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برای عید امسال به کجا برویم؟

ندای خواستن و برخاستن 

نوروز؛ جشن آب و سبزه 

که  دارد  وجود  زیبایی  و  بکر  های  طبیعت  کرمان  استان  در 
گردشگرانی از شهرهای مختلف ایران به قصد گردش چند روزه 
به این دیار می آیند. می توانند متناسب با سلیقه های گوناگون 
برنامه خود را طوری تنظیم کنند که از این طبیعت بکر و زیبا 
نوروزی  سفر  از  بازگشت  در  و  ببرند  را  استفاده  و  لذت  حداکثر 
بهترین توشه و هدیه و سوغات را که همانا سیر آفاق و انفس 
در طبیعت است به عنوان تحفه ای از دوست به شهرهای محل 
سکونت خود ببرند و سفیرانی باشند در رابطه با معرفی جاذبه های 
گردشگری کرمان. خوشبختانه خانه های بوم گردی در سراسر 
استان به خوبی پا گرفته اند و پذیرای مهمانان نوروزی در ایام 

نقلیه  نوروزی است که وسایل  به صالح مسافران  عید هستند. 
شخصی خود را در کرمان در مکان های مناسب پارک کنند و از 
تورهای گردشگری استفاده کنند زیرا که مجرب ترین راهنمایان 
تور و گردشگری را در اختیار دارند و از نظر هزینه هم استفاده از 
تورها به نفع گردشگران است تا بتوانند با خیال راحت در جاده 
های استان تردد کنند و امکان بروز تصادف را در جاده های ناآشنا 
به صفر برسانند و در آخر هم با آرامش و خیال آسوده و راحت به 

استان های خود برگردند.
میدان  اطراف  در  نوروز  ایام  در  مسافرتی  های  آژانس  دفاتر 
گنجعلیخان مستقر هستند و از روز اّول فروردین تا 12 فروردین 
1398 شمسی به مقصدهای گردشگری شهرهایی که از نظر آب 
و هوایی در ایام فروردین مناسب هستند با انواع وسیله نقلیه شامل 
van – مینی بوس – اتوبوس پذیرای گردشگران هستند. در 
از مناطق مختلف گردشگری استان به  طول یک سال گذشته 
همراه تورهای مختلف دیدار کرده ام و آنها را مناسب ایام عید 

می دانم. برای آشنایی گردشگران نوروزی همراه با عکس های 
مربوطه جهت نشر در روزنامه ارسال  می دارم. امید که مورد پسند 
کسانی قرار بگیرد که تا کنون فرصت دیدار از این مکان های 
دیدنی را نداشته اند و بتوانند ایام تعطیالت عید خود را به نحو 

احسن در محیط های عالی فارغ از هیاهوی شهر بگذرانند.
به امید دیدار در محیط های گردشگری استان .

1 - مکان های دیدنی شهر کرمان شامل: میدان گنجعلیخان 
کاروانسرای  گنجعلیخان-  مسجد   – گنجعلیخان  حمام   –
گنجعلیخان – موزه ضرابخانه – باغ موزه هرندی - چای خانه 

سنتی وکیل – بازار کرمان
2 - باغ شاهزاده ماهان

3 - آرامگاه شاه نعمت اله ولی ماهانی
4 - آبشار راین

5 - دهکده گردشگری دهبکری
6 - سد جیرفت – دره دلفارد

7 - ساردوئیه
8 - ارگ باستانی بم

9 - ارگ جدید بم
10 - گلباف و کوه های مریخی گلباف

11 - آب گرم سیرچ
12 - کلوت های شهداد

13 - روستای کشیت گلباف
14 - خانه حاج آقا علی در رفسنجان

15 - دره راگه رفسنجان
16 - سد بافت و روستای خبر

17 - بلندترین تپه های شنی در ریگان
18 - آثار باستانی شهرستان فهرج

19 - شهرستان نرماشیر
20 - خانه های دستکند میمند
21 - بادگیر چوپوقی سیرجان

بهار تنها کسی است که برای آمدن نیاز به ضمانت و ناز خریدن 
ندارد. بی هیچ توقعی به نوازش هایش ادامه می دهد و جهان را 

بیدار می کند.

رویاهای  با خود  و  باز کرده  ها  خانه  به  را  پایش  زمانه  گردش 
کودکانه را از سرزمین خاطره ها باز می آورد. جای خالی آدم هایی 
که نقطه ی عطف زندگی بوده اند یک بار دیگر پررنگ تر می شود 
اما بهار به یادمان می آورد که بعضی آدم ها گرچه دیگر نیستند اما 
خوب است که زمانی بوده اند تا در چاه غم گرفتار نشویم. بهار باز 
ندای خواستن و برخاستن سر می دهد و غفلت ورزیدن مایه ی آزار 
است. ما موظفیم که برای زیباشدن دنیا قدمی برداریم و اعجابی را 
برانگیزیم. بهار که از راه می آید به شاخه ها جوانه نشانده و رودها 
را خروشان می گرداند حتی در گلدان خانه ی ما رّد پایش پیداست. 

کاش آدم ها نیز با ورودشان به هر جایی مایه ی طراوت و زنده 
شدن باشند نه اینکه از بهار فقط رنگ عوض کردن و بدقولی را 
کشف کرده باشند. رنگارنگ بودن بهار به معنای زیبایی و هنراست 
تغییر نخواهد  باز هم خاصیت اصلی اش  اگر طوفانی شود  حتی 
یافت همچنان جهان را به سمت شکفتن کشیده و در خاک و هوا 
جاذبه ایجاد می کند. با صدای پایش حتی مرغ های هوا هم تکرار 
شده و آغازی دوباره را به نمایش می گذارند ما که انسانیم و شاید 
اشرف مخلوقات هم باشیم مستحق بهترین برداشت ها از این اتفاق 
هر ساله ایم. در کویر کرمان به اندازه ی شهرهای دیگر از برف 

و باران برخوردار نیستیم ولی یادمان باشد که متحول خواهیم 
التیام زخم های زندگی  شد. فرزندانمان بهار را معجزه ای برای 
می پندارند. چه خوب است که کودکانه به این منظره نگاه کرده و 
انتظار معجزه ای را د رآن داشته باشیم تا شوق زندگی پیدا کنیم. 

لبخندهای ما معجزه اند.
بهارم می رسد از راه 

اینکه در چشم تو باید جان بگیرم 
برایت روز و شب جان داده باشم 

برایت بین شب بوها بمیرم

جشن نوروز است و جشن مرزی کهن 
جشن نیکویی اندیشه است و کردار و سخن 

جشن عرفان است و امواج طبیعت، پاکی ذات و سرشت 
داستان آب و سبزه   

راندن نحس و بال از سرنوشت 
عید نوروز است و پیروزی از آن روز نو 

ای خجسته مقدم   
ای روز بهارین از تو نو 

نغمه ات جاوید    
تا خورشید بر روی زمین تابنده است 

نوروز بزرگترین مدرک معنوی تاریخ کهن ماست و در خاطر همه ی کسانی که ذوق 
وجدان تاریخی دارند تأثیر می گذارد. تکرار نوروز ما را از بسیاری فریب های حقارت آمیز، 
از بسیاری از دلخوشی های بی حاصل دور نگه می دارد و نگاه انسان را آن مایه قدرت 
تعمق می بخشد که در ورای حوادث، آنجا که چشم عادی چیزی را نمی بیند نفوذ کند و 
زندگی محدود و کوتاه خویش را از طریق توالی تاریخ با زندگی گذشتگان، با زندگی دراز 
گذشته ی انسانیت پیوند دهد و آن را عمیق تر و پرمعنی تر کند. آشنایی با نوروز به آنچه 
در پیرامون ماست معنی و جاذبه ی دیگری می بخشد. در ویرانه های تخت جمشید هنوز 
سایه های انسان ها را که در دنیای هخامنشی نوروز را پاس می داشتند می توان یافت و 
این پرسش مطرح می شود که آیا از نوروز چیزی می توان آموخت چون تمدن و تاریخ با 
این همه ادواری که پشت سر گذاشته است هنوز چندان پیر نیست و نوروز حتی از بامداد 
یک روز تاریخ بشر فاصله ی زیادی ندارد. نوروز به ما می آموزد که اگر تاریخ انسانیت را 
بتوان در ترازو نهاد، آنچه در گذشته و حال مایه ی شرم انسان و انسانیت می تواند باشد 

نسبت به آنچه که مایه ی امید و سرفرازی است وزن زیادی ندارد. 
توالی  نیست،  فصول  توالی  تاریخ  که  می آموزد  و  انسان هاست  الهام  مایه ی  نوروز 
به  قدردانی  است.  خداوند  از  ساله  هر  قدردانی  نوروز  است.  بی بازگشت  چشم اندازهای 
اندازه ای نیرومند است که می تواند سبب ترقی یا نابودی تمدن ها شود ومعیار حقیقی 
از  بهره گیری  با  که  است  کاری  بلکه  می آوریم  بدست  که  نیست  چیزی  موفقیت 

نعمت هایمان برای دیگران انجام می دهیم و نوروز نعمت همیشگی خداست. 
از اول اسفند آغاز می شود. روز اول اسفند  آیین های نوروزی عماًل  باستان  ایران  در 
جشن آبساالن برگزار می شود که به مناسبت روان شدن جویباران و آبشارها و همراه با 
نمایش های شاد انجام می شده است. روز دهم اسفند جشن رودها ودر کنار رودخانه ها 
برگزار می شده است و روز بزرگداشت آناهیتا ستاره ی آبهای روان و یکی از بزرگ ترین 
ایزد بانوان اسطوره ای است. روز 19 اسفند نوروز رودها بوده که به الیروبی و پاکسازی 
چشمه ها، نهرها و کاریزها می پرداخته و بر آنها عطر و گالب می پاشیده اند. در روز 20 
اسفند به کاشت گل و گیاه و درخت روی می آورده  و این روز نوروز گلدان ها نام داشته 

است. 
بر سر سفره ی هفت سین نوروزی می توان آب و آیینه  را دید و سال نو با نام خداوند آغاز 
می شود و جشن  آب پاشان در روز اول فروردین برگزار می شده است که در آستانه ی سال 
نو حکایت از پاک شدگی و طهارت جسمانی برای پذیرایی از انعام معنوی بوده است. آیینه  

