زحمات نتیجه 
ای در عمل برای ما نداشته است و در حال حاضر ما 
اگر بخواهیم تیمی از کرمان برای مسابقات کشوری 
بفرستیم هزینه آن را نداریم و نمی توانیم شرکت کنیم. 
یک تیم برای حضور در رقابتی کشوری حدودا 10 تا 15 
میلیون تومان نیاز دارد و واقعا جای تاسف دارد بگویم 
که در این استانی که این همه سرمایه دارد بارها برای 
همین هزینه از مسابقات کشوری که قطعا قهرمان نیز 
می شده ایم مجبور به انصراف شده ایم. صدا و سیمای 
ما نیز سال ها قبل یک برنامه را با همکاری قهرمانان 

کرمان ضبط کرد ولی پس از چند برنامه کوتاه ناگهان 
پخش آن قطع شد. بنده بارها در کشورهای دیگر برای 
مسابقات هم در زمینه قهرمانی و هم مرشدی حضور 
داشته ام. شاید باور کردنی نباشد اما آن کشورها خیلی 
جدی دارند ورزش ما را در سطحی بسیار حرفه ای 
انجام می دهند. واقعا کدام ورزشی می تواند اینگونه 

فرهنگ کشور ما را در سایر کشورها ترویج دهد؟ 
وی در مورد هیات شهرستان کرمان نیز گفت: در هیات 
شهرستان کرمان کال یک نفر فعالیت دارد و هیات هم به 

رغم زحمت واقعا توان حمایت ندارد.
حسین نژاد در توصیه به خانواده ها گفت: خانواده ها 
اگر واقعا می خواهند که آینده اجتماعی فرزند خود را 
تضمین کنند آن ها را تشویق کنند که در این رشته 
فعالیت داشته باشند. بنده به عنوان یک پیشکسوت 
این قول را به خانواده ها می دهم که محال است ؛ 
فرزند آن ها در این رشته فعالیت کند و بعد به اعتیاد 

روی بیاورد. 
عجایب ورزشگاه انقالب

در مجموعه ورزشی انقالب در حال حاضر عالوه بر این 
زورخانه دو سالن برای کشتی و کاراته وجود دارد که 
البته این دو سالن نیز در واقع متعلق به زورخانه بوده 
اند. ورزشگاهی که در واقع زیر نظر سازمان ورزش و 
جوانان استان کرمان ) تربیت بدنی سابق( اداره می 
شود. از عجایبی که در این مجموعه مشاهده کردیم 
یک خانه ویالیی است که در این ورزشگاه  احداث 
شده که بهتر است مسئوالن سازمان ورزش و جوانان 
در این  باره شفاف سازی کنند. از دیگر بخش های این 
گزارش قرار بود گفت و گو با رئیس هیات ورزش های 
زورخانه ای شهرستان باشد که با چندین بار مراجعه به 
دفتر زمینه گفت وگو به دلیل عدم حضور ایشان فراهم 
نشد. از دیگر مشکالتی که متوجه آن شدیدم قطع برق 
سالن زورخانه در هفته های گذشته بوده است. چرا 
که با توجه به اینکه در فرهنگ زورخانه دریافت وجه از 
ورزشکاران به هیچ وجه انجام نمی شود، بدون حمایت 
سازمان ورزش و جوانان عمال امکان ادامه فعالیت وجود 
ندارد. برقی که اگر با گلریزان هزینه آن تامین نمی شد 
حتی احتمال تعطیلی زورخانه برای همیشه وجود 

داشت. 
در پایان باید از یکی از جوانان ورزشکار و دلسوزی که ما 
را برای نگارش این گزارش ترغیب نمود نهایت تشکر را 
داشته باشیم و امید که اینگونه جوانان دلسوز بتوانند 
این رشته و زورخانه را از مرگ حتمی نجات دهند. 

بی توجهی تلخ مسئوالن به ورزش زورخانه ای

گزارش و عکس: سعید 
احمدی

گزارش اختصاصی 
»کرمان امروز« از آغاز

 به کار بنیاد خیریه
  فرهنگی-تفریحی  خانه 

خورشید سبزه واران
 در کرمان:

سرای قدردانی

دست، گنجینه ی مهر و هنر است
خواه بر پرده ی ساز

خواه در گردن دوست
خواه بر چهره ی نقش
خواه بر دنده ی چرخ

خواه بر دسته ی داس
خواه در یاری نابینایی

خواه در ساختن فردایی!
بنیاد خیریه  فرهنگی- تفریحی خانه خورشید سبزه واران ،از معدود 
موسسه هایی است که با طرحی نو و اهدافی واال در راستای خدمت 
به جامعه بازنشستگی و دیگر سالمندان مورد بهره برداری قرار گرفت.

این خانه مهر و محبت ،با اندیشه و تالش بانویی خیر و نیک اندیش 
به نام خانم فاطمه معتمدی با هزینه شخصی  و در ملک شخصی  

راه اندازی شده است.
موسسه فرهنگی - تفریحی خانه خورشید سبزه واران ، محیطی 
است امن و با نشاط که با توجه به  روند مسن شدن جامعه و نیاز 
بازنشستگان و سالمندان ، می تواند خدمات شایانی را به این اقشار 

انجام دهد. 
این محیط آکنده از مهر و صفا در روزگاری که سالمند و بازنشسته ، 
همواره دل نگران و هراسناک از سپردنش به خانه و سرای سالمندان 
بود ، می تواند این دل نگرانی را به امید و  زندگی  در کنار دیگر اعضای 

خانواده دلگرم کند .
در اهداف  موسسه و خانه خورشید سبزه واران پرکردن اوقات 
فراغت در محیطی آرام ،امن و با نشاط ،نگهداری سالمندان در 
اوقاتی که خانواده قادر به همراه بردن سالمند به علت مسافرت و...

نیست،اردوهای یک روزه و چند روزه با مساعدت خانواده،برگزاری 
تورهای گردشگری و طبیعت گردی ،برپایی کالس های آموزشی 
خاص دوره سالمندی ،برگزاری کالس های حافظ خوانی ،شاهنامه 
تولد  های  جشن  ،برگزاری  ،موسیقی  درمانی  خنده   ، خوانی 
بازنشستگان و سالمندان،ایجاد کتابخانه و محل ورزش و...آمده 

است.
راه اندازی این موسسه روزانه ،هنر و اندیشه ای است که سرکار خانم 
فاطمه معتمدی به همراه همسرش آقای علیرضا محمدرضاخانی 
وکیل پایه یک دادگستری که مشاوره رایگان حقوقی را به بازنشستگان 
و سالمندان می دهد ، می تواند گامی موثر در رفع بی توجهی ها  به 
این اقشار باشد و مهر و عطوفت را در خانواده ها جاری سازد.
مرکز فرهنگی - تفریحی خانه خورشید سبزه واران در کوچه 14 خیابان 

جهاد واقع شده است.
مدیریت روزنامه کرمان امروز ضمن عرض تبریک به سرکار خانم فاطمه 
معتمدی و خانواده ایشان به خاطر راه اندازی این موسسه ، خیرین و 
خانواده ها را برای همیاری و همکاری با این مرکز دعوت می کند.

گزارش و عکس: 
حمید هرندی


