
اداره دخانيات استان كرمان در نظر دارد امور حفاظتي و 
مراقبتي خود را در شهر كرمان به شركتهاي پيمانكاري 
واجد شرايط واگذار نمايد خواهشمند است درخواست 
و آناليز نيروهاي مربوطه در پاكت درب بسته بانضمام 
مدارك مربوطه را تا تاريخ ۱۴۰۰/۰۱/7 به آدرس كرمان 
بلوار شهيد صدوقي جنب شركت نفت دبيرخانه اداره 

تحويل فرماييد.

مروری بر مهم ترین خبرهای

 »مجتمع مس سرچشمه رفسنجان«

 در سال »جهش تولید«

از رکوردهای تولیدی 

تا نهضت بومی سازی

 در سرچشمه
متن در صفحه 8

مناقصه واگذاری
 امور حفاظتی و مراقبتی
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نوروز هماره پیروز است 
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صنایع دستی صنعت فراموش شده 

نوروز؛ جشن آب و کشاورزی

نگاهی به نوروز در کشورهای جهان 

نوروزمان دیروز ...!

نوروز جمشیدی در شاهنامه فردوسی

شهر بی یار

ضرب المثل های کرمانی

فریاد!

گذر از خطرناک ترین چهارشنبه قرن

نوروز ممنوعه

به قلم یحیی فتح نجات

به قلم  مهدی ثانی

به قلم محمد تقی راهپیما 
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به قلم  ناصر فرهادی )پاژ( 
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به قلم  ناصر فرهادی )پاژ( 
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3 به قلم محمد فتح نجات

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

كرمان- خيابان احمدی غربی 
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دو دوشنبه 25 اسفند ماه 1/1399 شعبان 15/1442 مارس 2021/سال بیست و ششم شماره 3405
اخبار استان

شماره ثبت: 16823 و شناسه ملی 14009245181
بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت یا نمایندگان قانونی آن ها دعوت 
مورخ  شنبه  روز  در  که  العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسه  در  تا  شود  می 
1400/1/7 ساعت 10 صبح در آدرس کرمان شهرک مطهری ـ بلوار ایثار ـ 

ایثار 7 تشکیل می گردد. حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 1-الحاق موضوع فعالیت شرکت

هیات مدیره شرکت 

اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان به تعدادی نیرو جهت دستگاه نظارت و دفتر فنی بصورت 
تمام وقت جهت پروژه های سطح استان نیازمند است. 1- مهندس عمران )آقا( مسلط به اجرا و 
دفتر فنی )صورت وضعیت، تعدیل و ...( 2- مهندس برق )آقا( مسلط به اجرا و دفتر فنی )صورت 
وضعیت، تعدیل و ...( 3- مهندس مکانیک )آقا( مسلط به اجرا و دفتر فنی )صورت وضعیت، 
تعدیل و ...( متقاضیان جهت دریافت فرم درخواست از تاریخ 15 تا 20 فروردین ماه 1400 به 

دفتر فنی این اداره کل مراجعه فرمایید. 7081م/الف

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
 شرکت پیشگامان توسعه و گردشگری نگین گشت 

امید کریمان )سهامی خاص(

آگهی استخدام قراردادی

کرمان  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رییس 
سال  اسفندماه  دوره  در  دولت  کارکنان  حقوق  گفت: 
جاری تا امروز)دوشنبه( در این استان پرداخت می شود.

شورای  نشست  در  رودری  جعفر  ایرنا،  گزارش  به 
براساس  افزود:  کرمان  استان  توسعه  و  برنامه ریزی 
آخرین عملکرد 11 ماهه خزانه در بخش هزینه ای 527 
میلیارد تومان پرداختی حقوق و مزایای استان کرمان 
است و کسری برخی دستگاه ها تامین شده و مشکلی 

در این حوزه وجود ندارد.
وی اظهار کرد: اعمال 50 درصدی فوق العاده ویژه در 
بار مالی  استان کرمان نزدیک به 100 میلیارد تومان 
داشت که در کشور تامین نشد لذا دستگاه ها با وجود 
صدور احکام برای عملیاتی شدن آن مجبور به پرداخت 

از سایر بخش ها شدند و تحت فشار بودند.
این  پیگیری  برای  کرمان  استاندار  از  قدردانی  با  وی 
اعتبارات در سطح ملی گفت: با وجود این پیگیری ها 

اجرایی  دستگاه های  ویژه  العاده  فوق  کسری  تقریبا 
آن  درصد  تاکنون 70  و  تامین می شود  کرمان  استان 
محقق شده که بخشی از محل فروش اموال و مابقی 

مازاد است.
کرمان  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  رییس سازمان 
عنوان کرد: مقرر شد خزانه در پرداخت همکاری کند 
و دستگاه ها پیگیری کنند که مشکالت این حوزه رفع 

شود.

از  کرمان  استان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
محکومیت 2 میلیارد و 900 میلیون ریالی قاچاقچی 

دام خبر داد.
عمومی  روابط  اداره کل  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 

ارسالن  حکومتی،  تعزیرات  سازمان  تشریفات  و 
میری اظهار کرد: با ارسال گزارش پلیس آگاهی این 
شهرستان مبنی بر قاچاق 79 رأس دام سبک و تشکیل 
پرونده در این اداره، شعبه رسیدگی به تخلفات قاچاق 

کاال و ارز این شهرستان رأی به محکومیت متهم به 
مبلغ 2 میلیارد 900 میلیون ریال صادر کرد.

با  افزود:  کرمان  استان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
توجه به اعتراض متهم به رأی صادره پرونده به شعبه 

تجدید نظر قاچاق کاال و ارز استان کرمان ارسال و 
مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت که با توجه به عدم 
ارائه مدارک قانونی رأی بدوی تأیید و پس از انجام 

مراحل قانونی به اجراء گذاشته شد.

فوریت های پزشکی  و  رییس مرکز مدیریت سوانح 
رفسنجان گفت: حوادث رانندگی در سطح شهرستان 
رفسنجان و انار یک کشته و 7 زخمی به جا گذاشت.

دکتر محمدرضا زینلی  در گفت و گو با ایسنا اظهار 

کرد: سه حادثه رانندگی با مجموع هفت مجروح در 
به  انار  و  رفسنجان  شهرستان  مواصالتی  محورهای 

وقوع پیوست .
کامیون  و  اتوبوس  برخورد  اول  در حادثه  افزود:  وی 

در محور رفسنجان به انار پنج مجروح به جا گذاشت.
زینلی تصریح کرد: در حادثه دوم واژگونی وانت نیسان 
در محور انار به یزد منجر به زخمی شدن یک نفر شد.
پزشکی  های  فوریت  و  سوانح  مدیریت  مرکز  رییس 

رفسنجان بیان کرد: در حادثه سوم واژگونی خودروی 
پراید در محور رفسنجان به کرمان 2 مجروح به جا 
گذاشت که متاسفانه یکی از مجروحان حادثه جان 

خود را از دست داد.

رییس سازمان مدیریت کرمان:  
حقوق کارکنان دولت، امروزدوشنبه پرداخت می شود

قاچاقچی ۷9 راس دام به پرداخت2 میلیاردو 900 میلیون ریال، محکوم شد 

یک کشته و هفت زخمی در سه حادثه رانندگی در رفسنجان و انار

قلیان؛

نقطه شروع 

اعتیاد !

استاندار کرمان گفت: تقاضای ما از مردم این است 
پروتکل های بهداشتی را همچنان رعایت کنند زیرا 
وضعیت به هیچ وجه عادی نیست و خطر همچنان 

وجود دارد.
مدیریت  استانی  ستاد  در  وند   زینی  علی  دکتر 
های  تالش  و  زحمات  از  تشکر  و  قدردانی  با  کرونا 
با کرونا طی یک  کادر بهداشت و درمان در مقابله 
سال گذشته و همچنین همراهی و همکاری بسیج، 
نیروی انتظامی، سپاه و ... اظهار کرد: در حال حاضر 
با  تقریبا  مورد،  دو  یکی  جز  به  ها  استان  وضعیت 
ثبات است و در استان کرمان، شهرستان سیرجان 
وضعیت نارنجی دارد اما وضعیت در این شهرستان 
رو به بهبود است و امیدواریم این روند ادامه داشته 

و  است  ناشناخته  کرونا  ویروس  افزود:  وی  باشد. 
هیچ کس به صورت قطعی اعالم نظر نمی کند که 
اینکه  ضمن  بود.  خواهد  چگونه  آینده  در  وضعیت 
مقام معظم رهبری توصیه کردند مردم به سفر نروند.

وی با اشاره به محل هایی که موجب تجمع است، 
بیان کرد: در آرامستان ها و گلزارهای شهدا به ویژه 
در پنجشنبه پایانی سال، فرمانداران باید تدبیر کنند 
و هر جا تجمع غیرمعمول عزا، عروسی، خرید و ... 
باشد، نیاز به تفویض اختیار نیست و فرمانداران ملزم 

و موظف هستند وضعیت را کنترل کنند.
استاندار کرمان گفت: نظارت ها در حوزه بهداشتی و 
تشدید نظارت در حوزه بازار همچنان باید ادامه یابد 

و فرمانداران این نظارت ها را تشدید کنند.

قرمز  و  نارنجی  شهرهای  کرد:  بیان  ادامه  در  وی 
کرونائی ممنوعیت مسافرت دارند و همچنان اعالم 
می کنیم زائرانی که می خواهند برای زیارت مرقد 
شهید حاج قاسم سلیمانی به کرمان تشریف بیاورند، 
استان آمادگی پذیرش چنین گروه هایی را ندارد و 
تردد مسافران آزاد نیز مانند سال های عادی نیست 
کرده  هماهنگ  هتل  با  باید  و  دارد  دستورالعمل  و 
ما  عمومی  اماکن  و  میهمانپذیرها  چراکه  باشند 

تعطیل است.
دستورالعمل  دورکاری  برای  گفت:  کرمان  استاندار 
بنا  و  به مدیران داده شده  اختیار  و  مشخص است 
باید  کارکنان  موارد ضروری  در  مدیر،  تشخیص  به 

حاضر باشند.

استاندار کرمان:

استان کرمان آمادگی پذیرش مسافر نوروزی را ندارد

خبر
خانه بهداشت سیمان ممتازان 

واحد شایسته تقدیر کشور شد
 

بهداشت  برتر کشور »خانه  بهداشت کارگری  از خانه های  آیین تجلیل   در 
شرکت سیمان ممتازان« به عنوان خانه بهداشت کارگری »شایسته تقدیر« 

کشور معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان ممتازان، در این همایش که با حضور 
کارفرمایان  از  همزمان  بود  همراه  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  آنالین 

مسئولیت پذیر در حوزه پیشگیری کرونا تقدیر به عمل آمد.
وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی در این همایش گفت: سند افتخارمان این است 
که با باال بردن سطح آگاهی، آموزش و اجرای دستورالعمل های بهداشتی در 
محیط های کارگاهی و تولیدی توانسته ایم بیماری کرونا را در محیط های 

کاری و تولیدی کنترل کنیم.
گفتنی است خانه بهداشت شرکت سیمان ممتازان در سال 99  عالوه بر 
کسب عنوان خانه بهداشت کارگری  »شایسته تقدیر« کشور ، موفق به کسب 
عنوان »خانه بهداشت نمونه استان« شد. ضمن اینکه پیش از این نیز در سال 
96عنوان »خانه بهداشت کارگری نمونه کشور« را به خود اختصاص داده بود.
ماموریت  پایدار«  توسعه  سالم؛محور  »انسان  شعار  با  بهداشت  های  خانه 
بیماری های شغلی  کنترل  و  پیشگیری   ، ای  دوره  استخدام،  بدو  معاینات 

نیروی کار را به عهده دارند.

 تقدیر رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( 

کشور از مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان
  

در مراسم جشن توانمندسازی اقتصادی 5500 خانواده تحت حمایت کمیته 
امداد امام خمینی )ره( استان در محل مصالی امام علی )ع( شهر کرمان از 
برتر  اجرایی  به عنوان دستگاه  استان کرمان  مالیاتی  امور  عملکرد مدیرکل 
در راستای کمک به خانواده های تحت حمایت و مساعدت به هم میهنان 
ارجمند، به ویژه فرزندان یتیم و محسنین تحت حمایت این نهاد تقدیر و 

تشکر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان ، در متن لوح 
اهدایی سید مرتضی بختیاری ، رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( کشور به 
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان آمده است : پس از حمد خدا و صلوات بر 
آل محمد، بی شک توفیق خدمت به عیال ا... و ایتام موهبتی از جانب خداوند 
منان است که به بندگان خالص خود اعطاء می گردد تا ضمن اداء تکلیف و 
کسب سعادت دنیا و عقبی ، مقدمات جلب رضایت الهی و جنت نعیم را فراهم 
آورند. با استناد به کالم شریف و نورانی ثامن الحجج علی بن موسی الرضا 
)ع( »من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اهلل عزوجل« بدین وسیله 
از اقدامات خداپسندانه جناب عالی در کمک به خانواده های تحت حمایت 
و مساعدت به هم میهنان ارجمند، به ویژه فرزندان یتیم و محسنین تحت 
حمایت این نهاد سپاسگزای نموده و ازاینکه با معاضدت در برنامه های نهاد 
مقدس کمیته امداد )ره( و خدمت خالصانه و بی منت به محرومین، یاری 
رسانی به هم میهنان عزیز و ایتام معزز را در سرلوحه امور زندگی خود قرار 
داده اید، کمال تقدیر و تشکر را دارد. از درگاه خداوند منان صحت سالمتی و 
طول عمر با سعادت در سایه الطاف الهی، خاصه توجهات ولی عصر)عج( برای 

جناب عالی و خانواده محترم مسالت دارد.

بیش از 150 هزار راس دام سنگین علیه 

بیماری تب برفکی واکسیناسیون شدند

دکتر صدیقه کاظمی نیا معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان کرمان 
بااعالم اجرای طرح های واکسیناسیون تب برفکی درجمعیت  دام سنگین 
استان از ابتدای سال جاری،گفت:در راستای پیشگیری از بیماری تب برفکی، 
ابتدای  ملی،از  سرمایه های  از  حراست  و  حفظ  و  تولیدکنندگان  از  حمایت 
سال جاری واکسیناسیون بیش از 150 هزار راس دام سنگین استان صورت 
پذیرفته است. این مقام مسئول با اعالم اینکه یکی از مهمترین اقدامات برای 
جلوگیری از شیوع ویروس تب برفکی به عنوان یکی از زیانبارترین بیماری های 
دام، واکسیناسیون به موقع و منظم با استفاده از واکسن موثر می باشد، تصریح 
دام  تلفات  تاکنون  خوشبختانه  که  دارد  مختلفی  سویه های  ویروس  کرد:این 

سنگین در استان گزارش نشده است و وضعیت دام های استان مطلوب است.
انسان خطری ندارد و دامداران  نیا اظهارکرد: تب برفکی برای  دکتر کاظمی 
نیز با رعایت نکاتی می توانند از شیوع این بیماری در دامداری خودجلوگیری 
نمایند. این مقام مسئول میزان تلفات تب برفکی را دام های جوان بین 30 تا 
40 درصد عنوان کرد و افزود: بیماری تب برفکی به عنوان یکی از بیماری های 
ویروسی واگیر دار بوده که در صورت بروز، با عالئم بالینی از قبیل تب، ریزش 
بزاق، کاهش اشتها، لنگش، کاهش وزن و کاهش تولید شیر مشاهده شده و 
می تواند خسارات اقتصادی فراوانی به واحدهای دامی در گیر بیماری، وارد کند.