بازتاب آب است و چون رنگ آبی به خود می گیرد گواه صداقت و برکت و باروری است. 
آب نهایت کمال و زیبایی و چهره ی تمام نمای تجلی خداوند است. چون اگر آب نباشد 
جهان تیره و حجم آرزوهای ما حقیر است، همه چیز از آب شروع می شود و در هر قطره ی 
باران هزاران ترانه موج می زند.  در آستانه ی نوروز وسایل کهنه دور انداخته می شود و نو 
کردن خانه هر سال تکرار می شود و کوزه های نو جایگزین کوزه های کهنه می شدند و 
مراسم کوزه شکنی اوج این تحول بوده و شعار مردم سال نو، کوزه ی نو و زندگی نو بوده 
است. در بسیاری از سرزمین ها مراسم آب فشانی اجرا می شده است، در هنگامه ی تحویل 
سال تمام افراد خانواده دور هم جمع شده و در میانشان کاسه ای پر از آب روی سینی 
بزرگی قرار می دهند. در آب عطر و گالب می ریزند و بزرگ خانواده دعای تحویل سال 
را می خواند و سپس با زمزمه ی دعا و درود گویان آب کاسه را به وسیله انگشتان بر روی 

همه افراد خانواده می پاشد و بقیه آب را در گوشه ای از حیاط می ریزند. 
قبل از نوروز پیک های بهاری در کوچه ها راه می افتاده و آمدن بهار را بشارت می دادند، 
مردم ضمن پول دادن به آنها پشت سرشان آب می پاشیدند و فریادشان در کوچه  باغ ها 

می پیچیده مژده دهید دوستان    
 شور بهاران آمده /  گل در گلستان آمده / چون باد و باران آمده. 

راه انداختن میر نوروزی هم از آیین های رایج بوده و قبل از آمدن میر نوروزی کاسه ای 
از آب پر کرده و درون آن سیب، انار و یا پرتقالی می گذاشتند تا به نشانه ی زمین در فضا 

غوطه ور باشد و این میوه را به میر نوروزی تقدیم می کرده اند. به قول حافظ: 
سخن در پرده می گویم چو گل از غنچه بیرون آی  

که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی 
ما نیز به پاس یاد ایرانیان باستان در پهنه ی ایران بزرگ از مرزهای چین تا مصر به 

انتظار نوروز می مانیم و آهسته آهسته از پلکان دعا باال می رویم .... 
خدای من 

ای مقلب القلوب و االبصار، ای مدبر اللیل و النهار و ای محول الحول و االحوال 
اگر نام تو روی زبانمان نباشد همه اشیاء از ما برتر و باالترند 

وقتی تو هستی زندگی ما سراسر اتفاق است 
اتفاقی همچون نوروز همچون بهار، همچون آب و سبزه .......

به قلم 
محمد تقی راهپیما

به قلم مهناز 
سعید

به قلم 
محمد برشان 

بهترین عیدی!

بود  گرفته  زن  هم  آبادی  باد  خان  قلی  چون  امسال 
کاندیدای  خواست  می  هم  و  بود  خریده  خانه  هم  و 
ضرب  قصه  کتاب  رفتم  دیدنش  به  عید  شود  مجلس 
کرد  اخم  کمی  بردم.  برایش  را  کرمانی  های  المثل 
خوب  گر  ا که  آوردم  برایت  کتابی  نکن  اخم  گفتم 
بگذری  مجلس  انتخابات  سد  از  توانی  می  بخوانی 
کاندیدا  شنیدم  بنشینی!  مجلس  قرمز  کرسی  بر  و 
به  گفتم  بعد  آید  کار  به  را  تو  که  آوردم  کتابی  شدی 

عنوان نمونه: 
اول  باید   )19 )ص  وابکنیم  را  سنگهایمان  برویم   -1
طناب  کنی.  باز  جناح  دو  این  با  را  سنگهایت  و  بروی 

بازی خطر دارد.
2- هنو سوار خر نشده لنگ می چروند )ص 27(

انتخاب  و  نکردی  تبلیغ  و  نشدی  تایید  هنوز  یعنی 
قول  حاال  همین  از  و  نشدی  تایید  باز  و  نشدی 
را  فالنی  گذارم.  می  بخشدار  را  فالنی  پسر  که  مده 

گذارم ... فرماندار می 
3- بزرگی خرجکی داره )ص 36(

فالوده  استاندار  با  بروی  محلی  به  خواهی  می 
بادآبادی  نظر  از  اینا  کنی  بش  و  خوش  وزیر  با  بخوری 
شل  را  جیب  سر  باید  کار  این  برای  و  است  بزرگی  ها 

کسی رای نمی ده! کنی. مجانی و مفتی 
4- پته اش روی آب افتاد.

که رقیب ها پته  گر پته ای داری استعفا بده بدان  ببین ا
رازهایی  و  اسرار  ها  بادآبادی  اندازند  می  آب  روی  را  ات 

گیری مهم است. که نباید فاش شود البته در مچ  دارند 
5- به بید میگن چنار بلرزه 

گن  می  بید  به  المثل  ضرب  شدی  انتخاب  گر  ا بعد 
استاندار  از  خواهی  می  نکن  فراموش  را  بلرزه  چنار 

که چنار بلرزد. ایراد بگیری به بخشدار بادآباد بگو 
اول سراغ چنار مرو.

6- جوجه ها رو آخر پاییز می شمارند.
کنند  که جیبت را خالی می  هم شامل هوادارانت می شه 
پایان دوره ات  گویند هزار رای مال من هم شامل  و می 

می شه.

)با واقعیت های امروز(
صد شکر تمام شد زمستان / شد فصل بهار و عیش مستان 

و  برف  امسال  زمستان  چون  گویند  می  ها  بادآبادی 
منکرات  از  مستی  چون  و  ندارد  شکر  زیاد  نیومد  بارون 
فصل  با  فرقی  بهار  فصل  ندارد.  وجود  عیش  و  است 

های دیگر ندارد.
کرسی ببرید از شبستان  منقل بکشید سوی مطبخ / 

زغال  و  گوشت  گرانی  علت  به  منقل  که  است  ها  سال 
جای  و  است  افتاده  ارزش  از  دیگر  آن  مخلفات  و  نارنج 
جا  آنجا  و  مجلس  رفته  هم  کرسی  است.  نیک  پیک  آن 

کرده است.  خوش 
ریزید شراب ارغوانی / اندر قدح بلور مستان 

روحت شاد از دل ما خبر نداری.

راویان گمنام

سفارش نسیم شمال برای عید 

به قلم
 چماه کوهبنانی 

به قلم میرسید 
عباس

 روح االمینی 

جشن بهار
نسیم پرمهر برهرشاخ وبرگ منتظر 
تلنگری می زندو در گوششان نجوا 
می کند بهاردر راه است . بلبالن هم 
حتما از آمدن بهارخبر دارند که شاد 

ومسرور بر گوش  گل ترانه بهار می سرایند .درختان 
را تماشا کن ،همه برای جشن بهار دعوت شده اند.
به  اند و عطر بهشتی  لباس های رنگارنگ پوشیده 
.گاهی  رقصند  می  باغ  در  شادمان  و  اند  زده  خود 
باد  دست  به  را  هایشان  شکوفه  خوشحالی  ازفرط 

می سپارند.
به  هم   روئیده  تازه  ی  علفزارها  و  ها  زار  گندم 
میمنت رسیدن بهار فضای باغ را از رایحه تازگی و 

سرزندگی پر کرده اند.
 راستی من و تو هم به این جشن دعوت شده ایم. 
تقویم را نگاه کن روز اول فروردین روز عید نوروز ، 

شروع جشن بهار است.
با حمد و ثنای خداوند ما هم در حد توان بهترین 
هارا بپوشیم ،ظاهرمان را آراسته ومعطر کنیم و با 
ازآمدن عید  آینه بگوییم که  به  خنده ای دلنشین 

خوشحالیم.
دوستان مهربان پیشاپیش عیدتان مبارک

به قلم 
عباس هرارانی پور

یادداشت های 

گاه و بی گاه

هفت سین 

نزدیک بهار به خانه تکانی دل رفتم. در گوشه ای کبر 
و غرور آرمیده بودند آنها را بیرون کردم و جای آنها را 
به عزت نفس بخشیدم. کینه را کشتم و به جای آن مهر 
زنجیر کشیدم  به  را  و طمع  دادم. حسد  محبت جای  و 
از  را  دورویی  کردم.  جایگزین  را  قناعت  و  رقابت  و 
با  ادامه  در  و  نشاندم  برجایش  را  یکرنگی  و  بردم  بین 
جستجوی فراوان همه بدیها را بیرون راندم و خوبی ها را 
به جای آنها روانه کردم و در پایان هفت سین سالمتی، 
سربلندی، سرافرازی، سرور، سعادت، سروری، سیادت 

را بر سریر دل چیدم و به پیشواز بهاری نو رفتم.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 
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سال خوک 

انرژی در آداب نوروزی 

هر سال با بهار زاده شویم 

اِشَنفَتم خیلی  اولی که  .راستش  امسال ساِل خوک هسته  گویا 
و  نِِرسه  روحش  به  بد  البته  افتادم  نَنجانم  یاد  به  و  ِگُرفت  ام  خنده 
ما  ماجرای   . داَرم  َقصتی  َم  بُکِنن  فکر  اگر  باِشن  َم  ُشغَذّمه  ِشماَمم 
وخوک و نَنجان یه ماجرای قِدیمی هسته که هر َوخ َم اسم خوِک 
ِمشِنَوم به یادش می اُفَتم . پیش از اونکه بِخوام َوِشتون تعریف بُُکَنم 
می خواستم پیشاپیش سال جدیِد خوکه به  آقای تِرامپم تبریک بَِگم 
.بازم  ُشغَزّمه َم باِشن اگر فکر ُکِنن َم می خوام خدای نِِکرده َمخسره 
اش بُُکنم . چون ما که خوِد مردم امریکا مشکلی نِداریم .ُدشمنی ما 
خود امریکا خوِدش هسته نه َمردِمش . البته اوناَمم هرتاشون خوبَن و 
کاری به کار ما نِداَرن خیراز عمرشون ببیَنن اونایی َمم که کارشون به 
کار ما و کشورمون هسته ِسِرکاِرشون ِدرِ خونه ابِوالفضل . اِلهی اِشَکم 

امریکا روسیا شده َمم ِدپَرک بِشه .
و اما بعد از تبریک وشعارسیاسی بِئلِن َوشتون بَِگم ماِجرا نَنجانوم چی 
بوده . چند سال پیش که َم َهنو دومات نِشِده بوَدم خونوادگی خوِد 
نَنجانَم یه جا زِندگی می ِکردیم . یعنی راسِتشه بِخوایِن ما تو خونه 
نَنجانِمون بودیم .اونَم پیرزالی کارش به خیر وشر ِهشکی نِبود و َور کناِر 

ما لِخی می کشید و یه لغمو نونی می خورد.  
یه بار اَ پا فِلِکه مشتاق نیم کیلو  کالباس سیر دار خوشمزه اِستونَدم . 
از اوجوئی که تو خونه ما  همه عاشق کالباس بوَدن و نصرتو خواَرم نِمی 
تونِس َور کالباس جلو اِشِکِمشه بِگیره ترسیدم  تا َم بیام به َسرَوخِتش 
نَخشه ای ِکشیدم که الاقل  ِکرَدم و  . یه فکری  بِِکنه  ِکلِِکشه  بُیفَتم 
کالباسا تا شب تو یخچال ِدوام بیاره .اولی که به خونه اومدم خوارِمه 
ِصدا ِزَدم و ِدِر گوِشش گفتم : کاِرت به ِهشکی نِباِشه َم یه پورو کالباس 
خوکی اَ یه جایی اِستونَدم می گذارم تو یخچال . پَسین قِرارَهسته خود 
منصورو ِرفیقم بِریم جنگل قائم. حواِست باشه َدس َوِششون نِِزنی که 
َدستات نِِجس می شه . اولش نصرتو می خواس رسوا بازی  به در بِیاره 
ِمَنم گوِششه ِگُرفتم وگفتم به خدا قسم اگر به یه تایی بِگی ِمَنم به بابا 

می َگم اوروز جلو آینه  ُدشتی پُتا زیر ابروتِه می َکندی .  
از او جوئی که او َوختا هنوز پُِت  صورِت دخترا شناسنامه اِصالِِتشون 
بود و نصرتو خودش را می برد اگر بابامون بفهمه ِچطو می شه و آخرش 
کار به ُکجو می رسه ِدگه کوتاه اومد ؛ ِمنم باخیال راحت کالباسو وار 

ِکردم تو پاکتو قاغذی و ُگذشتم تو یخچال .
َور َدهنه قَِدمگاه که خیارشور وگوجه  ِسِر پَسیَنم َورِخستاَدم رفتم 

یارو  عجب  نِِگن  خودتون  خوِد  یهو  البته  بِستونَم  ساندویچی  نون  و 
بُلِیتی بوده که َورمی خستاده به َهف سه کار َور خاِطِر یه پِرو کالباس 
خیارشوری می رفته َور اوِسِر شهر . خونه ننجانم که ما زندگی می 
کردیم تو خیابون مشتاق پا جوادیه بود از اوجوَمم که  تا قدمگاه یه 

جیقو راهی بیشتر نیسته .
خالصه َوختی که خوش وخندون به خونه َورگشَتم دیدم ِسِرِصدا 
میایه . رو تَه گاه که ِرسیَدم دیَدم نَنجانم خوِد َهمو پیِرنو ُگل َمنُگلو 
وَشلوارو چیِت بُّته ّجّقه ای که َهِمش َورپاش بود جکیده ِوِسِط حوض 

و داره می خونه : 
- مستی َمم درِد ِمنه ِدگه ِدوا نِمی کنه 

غم با َم زاده ِشده ِمِن رِها نِمی ُکنه ، ِمِن رها نمی کنه ...
اُفتاد تو  بِِزنه ِدندونوواش می  گاه َوختی َمم که می خواس َچهَچه 
آبا . اونَم َور می ُدش می ُگُذش تو َدهِنش و از اَ َسر ِشروع به خونَدن 
می ِکرد. اِوِل بار خنده ام ِگُرفت و َهمپا نَنجانَم  ِشروع ِکرَدم به تِلِنگ 
اِشَکسَتن وخونَدن که یِهو دیدم ماِدَرم خوِد یه لِنِگ َسرپایی َسرِکرد 

َور عِقَبم :
تو  اُوردی  بوده که  اَلماِسکا چی  ای   ، نِبینی  اَ خوِدت  الهی خیر   -
خونه . پیرزالی ماِدَرم بعد از یه عمر نماز و روزه ازای الماِسکا خورده 

َمس ِکرده .
فهمیدم نصرتو آِخِرش َدس َورو زِبونِش نُِگذشته و کارا همه رِ ِخراب 
ِکرده . ِولی همطو که می خواستم حرف بزنم و بپرسم ِجریان چی 
به  کردم  شروع  گذشت.ِدواسر  گوَشم  ِکناِر  از  َسرپایی  دیدم   ، بوده 
ِدویدن و مادرم خود لنگه ِدِگه سرپایی َسر َور ِرَدم ِکرد. دو دور َوردوِر 
حوض ِدویدم آِخِرش دیدم مادرم َور نَِفس نَِفس افتاده . دلم سوخت و 
فداکاری ِکرَدم واستاَدم و اونم دو سه تا َسرپایی َور یه جا بِدی اََشم َزد 

و ِدلِش که آروم ِگُرف ماجرا ِر َوَشم تعریف ِکرد .
 گویا نَنجانَم ِدلِش بی حال ِشده بوده و مثل َهمیشا َرفته به سر َوخِت 
یخچال که یه چیزی پیدا بُکنه یِهو بو کالباسا َور ِدماِغش می خورِه و 
از خود بیخود میشه و نِتونسته َدس َورو اِشِکِمش بِئله ترتیب کالباسو 

وارِ بی نون داده بود .
نصرتو َمم  از راه می رسه و می زنه َور تو ُکفتش و می ِگه نَنجان 
چه کار ِکردی ؟  اینا کالباس خوک بود . نِِجِسه ... نَنجانَم که تا اسم 
ِدِگه و  وا  اَلماِسکو  او  ره جا  به گوشش می خوره فکرش می  نِِجس 

حسابی تحت تاثیر قرار می گیره و شروع می کنه به تِلو تِلو خورَدن 
و خندیَدن .بعِدَشم یِهو اومده کنار حوض وگفته آتِش دوتَم ِشده و 

ِجکیده ِوِسِط حوض ...
حالو هرچی التماِسش می ِکردم و می گفتم ننجان به خدا از وختی 
کالباس  اینا  و  شه  نِمی  پیدا  ّجا  ِهِ خوک  کالباس  ِدگه  ِشده  انقالب 
معمولی بوده باَور نمی ِکرد . َهرچی بِِشش می گفتم به جون خوِدت  
ای نِِجس خود او نِِجس فرق می کنه و اصال گوشت خوک َمستی نِداره 

َغش ِغشو خنده ای می ِکرد و می ُگف : 
... حال خوشی  َم  لولَم ؟ شادم و شنگولم  -اِااااهههههه نَِپس ِچرا 

دارم ...
گفتم ننجان شما بِِشتون تلقین ِشده ؛ یهو یه جیقی َور ِسَرم کشید 

و ُگف : 
- زبونت الل بشه اَکبیر . ِمَگر َم ُمرَدم که تَلقیَنم بُکَنن ؟

خالصه چی درد ِسِرتون بَِدم ، آخرش خودم ِجکیدم ِوِسِط حوض 
و ِکشون ِکشون به ِدِرش اُورَدم و ماِدَرم  َرختاشه عوض ِکرد . َوختی 
بابام اومد به خونه و اِشَنف، چی بوده وِچطو ِشده ، َرف ِکناِر نَنجانم 
کالباس  َمم  اینا  و  نیسته  کننده  که گوشت خوک َمس  ُگف  بِِشش 

خوکی نبوده . 
نَنجانَِمم که حرف بابامه خیلی قِبول ُدش باور ِکرد ِولی تا چند روز 
َهمطو که َدس نِماز می ِگُرف یه پاره آبی میزد َور تو َدهِنش وتُف می 

کرد.یه پار وختاَمم  َدهِنِشه زیر شیر َور آب می ِکشید .
اوَشب یه سیر کِتکی اَ پِِدَرم خوردم وهمه چی بخیر ُگَذش تا اینکه 

یه رو که ُدشَتم از خونه بَِدر می رفتم ننجانم ِصدام ِکرد: 
از همو  لِکوئی  ؛ ِسِررات که میایی یه  بِستون  نوتووا رِ  نَنو ای  -بیا 
کالواکسا بِستون َوَشم بیار . ُدرسته گوشت خوک نیسته ِولی هرچی 
که هسته َور َم خیلی افتاده. ِدگه درِد پام خوب شد . نوِر چشماَمم از 

همو روز خیلی بهتر شده . 
گرِدنومه کج کردم وبِِشش گفتم : 

- ننجان ارواح خاک مادرتون َدس اَ ِسِر َم بِِکِشن َم َهنو جا ُکِتکایی 
که َور خاِطِر ِشما خوردم خوب نِشِده ونِمی تونم دُرست بِشیَنَم .