حاضر  حال  در  گفت:  کرمان  استاندار  معاون   
است  گردش  در  استان  در  انگلیسی  کرونای 
با  همچنان  بهداشتی  پروتکل های  باید  بنابراین 

جدیت رعایت شود.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق بصیری در 
در ستاد  کرد:  بیان  کرونا  مدیریت  استانی  ستاد 
ملی کرونا مصوب شد از 25 اسفند ماه به بعد رنگ 
بندی جدید توسط وزارت بهداشت اعالم شود که 

بعد از آن به شهرستانها ابالغ خواهیم کرد.
استان  شهرستان  حاضر 12  حال  در  افزود:  وی 

ریگان،  جنوب،  رودبار  رابر،  انار،  ارزوئیه،  شامل 
کوهبنان،  فهرج،  فاریاب،  عنبرآباد،  شهربابک، 
کهنوج و منوجان در وضعیت آبی و 10 شهرستان 
شامل بافت، بردسیر، بم، جیرفت، راور، رفسنجان، 
زرند، قلعه گنج، کرمان و نرماشیر در وضعیت زرد 
قرار  نارنجی  وضعیت  در  سیرجان  شهرستان  در 

دارند.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان 
گفت: در حال حاضر ویروس جهش یافته  کرونای 
انگلیسی در استان در گردش است بنابراین باید 

پروتکل های بهداشتی همچنان با جدیت رعایت 
شود.

استانی  جلسه   67 تاکنون  کرد:  تصریح  وی 
در  که  برگزار شده  استان  در  کرونا  در خصوص 
مراکز  و  ذیربط  مراجع  به  مصوبه   598 مجموع 

مختلف ابالغ و پیگیری شده است.
وی یادآور شد: در خصوص صدور مجوز تردد در 
ایام نوروز فرم یکپارچه صدور تردد به شهرهای 
توسط  زرد  و  آبی  شهرهای  از  نارنجی  و  قرمز 

فرمانداران صادر می شود.

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  کل  اداره  نماینده 
 60 گفت:  راین  بخش  در  کرمان  استان  صنایع دستی 
هنرمند صنایع دستی به میزان سه میلیارد و 600 میلیون 

ریال دراین بخش تسهیالت کرونا دریافت کرده اند.
به گزارش ایرنا،  وحید طاهری در جمع خبرنگاران افزود: 
دوران کرونا خسارات زیادی به حوزه صنایع دستی استان 

کرمان وارد کرده است که دولت به کمک بخش خصوصی 
حمایت های الزم را انجام داده است.

برای حمایت  راین  اقتصادی بخش  بیان کرد: معین  وی 
و  میلیارد  سه  جاری  سال  در  دستی  صنایع  فعاالن  از 
500 میلیون ریال به 30 هنرمند صنایع دستی تسهیالت 

پرداخت کرد.

نماینده اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان کرمان در بخش راین اظهار دکرد: در سال گذشته 
هشت میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه به بیش از 60 

هنرمند صنایع دستی اعطا شد.
وی افزود: در تالش هستیم،  دیگر هنرمندان صنایع دستی 
از تسهیالت اشتغالزایی روستایی و عشایری برخوردار شوند 

فروش صنایع دستی  و  تولید  بازار  دوباره  رونق  تا شاهد 
باشیم.

طاهری تصریح کرد: بخش راین دارای یک هزار هنرمند 
صنایع دستی است که 700 نفر آن ها به پته دوزی و مابقی 
مشغول  صنایع دستی  رشته های  دیگر  تولید  به  آن ها 

هستند.

از  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرماندهی  سرپرست 
دستگیری یک سارق ویال و منازل مسکونی که یک چاه 
را به عنوان مخفیگاه انتخاب کرده بود، خبر داد و گفت: با 

دستگیری این سارق 20 فقره سرقت کشف شد.
وقوع  پی  در  کرد:  اظهار  پورامینایی   مهدی  سرهنگ 
چندین فقره سرقت از ویال و منازل مسکونی در دهستان 

انتظامی  فرماندهی  لولو  ده  پاسگاه  ماموران  »کوهپایه«، 
شهرستان کرمان با انجام کار اطالعاتی موفق شدند سرنخ 

هایی از سارق و مخفیگاه او به دست آورند. 
وی افزود: ماموران انتظامی با هماهنگی مرجع قضائی به 
محل شناسائی شده که یک زمین زراعی بود، اعزام شدند 
و با هوشیاری و جست و جوی دقیق محل موفق شدند، 

سارق را که درون یک چاه مخفی شده بود، دستگیر کنند.
سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان کرمان بیان کرد: 
متهم دستگیر شده که در ابتدا منکر هرگونه جرمی بود، 
در مواجهه با مستندات قانونی پلیس لب به اعتراف گشود و 
به سرقت از 20 ویال و منزل مسکونی در دهستان کوهپایه 

معترف شد. 

وی با اشاره به تحویل متهم به مراجع قضائی خاطرنشان 
کرد: ویال و خانه باغ ها به جهت خالی از سکنه بودن در 
اکثر مواقع باعث ایجاد وسوسه سرقت می شوند که می 
طلبد شهروندان گرامی با نصب تجهیزات بازدارنده مانند 
دوربین های نظارتی، دزدگیر و همچنین استفاده از سامانه 

مها فرصت ارتکاب جرم را از بین ببرند

معاون استاندار کرمان خبر داد:

گردش کرونای انگلیسی در کرمان 

پرداخت سه میلیارد و 600 میلیون ریال تسهیالت کرونایی به هنرمندان صنایع دستی راین

سارق ویالهای کوهپایه در چاه مخفی می شد
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نوروز ممــنوعه!

کرد.  مقایسه  توان  نمی  سالی  هیچ  با  را  امسال  نوروز 
ایامی پر از ممنوعیت که با وجود اینکه آغازگر یک قرن 
جدید است، اما اندوه رفتگان و تشویش بازماندگان رونق 
و  شکوفایی  و  بهار  از  سال  هر  است.  گرفته  را  بهاری اش 
برای آخرین  نوروز رنگارنگ مایه ی مطالب و مقاالت ما 
شماره سال بود، اما امسال چگونه می توانیم در حالی که 
هر روز نزدیک به یکصد نفر از هموطنانمان جان خود را از 
دست می دهند، از بهار و زایش هایش بنویسیم؟ هر سال 
به بهانه کام شیرین دیدار با بزرگان یادداشت می نوشتیم، 
اما امسال همه اخبار و مطالب پر است از ممنوعیت های 

دیدار و لغو سفرها.
به  عزیزان،  دیدار  آن  در  که  است  نوروزی  این چگونه   

مرگ  ذات  که  است  ایامی  چگونه  این  ماند؟  می  خیانت 
می  مطلبی  اندازد؟ چگونه  می  سایه  زایش  فصل  آغاز  بر 
توان در وصف این حال و احوال نوشت، در حالی که می 
های  تخت  اسیران  احوال  هم  »حول حالنا«  امسال  دانیم 
آی سی یو را متحول نمی کند. تلخ است این روزها آنچنان 
که سخن درباره آن سخت است و همه رفتارهای صحیح 
و شیرین اجتماعی به مانند سیب حوا شده است و ممکن 
است یک دیدار ساده عزیزترین فرد را از چرخه عزیزانمان 
رفتارهای  بر  همواره  انسانیت  تاریخ  در  سازد.  خارج 
اجتماعی و تحرکات مدنی تاکید شده و در این بین دیدار 
تجویز  ناگهان  امسال  اما  بوده،  اولویت  عزیزان همواره در 
کثیف  بیولوژیک  جنگ  یک  نباشیم.  انسان  که  شود  می 
باید  ماندن  زنده  برای  که  کند  می  دیکته  ما  به  جهانی 
دیگر آن انسان قبلی نباشیم و همه ارزشها و معیارها باید 
امروز  و  بوده  سابقه  بی  تاریخ  در  که  اتفاقی  کند.  تغییر 
ناامیدی  و  تشویش  چه  با  جدید  قرن  که  هستیم  شاهد 
آغاز می شود. چه عزیزانی که در این سال سیاه از بین ما 
رفتند و چه سرمایه هایی که بر باد رفت که جبران آنها 

ناممکن است.
باقیمانده  نیمه  به  هم  اندکی  که  باشد  بهتر  شاید  اما 
طبیعت  هوای  توانیم  می  هنوز  اینکه  از  و  بنگریم  لیوان 
این  نویسنده  که  من  باشیم.  کنیم شکرگزار  استنشاق  را 
مطلب هستم و تو که آن را می خوانی هنوز زنده هستیم 
و باید خداوند را شکر کنیم. این نیمه پر لیوان است که 
امسال  که  کند  دیکته  درختان  به  تواند  نمی  کس  هیچ 
این  ی  سایه  زیر  که  است  شکر  بسی  جای  نشوند.  سبز 
نیاورده  خود  ابروی  به  خم  هنوز  طبیعت  العالج،  مرگ 
خدمت  در  است  داده  وعده  خود  خالق  به  که  آنطور  و 
دیگر خلق خدا زندگی می سازد. این بهار زیبا در استان 
چهارفصل کرمان را باید غنیمت دانست زیرا در این نوروز 
همین  خورد  می  به چشم  که  مثبتی  نکته  تنها  ممنوعه 
طبیعت زیبا و عزیز است که بی ادعا و بی منت نوازشمان 
می کند و درمان روحمان می شود. نوروز 1400 بر شما 
مبارک باشد و امیدوارم که عافیت قرین هر لحظه عمرتان 
باشد و از خداوند می خواهم که سال دیگر، هم من قلم 
در دست باشم و هم شما در حال خواندن روزنامه باشید.

به کوری چشم کرونا 

نوروز همـاره پـیروز است 

به کوری چشم کرونا/ نوروز همیشه پیروز از راه رسید/ 
با عطر دل انگیز شیرین سمنو/ و بوی چرم کفشهای 
هیاهوی  سهن/  کماچ  ی  ساله  صدها  ی  رایحه  و  نو/ 
خّرم  ی  سبزینه  هفت  سفره  پای  در  کودکان/  لبخند 
سجاده  نگارین  کتاب/  و  آیینه  و  آب  روشنی  باروری/ 
از  متبرک  عیدی  گرفتن  و  ها/  مادربزرگ  ایمان  ی 
دستان شیارخورده ی پدربزرگها/ و دعای خیری که به 
آن ارزش بخشیده است/ فصل بوسه ها و آغوش گرم 
مادران و پدرانی که با شرافت زیسته اند/ فصل نمایش 
تنگ  آب  زالل  در  بازیگوش/  های  ماهی  شاد  زندگی 
بلور/ و گذر عمر در جاری آب جوی ها/ و جاودانگی 
خداوند در گذار هماره ی فصلها/ و صدای دایره زنگی 
و  سماق  بوی  عید/  های  کوچه  توی  از  فیروز  خواجه 
اسپند و شکوفه های همیشه  سیر و سرکه و کندر و 
شاد/ صدای تیک تاک ساعت تحویل سال/ حول حالنا 
وصال/  های  بوسه  و  بازدید  و  دید  الحال/  احسن  الی 
ناپاک  های  چشم  از  دور  به  بال/  فراغ  های  دورهمی 
اژدهای هفت سر کرونای وبال/ دیو بدسیرت قرنی که 

ما  و  ما/   بین  انداخت  فاصله  نوروز  دوتا  که  گذشت/ 
همانطور که/ در ادراک این شب به مرگ آلوده/ با درد و 
اندوه درآویختیم/ و چون نیاکان سخت کوشمان/ پشت 
شب را شکستیم/  بهار و شهد و شکوفه را/ خنده و عشق 
و زندگی را تحقق بخشیدیم/ برآنیم شاهد کوچ مرگ 
نوروز  که  کنیم/  باز  را  راه  و  باشیم/  کینه  و  بیماری  و 
امان/  از مبارزه ای سخت و بی  با تنی خسته   /1400
در سالی که به قرنی ماننده بود/ به سده ی نوپا گذارد/ 
و از پس آن/ جشن و شادمانی و برکت/ سرور و امید 

هایمان  به خانه  امنیت/  و  ارزانی  و  آرامش  و سالمت/ 
پابگذارد/ تا کودکانمان بدانند/ در ایران از ژرفای تاریخ، 
جشن سال نو ـ به مثابه ی نماد فرهنگی تباری دیرینه 
سال برپا بوده است/ پشت به پشت هم می دهیم/ و به 
شکرانه ی گذار از این گدار تاریخ/ چنان بر طبق وحدت 
و  گردد/  متالشی  دشمنانمان  قلب  که  کوبید  خواهیم 

ایران سرشار از شور و نشاط و شادابی شود.
تاریخ ویروس  بازماندگان  به  قلب  از صمیم  پایان  در 
منحوس کرونا تسلیت عرض کرده، سالمتی و پیروزی 

تمامی هموطنان عزیز را از درگاه خداوند متعال مسالت 
نموده، درک روح لطیف بهار 1400 و فرا رسیدن عید 
عزیز  خوانندگان  شریف  محضر  به  را  باستانی  نوروز 

کرمان امروز تبریک و تهنیت عرض می نماییم.
های  توصیه  و  بهداشتی  های  پروتکل  ضمن  در 
مسئوالن را اجرا می کنیم: به سفر نمی رویم، به صورت 
انبوه در خانه ها اجتماع نمی کنیم و ماسک را از خود 
دور نمی کنیم تا نوروز و تعطیالت به سالمتی برگزار 

شود و خاطره ی ناخوشایندی در تاریخ ثبت نشود!

به قلم
 یحیی فتح نجات

فریاد 

سکوتم را مکن باور
میان سینه ام بنشین

شبی تا کور سوی حسرت مهتاب
شاید بشنوی از دوردست آرزوهایم

صدای جاری اشکم
و رعدی سهمگین از آسمان ابری تقدیر

شاید هق هق دریا
میان سینه ی خشکیده ی یک دشت ۰۰۰

شهر بی یار

شهر بی یار مگر ارزش دیدن دارد
حرف ناگفته مگرجای شنیدن دارد
 راز دل گرکه نگویی به یاران قدیم

باخبر باش که رازتو شنیدن دارد
 درسرت شورونواهست اگردرهمه عمر

سرسودا زده ات باز که دیدن دارد
 شهراگریارنباشد که دگر شهری نیست

مرغ بی بال مگر میل  پریدن دارد
 دل تو گر نه تپد بهر دل ودلداری

مثل سنگ است،مگرسنگ جهیدن دارد
 شهر بی یار مگر ارزش دیدن دارد
مثل دردست به اجبار کشیدن دارد

به قلم مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی

به قلم
 ناصرفرهادی
)پاژ(

به قلم 
محمد فتح نجات
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به قلم مسعود فوقانی

به نام خداوند جان و خرد 
که زین بر تر اندیشه بر نگذرد 

خداوند نام و خداوند جای 
خداوند روزی ده رهنمای

زبان  فردوسی  جناب  شاهنامه  زیبای  های  داستان  بیان  و  شرح 
برپائی  بوم در  این مرزو  دیار  و مراسم مختلف کهن  آداب  گویای  

هرچه باشکوه نگاه داشتن آن آئین ها رقم خورده است . 
نخست از ستایش خرد ، آفریدن گیتی ، آفرینش آفتاب و ماه با 
فراهم آوردن سروده های ابومنصور دقیقی و برخی از وقایع کهن و 
با پادشاهی کیومرث که  را  باستان  ، پادشاهی آغاز  از دیباچه  گذر 
وی آئین و رسم فرمانروائی و بزرگی را آموخت و کدخدایی جهان 
را بنیادی نو بنا نهاد آغاز می نماید  و آرام یافتگان فالت ایران را در 
کوه ها از گزند حوادث طبیعت و حمله حیوانات وحشی جای داد و از 
برای مردمانش  پوشاک و خوراک آورد و همراه آنان پلنگینه پوشید 
و سی سال با شکوه و مردانگی پادشاهی  نمود تا آوازه اش از کوه 