نَنجانم که گویا عشق کالباس از خود بیخودش ِکرده بود اخماشه 
َورتو َهم کشید وگفت:

- َوخی خودته جمع بُکن.  بیخودی َور ِگِل َم َمنداز تو از همو روز 

اولی که بدنیا اومدی هرچه نََبدتِِرت َکج بود . َوختی َمم  َوررا اُفتادی 
َهمچی َکج َکج را می َرفتی که ما َدس می ِزدیم و گفتیم : باد میا ؛ 

غبار میا ... نیم کونَک ِسوار میا ...
م که دیدم ننجانم دس زِده َور رسوائی و حرفا بی تربیتی می ِزنِه 
وممکنه َجمبه بد آموزی َور ِشما ُدشته باشه ُغلوتو اِسکناسی که تو 
دستش بود اِستوندم و رفتم که مبادا نَنجانم یه  عیب ِدِگه ای َوروم 

بِئله .
رو  به  اونم  دادم.  اتاقِش  ِدِر  و  اِستوندم  کالباس  َوِشش  ِسِرراه  شب 
خودش نوُورد که مبادا یه تایی ِشریکش بَِشن . ِچشمتون روز بد نبینه 
که ظهر روز بعدش وختی اومدم به خونه ِدواَسر دیدم همو آشه وهمو 

کاسه . 
خالصه چی َدرِد ِسِرتون بَِدم تابِستوِن اوسال َهر چند روزی یه بار 
نَنجانم یه ُغلوتو  نوتی  می ِکرد ُکت ُمشَتم که َوِشش کالباس بِستونَم 
تا کی َمم می ُگفتم یک ...دو شعِر« باد میا غبار میا » َوَشم می خوند. 

منم از خجالت ِوآب می ِشدم و ناچاراً گوش به حرفش می ِکردم . 
حوض  وسط  از  دریایی  پِری  ِمثل  نَنجانوِمه  باس  می  بعدشم  روز 
ِجِمش بُکَنم و مثل زیبای خفته َور بِغلش بکنم و ِسِرجاش بِخوابونَم . 
ِشبم که می شد می باس یه ُشُپلکی کتک از پدرم بخورم و خود چشم 

ِگریون بَِرم بخوابم .
تابستون اوسال به همو ِمنوال ُگذشت و ِزِمستون که شد از ترس 
اینکه پیرزالی سرما نِخوره و خوِدشه تو حوض یخ بسته نِندازه ِدِگه 

َوشش کالباس نِِخریدم . 
به تابستون سال بعِدَشم که خدا بیامرز نرسید. ولی هنوزم که هنوزه  
هرچند ِشبی یه بار به خوابَم میایه و میگه : نَنو الهی خیر از خودت 

ببینی یه پِرو کالواکسی َوَشم بِِده بیاَرن .
 ِمَنم َهر وخ یه جایی کالباس می خوَرم زودی یه فاتِخالصی َوِشش 

می خونم و می َگم بِِرسه به لِب َدهنش ...
البته َم هنوزم که هنوزه نفهمیدم چی توکالباسو وا بود که ننجانوم 
همچی می شد. یه پارَوختا پیش خودم می گم شاید چون شور بوده 
فشارخون نَنجانِمه بالو پایین می کرده که همچی ِسِرحال می ِشده 
. خالصه هرچی که بود تو کالباسا یه چیزی بود که َور ننجانم می 
ساخت ولی َورما نمی سازه .درست مثل همی دنیا که َور همه میسازه 

ولی َورما نه !...

وقتی که سال به پایانه های خود نزدیک می شود، آداب گوناگون 
نوروزی با شیوه هایی کم و بیش متفاوت ظاهر می گردد که در 
دیدگاه صاحب نظران هر یک از آنها فلسفه ای خاص را به عنوان 
عرفان،  روان شناسی،  دارند. حوزه های  به همراه  یا سمبل  نشانه 
متافیزیک و علوم مشابه در یافته های اخیر علمی خود این واقعیت 
را به اثبات رسانده اند که کل نظام هستی ،مجموعه ای از انرژی های 
مثبت و منفی است و مهم ترین این انرژی ها از اندیشه، باور، گفتار و 
رفتار اشرف مخلوقات یعنی انسان ها تولید و ساطع می گردد. انرژی 
ها بر هم اثر می گذارند و میزان تاثیر و تاثرشان به یکدیگر در عرصه 
های مختلف، متفاوت است. به کالمی دیگر باید گفت که انرژی ها، 
اگر حتی کیفیت ها و کمیت های مشابهی هم داشته باشند، اما در 

برخی موارد یکسان عمل نمی کنند. بر همین اساس هیچ یکی از 
باورهای آدمی بدون علت شکل نگرفته است. باورهایی که به اعتقاد 
برخی، خرافات نیز تلقی می شوند. )البته از نقطه نظر دکتر محمود 
روح االمینی، پدر علم مردم شناسی ایران، چیزی به نام خرافه وجود 
ندارد. چون آن چه که از نظرگاه شما خرافه هست، در دید دیگری 
امکان دارد که باور تلقی شود.( آداب و رسوم نوروزی، هم آنها که 
برای استقبال از سال نو انجام می گیرند و هم مواردی که در ایام 
عید رعایت شده و اجرا می شوند همه بنا به دالیلی به وجود آمده 
و دوام یافته اند. همه دارای انرژی های مثبتی هستند که تاثیرات 
مثبتی بر روح و روان و اراده و خواسته های آدمی می گذارند. اگر 
از کاشتن سبزه که در ردیف اولین اقدامات استقبال نوروز قرار می 
گیرد، شروع کنیم در می یابیم که این عرف و قاعده عالوه بر نشان 
از سبزینگی، خرمی، شادابی، کشت و کار و برکت، در واقع به علت 
دارا بودن انرژی مثبت، چه آنهایی که محصول تهیه و پخت و پزند و 
سکه که نشانی از پول و ثروت دارد، همه ی اینها انرژی های پاک و 

خوبی را به فضای اطراف می فرستند.
به  عاطفی  ستد  و  داد  از  نشانی  که  دادن  عیدی  و  دیدنی  عید 
حساب می آید، ارتباطات انسانی را قوی تر کرده، موجب کم رنگ 
شدن )نه به طور کامل زدودن( احساسات منفی از قبیل: بخل و 

حسد، کینه و دشمنی، بدبینی، قضاوت غلط، بدخواهی، تکبر، غرور، 
خودمحوری و سایر رذایل انسانی می گردد. این داد و ستد عاطفی 
هم انرژی های مثبت را منتقل می کند و هم انرژی های منفی را. 
زیرا طرفینی که در ارتباط )عید دیدنی، دیده بوسی و دادن عیدی( 
قرار می گیرند گاهی در احساسات و افکار خود حامل بارهای منفی 
هستند و گاهی دارنده انرژی های مثبت و به طور قطع طبیعی است 
که این انرژی به شخص یا اشخاص مخاطب انتقال یابد. چهارشنبه 
سوری و سیزده بدر، دو رسم آشتی با طبیعت، حلقه اتصال انسان 
با عنصر آتش و طراوت بهارند که هر دوی این عوامل، دارای انرژی 

های بسیار قوی می باشند.
سنت هایی که امروزه تا حدی منسوخ هم شده اند نظیر قاشق 
زنی )نشانی از بخشندگی، خواهندگی، نوعدوستی و عشق( آوازهای 
حاجی فیروز )سمبلی از پایکوبی و شادی( و از این قبیل موارد با 
انگیزه های مثبت و خیرخواهانه ای متولد شده و بالیده اند. این 
انگیزه ها در زمان مناسب خود، انرژی های نیروبخش و بازدارنده 
ای )از گزینه های منفی( را از خود ساطع کرده و منتشر نموده اند. 
حاال شاید برای بعضی ها این سوال پیش بیاید که پس چرا ما همه 
ساله این آداب و رسوم را انجام داده و می دهیم در حالی که باز 
هم شاهد اتفاقات ناخوشایند در عرصه فردی، خانوادگی، شغلی و 

یا اجتماعی بوده و یا هستیم. در پاسخ به چنین سوالی الزم است 
که چند مثال آورده شود: 

1( وقتی خورشید طلوع می کند عادالنه بر همه چیز و همه کس 
می تابد )یعنی خورشید نمی گوید که من دوست دارم بر این یکی 
بتابم و بر آن یکی نتابم( خورشید کار خودش را انجام می دهد اما 
همه بهره یکسانی از نور نمی برند. آیا همه کره زمین در آن واحد 
روشن است؟ آیا دو طرف یک کوه حتما از نور استفاده می کنند؟ 
چرا نیمی از کره زمین تاریک و نیمی دیگر روشن است؟ آیا طول 
روز و شب در همه نقاط زمین یکسان است؟ چرا باید قطبین 6 ماه 
روز و 6 ماه در شب فرو روند؟ آیا همیشه آسمان صاف و بدون ابر 
است؟ آیا همه با طلوع خورشید، پرده های خانه های خود را می 

کشند و به طور مساوی از نور بهره می گیرند؟
2( وقتی بیماری خاصی را دچار می شویم مثل سرماخوردگی، آیا 
فقط خوردن دارو کافی است؟ آیا دارو خوردن فقط در یک وعده 
کفایت می کند؟ آیا پرهیز غذایی و استراحت الزم نیست؟ با این 
مثال ها به خوبی متوجه می شویم که برای ظهور یک پدیده )مثال 
آرزوهایمان( یک عامل تنها، فقط نقش ندارد و سایر عوامل نیز باید 
دست اندرکار باشند. آداب نوروزی را به امید انرژی های مثبت برپا 

بداریم، باشد همان شود که ما می خواهیم.

سده را سوختن، با اینکه پدرم می گفت: »سده را که 
باغ  درختان  وجود  این  با  شود«  می  گرم  زمین  بسوزند 
عریان در گرت برفی که توی هوا می رقصد برخود می 
لرزند. توی ردیف بی نظم درختان جوان گیالس و آلو ... 
راه می روم. آنچنان خود را در کاله و پالتو و شال پیچیده 
کربالیی  نمی شناسد.  را  اول کسی من  دیدار  در  ام که 
مهدی و محمد با درخت چین واره به جان درختان افتاده 
کنند.  می  جدا  مادر  از  را  نخور  بدرد  های  شاخه  و  اند 
باد موذی و سردی توی شاخه ها می چرخد آنچنان که 
زخمه بر سیم تار ساقه ها بزنی آهنگی گوش نواز و سرد 
کند.  می  گرم  شال  و  کاله  توی  را  من  گوش  های  الله 
ها  ساقه  زدگی  یخ  این  از  اینکه  مثل   ها  میوه  جنین 
دارد جان می گیرد تا کودکی میوه روی درختان جوانه 
بزند. ساقه ها که راست قامت ایستاده اند باز هم در یک 
سرود  نمایانند.  می  را  ها  شکوفه  جنین  نظمی  بی  نظم 
هستی همچنان به گوش می رسد. درختها از روی زمین 
با قطری هفت، هشت سانتیمتر شروع می شوند، هر چه 
اوج می گیرند الغر می شوند و ساقه ها از تنه آن جدا 
می شوند. در یک زیبایی و شکوه وصف ناشدنی درخت 
گیالس خود را جمع و جور کرده و سرگرم جان بخشیدن 
درخت  تنه  اندازه  به  درست  است.  خود  های  جنین  به 
پای  و  توی خاک پهن کرده دست  را  لحاف خود  ریشه 
از ذرات  بتواند  تا  به جزء، جزء خاک  را دراز کرده  خود 
زمین، آب و انرژی بگیرد و راست قامتان ساقه ها را مدد 

برساند برای ادامه زندگی.
قطر  از  که  درخت  کنده  برعکس  درست  ریشه  انگار 
عظیم خود شروع می شد، او از رگ ریشه ها شروع می 
شود. در آغاز موی ریشه ای نمایان است که دهن گشوده 

و مواد را می بلعد و به باال می فرستد.
هوا  توی  بیشتر  کمی  برف  شود،  می  نزدیک  غروب 
نمایان است و گوشه و کنار. تنه درختان، آنجا که سردتر 
است، ساقه های باالتر برف نشسته و سفید است. بر می 

گردم که درخت مسن آلو را نگاه کنم که مهدی و محمد 
به جانش افتاده اند و اره درخت چین صدای خرخر، چق، 
چق آنها بلند است که کوه پشت آلداز سر دیوار باغ نمایان 

می شود. کوه نزدیک است.
از باریک ترین شیارهای خاک از دامنه کوه آب خود را 
روان کرده می آید و بزرگ و بزرگتر می شود و همچون 
تنه درخت به جای ساقه شیارهای خاک و آب می دوند 
توی دامنه کوه و هر چه جلو می روند بزرگ و بزرگتر می 
توی غوغای طبیعت جای  راز شگفتی  و  رمز  شوند. چه 
خوش کرده، نظم دوار و از جزء به کل و ... به کل و از کل 

به جزء در خالقیت خداوند وجود دارد. 
»آنچه به دید می آید و آنچه بر دیده می گذارد.« احمد 

شاملو.
مهدی و محمد در هوای باغ دست از کار کشیده بودند، 
بید کهن سالی داده سیگاری چاق  به  کل مهدی پشت 
کرده بود و یله شده بود توی کنده و ریشه های از خاک 
بیرون زده. شعله های آتش از کنده های چنار سرخ و زرد 
می رقصیدند و می رفتند توی هوا گم می شدند. چهره 
بورس شعله رنگ می  از  های کل مهدی و محمدجوان 
خورد. هوای شیری رنگ می باخت و نور آتش بر سیاهی 
چیره می شد. نور می دوید تو دامن هوا و می رفت و می 
افتاد توی شاخه های بادام بنی که شکوفه کرده بود. نور 

توی غوغای کودکان جوانه سفید رنگ می باخت، سفید 
می شد. می گریخت و می دوید و یکریز باد نور و حرارت 
را به بادام بن رساند و من را متحیر می کرد. کل مهدی 

به ناگهان سکوت را شکست.
- چکار می کنی؟ تاریک شده، دگه هیچی دیده نمی 

شه، بیا اینجا کنار کنده بید برف نریزه رو سرت.
- برفی نیست، بگذار بریزد به زیباییش می ارزد.

کل مهدی نگاهی به محمد می کند و تعجبی می آید 
ابروهایش و می گوید  کاش تو چله  توی چشم و روی 
بودم.  کاشته  گندم  من  سه  دو  من  بود  باریده  کوچک 

گفتیم نمی باره غافل شدیم از صحرا درمون.
من توی کوچه های بادام بن نگاهم می چرخد و شعله 
آتش که کم و زیاد می شد شکوه و زیبایی درهم تنیده 
نور و سرخی و زردی آتش و سپیدی شکوفه ها امانم را 
بریده بود محمد گفت: »کیه صدای پایی میا« خانم بود،  
سینی را گذاشت روی بلوک کنار آتش. کل مهدی شیر 
میش آورده بود و خانم شیربرنج پخته بود و آنقدر سیاه 
دانه روی شیربرنج توی بشقابها ریخته بود که سیاهی بر 
سفیدی چیره شده بود. دوباره نور و شعله آتش که حاال 
کل مهدی با چوب خشک بیدی که دردست داشت آتش 
را قلقلک می داد و از خنده آتش سرخ و نور از آتش بلند 
می شد. می افتاد توی شیربرنجها و با سفیدی شیربرنج و 

سیاهی سیاه دانه در می آمیخت و شکوه و عظمت بهار 
را نمایان می کرد. اولین قاشق شیربرنج را که به دهان 
گذاشتم تمامی مزه شیرین و تند و زیبای بهار به یکباره 
ذائقه ام را کرد و بهار را بلعیدم. حاال دیگر از درونم اطالع 
روی  آورد.  می  شوق  کند.  می  دارد  چه  بهار  که  ندارم 
اتو کشیده و کفش های فراخ  با شلوار  لبان کودکی که 
توی کوچه می دود و اسباب بازیش را در هوا تکان می 
دهد. پرندگان بلبل هزار دستان که ماها صدایش گم شده 
بود به شوق گل های وحشی توی بیشه روی گلبرگهای 
اقاقیای بوته که بیدار شده می رقصد و می خواند و نوک 
می  را  آن  عطر  دارد  حاال  که  را  گل  و  برد  می  زیربال 
نوشد چهره باز می کند و گلبرگهاشان سه تایی، پنج تایی،  
هشت تایی، حتی تا سیزده تایی از هم باز می شود. توی 
پرندگان که  و سمفونی  نمایان می شود  بیشه گلستانی 
سرعت  با  چه  اند.  گذاشته  خود  سر  روی  را  کوهستان 
کوهستان و دامنه و دشت ، باغ و باغستان و باغچه تغییر 
کوهها  گشایی  می  که چشم  هر صبح  دهند.  می  شکل 
را شسته اند. روی سنگچین دیوار باغ ها، پتو، قالی، زیلو، 
حصیر است که شسته، تمیز انداخته اند توی آفتاب برق 
می زنند. به درازای شاخه های قد کشیده و از باران تمیز 
شده و به عمق تاریخ می روی. شاه هوشنگ با برخورد 
اتفاقی دو سنگ چخماق بهم آتش را نمایان کرد. جشن 
ترین پدیده های جهان خلقت  از شگفت  گرفتند. آتش 
زندگی  نباشند   ... و  خاک، آتش  باد،  آب،  است.  خداوند 
نیست. توی غروب سه شنبه گرمی و زیبایی شعله ها که 
قد می کشند و هزار رنگ می شوند. توی اجاق زندگی 
ناامید  اتاق دلت سرد می شود و  اگر هیمه ای نیندازی 
می شود. خیلی از گذشته نگویم ولی تاریخ شگفتی داریم 

و شاید از تمام جهان جلوتر. 
آری ابر و باد و مه،  خورشید و آفتاب و آتش،  جوانه،  
تا  بیاورند.  را  بهار  تا  کارند  در  و گل  بلبل  بهار،   شکوفه، 
بشویند همه چرکی که در طول سال بر ذهن و زبان و 
تن انسان ماسیده و همه ابزار زندگی را بشویند. تا بهار 
زنده شده  عریان  های  ساقه  ها،   مرده  آمده.  حاال  بیاید. 
اند. پرندگان و چرندگان از آشیانه بیرون زده اند. من به 
انجیری  کنار  روم  بر می خیزم می  دوبارگی  این  شادی 
به  را  بادام  و  و سیب  هلو  بنفش،  گلهای سفید  قامت  و 
چشم می کشم تا بیاموزم که همیشه می شود نه حتی 
خود که باغ و راغ و خانه و گلستان را شست و با پاکی 

بهار شروع کرد.

به قلم  مهدی ایرانمنش 
پور کرمانی

به قلم سیده فریبا 
روح االمینی 

به قلم مهدی ثانی 

سال نو را با نو آغاز 
کنید

عید  تعطیالت  در  و  نو  سال  در   -1
شاگرد  است  بهتر  ها  گرانی  این  با 
کتابی  و  دفتری  جز  و  شوید  حافظ 
و جای خلوتی تکان نخورید. با کتاب 

سرگرم شوید کتابی بخوانید که ارزش خواندن داشته 
می  خوانید  می  را  خارجی  نویسنده  کتاب  اگر  باشد. 
به  انتخاب کنید. محمد قاضی،  از روی مترجم  توانید 
نجفی،  ابوالحسن  کشاورز،  کریم  شاملو،  احمد  آذین، 
عبدالرحیم احمدی، جالل آل احمد، رشید یاسمی.... 

خوب است 
2- چون دولت یکبار در سال عیدی داده است و هزاران 
برابر آن را پس گرفته است پاک است با دولت حسابی 

که داشتید راحت باشید.
3- در دید و بازدید عید می توانید ضرب المثل ها را 

جمع کنید و به فرهنگ عامه خدمت کنید.