ها گذشت و مردمان بی شماری بر گرد تختش به سپاس ایستادند .
چشم بد ، بدسگال رشک و دشمنی را آتش افروز داشت و برای 
براندازی تخت و شوکت کیومرث سپاهی کالن را به نبرد آماده می 
به قلب  برتن  پلنگ  پلنگینه پوش و سیامک چرم  .کیومرث  داشت 

دشمن تاختند . کیومرث را در غم فرزند نشاند .
سیامک  رشید  فرزند  هوشنگ  با  سیامک  خونخواهی  به  کیومرث 
ندای سروش خجسته داور کردگار را سرلوحه کار قرار دادند و دیو بد 

کنش را به خاک کشاندند .
روزگار کیومرث را به فرجامی نو نشاند و داستانی دیگر و فرجامی 

دیگر .
پس از کیومرث هوشنگ به پادشاهی رسید و شاهی با عدل و داد 

می بود .
غروب یک روز شکار با فاصله ائی کوتاه مار عظیمی را مشاهده کرد 
که چشم به سوی شاه دوخته بود . فورا سنگی را برداشته و به سوی 

مار پرتاب می کند .
مار از البه الی سنگها فرار کرده در اثر اصابت سنگ به سنگی دیگر 
جرقه ائی تولید و اطراف آن آتشی شعله ور می گردد .و هوشنگ 

شاه از این رویداد و برپائی آتش جشن سده را بنیان می نهد. آرام 
آرام آداب کهن با جشن و سرور در میان مردمان ریشه دارشد و تا 

به امروز مورد احترام قرار دارد .
پس از هوشنگ فرزندش طهمورث  به تخت می نشیند و پس از 

آن پادشاهی جمشید شاه نیک سرشت . 
وی در پنجاه سال نخست، گداختن آهن را به مردمان آموزش می 
دهد و با ساختن ابزار آالت جنگی همچون زره ، جوشن ، خفقان 
و شمشیر نیروی رزمی بسیار آزموده تشکیل می دهد و در پنجاه 
سال دوم صنعت پارچه بافی ، کتان ، ابریشم ، و دوختن و بافتن و 
نساجی را که منجر به رونقی چشمگیر در فرمانروائی داشته است  

بازار اقتصادی را به شکوفائی می رساند .
کشاورزی ، دامپروری را توسعه بخشید آنگاه بر تخت تکیه داده و 
دستور می دهد تا با آمیختن آب و خاک خشت ساخته و با سنگ 
و کچ کاخ ها و گرمابه ها بنا نهاده و از سنگهای سخت گوهرهای 
چون یاقوت ، بیجاده و سیم و زر استخراج کند و آنگاه اولین روز بهار 
دربهای کاخ را به روی مردمانش باز کرده آنان بر گردش جمع شدند 

و به مدت دو هفته به جشن و پایکوبی پرداختند .
از آن تاریخ تا کنون مراسم سال نو و نوروز باستانی یکی از مهمترین 
و با شکوه ترین آئین های ملت کهن ایران نام گذاری گردیده است . 
ایران و جهان مبارک  پیشاپیش نوروز باستانی بر شما ملت عزیز 

باشد .

نوروز جمشیدی در شاهنامه فردوسی

مادربزرگ. ی  خانه  یک  و  مابودیم  روزگاری  روزی 
خانه ای خیلی دورتر از آپارتمان های امروزی ، خانه 
ای با یک آالچیق طبیعی که همان داربستی پوشیده 
آن  حیاط  درمیان  بود.  انگور  درخت  های  شاخه  از 
از  پوشیده  آن  صحن  و  بود  آبی  کاشی  حوض  هم 
آجرهای کوره ای . ورودی هر واحد از آن خانه هم 
امروزی.  آپارتمان های  مثل همین  بود درست  جدا 
تنها تفاوتش در این بودکه به جای دیوارهای سربه 
اندام داشت و  فلک کشیده بر پهنه ی زمین عرض 

هیچ واحدی روی واحد دیگر سوارنبود . 
هریک از همین واحدهایا به عبارتی همان اتاق های تو 
درتو محل سکونت خانواده ای بود . دایی محمود ، دایی 

احمد ، دایی حمید ، خاله عصمت ، خاله نصرت و...
همه چیز آن خانه مثل همین آپارتمان های امروزی 

بود مگر جنس آدمهایش .
نه  آنهم  تازه   . بود  کامیون  راننده  محمود  دایی 
کامیون های امروزی با فرمان هیدرولیک و ترمزهای 
ای بی اس و هدایت هوشمند. کامیونی که یکساعت 
امروزی  رانندگی  دوروز  ی  اندازه  به  باآن  رانندگی 
خستگی داشت. دایی احمد مغازه ای در همین بازار 
سنتی خودمان داشت و از طلوع صبح تا ساعتی از 
دایی حمید   . بود  وکار  مشغول کسب  گذشته  شب 
اوهم  کارش.کاِر  به  مند  عالقه  و  بود  جوانی  کارمند 
رایانه  روزها  آن   . داشت  فرق  خیلی  ها  امروزی  با 
هیچ  دسِت  کمک  ای  رایانه  کالن  های  حافظه  و 
دفترهای  و  وکاغذ  بود  قلم  فقط   . نبود  کارمندی 
. کارمندِی آن  بزرگ برای ثبت وقایع و آمار وارقام 
روزها هم مثل همه ی کارها خیلی خستگی داشت 
در چهره  حالی  بی  و  گاه سستی  هیچ  همه  بااین   .
ی هیچ کدامشان دیده نمی شد .وقتی که از کار به 
کوتاهی  دسته  حصیری  جاروی  گشتند  برمی  خانه 
به دست می گرفتند تا حیاط خانه ی پدری را تمیز 

آنکه  بی  شان  هریکی    . کنند  بودن  باهم  ومهّیای 
بزرگی و سختی کارش را به رخ دیگری بکشد جارو 
را از دست دیگری می گرفت و مشغول می شد. آنها 
همان مردانی بودند که بارهای سخت خانه را به دوش 
می کشیدند تا بانوان خانه زیربار سختی های زندگی 
کار  حین  آنها  شوخی  و  ها  خنده  صدای   . نشکنند 
کردن  گنجشک ها را هم به وجد می آورد. بعداز آب 
و جاروی خانه و تمیز کردن حوض کاشی ، فرش ها 
را پَهن می کردند و آن زمان بود که کار یا بهتر است 
بگویم همکاری بانواِن خانه هم تمام می شد و همه 
میان  مادربزرگ  سماور  و  نشستند  می  گرداگردهم 
داِرآنهابود. می گفتند و می خندیدند. خالصه بگویم 

؛آن زمان در آن خانه هرشب شِب یلدا بود.
از گوشی و تبلت هم خبری نبود. چت های آن روزی 
مجازی نبود و حرف ها چهره به چهره بود وچشم در 
چشم . دقیقا به همان دلیل هم حرف ها و ادعاهای 
. ماهم که آن روزها  تِه دل  تِه  از  همه راست بود و 
کودک بودیم و از حرف های آنها چیزی دستگیرمان 
می  خودمان  ی  کودکانه  دنیای  سرگرم  شد  نمی 
شدیم . صدای فریادهای بی بهانه و دویدن های بی 
هدفمان کسی را عصبانی وناراحت نمی کرد . حتی 

اگر سرراهمان به سماور مادربزرگ می زدیم و قوری 
چینی گل سرخی و استکان های کمرباریک را می 
شکستیم. هیچ وقت کارمان بهانه ای برای جدال و 

قهر بزرگ ترها نمی شد. 
قابلمه ی غذا  سفره که پهن می شد هرخانواده ای 
و کاسه بشقابش را از واحد خودش می آورد و روی 
سفره می گذاشت . هرکسی به غذای خودش مشغول 
می شد و مقداری از آن را به رسم کاسه همسایگی 
ها  فرش  همه  شب  آخر   . گذاشت  می  اشتراک  به 
را جمع می کردند و با دلی خوش وخاطری آسوده 
و  شب  نیمه  سکوت  رفتند.  می  خودشان  واحد  به 
و خواب  آرامش شبانه   از  آوازجیرجیرک هاحکایت 

عمیِق آنها داشت .
دوباره  نوروزی  شاید  و  بود  نو  روزی  بعد  روز  صبح 
 . دانستیم  نمی  و  داشتیم  عید  روزها  آن  چقدر   .

هرروزمان عید بود و هر عیدمان نوروز. 
نمی دانم چه توفانی به راه افتاد که  همه ی آن روزها 
را باخود برد و خانه ی مادر بزرگه خراب شد . انگار 
تمام صفای آن خانه همان مادر بزرگ بود که رفت 
اما خاطره  برد  باخودش  را  تقدیر همه چیز  توفان   .
هایش گویا سنگین بوده که هنوز برجای مانده است .

از آن زمان به بعدعرِض خانه ی مادر بزرگ کم و 
کشید.  فلک  سربه  دیوارها  آن  جای  به  و  ترشد  کم 
نبود  تودرتو  های  اتاق  از  اثری  جدید  درمعماری 
هم  روی  باشند   کنارهم  که  آن  جای  به  واحدها   .
جاخوش کردند و حوض کاشی هم زیرسرامیک های 

سرد وبی روح برای همیشه گم شد .
امروز دایی ها و عموهای جدید دراین خانه ها ساکن 
شده اند .ساکنینی که جنسشان با دیروزی ها کامال 
های  ماشین  حتی  که  هایی  همان   . است  متفاوت 
سواریشان هیدرولیک و راحت است . همانهایی که با 
فشاردادن یک کلید به اندازه ی دو دفتر بزرگ ارقام 
وآمارجابه جا می کنند . مغازه هایشان دیگر به آمدن 
، همیشه  اینهمه  با  ندارد ولی  و رفتن خورشید کار 

خسته اند .همیشه افسرده و عصبی و ... 
آنها نه تنها آب وجارونمی کنند بلکه برای پرداخت 
حق الزحمه ی نظافت چی هم بگو مگو دارند . کاسه 
همسایگی آنها فقط یک عکس از سفره شان در فضای 
مجازی است که آنهم وسیله ای برای پُز دادن است. 
صدای  بلکه  نشینند  نمی  دورهم  دیگر  تنها  نه  آنها 
 . آزاریکدیگراست  مایه  آپارتمان  درراهروی  پایشان 
و  نمی دهند  بهانه سر  بی  های  فریاد  دیگر  ها  بچه 
پای دویدن بی هدفشان سست شده. آنهاشاید ماه ها 
روی هم را نبینند واحوالی ازهم نپرسند. درنهایت هم  
هریک از آنها دیگری را به نداشتن فرهنگ آپارتمان 
این  دانند  نمی  حالیکه  در  کند  می  متهم  نشینی 
فرهنگ گمشده در البه الی دفتر تاریخمان در واقع 

همان عاطفه بود که دیگر نیست ...
بار  فقط سالی یک  نوروز  و  بعد عید  به  زمان  آن  از 
در  را  روزها  آن  ادای  فقط  آدمها  و  شود  می  تکرار 
می آورند تا بگویند ما هنوز هستیم اما خودشان هم 
خوب می دانند که فقط یک روزشان نوروز است و 

نوروزشان جامانده در دیروز...
خوب می دانم که از سکوت خانه های امروزی خسته 
شده ایم و جای خانه ی مادر بزرگ وسط سفره های 
عیدمان خالیست. وگرنه سفره ای پهن نمی کردیم 
که گلهای کاغذی اش یاد آور باغچه ی خانه ی مادر 
بزرگ باشد و هفت سین مان سکوتی سرد باشد در  

سفره ای سوت و کور...  

نوروز؛ نوروزمان دیروز ...
جشن آب 

و کشاورزی

جامعه  قدمهای  اولین  به  مربوط  باید  نوروز  عید 
کشاورزی باشد، همچنان که بیشتر عیدها همزمان با 
آغاز کشاورزی است مثل مراسم میالد مسیح، ژانویه و 
.... نوروز مصادف با فعالیتهای کشاورزی و آبیاری بوده 
هفته  یک  آن  آئین های  و  نوروز  جشن  مراسم  است. 
قبل از نوروز آغاز می شد و تا پایان فروردین ادامه پیدا 
می کرد وامروزه از چهارشنبه سوری آغاز می گردد و 
تا سیزده نوروز ادامه دارد. شب چهارشنبه سوری تنها 
اسالم چهارشنبه  از  قبل  نیست.  به زردشتیان  متعلق 
ای وجود نداشته و روزهای هفته نامگذاری نشده بودند 

و چهارشنبه و نحسی آن تأثیر فرهنگ عربی است. 
هفت سین از گیاهان مختلف و از حبوبات می چیدند و 
سر سفره ها می گذاشتند ولی در هیچ جایی نیامده که 
ماهی باید قرمز باشد. سرسال ماهی سفره هفت سین 
تکان می خورد و علت این تکان و تغییر این است که 
جهان روی شاخ گاو است و گاو خسته شده و جهان 
را از یک شاخ به شاخ دیگر خود می اندازد. همچنین 
مخصوص  و  کهن  ارزشهای  از  تکانی  خانه  اصطالح 
با  ارمغانی است که  نیز  نو پوشیدن  لباس  نوروزاست، 
و  دید  با  کدورت ها  شود،  نو  تقویم  باید  می آید  عید 
بازدید از بین می رود و نوروز در واقع جشن آشتی کنان 

و سیزده بدر جشن بیرونی نوروز است. 
پاییده  هزاره ها  درازنای  در  که  است  جشنی  نوروز 
را  اسطوره ای  و  کیهانی  سالی  زمینی  سال  هر  است. 
گرفتن سال  پایان  با  یا  می آورد  یاد  فرا  و  می تابد  باز 
به  آفرینش  از  چرخه ای  نو  سال  یافتن  آغاز  و  کهنه 
جشن  گردد.  آغاز  دیگر  چرخه ای  تا  می رسد  فرجام 
نوروز جشن رستاخیز است. گیتی افسرده و فرومرده 
از تباهی ها و سیاهی های زمستانی و سرما می رهد و 
و  به سوی شکوفایی  رو  افروخته  و  انگیخته  بار  دیگر 
بالندگی می نهد بهار روزگار جوش و خروش و کوشش 
و  زندگی  گیر  و  دار  ُرستن ها،  و  ها  َرستن  هنگامه  و 
سازندگی است همراه با برنایی و شکوفایی پیروزی و 
بهروزی شادابی و کامیابی است همراه با هرآنچه روشن 
و خجسته و اهورایی است و جهان از ماندگی و مردگی 
به خیزش و پویایی می رسد و همه ما در کنار خویشان 
گرامی  را  گیتی  رستاخیز  و  آغاز  به  بازگشت  یاران  و 
می داریم جشن آیین نوروز جشن بزرگداشت مردگان 
و جشن فروهرها نیز هست. ایرانیان بر آن بوده اند که 
از پایان  در دهه پایانی و آغازین سال یعنی پنج روز 
سال کهنه و پنج روز از آغاز سال نو فروهرهای مردگان 
کرده  خانه تکانی  رو  این  از  می آیند  گیتی  به  مینو  از 
و جامه نو می پوشند و خوان می گسترند گویا که در 
جشن رستاخیز و بازگشت به آغاز مردگان با زندگان 

دمساز و همراه می آیند. 
از  سرشار  باد  فرخنده  ایرانیان  همه  بر  پیروز  نوروز 

پیروزی ، میمنت و مبارکی

به قلم
 محمد
 برشان

به قلم مهدی ایرانمنش 
پور کرمانی
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سیستان  در  مخصوصا  کویری  منطقه  طبیعت 
اول  همان  از  که  است  ساز  انسان  بلوچستان  و 
مردمانش را سخت کوش و بااستعداد بار آورده 
است. متاسفانه  در طول تاریخ از گذشته های دور 
تا امروز به این قوم فرهیخته و صبور با مالیمت و 
گذشت رفتار نشده است و از موضع قدرت با این 
قوم نجیب برخورد کرده اند و متاسفانه در نهایت 
قوم   گرفتن  شکل  باعث  تاریخ  از  ای  برهه  در 
»کوچ«، »بلوچ« در این خطه شده است که در 
زمان قاجاریه سالیان درازی باعث درگیری این 
قوم با شهرهای هم جوار آن شده است و هرج و 
مرج هایی را در این میان به وجود آورده است. 
وعده ی زیادی از مردم بی گناه در تاخت و تاز 
 این قوم کشته و خانه های آنها به تاراج رفته است.

این جنگ و گریز بین دولت مرکزی و مردم منطقه 
معیوب  سیکل  این  و  است  داشته  ادامه  سالها 
لشکرکشی سپاهیان دولتی به منطقه و سرکوب 
است.  بوده  مرسوم  همیشه  قوم  این   چندباره 
به  سر  های  قلعه  موجود  مدعای  شاهد 
شهرهای  جای  جای  در  کشیده  فلک 
است. بلوچستان  و  سیستان  با   همجوار 

تبعیدگاه  عنوان  به  استان  این  هم  زمانی 
تبعیدهای  از  و  شده  انتخاب  ایران  شهرهای 
آن  نیک  آثار  که  حاضر  زمان  معروف 
است. باقی  زاهدان  در  امروز   خوشبختانه 

نویسنده،  زعفرانلو  ُکرد  کامبوزیاد  توکل  امیر 
حقوق دان و محقق که در جریان نبرد 9 مهرماه 
کلنل  شدن  کشته  به  منجر  که  1311 شمسی 
محمدتقی پسیان با سپاهیان دولت مرکزی شد 
اسیر گشت و پس از مدتی به بیرجند و سپس 
برای همیشه به زاهدان تبعید گردید و سرانجام 
سالگی   70 در  شمسی   1352 مهرماه   24 در 
درگذشت و در کتابخانه شخصی خود به خاک 

سپرده شد.
امیرتوکل کامبوزیا تبعید را به فرصت تبدیل کرد 
و با استفاده از طرح مالکیت زمین به شرط احیاء 
که از طرف دولت در اختیار متقاضیان قرار می 
گرفت با آباد کردن هکتارها از زمین های حاشیه 
زاهدان گلستانی ساخت به نام »کالته کامبوزیا« 
آن  برومند  فرزندان  از  یکی  حاضر  حال  در  که 
استاد فرهیخته خانم فیروزه »صادقه« کامبوزیا 
فقیرترین  را در  پدر  کارهای خداپسندانه  دنبال 
موزه  تاسیس  با  گرفته  عهده  به  زاهدان  منطقه 
و  به فرهنگ منطقه  فرهنگسرا کمک شایانی  و 

دانش آموزان محروم و دستگیری از قشر ضعیف 
منطقه همت گماشته است. 

غرض از بیان این مقدمه آشنایی با دوکارآفرین 
آنها  با  فهرج  به  اخیرم  سفر  در  که  است  نمونه 
رشد  و  بیکاری  بحران  این  در  که  شدم  آشنا 
تنها  نه  ما  بحث  مورد  کارآفرینان  تورم  فزاینده 
با  و  اند  نرفته  دولتی  ادارات  در  استخدام  دنبال 
وجود تحصیالت باالی دانشگاهی که می توانسته 
کار  به  مشغول  خارج  کشورهای  بهترین  در  اند 

شوند یکی از محروم ترین شهرهای ایران را برای 
زندگی خود انتخاب کرده اند و آستین همت باال 
مشکالت  انبوه  از  گرهی  اند  داده  ترجیح  و  زده 
آالمی  و  بردارند  را  کویری  منطقه محروم  مردم 
ترین  محروم  آنها.  شمار  بی  دردهای  بر  باشند 
و  کرده   انتخاب  را  کویری  منطقه  جامعه  قشر 
امید  به  دارند  قصد  آنان  سحرآمیز  انگشتان  با 
انزوا  از  را  بومی منطقه  و  خداوند صنایع دستی 
و فراموشی نجات داده و در معرض دید همگان 

قرار دهند.
بوده  آنها  این حرفه که مورد عالقه  با  تنها  نه 
با جان و دل در گسترش و معرفی آن  است و 
مبذول  را  خود  کوشش  و  سعی  تمام  ایران  به 
فراموشی  از  را  دستی  صنایع  بلکه  دارند  می 
نجات داده و برای تعدادی از مردم بومی منطقه 
کارآفرینی کرده اند. امید که اولیای امور هم در 
 1397 سال  در  نفرمایند.  دریغ  آنها  به  کمک 
پستوی  کهن  دستی  صنایع  »شرکت  شمسی 

هنر« را با هدف ایجاد اشتغال در مناطق محروم 
تاسیس کرده اند. 

در این راه ابتدا کار را با 10 نفر هنرمند سوزن 
دوز از روستاهای سیستان و بلوچستان و فهرج 
شروع کرده اند و تاکنون 100 نفر سوزن دوز با 
آنها در روستاهای برج، معاذ، دهنور، چاه دگال و 

روستای شورآباد مشغول فعالیت هستند. 
شروع  منزل  تزئینات  از  را  دوزی  سوزن  ابتدا 
کرده و سپس زیورآالت ،کیف، پوشاک و کفش 

را به این مجموعه اضافه کرده اند.
سوزن  سبک  با  چهره  نفیس  تابلوهای  تولید 
دوزی  سوزن  تلفیق  با  چرم  کفش  بلوچ،  دوزی 
چرمی  کفش  دوخت  هم  نزدیک  آینده  در  و 
تبریز را به منطقه فهرج و سیستان و بلوچستان 
به  اشتغال  گسترش  حال  در  و  آورد  خواهند 
و  زهک  گنج،  قلعه  جازموریان،  محروم  منطقه 
زهیر هستند که در زهیر تاکنون توانسته اند 20 

نفر اشتغال ایجاد نمایند.
با دوکارآفرین نمونه »شرکت صنایع  پایان  در 
دستی کهن پستوی هنر تحت برند کپه« بیشتر 

آشنا شویم.
 1365 ماه  مرداد  متولد  جاللی  البنین  ام 

شمسی متولد فهرج 
دوران دبستان و راهنمایی را در فهرج گذرانده 
در مقطع دبیرستان نمونه دولتی بم مشغول به 
با  متاسفانه  در سال کنکور  است.  بوده  تحصیل 
روانی  و  روحی  شرایط  با  بم  وحشتناک  زلزله 
نامناسب روبه رو شده و در پیام نور کرمان در 
شده  تحصیل  به  مشغول  نظری  اقتصاد  رشته 
رشته  در  البرز  دانشگاه  در  را  ارشد  کارشناسی 
 1393 سال  در  و  داده  ادامه  نظری  اقتصاد 
دکترای  مقطع  در  دورقمی  رتبه  با  شمسی 
است.  پرداخته  تحصیل  به  یزد  دانشگاه  اقتصاد 
در این دوره دانشجوی برتر استان یزد بوده و با 
14 مقاله علمی و پژوهشی از رساله دکترای خود 

دفاع کرده است.
ماه  بهمن  متولد  مرد  مجو  هاتفی  مجید 

1363 شمسی متولد تهران 
ابتدایی و راهنمایی را در تهران و متوسطه را 
تهران گذرانده دوره  نمونه دولتی  در دبیرستان 
لیسانس را در دانشگاه خیام و کارشناسی ارشد 
ادامه  کرمان  باهنر  دانشگاه  ریاضی  رشته  در  را 

داده است. 
داشته  اقتصاد  رشته  به  که  خاصی  عالقه  با 
باهنر  دانشگاه  در  را  ارشد  کارشناسی  دوباره 

کرمان رشته اقتصاد بازرگانی پذیرفته شد.
و  سیستان  دانشگاه  در  را  دکترای  دوره 
بلوچستان ادامه داد و با 15 مقاله علمی معتبر از 

رساله خود دفاع کرد.
در سال 1392 با خانم دکتر ام البنین جاللی 
ادامه تحصیل مقطع پسادکتری  ازدواج کرد در 
را در رشته اقتصاد دانشگاه تهران گذرانده است 
و در حال حاضر دو فرزند دارند در سال 1397 
شمسی با همکاری خانم دکتر ام البنین جاللی 
»شرکت صنایع دستی کهن پستوی هنر را تحت 

برند کپه« تاسیس نموده اند. 
ایمیل شرکت صنایع دستی کهن پستوی هنر 

omijalal@gmail.com
mhatefi63@gmail.com

غروب مفرحی بود، روبه روی چند تا درخت گیالس جوان 
سرپانشسته بودم و به درخت سیب سن وسال داشته ای 
گیالس  پشت  از  که  خورشید  درروی  رو  بودم.  داده  تکیه 
بنها، گلویش را بریده بودند و خون تشتک زده روی در و 
دیوار باغ و سرخی خورشید سربریده ریخته بود روی باغ و 
چشمانم و من را می ترساند. ولی به اندک حرکتی که کردم 
خورشید جسم و جان خود را جمع و جور کرد و گریخت 
رفت پشت تپه ماهورها و در و دشت و کوه و ستیغ سرخ 
آن و غلتید و رفت، رنگ هوا و باغ بین روز و شب جابجا 
به خود  مرا  تکه چوب خشک  بلند شدم، چندتا  می شد. 
خواندند و کبریت و شعله کشیدن برگ و خاشاک اطراف 
که  زمین  روی  نشستم.  و  آتش  کنار  غلتاندم  را  سنگی  و 
چمباته زدم جنبشی توی درختان افتاد. صدای گوش نواز 
موسیقی ساز نسیم که توی شاخه های غرق شکوفه روی 
پرچم گلها می نواخت انگار سمفونی باغ را خلق می کرد. 
شکوفه گیالس بن ها از روبه رو بادام ها از چپ و چند تا 
هلوی جوان از سمت راست که نسیم دست آنها را گرفت 
بزرگان  نفره دعوتشان کرد، حرکت کردند.  به رقص دو  و 
می  آب  جویهای  فرود  و  فراز  از  گرفته  را  کودکان  دست 
گذراندند. صدای گوش نواز آب از ارتفاع با موسیقی نسیم 
همراه شده بود. شگفت می نواختند، شاخه آلویی که تمام 
بدنش را شکوفه های سفید )چنین میانه میدانم آرزوست 
( سفید پوشانده بود دست مادرش را رها کرد آمد به طرف 
من و درست افتاد توی صورتم. خودم را عقب کشیدم که 

عطر  نبود.  هیچی  انگار  ولی  نشوم  مصدوم  نخورم،  لطمه 
شکوفه ها پیچید توی بینی ام و از سمت راست بادام بن 
مادر که او را سربریده بودند چند قطره خون سفید از ساقه 
تازه متولد شده اش به زیر می غلتید و دست دراز کردم 
شکوفه را نوازش کنم هیچی نبود. باران گلبرگ های بنفش 
و صورتی و سپید و سرخابی سرانجام مرا به رقص واداشتند. 
یا اگر کسی مرا توی این حال ببیند به خود می گوید فالنی 
تغییر  را  خود  جای  که  آوردم  سرفرود  است!  شده  دیوانه 
دهم، تاریک شده بود یکی دو قدم که برداشتم بادام، هلو، 
گیالس، آلو و ... از چهارسین حمله آوردند و انگار  به من 
کاری نداشتند از من می گذشتند و تمام می شدند. این چه 
حالی است طبیعت زده شدم از این بیماریهای عجیب این 
قرن گرفتم آنهم از نوع روانی اش. خدا کند کسی مرا نبیند. 
از میان درختان می گذشتم درختان که می گویم باغ، باغی 

نیست که از روی نظم و ترتیب درخت کاشته باشند.
هلوی یکساله زردآلوی ده ساله و در وسط آنها بوته گل 
سرخی سربرآورده پدرم می گفت : - بابا اینجا محل تفریح، 

بیایید از طبیعت لذت ببرید.
به حرکت  با من  آبی  و  بنفش و سرخ  و  عطرهای سفید 
و  کمر  ودوباره  من   طرف  به  آوردند  می  حمله  درآمدند. 
دست و پای می چرخاندند و برمی گشتند و انگار کالس 
رقاصی رفته باشند. آنچنان پیچ و تابی گلبرگهای نازک و 
لطیف به خود می دادند که انسان متحیر می شد. ناگهان 
و  زد  سیمی  بر  زخمه  و  دوید  نسیم  شد،  کند  موسیقی 
همین  مرتبه  چند  که  نکردم  شماره  گرفت.  اوج  موسیقی 
بود. شکوفه  انداخته  به جنبش  را  باغ  و سرد  لرزان  نسیم 
های تازه متولد شده خود را به ساقه می زدند و خواهش 
می کردند تا گلبرگها باز شوند و آنها این شکوه را ببینند و 
همراهی کنند. شب افتاده بود توی ده محمدشاه آقا مهدی 
و خانم جان پسرش جواد روی بلندی پشت سرگله گوسفند 
سر پانشسته و چند تا بزی که پیش زا بودند شیرشان را می 

دوشند، بادیه خانم جان از شیر پر شده بود و چند سانتی 
کف روی هم سفت شده بودند و انگار کره شیر گرفته شده 

باشد خانم جان صدا کرد.
ـ جواد بیا بیا ننو، بیا پنجه ها تو قاشق کن و چربی های 

بر روی شیر را بخور.
پنجه  تو  کرده  لبریز  میش  شیر  مشک  دوتا  انگار  جواد 
هایش باشه فشار داد و شیر فوران کرد و ریخت توی تغار 

و گفت: 
ـ ننو بخور من دارم، ای میش عجب شیر چربی داره.

تره.... ول  از همه شیر ده ها چرب  ننو، شیر میش  ـ ها 
کن بیا بخور کره، شیر که از پنجه های جواد ریختند توی 
دهانش خانم جان حب قندی از پر چارقدش که گره آنرا 
را  و کامش  زبان جواد  و گذاشت روی  برداشت  و  باز کرد 

شیرین کرد.
بخور ننه نوش جونت.

نسیم همچنان زخمه بر شاخسار می زد باغ ستاره باران 
رنگها شده بود. آسمان باالی سرم رنگ گلبرگهای شکوفه 

ها که حاال دیگر آسمان باغ مرا پوشانده اند و ستاره ها را 
پس زده اند. رنگهایشان در هم می رود. 

بنفشی هلو می پیچد در لیمویی زردآلو و در این حالی که 
نسیم رنگها را می رقصاند. سرمه ای دست به گردن سپیدی 
بادام می اندازد و کودکانه بادام بن را می نوازد. رنگ مشکی 
که بر قامت نو دامادان خوش می نشیند. می گردد به دور 
رنگها آلبالویی آلبالو، کرم آلوها، عنابی آلوچه کوهی را بهم 
می آورد و دست در دست هم توی هوا می چرخاند و خنده 
بر لب شادی می کنند. هیچ رنگی نیست که از آمیزه رنگها 
روی آسمان باغ دیده نشود. جماعت زیبا و دلنشین گلبرگها 
کوک  سازش  نسیم  و  هستند  شادی  سرگرم  که  همچنان 
کوهپایه  تشنه  از کوههای  بادی  بادی، سیاه  است. طوفان 
ماهورها  تپه  از  و حرکت می کند  زمین می کوبد  بر  پای 
خفگی  یک  در  خفقان  یک  در  شاه  محمد  ده  گذرد،  می 
همه مردمش به خانه می روند.  جواد و مادرش را بغل می 
کند مهدی به دنبالشان می افتند. پناهگاه زیر تپه که باد 
می خواست وارد پناهگاه شود مهدی در را به هر شکلی که 

هست می بندد گوسفندان می گریزند و پناه می گیرند 
و سکوت همراه ترس و لرز فضا را می گیرد. هوا کدر است 
باد کم می شود، گلبرگها  از تکاپو و سرعت  ولی همینکه 
از اینکه نسیم زمین می خورد، سرزمین شادی خود را با 
حمله باد رها کردند. می نشینند کف باغ و شکل انسانی که 
از همه رنگها و لطافتها ساخته شده روی زمین رسم می 
شود. من هم به خود لرزیدم و پشت کنده چنار تنومند بغل 
دیوار پناه گرفتم تا سیاه باد بگذرد. عجیب است نمی دانم 
چرا از زبانم گذشت بهار کره زمین را رنگین می کند و ما 

مردم یکدیگر را.
جواد، بادیه شیر مادر خود را که سنگین تر گذاشت روی 
به مهدی  برای مادرش گذاشت و  تغار سبکتر  دوش خود 

پدرش گفت:
ـ بریم بابا، جلو شو، برو ....