هفت سین 

 ... چون سرکه و سماق و سکه و سمنو 
ادارات  مدیران  از  بادآباد  محترم  فرماندار  است  گران 
که  بیاورند  سین  یک  یک،  هر  خود  ذوق  با  خواست 

مربوط به کار آنها باشد و آن ها اقالم زیر را آوردند:
مدیربهداشت = سرنگ 
مدیر دادگستری= سند 

صنایع دستی = سبو
کشاورزی= سبزی 

صدا و سیما = سوتی 
گمرک = سیگار خارجی 

بازرگانی = سفته 
پزشک قانونی = سینوحه طبیب

دامپزشکی = سیخور 

به قلم
میرسیدعباس

 روح االمینی 

به قلم
 نادر کریمان 

نوروز و روزی نو
مولوی می فرماید: 

دی شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسید 
جلوه گلشن به باغ همچو نگاران رسید 
زحمت سرما و دود رفت به کور و کبور 

شاخ گل سرخ را وقت نثاران رسید 
باغ ز سرما بکاست شد ز خدا دادخواست 

لطف خدا یار شد دولت یاران رسید 
به فرمایش رسول اکرم )ص( انسان در مسیر نسیم های بالنده و 
پرورش دهنده ای قرار می گیرد که نباید خود را از آن محروم سازد 
و یکی از آن ایام بهاران است که هم پرورش دهنده طبیعت و هم 
رشد دهنده اندیشه و انسانیت است و نیز به تعبیر امیرمومنان علی 
)ع( انسان جهانی بزرگ است. بنابراین در این نوزایی و نوشوندگی 

حتما باید تحولی ژرف تر و عمیق تر از طبیعت بیابد.
و  ها  زیبایی  همه  با  بهار  دارد.  تکرار  به  نیاز  انسان  حال  درهر 
امیدهایی که به ارمغان می آورد تکراری است که این تکرار چقدر 

زیباست. 
آنقدر که در تکرار لحظه تحویل سال غرق در حس می شویم که 

در عین تکراری بودنش بی نظیر و منحصر به فرداست.
در آن لحظه انگار از زمان عبور می کنیم و وارد جهان تازه ای می 
گردیم که پیش از آن تجربه نکرده ایم. تجربه هر ساله این حس 
زیبا بیش از هر چیز به خودمان بستگی دارد. تنها کافی است 
احساس سبک بالی و امید همیشگی خود را حفظ کرده و به دنبال 
فعالیت های تازه تر باشیم. به هر حال ای کاش در عیدهای امروزی 
هم تکرارهایی دیگر تکرارمی شد و آن بسیار بسیار صمیمی بودن با 
هم، بچه ها، نوجوانان با هم در پی این صحبتها آنقدر در جشن شاد
می بودند که ماهها بعد از عید  خاطرات در ذهنشان باقی می 
ماند. فقط می گفتند یادش بخیر که چه زیبا بود عید. بزرگترهای 
او  افراد خانواده دور  اتاق می نشستند و همه  باالی  خانواده در 
جمع شده و از جوانیهای خود می گفت، داستانها تعریف می کرد، 
خاطرات تلخ و شیرین را بیان می کرد. در گوشه ای از حیاط 
بچه بازیهای قدیمی محلی مانند وسط گوسه نشسته برای خود 
سرگرمی داشته باشند. بازی چارلی بازی با ریگ را انجام می دادند. 
کوچولوها بازی آتش کجا باالترک را نیز یاد داشتند و در موقعی 
فقط و فقط در برخی از ذهن ها باقی مانده و فضای مجازی جای 

همه را پر نمود. 

گفت و گوی 

ماهی کوچولو با 

خدای بزرگ 
ماهی کوچولوی قرمز در تنگ بلوری زار می زد. ناله 
اش ضعیف و ناتوان بود. چرا که تنگ کوچک شیشه 
ای نه هوای کافی داشت و نه غذایی. اینها بچه ماهی 
ناز کوچولو را از خانواده و دوستانش جدا کرده بودند 

تا بر سر سفره یا سینی شان بگذارند.
همه ساله هزاران ماهی کوچک ازین دست به داخل 
شیشه های کوچک آورده می شود. ماهی هایی که 
در محل زیست شان عمر چند ساله دارند. در این 
ایام گاهی عمرشان به چند روز می رسد و گاه همان 

روزهای اول توسط بچه ها کشته می شوند.
نمی دانم این رسم نامبارک از کجا پیدا شده؟ چرا 
که در هفت سین های قدیمی گذشتگان هیچگاه 
کردن  زندانی  با  را  سین  هفت  سفره  و  را  نو  سال 
شروع  کوچک  ریز  موجودات  این  کردن  نابود  و 
نمی کردند و اصال این کار پسندیده ای نیست که 
دیگر  موجودات  نابودی  با  را  خود  شادی  بخواهیم 

جشن بگیریم.
و  کوچک  ماهیان  این  تحریم  و  نخریدن  با  بیایید 

مظلوم این رسم بد را براندازیم.
از  و  نیاز می کرد  و  راز  با خدا  آری ماهی کوچولو 
ظلم و ستم انسانهای خودخواه به خدای مقتدر قادر 
شکایت می کرد، مسلما خدا هم جواب او را خواهد 

داد و خواسته اش را برآورده می سازد.

به قلم
علی اکبر دامغانی

به قلم پروین فتحی 
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زمستون به نوروز می رسه، شب به سپیده 
با آن سرمای استخوان سوز و  زمستان در بیشتر مناطق حاشیه کویر 
کشنده اش سخت و طاقت فرسا بوده و به همین لحاظ مردم ا زتالش 
در مزرعه هایشان باز می ماندند و بیشتر ساعت های شبانه روز را در 
گویش  در  که  آجیل  تهیه  با  یلدا  شب  کردند.  می  سپری  کرسی  زیر 
تا  بمانند  بیدار  کردند  می  سعی  شود،  می  خوانده  »ِچلِسِمه«  کرمانی 
براساس قصه های مادربزرگ ها و پدربزرگ ها )باشوها( بتوانند صدای 
زنگ کاروان ُخم های خسروی را که از همه ی کوچه ها و خیابان های 
شهرها و روستاها می گذرد، بشنوند و پس از خوردن »بُرنگویی« هندوانه 
دهان  یلدا،  شب  های  شیرینی  با  کوچه،  توی  بپرند  انار،  خروسویی  و 
ساربان کاروان خم های خسروی را شیرین کنند و یک قطعه جواهر از او 
دریافت کنند. براساس قصه های اسطوره ای، این ثروت افسانه ای هیچ 
وقت در مکانی ثابت نمی ماند که دشمنان ایران بر آن دست یابند و لذا 
ساربان کاروان، خم ها را هر سال در شهری و مکانی مخفی می کند و 
به دستور خداوند با قطعه ای جواهر ،کام یک خانواده ی سالم و درستکار 
را شیرین می کند که قصه ی مفّصل آن در این مجال اندک نمی گنجد.
بلور  نوا می شوند، درختان اسکلت های  باغها بی برگ و  در زمستان، 
کنار  از  به سرعت  رفته  فرو  در خود  و  عبوس  ها  آدم  مانند،  را  آجین 
برخی  شوند.  پنهان  ها  خانه  گرمای  در  زودتر  تا  گذرند  می  یکدیگر 
حیوانات که توشه ی زمستان ندارند، مرگ موقت )خواب زمستانی( را 
تجربه می کنند و خالصه اینکه دنیا در سکوتی مرگبار، روزها را رج می 

زند تا به »نوروز« برسد.
خور  در  ژرفای  و  دیرینگی  از  خاورمیانه  غرب  مردمان  تاریخ  در  نوروز 
تأملی برخوردار است. این جشن باستانی در هزاره های گذشته، همزمان 
با روز اول بهار نبود بلکه در فصل های سال می گشت و گاه به زمستان 
می افتاد، گاه به تابستان، گاه به بهار و گاه به پاییز می افتاد و این بدان 
علت بود که هنوز دانشمند بزرگی چون حکیم عمر خیام نیشابوری پای 
نوروزی که در ژرفای  بنابراین جشن  بود.  نگذاشته  به عرصه ی وجود 
تاریخ برگزار می شد، به جمشید شاه، پادشاه پیشدادی نسبت داده شده 
و نوروز ثابتی که همزمان با نخستین روز فروردین ماه جشن گرفته می 
شود »نوروز جاللی« نام دارد. دوست عزیزم، آقای نژادزمانی به یکی از 
باورهای باستانی اشاره کرده و یادآور شده است: پیشینیان بر این باور 
بودند از شب یلدا )شب ِچلّه( روزها به اندازه ی یک چشم گاو بلندتر می 

شوند تا عید نوروز و بهار فرا برسد.
نوروز جاللی: سلطان جالل الدین ملکشاه سلجوقی که متوجه ضعف 
ها و مشکالت بسیار در تقویم و گاهشمار ایرانی می شود، حکیم عمر 
خیام نیشابوری، مّنجم، ریاضی دان، فیلسوف و شاعر برجسته ی ایرانی 
را به همراه چند نفر از ستاره شناسان نامدار قرن پنجم هجری، مامور 

اصالح تقویم ایرانی می کند.
آنها پس از مطالعات گسترده و محاسبات دقیق ریاضی و نجومی، موفق 
گاه  مشکالت  و  ها  ضعف  که  کنند  تنظیم  جدیدی  تقویم  شوند،  می 
و  مالیات  پرداخت  به  مربوط  امور  لذا  و  نداشت  را  پیشین  شمارهای 
محاسبه درآمد سالیانه ی مردم با استفاده از این تقویم انجام می شد. 
را  تقویم  این  تنظیم  های  هزینه  سلجوقی،  ملکشاه  الدین  چون جالل 
پرداخته بود، دانشمندان، تقویم جدید را »تقویم جاللی« نامیدند و به 

تبع آن، جشن نوروز هم به نوروز جاللی شهرت یافت.
از آنجا که برخالف نوروزهای پیشین، نوروز تقویم جدید در نخستین روز 
بهار و همزمان با شکوفه باران طبیعت روی می دهد، برای مردم، عبور  
از سختی ها و محدودیت های زمستان و رسیدن به آزادی و تازگی و 
از طبیعت،  تقلید  به  به همین لحاظ، مردم  را تداعی می کند.  اعتدال 
کفش و لباس نو می پوشند و با دید و بازدید و خوردن شیرینی و آجیل 
و دادن عیدی به کودکان، شادمانگی خود را به جهانیان نشان می دهند 
و با تاکید بر آداب و رسوم این جشن دیرینه، هویت ملت ایران را که 

ریشه در ژرفای پیش ازتاریخ دارد، به اثبات می رسانند.
»امید« سرمایه زندگی است.