پای خود را که گذاشت روی تخته سنگ بزرگی و سربلند 
و  رنگین  مهتاب  نور  را  او  و  بود  و شب  روز  بین  هوا  شد، 

رقصنده کرد. 
پدر از جلوبرگشت و ایستاد و او را نگاه کرد. مادر از عقب، 
متحیر ایستاد جواد را نگاه کرد. من و جواد، باغ و شکوفه، 

انسان و حیوان و درخت منتظر بودیم.
تخم مرغ روی آینه سفره هفت سین بود که پدرم گفت:

ـ این پرنده تو پنجره اینموقع که هوا تاریک چکار ...
حرفش تمام نشده بود که همه برگشتند به طرف پنجره 
و پرنده را ببینند که آن هم نی قلیان را زد به تخم مرغ و 
تخم مرغ غلتید، غلتید و فلش روی آن به طرف من ایستاد. 

کتاب حافظ بود که آنجام گفت:
ـ سال تحویل شه، مبارک باشه این سال رنگی.

همه ریختیم روی سرکله و پیشانی بلند آغام را که غرق 
بوسه کردیم و صبح سر سفره هفت سین و دست کرد توی 

جیب خود، 5 ریال، دوریال، ده شاهی، عیدی داد .....
1400 مبارک باد.

صنایع دستی صنعت فراموش شده 

نوروز و  رقــص رنـگها 

به قلم 
محمد تقی راهپیما 

به قلم 
استاد مهدی ثانی
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فرهنگ و ادب

به نام خداوند جان و خرد 
کزین برتر اندیشه برنگذرد 
با درود. فرارسیدن نوروز باستانی و همایش نیکی ها و گلباران شدن 
جهان را به همه ی هم وطنان عزیز و میهن پرست تبریک می گویم و 

سالی پربار بدون درد و کرونا برای همه آرزومندم.
الزم دیدم طبق عادت همه ساله نوشتاری در مورد عیدنوروز باستانی 
به  سالهای گذشته  در  اینکه  به  توجه  با  لذا  بنمایم  عزیزان  تقدیم شما 
طور مرتب از آداب و رسوم نوروزی در شهرهای مختلف ایران نوشته ام 
برآن شدم امسال از مراسم و آداب و رسوم نوروزی کشورهای همسایه و 
فارسی زبان و هم کیش بنویسم. به این منظور بعد از مقدمه ای کوتاه از 
نوروز می پردازم بطور خالصه از برگزاری مراسم نوروزی در سایر کشورها. 
فرهنگی  دارای  و منطقه که  زبان  پارسی  ایران زمین و کشورهای  در 
با یکدیگر می باشند نوروز دارای جایگاه ویژه ای  یا نزدیک  مشترک و 
نیز  دیگر  کشورهای  از  برخی  حتی  اخیر  چندساله  در  است.  آنها  برای 
شیفته این مراسم زیبا و باستانی که سراسرش یادمان شادی ها و نشاط 
می باشد گردیدند و مانند ایرانیان چند روز اول سال جدید را به تعطیالت 
رسمی خود اضافه نموده اند و در واقع این نمادباستانی و زیبا که خاص 

ایران بوده تبدیل به یک جشن بزرگ جهانی شده است.
کشورهایی که مراسم نوروزی را برپا می دارند و به شادمانی می پردازند 
در واقع هویت ملی و یا دینی گذشته خودشان را نیز دوباره احیا نموده 
اند و مانند دوره های گذشته آن را برای خود گرامی می دارند و مراسم 
را که بیانگر عالیق و سلیقه های آنها است و جز فرهنگ آنها بوده را و 

به عنوان تعلقات قومی آنها به شمار می رفته را دوباره زنده نموده اند.
دیگر  مناطق  با  ای  منطقه  و  نقطه  هر  در  نوروزی  برگزاری جشنهای 
تفاوتهایی دارد ولی در کلیات هم در قالب نسبتهای محلی و ملی آنها 

می باشد.
نوروز ریشه در فطرت انسانها و تمایل آنها در زیستن با صلح در کنار 
یکدیگر دارد. عید نوروز و جشنهای مربوط به آن یکی از اعیاد باستانی 
آغاز می شود  بیداری طبیعت  آغاز  با  این جشنها که  بوده،  آریایی  قوم 
همان نمادی می باشد که از یک فرهنگ زنده و پویا سرچشمه گرفته و 

در حال تبدیل شدن به یک نماد جهانی می باشد.
این مساله تا به آنجا اهمیت دارد که حتی سازمان های جهانی برای 
ثبت عیدنوروز به عنوان یک روز جهانی آن را به نظرسنجی گذاشته است 
و در این راه بنیاد فردوسی یکی از پیشگامان در معرفی آن به سازمان 

فرهنگی یونسکو است.
و  پردازیم  می  ملی  نماد  این  پیدایش  زمان  و  تاریخچه  به  حال کمی 

بعد از آن به کشورهایی که نوروز را جشن می گیرند، خواهیم پرداخت.
منشاء و زمان پیدایش نوروز به درستی معلوم نیست اما این جشن تا 
آنجایی که مدارک و مستندات نشان می دهد قدمتی حدود سه هزارساله 
دارد و قدیمی ترین آیین ملی در جهان است. در برخی از متون کهن 
ایران از جمله شاهنامه فردوسی کبیر و تاریخ طبری و نوروز نامه خیام 
نیشابوری، پادشاهی جمشید را مبنای نوروز می دانند و برخی دیگر از 
متون، کیومرث را به عنوان بنیانگذار نوروز معرفی کرده است. موجودیت 
نوروز در شاهنامه بدین صورت روایت شده که جمشید در حال گذار از 
آذربایجان دستور داد تا آنها برای او تختی بگذارند و خود با تاجی زرین 
با برآمدن آفتاب و تابش آن بر تاج زرین او جهان  بر تخت می نشیند 
منور می گردد. مردم با دیدن این پدیده به شادمانی می پردازند و نام 
آن را روز نو با نوروز می نامند. در برخی روایات آغاز نوروز را به بابلیان 
نسبت می دهند و طبق این روایات پیداش نوروز در ایران به 538 سال 
قبل از میالد یعنی زمان حمله کوروش بزرگ به بابل باز می گردد و هم 
چنین در برخی متون باقی مانده در اوستا زرتشت را به عنوان بنیانگذار 

نوروز معرفی کرده اند. 
اعالم  با  همچنین  و  میانه  آسیای  در  نوروز  عید  محبوبیت  افزایش  با 
رسمی شدن مراسم نوروز در کشور ترکیه جهان در آینده نزدیک شاهد 
برگزاری جشنهای نوروزی در ابعاد وسیع تری خواهد بود. در حال حاضر 

مراسم نوروز در آن طرف کره خاکی و در ایاالت متحده آمریکا به مناسبت 
مهاجرت تعداد زیادی از ایرانیان به آن سرزمین باشکوه و عظمتی وصف 
جمهوری  ریاست  کاخ  به  جشنها  این  حتی  و  گردد  می  برگزار  ناپذیر 
این کشور نیز رسیده است و این مورد افتخاری است برای ما ایرانیان و 
عظمتی برای فرهنگ و تمدن در پاکی ایران عزیز می باشد. مراسمی که 
در نوروز اجرا می شود دارای تنوع بسیار می باشد و در هر اقلیمی به گونه 
ای برگزار می گردد مثال اجرای رقص نوروزی و مراسم خاص در کشور 
گرجستان و یا در کشور آذربایجان همسایه شمالی ما از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است و آن را نمادی رسمی برای کشور آذربایجان می دانند. 
حتی بعد از استقالل این کشور و جداشدن آنها از روسیه در اکتبر سال 
باشکوهی وصف  1991 در تمام کشور حتی در منازل، میادین و معابر 

ناپذیر اجرا می شود. 
در آذربایجان در مورد پیدایش نوروز روایتی وجود دارد که عبارت است 
از اینکه زمانی سیاووش فرزند کیکاوس از پدر مکدر و راه کشور توران را 
پیش می گیرد. پادشاه توران افراسیاب از وی به نحو بسیار شایسته ای 
استقبال می کند و بهترین پذیرایی را از او نمی نماید حتی دخترش را به 
ازدواج با او در می آورد. سیاوش به یاد سفرش به دیار توران دیوار بخارا 
را بنیان می گذارد ولی دشمنانش که از این کار او خرسند نبودند باعث 
ایجاد اختالف بین سیاوش و پادشاه می گردند به طوریکه پادشاه دستور 
کشتن او را داده و جنازه اش را روی کنگره هایی همان دیوار بخارا قرار 
می دهد. زرتشتیان جنازه او را برداشته و در قدمگاه دروازه شرقی دفن 
می کنند و مرثیه هایی بسیار در وصف سیاوش و مرگش می سرایند. به 
طوری که این مرثیه ها بین مردم گسترش یافته و در همین مرثیه ها 
روز دفن او را زرتشتیان نوروز می نامند. در کشور آذربایجان بعد از پایان 
چله کوچک مردم خود را برای استقبال از عید نوروز آماده می کنند و این 
پدیده را به عنوان عید صلح، دوستی، وحدت و یکپارچگی یاد می کنند. 
در روز عید نوروز فال می گیرند البته بیشتر دختران دم بخت مخفیانه و 

از ته دل دعا می کنند تا بختشان باز شود.
همانطور که قبال نوشتم در تاجیکستان مخصوصا شهر بدخشان این روز 
را عید ملی می دانند و برای مدت نه روز برگزار می گردد. آنها از این عید 
به عنوان رمز دوستی و زنده شدن کل موجودات یاد می کنند و آن را به 

نام )خیرپرایام( و به جشن یزرق معروف است. 
و اما جشن نوروز در کشور قزاقستان: 

این روز  باورند که در  براین  اعتدال بهاری می دانند و  قزاقها نوروز را 
ابتدایی می رسند و همه جا تازه می شود  ستاره های آسمان به نقطه 
و روی زمین شادمانی برقرار می گردد. از شب سال تحویل تا شب عید 
صاحبخانه ها دو شمع در باالی خانه شان روشن کرده و منزل را خانه 
تکانی می کنند. چون آنها بر این باورند تمیز بودن خانه در آغاز سال نو 
افراد آن خانه دچار بیماری و بدبختی نخواهند شد. در  باعث می شود 

شب عید نوروز دختران قزاق با آخرین باقی مانده گوشت اسب غذاهای 
آنها دعوت می  به خوردن  را که دوست دارند  پزند و کسانی  لذیذ می 

کنند.
نوروز برای قزاق ها بسیار مقدس است و اگر در این روز باران و برف 
ببارد آن را به فال نیک می گیرند و معتقد هستند سال خوبی در پیش 
دارند. هم چنین مسابقات معروفی در ایام نوروز در قزاقستان برگزار می 
زنان  و  مردان  از  گروههایی  بین  که  توزاق(  )قول  از  عبارتند  که  گردد 
برگزار می شود. اگر زنها برنده شدند قزاقها اعتقاد دارند آن سال، سال 
خوب و پربرکت می باشد. اگر مردها برنده شوند آن سال نامساعد خواهد 
بود. مسابقه دیگری هم که می دهند به کوکپارو برداشتن بز از مکانی 
مشخص توسط سواران جوان و قهرمانان این رشته ورزشی می باشد و 
نوعی مسابقه شعر و  آغاز می شود که  آیتیسن  نیز مسابقه  نوروز  عصر 

شاعری می باشد.
اما نوروز در ترکمنستان: 

در ترکمنستان طبق مراسم سنتی در سال دوبار برای نوروز جشن می 
گیرند. یکی از این جشنها به استناد تقویم، میالدی می باشد که به تایید 
سازمان ملل رسیده و به عنوان جشن بین المللی )سال نو( نامیده می 
شود و دیگری برگزاری نوروز با نشانه احیای دوباره آداب و رسوم دیرینه 

مردم ترکمنستان است. 
آذوقه مردم  باشد که  ترکمنستان جشن کشاورزان می  نوروز در  عید 
را تامین می کنند. به همین جهت کشاورزان در دامنه های کوه )کیت 
داغ( و کناره های آمودریا این عید را  به طور خاص و باشکوه برگزار می 
نمایند. در باور آنها پیدایش نوروز از زمانی که پادشاه جمشید به عنوان 
چهارمین پادشاه پیشدادی بر تخت می نشیند، آغاز می شود و این روز را 
مردم نوروز می نامند. در این روز غذاهای سنتی و معروف نوروزی مانند 
کجه، نوربامه، سمنی یا سمنو و ... که در ترکمنستان متداول می باشد 
را پخته و در بین نیازمندان تقسیم می کنند و هم چنین اجرای بازی 
های مختلف توسط جوانان ترکمن حال و هوا ی دیگری به این جشن 
– کشتی، پرش  نوروز مسابقات اسب دوانی  ایام  و شادی می دهد. در 
برای گرفتن دستمال از بلندی و غیره از سرگرمی های نوروزی در این 

کشور می باشد.
اما نوروز در کشور ازبکستان: 

مردم ازبکستان نیز همه ساله اول فروردین را به عنوان عیدنوروز جشن 
از خانه تکانی آغاز می شود. زنان و  ازبک ها  می گیرند. نوروز در بین 
دختران وسایل خانه خود را از خانه خارج کرده و ضمن نظافت کردن 
آنها را در آفتاب پهن می کنند تابوی آفتاب نوروز به خانه و کاشانه آنها 
برسد و هوای خانه را معطر سازد. بعضی از خانواده ها بشقاب و یا کوزه 
پایه دارند  و  انداخته و هر چه دیگ  را دور  و کاسه های شکسته خود 
را از آب باران فروردین پر می کنند تا باشد که تمام سال رزق و روزی 

خانواده آنها فراوان و پر و پیمان گردد و یا از شیره گندم نورسته به 
طور دسته جمعی و با خواندن سرود و ترانه سمنک های تنوری می پزند. 
مردم ازبک نوروز را با عبور لک لک ها تشخیص می دهند و بعضی ها فال 
پرنده می گیرند و پیش گویی ها می کنند. در روز عید دختران قفلهای 
بسته را به افرادی که دارای فرزندان زیاد پسر می باشند می دهند که 
آنها را باز کنند تا بختشان باز شود. زنهای بدون فرزند هم برای حامله 
شدن بر لب جوی آب روان می نشینند و کلوخ در آب می اندازند و دعا 
می خوانند و جوانان در زمین های چمن کشتی می گیرند یا در مسابقه 

بزکشی شرکت می کنند. 
)اسالم کریم اف( رییس جمهور این کشور در یکی از سخنرانیهای خود 
در نوروز خطاب به مردم کشورش می گوید در نوروز نیرویی نهفته است 
که هر انسان را با هر گویش و دینی که دارد و هر ملیتی که به آن تعلق 

دارد را با هم متحد و مهربان می کند.
جشن نوروزی در کشور روسیه: 