در زبانزد: »زمستون به نوروز می رسد، شب به سپیده« امید به عنوان 
سرمایه زندگانی مورد تاکید قرار گرفته است. به عبارت روشن تر، انسان 
برای  ای  سرمایه  هیچ  که  ماند  را  چوب خشکی  آرزو«  و  »امید  بدون 
زندگی ندارد. درختان هر چند در خواب زمستانی به سر می برند ولی 
دلشان به آمدن بهار و دوباره سبز شدن و میوه دادن گرم است و لذا با 
سرمایه ای بزرگ، انتظار نوروز را که طلیعه ی بهار محسوب می شود، 
می کشند. حال آنکه شاخهایی که از درختان بریده شده اند، از سرمایه 
ی زندگی تهی هستند و به همین علت، نوروز و بهار برای آنها معنایی 
ندارد.»زمستان را بود فرجام نوروز/ چنان چون تیره شب را عاقبت روز«

با توجه به حکمت این مثل که در بیت باال نیز تکرار شده است، انسان 
سازد.  محروم  »امید«  یعنی  زندگی،  سرمایه  از  را  خودش  ندارد  حق 
اهمیت امید به اندازه ای است که جناب فردوسی طوسی در دفتر هشتم 
شاهنامه با قاطعیت در این باره سروده است: »همیشه خردمند امیدوار/ 
نبیند به جز شادی از روزگار« و خواجه ی شیراز، حضرت حافظ در غزل 
شماره ی 179 با کالمی شیرین و سرشار از زیبایی سروده است: »رسید 
مژده که ایام غم نخواهد ماند/ چنان نماند، چنین نیز هم نخواهد ماند« 
و یا : »بلبل بیدل تو عمر خواه که آخر/ باغ شود سبز و سرخ گل به در 
آید« یا: »یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور/ کلبه ی احزان 
شود روزی گلستان، غم مخور« و یا: »عالم پیر دگر باره جوان خواهد 

شد.«
های  دوره  ترین  ثبات  بی  و  ترین  خطرناک  از  یکی  در  حافظ  گرچه 
سیاسی ایران زندگی می کرده ولی هرگز، رسالت خود را در دمیدن روح 
کالبد جامعه،فراموش  زندگی - در  بزرگترین سرمایه  به عنوان   - امید 

سنج،  سخن  سرای  سخن  این  که  است  لحاظ  همین  به  است.  نکرده 
هرگز نمرده و نخواهد مرد و آوایش قرن ها و مرزها را در نوردیده و بذر 
»امید« را در دل مردمان هزاره های آینده نیز خواهد کاشت. زیرا این 
شاعر صادق و صمیمی با تکیه بر دانش و نبوغ خود بر این نکته ی ظریف 

وقوف کامل داشته که آدمی به »امید« زنده است.
از آنجا که نوروز به عنوان بزنگاه یک سال از عمر، فرصت مرور و واکاوی 
گذشته را به ما می دهد، هرسال با فرا رسیدن نوروز که خداوند، مجالی 
تازه به آدمی می بخشد که کژی های خود را راست گرداند و دیدار صله 
ی رحم تازه کند، امید فرو خوابیده در دل ها زبانه می کشد که یک سال 
دیگر خود را محک بزنیم برای ارتقای کیفیت زندگی و ره کشیدن به 
سوی فضیلت هایی که راه ورود عشق به دل های ما را هموار می سازند.

به  دوباره  تا  خورد  می  چرخ  هزار  بیندازی،  هوا  به  که  را  سیب 
زمین می رسد 

البد شما هم داستان های آن دو جوانی که به مرگ محکوم شده بودندرا 
شنیده اید. یکی از جالد خود خواست، او را از این ستون باز کند و به 
به  محکوم  خواسته ی  آخرین  عنوان  به  هم  ببندد. جالد  دیگر  ستون 
احکام  لغو  و  پادشاه  به ستون دیگری بست که خبر مرگ  را  او  مرگ، 
اعدام توسط سواری به زندان رسید و بساط اعدام برچیده شد. مثِل »از 

این ستون تا آن ستون فرج است« مربوط به این ماجراست.
اما درباره ی مثل: »سیب را که به هوا بیندازی ..« در جلد چهارم کتاب 
متوکل  هجری،  سال 247  »به  است:  آمده  شاملو  احمد  تالیف  کوچه، 
زندانی  که  آزادمردانی  تمامی  داد  دستور  عباسی  خونخوار  ی  خلیفه 
هستند، گردن زده شوند. در بین آنها جوانی بود که به سبب نجابت و 
رفتار مؤدبانه، مورد احترام زندانبان بود. وی از جوان پرسید از کجایی؟ - 
از مردم همدانم.- گناهت چیست؟ - نمی دانم.- افسوس، دلم به جوانی 
و آراستگی تو می سوزد اما نمی توانم از فرمان خلیفه سر بپیچم ! آیا در 

این دم آخر ،آرزویی داری که برآورم؟
آری ،آرزو دارم بگذاری غذایی بخورم و آن گاه سر از تنم جدا کنی!

نهایت  در  او  نهادند.  او  جلوی  فراوان  میوه  و  غذا  داد  دستور  زندانبان 
آرامش خاطر مشغول به خوردن شد تا جایی که زندانبان ها از رفتاراو 
شگفت زده شدند. رییس زندانبان ها گفت: در حالی که ساعتی دیگر 
باید زیر تیغ جالد بنشینی، آسودگی خیال تو مرا شگفت زده کرده است. 
جوان از میان میوه ها سیبی برداشت و به هوا افکند و گفت: »سیبی که 

به هوا افکنی تا فرود آید، هزار چرخ می خورد!«
هنوز لحظه ای نگذشته بود که سواری از راه رسید و فریاد کشان گفت: 
از ریختن خون بی گناهان دست بردارید که خلیفه المتوکل را کشتند!

این دو جوان از سرمایه »امید« سرشار بوده و کمترین تردیدی در توکل 
کردن به خداوند بزرگ به خود راه نداده و ایمان داشتند »سر بی گناه 

پای دار می رود ولی باالی دار نمی رود«
خدا از سلطان محمود بزرگ تر است

آقای غالمرضا حیدری ابهری در کتاب فرهنگ موضوعی امثال و حکم 
فارسی )نان و نمک( به نقل از »فرهنگ نامه ی امثال و حکم ایران درباره 
ی »امید« - این عنصر تعیین کننده و سرمایه کالن زندگی - قصه ای 

آورده است که خواندنی و در خور تأمل است: 
زد.  می  قدم  خود  بارگاه  ایوان  لب  بر  غزنوی  محمود  سلطان  »روزی 
چشمش به همسر مرد نجاری افتاد و سخت عاشق او شد. از وزیرش راه 
چاره خواست. وزیر که خیلی زیرک بود، گفت: اگر شاه این راز را فاش 
کند یا بخواهد علنی نجار را بکشد، افتضاح به بار می آید. بهتر است به 
نجار ایراد بگیریم و به او بگوییم در مدت یک شبانه روز باید برای ما 
یک بار جو از چوب بتراشی. اگر یک سیر از آن کم باشد، تو را بدون 
چون و چرا می کشیم. سلطان محمود به هوش وزیر آفرین گفت و او 

را مامور این کار کرد.
وزیر به خانه ی نجار رفت و امر سلطان را به او حالی کرد و گفت تا فردا 
باید یک بار جو از چوب بتراشد و تحویل دهد! نجار که می دانست قادر 
به این کار نیست با همسرش مشورت کرد. همسرش که عفیفه ای دانا، 
هوشیار و پاک دامن بود به اصل مطلب پی برد و به شوهرش گفت: چرا 
خودت را باخته ای؟ ترس مکن، خدا از سلطان محمود بزرگ تر است! 

با این وصف ،مرد از ترس آرام نمی گرفت و تا صبح به اندازه ی یک 
االن  گفت:  و  کرد  وداع  همسرش  با  بود.  تراشیده  چوب  از  جو  مشت 
غالمان شاه می آیند که مرا می برند و به چوبه ی دار می کشند. زن باز 

هم گفت: نترس ،خدا از سلطان محمود بزرگ تر است! 
پرید و  نجار  از صورت  را زدند. رنگ  بودند که در خانه  این گفتگو  در 
نزدیک بود از ترس روح از تنش پرواز کند. به همسرش گفت: من قادر 
نیستم، تو برو جواب آن ها را بده. زن در را باز کرد. دید نوکران سلطان 
هستند. پرسید: با کی کار دارید؟ گفتند: می خواهیم شوهرت را ببریم 

برای سلطان محمود که مرده است، تابوت درست کند.
مرده.  محمود  سلطان  گفت:  شوهرش  به  و  برگشت  خوشحالی  با  زن 
باور  باز هم  نجار  تر است!  بزرگ  از سلطان محمود  نترس. خدا  نگفتم 

نمی کرد تا وقتی رفت و مرده ی سلطان محمود را دید و باورش شد.
هر سه قصه بر این واقعیت تاکید دارند که به قول حکیم نظامی گنجوی: 

»در ناامیدی بسی امید است/ پایان شب سیه سفید است«
اینجانب که برای تکمیل پژوهش های خود برای نگارش قصه ی ضرب 
المثل های کرمانی، کتاب های تاریخ و امثال و حکم بسیار خوانده ام، 
در پایان هر ماجرایی به یاد این مصرع از مجموعه ی رباعیات دانشمند 
بزرگ ایرانی، جناب خیام نیشابوری می افتم که: »کو کوزه گر و کوزه 

خر و کوزه فروش!؟«
شده،  یکسان  خاک  با  غزنوی  محمود  چون  ستمگری  کاخهای  اکنون 
و  چنگیز  از  است.  باد  ی  بازیچه  عباسی  متوکل  های  استخوان  خاک 
تیمور لنگ و دیگر جنایتکاران تاریخ جز »نام ننگ« چیزی باقی نمانده 
است ولی نام بزرگانی چون فردوسی و حافظ و سعدی و موالنا و خیام 
و ابن سینا و ابوریحان و محمد زکریای رازی،  بیهقی و ... که عمرشان 
را صرف خدمت به بشریت کرده اند تا ابد، زینت بخش تاریخ خواهد بود 
و »نوروز« نیز هر ساله به عنوان پیک شادی و شادابی از راه می رسد و 
دلها را از سرمایه »امید« سرشار می سازد. امید به رحمت الهی که پایانی 

ندارد و بر دلهای زالل و باورمند بی دریغ می بارد.
هر روزتان نوروز / نوروزتان پیروز