شوروی سابق یک امپراتوری بود با بیش از صد قوم مختلف که به اجبار 
متعهد شده بودند به عنوان مردم شوروی زیر یک پرچم قرار گیرند و در 
این زمان باید آداب و رسوم تاریخی خود از جمله عید باستانی نوروز را 
به عنوان میراث مضر گذشتگان تبلیغ و اعیاد جدید و ساختگی شوروی 
را جایگزین آن نمایند. اما امروزه حتی دامنه محبوبیت مراسم نوروز در 
نیز کشیده شده است و هر ساله در عید مراسمی در داغستان  روسیه 
روسیه برگزار می شود مثال در مراسمی که در فروردین سال 1386 برای 
داغستان  دولتی  دانشگاه  خاورشناسی  دانشکده  در  پیاپی  سال  سومین 
برگزار شد دکتر نوری محمدزاده مدیر مرکز ایرانشناسی این دانشکده به 
تشریح تاریخچه نوروز پرداخته و گفته برگزاری نوروز در داغستان تاثیر 
عمیقی در تاریخ و عالقمندی مردم داغستان به تمدن کهن ایران را به 
همراه داشته است. او اشاره می کند به اینکه عیدنوروز از زمان ساسانیان 
در داغستان باشکوه و عظمت خاصی جشن گرفته شده است. در همین 
مراسم معاون دانشگاه و رییس کرسی زبان انگلیسی در مرکز ایرانشناسی 
نیز عنوان می دارد برگزاری عیدنوروز در دانشکده به یک سنت حسنه 
تبدیل شده است و باید ادامه داشته باشد و هم چنین )روسالن قدیر اف( 
رییس کرسی ادبیات ایران و ترکیه در این مراسم گفت برگزاری چنین 
جشنهایی عالقه زیادی در دانشجویان برای تحقیق بیشتر در ریشه های 
تمدن ایران باستان به وجود می آورد و آنها تشویق می شوند تا در مورد 

تاریخ، فرهنگ و گذشته این سرزمین تحقیق نمایند.
نوروز در کشور افغانستان: 

و  بلخ  در  نوروز  است.  بوده  مرسوم  دیرباز  از  افغانستان  کشور  در  عید 
مرکز آن مزار شریف هنوز هم به همان شکل و شکوه پیشین برگزار می 
گردد. در روزهای اول سال همه ی دشت های بلخ دیوارها و پشت بامهای 
کاهگلی آن پر از گلهای سرخ می شود و در اولین روز عید نوروز )بیرق 
سخی( که منسوب به حضرت علی )ع( می باشد در مزار شریف و مدرسه 
نوروز  برافراشته شدن آن جشن  با  و  برافراشته می شود  )نسخی( کابل 
آغاز می گردد و تا چهل شبانه روز این پرچم برافراشته می ماند. در این 
مدت نیازمندان و بیماران برای شفاگرفتن دریای این علم مقدس به چله 
می نشینند. گفته شده بسیاری از بیماران العالج در زیر همین علم شفا 
یافته اند. در افغانستان با فرا رسیدن عیدنوروز فصل بهار آغاز می شود و 
دانش آموزان و دانشجویان بعد از تعطیالت زمستانی دوباره سرکالسهای 

درس حاضر می شوند.
نوروز در کشور پاکستان: 

در کشور پاکستان نوروز را عالم افروز یعنی روز تازه رسیده می نامند 
که با ورود خود جهان را روشنی بخشیده است. در این کشور تمام گروه 
و  تفسیر  به  خود  های  تقویم  اول  صفحات  در  اجتماعی  و  دینی  های 
توضیح نوروز و ارزش و اهمیت آن می پردازند و این تقویم را در پاکستان 
و  الفاظ زشت خودداری  گفتن  از  مردم  نوروز  در  گویند.  می  )چنتری( 
پرهیز می کنند و با محبت به یکدیگر سعی دارند افرادی که با هم قهر 
هستند را آشتی دهند. در همین روز شعرا به سرودن اشعار نوروزی به 

زبانهای مالکی ،اردو، دری و عربی در این ایام می پردازند.
در پایان با توجه به زیادی مطالب از پرداختن به جشنهای نوروزی در 
کشورهای عراق، ترکیه، هندوستان، بنگالدش و کشورهای حاشیه خلیج 
فارس می گذرم و آن را به زمانی مناسب موکول می کنم و در پایان این 
عید باستانی را به همه ملت ایران و عزیزان کرمانی تبریک می گویم و 

آرزوی سالمتی و شادکامی برای همگان دارم.

قاپش پر است ـ قاپش را دزدید!

از اینکه در این مقاله دو مثل را مورد بررسی قرار می 
دهیم، وجود واژه ی عامیانه ی »قاپ« است که با توضیح 

درباره آن، به معنای کنایی هر دو زبانزد پی می بریم.
»قاپ« یکی از استخوانهای مچ پای گاو و گوسفند است 
زمین  روی  پهلو،  هر  به  تواند  می  و  دارد  پهلو  چهار  که 
این  از  یا چهارتا  با سه  قماربازها  قرار گیرد. در گذشته، 
استخوان ها قماربازی می کردند و به حسب تعداد، نوع 

قمار را سه قاپ یا چهارقاپ نامیده بودند.
»قمار« ـ چه آن نوع که در خرابه ها و ساختمان های 
متروکه انجام می شده و چه آن نوع که در ساختمان های 
دین  در  شود  انجام  شوند  می  نامیده  کازینو  که  لوکس 

مبین اسالم حرام است. زیرا اگر صفحه حوادث نشریات 
پیش از انقالب را ورق بزنیم، در می یابیم »قمار« بسان 
به  را  هزاران خانواده  بیفتد، هستی  در خرمن  آتشی که 
خاکستر بدل کرده و کانون گرم هزاران خانواده را دچار 
با  داران  البته قمارخانه  و  نابودی کرده است  و  فروپاشی 
افراد ساده  دستکاری وسایل قماربازی، درآمدهای ناچیز 
لوح را غارت کرده و خانواده های مظلوم آنها را خاکستر 
نشین می کردند که پرکردن قاپ، یکی از انواع این قبیل 

حیله هاست.
بنا به نوشته محمدعلی جمال زاده در کتاب »فرهنگ 
را  قاپ  های  استخوان  متقلب،  قماربازان  عامیانه«  لغات 
سوراخ کرده و در آن سرب می ریختند تا به نفع قمارباز 
متقلب روی زمین بنشیند و حریف ببازد که البته چنین 
درآمد پلشتی، حرام اندر حرام است. این عمل را بار زدن 

قاپ و آن را قاپ پر یا قاپ بارزده گویند.
زبانزد: »قاپش پر است«

و  کارآزموده  زرنگ،  قالتاق،  کار،  کهنه  افراد  از  کنایه   
باتجربه،  مردم  از  کنایه  نیز  قمارخانه«  »قاپ  ناقالست. 

کارکشته، رند، عیار و ناقالست.

و  کارکشته  قماربازان  استخدام  با  کازینوها  صاحبان 
دستکاری دستگاه های قماربازی، دسترنج افراد ساده لوح 
را غارت کرده، آنها را به خاک سیاه می نشانند! و لذا شک 
نباید کرد که درآمد کازینوداران حرام است و »قمارباز« 

به  و  بازد  می  را  زندگی خود  نهایت،  در  که  است  کسی 
است،  پر  قاپش  که  مثل کسی  در  ولی  افتد.  می  افالس 
اطالعات و تجربه های فراوانی دارد که با استفاده ی بجا 

از آنها، کارش را پیش می برد. 

فالنی قاپ مرا دزدیده است! 
در مثل، یعنی فالنی مرا عاشق خود کرده یا گلویم 
پیش او گیر کرده است به نظر می آید، ریشه ی این 
مثل در قمار با قاپ بارزده و قاپ پر باشد. زیرا هرگاه 
یکی از قماربازان، قاپ قمارباز متقلب را بدزدد، بازی 
او  . زیرا  بود  بازنده خواهد  برد و فرد متقلب،  را می 
عادت ندارد بدون تقلب بازی کند ولذا اراده و ابتکار 
و عاشقی  از دست می دهد. در عشق  را  عمل خود 
نیز هرگاه دختری قاپ پسری را بدزدد و یا برعکس، 
از مدار عادی خارج می شود و آن کس که  زندگی 
قاپش دزدیده شده است، چنان گرفتار می شود که 
و  روزمره عاجز  امور  انجام  ندهد، در  تا وصال دست 
قاپشان  که  باشند  مواظب  باید  جوانها  است.  ناتوان 
خسارت  که  است  حالتی  این  زیرا  نشود  دزدیده 
های غیرقابل جبران و پشیمانی در پی دارد. ازدواج 
اسالم  گرامی  رسول  و سنت  عقل  مسیر  در  بایستی 
تشکیل  موفق  و  سالم  ای  خانواده  تا  پذیرد  صورت 
شود، مطالعه ی داستان حضرت یوسف )ع( جوانان را 

از شیطان حفظ خواهد کرد.

نگاهی به نوروز در کشورهای جهان 

ضرب المثل های کرمانی

به قلم
ناصر فرهادی )پاژ(

به قلم
یحیی فتح نجات
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گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

سرمشق
 نوروز 1400 

منتشر شد

ماهنامه ی سرمشق، ویژه نامه ی نوروز 1400 در دویست 
صفحه منتشر شد.

پس  سرمشق  ی  ماهنامه  ی  شماره  هفتمین  و  چهل  در 
به  دارد  اختصاص  اول  بخش  سردبیر،  ی  سرمقاله  از 
نوشتارهایی از همکاران همیشگی این نشریه سید احمدسام 
با خاطراتی از استاد زین العابدین موتمن، خدمت یا خیانت 
قاجاریه از علی اصغر مظهری، انتخابات زیرماسک کرونا، 
راوری،  ایزدپناه  بتول  از  است  باقی  همچنان  حکایت 
با  همکاری  روز  نخستین  از  نفس  نیک  حمید  خاطرات 
سرمشق، از فصلنامه کرمان تا سرمشق به قلم مجید نیکپور، 
عالقه ای که با سرمشق زنده ماند به قلم وحید قرایی، قصه 
ی من و سرمشقی ها از سکینه عرب نژاد، این تیم سرمشقی، 
سید فواد توحیدی، آشنایی دیرینه به قلم الهه عقیلی نسب، 
لذت کار گروهی از مژده موذن زاده، خاطره ای از نخستین 
همکاری با ماهنامه ی سرمشق به قلم کوروش تقی زاده و 

قصه ی یک آرامش عجیب از مینا قاسمی. 
یادداشت دبیر بخش، کوروش  از  ادبیات، پس  در بخش 
تقی زاده »داستان« را به عنوان دریچه ای به سوی آزادی، 
مورد بررسی قرار داده و مینا قاسمی مطلبی با عنوان التهاب 
سرد یک تصویر به نگارش درآورده است. پژند سلیمانی 
با »شهادت گاهی به نام گمو« حسام خالویی با شهرزادهای 
به  مطلبی  با  آبادی  شاه  نورالدینی  مسعود  بیدار،  شب 
عنوان »شاعر روایتگر نوع جدیدی از تنهایی است« حامد 
حسینخانی پناه کرمانی مروری دارد بر بهاریه های شاعران 
ایران و شعرهایی از فرزانه قوامی و رویا تفتی، دیگر مطالب 

بخش ادبیات است.
بخش سینما با کوروش تقی زاده و مطلبی با عنوان »بوی 
عیدی، بوی توپ، بوی کاغذرنگی...« شروع شده و حمید 
ناظری  محمد  سکوت«  از  رهایی  برای  »راهی  با  بکتاش 
نازنین  و  زد«  خواهد  جوانه  زندگی  مرگ  »از  ی  مقاله  با 

طاهری با »مهاجر کوچک« پایان بخش این قسمت است.
در بخش موسیقی، سید فواد توحیدی با »حکم در موسیقی 
...« هوشنگ جاوید با گونه ها و شاخه های موسیقی نوروز 
تیموریان،  عصر  موسیقی  با  جعفری  شهاب  ایران،  در 
با »واگنر، اعجوبه ی تاریخ موسیقی« عبدی  مهرانانکویی 
اوحدی با »اکسیری در موسیقی« و سعید مجیدی با سرمشق 

اخالقی آواز، مطالبی به نگارش درآورده اند.
در بخش تئاتر که محور اصلی این شماره به حساب می آید 
و شخصیت هنری استاد یداهلل آقاعباسی مورد بررسی قرار 
گرفته مطالب زیر به چاپ رسیده است: گفتن از معلم از 
سکینه ی عرب نژاد، آدم همان جایی که هست به روشنایی 
می رسد از مازیار رشید صالحی، نقشی به یاد خط تو بر 
آب می زدم از زهرا آقاعباسی، همیشه استاد از فرهاد باغینی 
پور، باید که خاک درگه اهل هنر شوی. از منصور خلج، 
آنچه از یداهلل آقاعباسی آموخته ام از سیامک زند رضوی، 
مالک زمان و مکان خویشتن از امید طاهری، چراغی که به 
خانه رواست از امیرحسین طاهری، خورشید تابان در سپهر 
فرهنگ و ادب از محمدمهدی علومی، در باب خردمندی 
نادر فالح، دوستی دو  از  از اندک خردمندان زمانه ی ما 
یتیم غوره از بهزاد قادری، وقار شکوهمند پرنجابت عمیق 
قلم  به  عشق  از  سیراب  ،هنری  قادری  نصراهلل  از  آدمیت 
داوود کیانیان، از نسل آخرین مردان آرمان گرا از مهدی 
از  محبی کرمانی، کنش گری در عرصه ی خلق و اجرا 
داریوش  از  ادعا  بی  و  سنج  نکته  مقصودی،  اصغر  علی 
مودبیان، سنت شکنی تشنه ی یادگیری از محمود نزهتی، 
نیک خواهی در دوستی و ... از علیرضا هاشمی، حضوری 
پرشور در صحنه ی هنر از فرشته ی وزیری نسب و جایگاه 

مستقل هنرمند از سکینه عرب نژاد.
زاده،  موذن  مژده  از  آثاری  تجسمی  هنرهای  بخش  در 
باقری،  ستایش، صدرا  رحمان  سعید  نژاد،  رسول حسینی 
چاپ  به  پاک  حمیده  و  هاشمی  ،مرضیه  احمدی  مرضیه 
رسیده است. بخش تاریخ ماهنامه، اختصاص دارد به مقاله 
ای با عنوان »گذر جالل و شمس آل احمد از کرمان به قلم 
سیدمحمدعلی گالب زاده و رقابت انگلیس ها و روس ها 
به قلم مجید نیکپور، در بخش فرهنگ، کاووس سالجقه، 
در  است.  درآورده  نگارش  به  را  در شعر حافظ  موسیقی 
بخش جامعه، آثاری از وحید قرایی، فهیمه ی رضاقلی و 
ماهنامه اختصاص  مهسا حقانیت چاپ شده است. جنگ 
دارد به آثاری از: حمید نیک نفس، مهدی محبی کرمانی 
سیدرضا  کوهبنانی،  چماه  پورکرمانی،  ایرانمنش  ،مهدی 
خضرایی، یاسر سیستانی نژاد، سعیدرضا میرحسینی، مرضیه 
محمدصالح  مخترع،  شهین  مومنی،  محمدعلی  محمدی، 
نفس،  نیک  حمید  راد،  مهران  طنز:  اشعار  و  حسینی  رزم 
راشد انصاری )خالو راشد(، مرتضی کردی، مسلم حسن 

شاهی، محمود بنی بخار، علی فروزانفر و سعید زینلی.
در آخرین بخش ماهنامه )مبل راحتی(، کتاب تختخواب 
و  شده  بررسی  پور  شیخ  محبوبه  نگاه  از  کن  مرتب  را 
و  مهرداد  فرهاد  از  ای  بهاریه  با  ابدی  حیات  محمدعلی 
های  فیلم  مطلب  این  در  است  کرده  یاد  انصاریان  علی 
ماهی اثر کامبوزیا پرتوی، بادکنک سفید کار جعفر پناهی 
،چهارشنبه سوری اثر اصغر فرهادی، سریال های آن، همه 
جا آتش های کوچک، مورد بررسی اجمالی قرار گرفته 
است. حسن ختام ماهنامه ماحصل نگاه زهرا رمضانی پور 
به تابلوی »مونالیزا« اثر لئونارد داوینچی است که به نگارش 

درآمده است.

گزارش »کرمان امروز« از دعوت مردم به ماندن در خانه از سوی نهادهای امدادرسان در شب چهارشنبه سوری برای مهار کرونا؛

گذر از خطرناک ترین چهارشنبه قرن

اشاره: 
آیین  از  یکی  سال  آخر  چهارشنبه  یا  سوری  چهارشنبه 
های کهن ایرانی است که متاسفانه در سالیان اخیر با اضافه 
کردن زوائدی به آن نه تنها از زیبایی های این آیین دیر 
ایجاد  سبب  بلکه  شده  کاسته  ایران  بر  و  بوم  کهن  سال 
مزاحمت برای بسیاری از مردم و شهروندان شده است. حال 
امسال چهارشنبه سوری در کشور با روزهای شیوع ویروس 
کرونا در هم آمیخته و در شرایطی که مسئوالن مردم را  به 
ماندن در خانه تشویق می کنند بی شک حضور در سطح 
چهارشنبه  مراسم  برگزاری  برای  مردمی  تجمعات  و  شهر 
همین  در  است.   همشهریان  و  خود  جان  با  بازی  سوری 

زمینه گزارشی تهیه شده که در ادامه  قابل مطالعه است.
جشن چهارشنبه سوری از گذشته تاکنون

زرتشتی  آیین  از  برگرفته  جشنی  نام  سوری  چهارشنبه 
آتش  سال  هر  آخر  روز  پنج   در  ایرانیان  آن  در  که  است 
بر می افروختند و به شادی در کنار آن می پرداختند. نام 
این جشن در ایران  باستان پنجه دزدیده یا اندرگاه بوده و 
قدمت آن  به یک هزار و 700 سال پیش از میالد می رسد.
واژه سور به معنی سرخ است و به آتش اشاره دارد، البته 
سور در مفهوم میهمانی و جشن هم در فارسی به کار رفته 
است. برپا داشتن آتش در این روز نیز گونه ای از گرم کردن 
جهان، زدودن سرما، پژمردگی و بدی از تن بوده و بسیاری 
و شب چهارشنبه  پایان سال  در  اکنون  که  هایی  آیین  از 
سوری بر جای مانده کنایه و نمادی از پیشکش های انسان 
ها برای نذر به خدایان و ارواح محسوب می شود. آتش نزد 
ایرانیان قدیم نماد روشنی، پاکی فطرت، سازندگی، زندگی، 

تندرستی و نشانه ی خداوند در روی زمین بوده است.
اکنون سال هاست که مردم ایران آخرین  سه شنبه سال 
از روی آن  جشن می  پریدن  با روشن کردن آتش و  را  
از  اما برخی در سال های اخیر به تولید و استفاده  گیرند 

که  کنند  می  اقدام  منفجره  مواد  و  ساز  دست  های  ترقه 
حوادث زیادی را به دنبال دارد.

و  نوجوانان  پرخطر   های  رفتار  این  قربانیان  بیشترین 
و  نوجوانی  های  نشاط سال  و  با شور  که   جوانان هستند 
جوانی، رفتارهای هیجانی کنترل ناپذیری از خود بروز می 
دهند و با این گونه رفتارهای خود خانواده و جامعه را دچار 

مشکل می کنند.
چهارشنبه سوری و کرونا

امسال زمان برگزاری جشن شب چهارشنبه آخر سال در 
حالی از راه می رسد که روزگار کرونایی بسیاری از خانواده 
ها را  به لغو شرکت در این جشن ملی قانع کرده اما عده 
ای به برگزاری این آیین چون سال های پیش پافشاری می 
این  از  فرار  برای  مقابل شهروندانی هم هستند  در   . کنند 

ویروس ترجیح می دهند در خانه بمانند. 
به عقیده کارشناسان آتش بازی در خیابان و انفجار مواد 

محترقه از یک سو به ایجاد تجمع افراد که خود مهم ترین 
عامل شیوع ویروس مرگبار کروناست کمک می کند و از 
به فشار  یا مصدومیت منجر  بروز سوختگی  با  سوی دیگر 
رسد  می  نظر  به  که   شود  می  درمان  کادر  به  مضاعف 
سهمی  کمترین  مواد  از  پرهیز  و  بازی  آتش  از  خودداری 
است که هر یک از شهروندان می توانند در تضمین سالمتی 

جامعه در روزگار کرونایی داشته باشند.
در همین راستا نهادهای امدادی استان از مردم خواسته 
اند تا چهارشنبه سوری امسال از برگزاری این سنت کهن 
چشم پوشیده و  امسال را در کنار خانواده در منزل بمانند.
خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل  باره  این  در   
سازمان  این  اقدامات  و  تمهیدات  تشریح  با  کرمان  ایمنی 
برای روزهای پایانی سال از آماده باش تیم های عملیاتی در 
شب چهارشنبه سوری خبر داد و افزود:  هم اکنون نیز آتش 
نشانان در ۱0 ایستگاه آتش نشانی آمادگی کامل و الزم را 

برای همکاری دارند و همه در آماده باش هستند. 
آخر  چهارشنبه  در  شهروندان  کرد:  تاکید  میرزایی  رضا 
سال در خانه های خود بمانند چون که تجمع در هر صورتی 
از  و  شود  کرونا  ویروس  گسترش  و  انتقال  باعث  می تواند 
رفتارهای پرخطر نظیر روشن کردن آتش در منزل هر چند 

کوچک و محدود جداً اجتناب کنند.
در  هنجارشکنان  خصوص  در  افزود:  همچنین  وی 
رسیدگی  ربط  ذی  دستگاه های  توسط  سوری،  چهارشنبه 
الزم انجام خواهد شد و الزم است مردم کمک کنند و در 

خانه بمانند تا زنجیره انتقال ویروس قطع شود.
سخن آخر

در سال های اخیر کرمانی های عزیز با فرهنگ سازی و 
مراقبت های انجام شده میزان آسیب های جانی و مالی را 
در شهر کاهش دادند و این توقع وجود دارد که امسال نیز 

این روند کاهشی را ادامه دهند.
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مروری بر مهم ترین خبرهای »مجتمع مس سرچشمه رفسنجان« در سال »جهش تولید«
از رکوردهای تولیدی تا نهضت بومی سازی در سرچشمه

اشــاره: »مجتمــع مــس سرچشــمه رفســنجان« در 
ــور  ــه کش ــی ک ــم تنگناهای ــت، به رغ ــه گذش ــالی ک س
عزیزمــان بــا آن هــا روبــه رو بــود و نیــز دشــواری هایی کــه 
شــیوع ویــروس کرونــا در پــی داشــت، روزهایــی سرشــار 
ــه  ــن در زمین ــد و همچنی ــه تولی ــت را در عرص از موفقی
بومی ســازی پشت ســر گذاشــت. در ادامــه، مــروری گــذرا 

ــا. ــن موفقیت ه ــی از ای ــای برخ ــر خبره ــته ایم ب داش

ــع  ــانتره در مجتم ــد كنس ــت/ تولي 27 اردیبهش
ــه ــر از برنام ــنجان، فرات ــمه رفس ــس سرچش م

معــاون عملیــات امــور تغلیــظ مجتمــع مــس سرچشــمه  
رفســنجان گفــت: بــا وجــود خطــر شــیوع بیمــاري کرونــا 
ــا  ــت و ب ــي داش ــان را در پ ــي کارکن ــور حداقل ــه حض ک
ــا کمبــود 30درصــدي نیــروي انســاني در  وجــود اینكــه ب
امــور تغلیــظ مواجهیــم، امــا بــا مســئولیت پذیري کارکنــان 
ســختكوش امــور تغلیظ و کار جهــادي، تولید کنســانتره در 
کارخانــه تغلیــظ مجتمــع مــس سرچشــمه رفســنجان بــه 

میــزان 6درصــد فراتــر از برنامــه افزایــش یافــت.
ــي  ــه پیش بین ــزود: برنام ــم پور« اف ــي  قاس ــدس »عل مهن
فــرآوري ســنگ معــدن ورودي امــور تغلیــظ تــا پایــان 22 
اردیبهشــت ماه، 4میلیــون و 504هــزار و 108 تــن ســنگ 
معــدن بــوده کــه 4میلیــون و 570هــزار و 34 تــن ســنگ 
معــدن مــورد فــرآوري قــرار گرفتــه و 66000 تــن )معادل 
2درصــد( فراتــر از برنامــه پیش بینــي تولیــد بــوده اســت.

معــاون عملیــات امــور تغلیــظ مجتمــع مــس سرچشــمه 
ــد  ــي تولی ــه پیش بین ــت: برنام ــن گف رفســنجان همچنی
ــت ماه،  ــان 22 اردیبهش ــا پای ــظ ت ــور تغلی ــانتره ام کنس
ــزار و  ــه 109ه ــوده ک ــانتره ب ــن کنس ــزار و 80 ت 103ه
201 تــن کنســانتره تولیــد شــده و 6120 تــن )معــادل 
6درصــد( فراتــر از برنامــه پیش بینــي تولیــد بــوده اســت 
و 2400 تــن کنســانتره )معــادل 2.5درصــد( نیــز نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش تولیــد داشــته ایم.

 

26 مــرداد/ توليــد روزانــه ۱۰۵۰ تــن مــس آندی در 
مجتمــع مس سرچشــمه رفســنجان محقق شــد

ــور ذوب مجتمــع مــس سرچشــمه رفســنجان  ــر ام مدی
گفــت: همــكاران مــا در امــور ذوب مجتمــع مــس 
سرچشــمه رفســنجان توانســتند تولیــد روزانــه 1050 تن 

ــد. ــق کنن ــدی را محق ــس آن م
ــه رکــورد قبلــی  ــا اشــاره ب مهنــدس »حامــد مــددی« ب
تولیــد روزانــه مــس آنــدی در امــور ذوب، گفــت: در هفتم 
ــر 996 تــن  ــغ ب ــه تولیــد بال اردیبهشــت 1398 موفــق ب
ــرداد  ــدا در 24م ــه لطــف خ ــه ب ــدیم ک ــدی ش ــس آن م
ــن  ــدی، ای ــس آن ــن م ــری 1050 ت ــا ریخته گ 1399 ب
رکــورد را ارتقــا داده و رکــورد جدیــدی را در تولیــد مــس 

آنــدی بــه ثبــت رســاندیم.
 

۵ مهــر/ توليــد ماهانــه ســولفور- اكســيد و باطله 
معــدن مــس سرچشــمه از 2ميليــون و 7۴۰هــزار 

تــن عبــور كــرد
مدیــر امــور معــدن مجتمــع مــس سرچشــمه رفســنجان 
ــس  ــدن م ــه مع ــولفور- اکســید و باطل ــد س ــت: تولی گف
سرچشــمه، در شــهریورماه از 2میلیــون و 740هــزار تــن 

عبــور کــرد.
مهنــدس »جــواد حكیمــی« اظهــار داشــت: امــور معــدن 
بــا ثبــت رقــم مجمــوع تولیــد ســولفور- اکســید و باطلــه 
ــی  ــرکتی ط ــش ش ــن در بخ ــزان 2،746،722 ت ــه می ب
شــهریورماه 1399 از آخریــن رکــورد تولیــد بخــش 
ــه میــزان 2،725،400 تــن  شــرکتی در تیرمــاه 1398 ب

ــش  ــه بخ ــد ماهان ــابقه تولی ــورد بی س ــرده و رک ــور ک عب
شــرکتی را رقــم زده اســت کــه ایــن میــزان بــرای 
نخســتین بار در تاریــخ معــدن مــس سرچشــمه بــه ثبــت 

رســیده اســت.

 
22 مهــر/ مهم تریــن اقدامــات و برنامه هــای 

ــرژی ــت ان ــی و مدیری ــاون مهندس مع
معــاون مهندســی و مدیریــت انــرژی مجتمــع مــس 
سرچشــمه رفســنجان گفــت: بومی ســازی و ســاخت 
قطعــات و تجهیزاتــی کــه اســناد ســاخت آن هــا تولید شــده 

اســت، جــزو مهم تریــن اولویت هــای کاری ماســت.
ــن  ــه مهم تری ــاره ب ــا اش ــی«، ب ــدی جاودان ــدس »مه مهن
اقدامــات معاونــت مهندســی و مدیریــت انــرژی در ســال 98 
ــن  ــتاب گرفت ــت: ش ــار داش ــال اظه ــش ماهه اول امس و ش
پروســه طراحــی، بازطراحــی )طراحــی بهینــه(، مهندســی 
معكــوس و تولیــد اســناد ســاخت در راســتای بومی ســازی 
قطعــات و تجهیــزات، اجــرای پروژه تســت نفوذ، پاك ســازی 
و مقاوم ســازی سیســتم های کنتــرل و اتوماســیون صنعتــی 
ــرباره  ــذاب س ــل م ــین حم ــتگاه ماش ــازی دو دس و بازس
کــه از ماشــین آالت اســتراتژیك مجتمــع مــس سرچشــمه 
ــن  ــات شــاخص ای ــد، از اقدام رفســنجان به حســاب می آین

حــوزه بــوده اســت.
معــاون مهندســی و مدیریــت انــرژی مجتمــع مــس 
سرچشــمه رفســنجان یــادآور شــد: بــا افزایــش حداکثــری 
ظرفیــت تولیــد انــرژی الكتریكی توســط واحدهــای نیروگاه 
گازی و مدیریــت مصــرف، از توقــف تولیــد در پیــك مصــرف 
فصــل تابســتان جلوگیــری شــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
ــل  ــی به دلی ــازه زمان ــن ب ــدی در ای ــر شــرکت های تولی اکث

ــه توقــف فعالیــت می شــوند. ــرق، مجبــور ب قطــع ب
 

2۱ آبــان/ بومی ســازی تجهيــزات اینچينگ درایــو 
ــظ2  ــه تغلي ــک كارخان ــاز ی ــه ای ف ــيای گلول آس

سرچشــمه
معــاون نگــه داری و تعمیــرات امــور تغلیــظ مجتمــع مــس 
سرچشــمه رفســنجان گفــت: بــه همــت متخصصــان امــور 
تغلیــظ مجتمــع مس سرچشــمه رفســنجان، با بومی ســازی 
ــك  ــاز ی ــه ای ف ــیای گلول ــو آس ــزات اینچینگ درای تجهی
کارخانــه تغلیــظ2، عــاوه بــر امــكان افزایــش آماده بــه کاری 
ــروج ارز  ــه، از خ ــن کارخان ــد ای ــش تولی ــزات و افزای تجهی

ــد. ــی ش ــان صرفه جوی ــا توم ــری و میلیارده جلوگی
مهنــدس محمدحســین دباغــی بــا بیــان این کــه آســیای 
گلولــه ای فــاز یــك در نــوع خــود از بزرگ تریــن آســیاهای 
ــرآوری کشــور اســت،  ــه ای نصب شــده در صنعــت ف گلول
ــار و  ــه ب ــه ب ــا توج ــیا، ب ــن آس ــو ای ــت: اینچینگ درای گف
وزن مــواد داخــل آســیا، از ابتــدا بســیار ضعیف تــر از تــوان 
مــورد نیــاز بــرای ایــن آســیا طراحــی شــده بــود؛ عــاوه بر 
ایمنــی کار پاییــن بــا ایــن تجهیــز بــرای پرســنل، تاکنون 
ــده و  ــه ش ــار ضرب ــیا دچ ــی آن، آس ــل خراب ــار به دلی 6ب
ــار به طــور میانگیــن 6روز تولیــد فــاز یــك  ــه ازای هــر ب ب

کارخانــه تغلیــظ2 به طــور کامــل متوقــف شــده اســت.
 

26 آذر/ محوطه ســازی كارخانــه پرعيارســازی، 
از هدررفــت ۱۵.۸ تــن مــس محتــوی جلوگيــری 

كــرد
ــمه  ــس سرچش ــع م ــظ1 مجتم ــات تغلی ــس عملی رئی
رفســنجان بــا اشــاره بــه اجــرای آســفالت و محوطه ســازی 
ــن  ــا اجــرای ای ــت: ب ــه پرعیارســازی مجتمــع گف کارخان
ــوی  ــس محت ــن م ــزان 15.8 ت ــت می ــرح، از هدررف ط

ــده اســت. ــری ش جلوگی

ــر  ــاوه ب ــرد: ع ــح ک ــودی تصری ــار محم ــدس مازی مهن
جلوگیــری از آلودگــی محیــط، مشــخص شــد کــه همــراه 
ــن ریجكــت حــدود 5.7 کیلوگــرم خــاك خشــك  هــر ت
ــا احتســاب  ــا ابعــاد حــدود میكــرون وجــود دارد کــه ب ب
ــاك  ــزان خ ــت در روز و می ــن ریجك ــط 1500 ت متوس
ــق تولیــد ســال  خشــك همــراه ریجكــت ســالیانه )مطاب
1398( بالــغ بــر 2هــزار و 933 تــن خــاك خشــك و بــا 
ــد،  ــی 87درص ــد و بازیاب ــار 62درص ــن عی ــر گرفت در نظ
ــری شــده  ــوی جلوگی ــن مــس محت ــت 15.8 ت از هدررف

اســت.
محمــودی از درآمــد به دســت آمده بــا اجــرای ایــن طــرح 
گفــت و بیــان کــرد: بــا در نظــر گرفتــن قیمــت میانگیــن 
مــس در هشــت ماهه نخســت امســال )110هــزار تومــان 
ــده از  ــد حاصل ش ــس(، درآم ــرم م ــك کیلوگ ــه ازای ی ب
اجــرای ایــن طــرح، 1.7 میلیــارد تومــان در ســال بــرآورد 

شــده اســت.
 

2 دی/ راه انــدازی مســير انتقــال آب ســرریز 
لولــه ۴۸اینــچ  بــه  مــس  تيکنرهــای ۳و۴ 

تيکنرهــای باطلــه
سرپرســت عملیــات آبگیــری کنســانتره و آهــك مجتمــع 
مــس سرچشــمه رفســنجان، از راه انــدازی مســیر انتقــال 
ــچ  ــه 48این ــه لول ــس ب ــای 3و4 م ــرریز تیكنره آب س

ــر داد. ــه خب تیكنرهــای باطل
علــی ترابــی پورپاریــزی گفــت: ایــن پــروژه، عــاوه 
ــرایط  ــود ش ــور و بهب ــه ش ــی آب رودخان ــع آلودگ ــر رف ب
ــا  ــزوده  شــدن آب ســرریز تیكنره ــا اف زیســت محیطی، ب
بــه مســیر باطلــه، بــه افزایــش رّقــت باطلــه کارخانه هــای 
تغلیــظ و افزایــش بازیابــی آب در تیكنرهــای باطلــه منجر 

می شــود.
 

ــدرو  ــل ایمي ــات عام ــس هي ــد ریي ۵ دی/ بازدی
ــس  ــع م ــد در مجتم ــش تولي ــای جه از طرح ه

ــنجان ــمه رفس سرچش
مهنــدس وجیــه اهلل جعفــری معــاون وزیــر و رییــس 
ــین  ــام حس ــراه حجت االس ــدرو به هم ــل ایمی هیئت عام
ــس  ــار در مجل ــنجان و ان ــردم رفس ــده م ــی نماین جال
ــدار  ــدی فرمان ــی هرن ــد فصیح ــامی، مجی ــورای اس ش
رفســنجان، دکتــر اردشــیر ســعدمحمدی مدیرعامــل 
شــرکت مــس و مهنــدس احمــد انارکــی محمــدی رئیس 
هیئت مدیــره شــرکت مــس، از مجتمــع مــس سرچشــمه 

ــد. ــد کردن ــعه آن بازدی ــای توس ــنجان و طرح ه رفس
ــا حضــور حســین احمــدی  ــان ایــن ســفر کــه ب در جری
ــد  ــنجان، محم ــمه رفس ــس سرچش ــع م ــر مجتم مدی
ــع  ــدن و صنای ــعه مع ــای توس ــاون طرح ه ــو مع آقاجانل
ــی ایمیــدرو، عــزت اهلل میرزایــی مدیــرکل حراســت  معدن
ــرمایه  ــعه س ــاون توس ــان مع ــراب احمدی ــدرو، مح ایمی
ــروه  ــر گ ــلمانی مدی ــدی س ــس، مه ــرکت م ــانی ش انس
ــاور  ــی مش ــواد خلیل ــس، محمدج ــرکت م ــت ش حراس
مدیرعامــل و مدیــر گــروه روابط عمومــی و جمعــی از 
ــران ایمیــدرو شــرکت مــس و مجتمــع  مســئوالن و مدی
ــنجان و  ــمه رفس ــس سرچش ــع م ــود، از مجتم ــراه ب هم

ــد. ــل آم ــه عم ــد ب ــعه آن بازدی ــای توس طرح ه

 
ــس  ــع م ــروژه مجتم ــه پ ــی س ۱9 دی/ كلنگ  زن
ــت ــر صم ــور وزی ــا حض ــنجان ب ــمه رفس سرچش

کلنــگ ســه پــروژه در مجتمع مس سرچشــمه رفســنجان 
بــا حضــور علیرضــا رزم حســینی، وزیــر صنعــت، معــدن و 
تجــارت، بــا میــزان ســرمایه گذاری63هزار میلیــارد ریــال 

و 134 میلیــون یــورو بــه زمیــن زده شــد.
ــروژه  ــمه: پ ــس سرچش ــع  م ــظ مجتم ــوم تغلی ــاز س ف
فــاز ســوم تغلیــظ مجتمــع مــس سرچشــمه رفســنجان، 
ــای 5.4  ــا زیربن ــار و ب ــاحت 6.5 هكت ــه مس ــی ب در زمین
ــدازی آن 155  ــا راه ان ــار احــداث خواهــد شــد کــه ب هكت
نفــر اشــتغالزایی ایجــاد می شــود و زمــان راه انــدازی ایــن 

ــت. ــال 1403 اس ــه در س کارخان
طــرح پاالیشــگاه جدیــد مجتمــع مــس سرچشــمه 
رفســنجان: ایــن پــروژه بــا اشــتغالزایی 200 نفــر و 
ــال ســرمایه گذاری، در ســال 1405  ــارد ری ــزار میلی 41ه

بــه بهره بــرداری خواهــد رســید.
پــروژه مكانیزاســیون معــدن مجتمــع سرچشــمه: در ایــن 
پــروژه، اســتفاده از یــك سنگ شــكن نیمه متحــرك 
ــنگ های  ــرای س ــاعت ب ــن در س ــت 7000 ت ــه ظرفی ب
ســولفوری مــس و دو سنگ شــكن نیمه متحــرك بــه 
ظرفیــت 4000-3500 تــن در ســاعت بــرای باطلــه 
ــدن  ــی مع ــه طــرح نهای ــا توجــه ب ــردد. ب اســتفاده می گ
بــرای بازه هــای زمانــی 5 و 15 و 29ســاله، جانمایــی 
ــال  ــرد و انتق ــام می گی ــكن ها انج ــه سنگ ش ــوط ب مرب
ــود.  ــام می ش ــه انج ــوار نقال ــیله ن ــدن به وس ــواد از مع م
ایــن پــروژه بــا میــزان ســرمایه گذاری 130 میلیــون یــورو، 

ــید. ــد رس ــرداری خواه ــه بهره ب ــال 1403 ب در س
 

۱9 دی/ وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت: مجتمــع 
ــور  ــوان مح ــنجان به عن ــمه رفس ــس سرچش م

ــود ــداد می ش ــه ای قلم ــعه منطق توس
ــه  ــرد: مجموع ــد ک ــارت تاکی ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
مــس سرچشــمه به عنــوان محــور توســعه منطقــه ای قلمــداد 
ــه و  ــام گرفت ــی انج ــادرات خیلی خوب ــال ص ــود؛ امس می ش
تــا پایــان ســال رشــد خــوب صادراتــی را خواهــد داشــت و 
ــود. ــم  می ش ــان فراه ــرای جوان ــدی ب ــتغال جدی ــه اش زمین

ــای  ــی پروژه ه علیرضــا رزم حســینی در حاشــیه کلنگ زن
مجتمــع مــس سرچشــمه رفســنجان در جمــع خبرنگاران 
پیشــر فت های  مــدت  ایــن  در  خوشــبختانه  گفــت: 
ــه و رشــد  ــی در حــوزه صنعــت مــس صــورت گرفت خوب
12درصــدی در تولیــد صنعــت مــس را شــاهد هســتیم.

 
۱9 دی/ افزایــش توليــد كاتــد مــس بــه 2۸۰هــزار 

تــن تــا پایــان ســال
ــت:  ــران گف ــس ای ــع م ــی صنای ــرکت مل ــل ش مدیرعام
تــا پایــان ســال بــه 280هــزار تــن کاتــد مــس خواهیــم 
ــته  ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــه نس ــید ک رس

ــتیم. ــر هس ــد جلوت 12درص
دکتــر اردشــیر ســعدمحمدی، در آییــن کلنگ زنــی پــروژه 
مكانیزاســیون معــدن، پاالیشــگاه جدیــد و فــاز ســوم 
ــا  توســعه تغلیــظ مجتمــع مــس سرچشــمه رفســنجان ب
ــار داشــت:  ــدن و تجــارت، اظه ــر صنعــت، مع حضــور وزی
شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران امــروز برنامــه دو میلیارد 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــاوه 30ه ــورو به ع ــون ی و 480 میلی

ســرمایه گذاری جدیــد را شــروع می کنــد.
وی ایــن میــزان ســرمایه گذاری را موجــب درآمــد دو 
ــا  ــارد دالری شــرکت مــس عنــوان کــرد و گفــت: ت میلی
ــارد دالر  ــه 4.5 میلی ــت را ب ــن ظرفی ــده ای ــال آین پنج س
ــس  ــرکت م ــرای ش ــری ب ــد 2.5 براب ــانیم و رش می رس

اتفــاق می افتــد.
 

۱۱ بهمــن/ تعميــر و بازســازی اساســی یک دســتگاه 
ســربار كش

بــه همــت مهندســان و متخصصــان مجتمــع مــس 

سرچشــمه رفســنجان، یــك دســتگاه ســرباره کش 
مــدل  KRESS 6218    توســط مجموعــه تعمیرگاه 
ــد مجتمــع  ــر و وارد خــط تولی ــژه، تعمی ماشــین آالت وی

شــد.
ــرگاه  ــع در تعمی ــان مجتم ــرات، متخصص ــن تعمی در ای
ماشــین آالت ویژه توانســتند موتور، گیربكس، دیفرانســیل، 
سیســتم هیدرولیــك، سیســتم پنوماتیك و ترمز دســتگاه 

را از صفــر تــا صــد، تعمیــر و بازســازی کننــد.
در ایــن اورهــال، 450 قطعــه تعویــض، 68 ردیــف قطعــه 
تعمیــر و 83 مــورد توســط واحدهــای جانبــی بازســازی 
و اصــاح شــد و ایــن دســتگاه در خــط تولیــد مجتمــع 

مــس سرچشــمه رفســنجان قــرار گرفــت.

 
27 بهمــن/ بومی ســازی قطعــات و بازگشــت 

ــد ــه تولي ــه چرخ ــيا ب ــک آس ی
مهندســان پرتــاش مجتمع مس سرچشــمه رفســنجان 
بــا بومی ســازی یــك چرخ دنــده و بازگشــت یــك آســیا 
بــه چرخــه تولیــد، از هدررفــت هرســاعت 150 میلیــون 

ــری کردند. ــان جلوگی توم
مشــاور امــور تغلیــظ مجتمع مس سرچشــمه رفســنجان 
ــزرگ  ــبتاً ب ــاد نس ــا ابع ــده ب ــت: چرخ دن ــاره گف در این ب
ــود امــا  پینیــون آســیای تغلیــظ در گذشــته وارداتــی ب
براســاس تفاهم نامــه بــا یــك شــرکت داخلــی از دوســال 

پیــش، ایــن پینیــون ســاخته و نصــب شــده اســت.
رضایــی افــزود: از ایــن بــه بعــد در تولیــد پینیون هــای به 
ــدازه محدودیتــی نخواهیــم داشــت و طرح هــای  ــن ان ای
دیگــری هــم در واحــد تغلیــظ در فاصلــه نه چنــدان دور 

بومی ســازی می شــوند.
ــظ  ــد تغلی ــزی واح ــرات مرک ــس تعمی ــری، رئی جعف
مجتمــع مــس سرچشــمه رفســنجان هــم گفــت: 
پینیون هــای8 آســیای اولیــه درامــور تغلیــظ از اجــزای 
ــن  ــور تامی ــارج از کش ــًا از خ ــه قب ــتند ک ــم هس مه
ــزار  ــدود 60ه ــروج ح ــری از خ ــا جلوگی ــا ب ــد ام می ش
یــورو یــا 2میلیــارد تومــان ارز، ایــن تجهیــزات را شــرکت 

ــد. ــد می کن ــان تولی ــون توم ــا 600میلی ــی ب داخل
ــس  ــظ م ــور تغلی ــازی ام ــات پر عیارس ــت عملی سرپرس
سرچشــمه نیــز اعــام کــرد: روزانــه  حــدود 50هــزار تن 
ســنگ معــدن وارد ایــن کارخانــه پرعیارســازی می شــود 
ــدن  ــس مولیب ــانتره م ــن کنس ــول آن 1100 ت و محص

اســت.
 

ــس در  ــركت م ــد ش ــاب جدی ــن/ حدنص 29 بهم
ــروش ــد و ف تولي

مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران از 
ــروش  ــد و ف ــرکت در تولی ــن ش ــد ای ــی جدی رکورد زن

ــر داد. ــس خب م
اردشــیر ســعدمحمدی پــس از بازدیــد از مجتمــع 
مــس سرچشــمه رفســنجان، خاتون آبــاد و شــهربابك، 
گفــت: از ابتــدای امســال 250هــزار تــن مــس کاتــدی 
ــورد  ــروز از رک ــم و ام ــد کردی ــس تولی ــرکت م در ش
ــود،  ــزان ب ــن می ــه همی ــه ب ــته ک ــال گذش ــد س تولی
ــا تولیــد  ــا پایــان ســال ب عبــور کردیــم و امیدواریــم ت
ــد را در  ــش تولی ــدی جه ــس کات ــن م ــزار ت 280ه

ــق بخشــیم. ــس تحق شــرکت م
وی بــه ثبــت رکــورد جدیــد در فــروش مــس تــا پایــان 
امســال اشــاره کــرد و گفــت: تــا پایــان بهمن توانســتیم 
رکــورد فــروش ســال گذشــته را کــه در طــول تاریــخ 
ــروش  ــن ف ــزار ت ــا 240ه ــود ب ــه ب ــس شــكل گرفت م
مــس کاتــدی از آن عبــور کنیــم و امیدواریــم تــا پایــان 
ــا  ــمگیری را به ج ــیار چش ــد و بس ــورد جدی ــال رک س

بگذاریــم.