ضرب المثل های بهاری 
به قلم یحیی فتح نجات

به قلم زنده یاد
 عبدالرضا افسری کرمانی 

هر روز به وقت صبحگاهان 
خورشید چو از افق در آید 

با ضربت نور خنجر آسا 
عمر شب تار چون سرآید 

بلبل چو به شاخه خواند آواز 
رقصد گل و برگ سوسن از باد 

ریزد گل یاس پای بوته 
شبنم بچکد ز برگ شمشاد 
از حجله شب برون چو آید 

با ناز عروس صبح صادق 
در مقدم او فلک بریزد 

خون دل صدهزار عاشق
آید به سالم موکب گل 

بلبل ز درون آشیانه 
ز آواز خروس در سپیده 

لبریز شود فضای خانه 
پروانه به شاخه چون نشیند 

در ساغر گل شراب نوشد 
هر ذره خاک جان بگیرد 
وز سبزه قبای سبز پوشد 
از عطر گل بنفشه و یاس 

چون مشک شود هوا معطر 

گل خنده زند به روی بلبل 
پروانه کشد به آسمان پر 

در پهنه آسمان پرستو 
چرخد خوش و دلپذیر و موزون 

لبخند زند شکوفه سیب 
رقصد ز نسیم بید مجنون 
گردد ز نسیم غنچه ها باز 

وز عطر هوا شود دالویز
پیچد چو به پای سرو پیچک

بر سنگ خورد چو آب کاریز 
ای خوب ترین گل طبیعت 

بر شاخه ی روزگار مهدی )عج(
با آمدن بهار باز آی 

ای وارث ذوالفقار مهدی )عج(
هر سال به گاه عید نوروز 
ما شیفتگان در انتظاریم 

تا باز شود گل عدالت 
آماده برای کار زاریم 

بهار در راه است بهار عدالت 

کنار دیوار چینه ِگل ُکهنه باغی
های  غزل  خوانش  هنوز  که  جا  آن 

کوچه باغی 
مستان نیمه شب 

از البه الی درزهای آن 
به گوش می رسد 
پیوند سنگ و قیر
روی خاک کوچه 

سخت جاخوش کرده اند
در آن میانه 

اما ساقه ی ترد زنبقی 
سر زده است 

باد
آرام است 

باران 
نم نمک در راه است 

نسیم می وزد
رقص پرپیچ و تاب ساقه 

در ضرب آهنگ خنکای نسیم 
مژده ی تولدی می دهد 

غنچه ای در دل کاسه برگ 
سرزده است 

باد 
آرام است 

باران 
نم نمک در راه است 

نسیم می وزد 
رقص پرپیچ و تاب ساقه 

در ضرب آهنگ خنکای نسیم 
مژده ی تولدی می دهد 

غنچه ای در دل کاسه برگ 
چشمک می زند 
به ناز می خندد

گلی شکفته می شود
بهار در راه است 

وقتی که می باید بود 
سازهای انسانی 

تسلیمند

به قلم سیدرضا
 مجد زاده 

مناقصه گزار: شرکت معادن زغال سنگ کرمان    موضوع مناقصه: خرید ماسک ضد گرد و غبار به تعداد 2343 عدد
مهلت دریافت اسناد از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخه 97/12/28

محل دریافت اسناد: بلوار شهید آیت ا... صدوقی- شرکت معادن زغالسنگ کرمان - امور قراردادها سرکار خانم خراسانی 
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نوبت دومآگهی تجدید مناقصه عمومی 

آگهی مزایده مال منقول نوبت دوم 
نظر دارد در خصوص  دایره مزایده اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان در 
پرونده کالسه 971085 شعبه سوم اجرای احکام حقوقی کرمان یک دستگاه کامیونت، سیستم 
آمیکو تیپ EM06 به رنگ سفید مدل 1393 و به شماره انتظامی 611 ع 84 ایران 45 متعلق به 
آقای امید سعادتی مهر با وضعیت اطاق سالم، رنگ مختصر پریدگی از ناحیه سپر جلو، موتور 
سالم، گیربکس سالم، شاسی سالم و میزان کارکرد 185/000 کیلومتر که توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به مبلغ 850/000/000 ریال )هشتصد و پنجاه میلیون ریال( ارزیابی شده است را از طریق 
مزایده به فروش برساند جلسه مزایده برای روز دوشنبه مورخ 98/01/19 ساعت 10 صبح با حضور 
نماینده دادسرا در محل اتاق مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان برگزار می گردد 
لذا کسانیکه تمایل به شرکت در جلسه مزایده دارند می توانند تا 5 روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده 
از اموال مذکور واقع در کرمان - بلوار پزشک - پارکینگ امیرکبیر بازدید نمایند و پیشنهاد خود را 
به انضمام 10 درصد مبلغ کارشناسی به مبلغ 85/000/000 با شناسه واریز 97341040061401266 
بانک ملی واریز و در پاکت  نزد  به حساب شماره 2171293951000 سپرده دادگستری کرمان 
درب بسته تا قبل از برگزای جلسه مزایده به اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان تحویل نمایند 
و برنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین قیمت را پیشنهاد داده باشد و در صورت انصراف برنده 
مزایده 10 درصد مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. برنده مزایده بایستی مابقی وجه را 
حداکثر تا یک ماه پس از برگزاری مزایده پرداخت نماید. برنده مزایده بایستی به منظور جلوگیری 
از سوء استفاده و لو رفتن پیشنهادات اعالمی به جهت لزوم ارائه شناسه واریز بانکی نسبت به واریز 

مابه التفاوت مبلغ کارشناسی تا مبلغ پیشنهادی در روز مزایده اقدام نمایند.1977 م/الف
دادورز مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان - شیروانی  

بدین وسیله به اطالع می رساند پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی 
معدن به شماره عضویت 181590 متعلق به خانم حکیمه مظفری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی 

شهرداری ریحانشهر در نظر دارد تعدادی قطعه زمین با کاربری 
به  عمومی  مزایده  طریق  از  را  مسکونی  و  مسکونی   - تجاری 
از  توانند  می  متقاضیان  نماید،  واگذار  شرایط  واجد  اشخاص 
تاریخ درج آخرین آگهی حداکثر به مدت 10 روز با واریز مبلغ 
100/000 ریال به حساب جاری 3100002515000 نزد بانک 
ملی جهت دریافت اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری مراجعه 

نمایند.
1- مبلغ تضمین شرکت در مزایده 5 درصد قیمت پایه می باشد.

2- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
3- توضیحات بیشتر در خصوص موضوع مزایده در اسناد مزایده 

درج گردیده است.
شماره  با  توانند  می  بیشتر  اطالعات  جهت  متقاضیان 

03433469010 واحد امور مالی تماس حاصل فرمائید.

روابط عمومی شهرداری ریحانشهر 

آگهی تجدید مزایده نوبت دوم

اهدای خون سالم
اهدای زندگی 



عملكرد مجتمع مس سرچشمه
در حوزه فرهنگ ، ورزش و اجتماع در سال 1397

) ارديبهشت ماه 97 (
ــس کار و  ــنواره عک ــتين جش ــزاري  نخس برگ

ــنجان ــتان رفس ــري شهرس کارگ
ســيد علــي ميــر افضلــي مديــر روابــط عمومــي مجتمــع 
مــس سرچشــمه از برگــزاري نخســتين جشــنواره 
عکــس کار و کارگــري شهرســتان رفســنجان خبــر 
داد و گفــت : بعــد از فرخوانــي کــه اعــام شــد ، 314 
عکــس بــه دبيرخانــه ايــن جشــنواره ارســال و پــس از 
بررســي آثــار توســط هيئــت داوران، 36 اثــر بــه مرحلــه 
ــار در نمايشــگاهي کــه  ــن آث ــي راه يافتنــد کــه اي نهاي
ــه نمايــش  ــه کارگــر برگــزار شــد، ب ــه مناســبت هفت ب

عمــوم گذاشــته شــد. 
ــظ  ــزرگ حف ــابقه ب ــن دوره مس ــزاري اولي برگ
شهرســتانهاي  در  يــس(  )ســوره  قــرآن 

رفســنجان و انــار 
اوليــن دوره مســابقه بــزرگ حفــظ قــرآن )ســوره يــس( 
در شهرســتانهاي رفســنجان و انــار و شــهر سرچشــمه و 

پاريــز برگــزار شــد. 
ــمه در  ــس سرچش ــع م ــي مجتم ــط عموم ــر رواب مدي
ــام  ــاالر خي ــه در ت ــم ک ــن مراس ــه اي ــم اختتامي مراس
دانشــگاه ولــي عصــر )عــج( برگــزار شــد ، اظهــار کــرد: 
از مجمــوع 1851 نفــري کــه در ايــن مســابقه شــرکت 
ــواالت  ــد س ــش از 80 درص ــه بي ــر ب ــد 571 نف نمودن

ــث خوشــحالي اســت. ــه باع ــد ک ــح دان پاســخ صحي
ــور  ــه ط ــر ب ــداد 35 نف ــن تع ــزود: از اي ــي اف ميرافضل
کامــل و 100 درصــد بــه ســواالت پاســخ دادنــد کــه در 
قرعــه کشــي نفــرات اول تــا ســوم شــرکت مــي کننــد 
ــرکت  ــز ش ــاير جواي ــي س ــه کش ــز در قرع ــي ني و مابق

خواهنــد کــرد.
ايجــاد تحــول در حــوزه فرهنــگ رفســنجان بــا 

رويکــرد قــرآن و عتــرت
 مديــر مجتمــع مــس سرچشــمه گفــت: مــا اميدواريــم 
کــه تحولــي را در حــوزه فرهنــگ رفســنجان بــا رويکرد 
ــاز  ــن مســئله آغ ــه اي ــم ک ــرت شــکل دهي ــرآن و عت ق
شــده و اميــدوارم ايــن مســئله اســتمرار داشــته باشــد 
و بتوانيــم ايــن اســتمرار را بــا ترفيــع و جلــوه دادن آن 

شــاهد باشــيم.
اختتاميــه  مراســم  در  احمــدي  مهنــدس حســين 
مســابقه حفــظ ســوره يــس کــه در تــاالر خيام دانشــگاه 
ولــي عصر)عــج( رفســنجان برگــزار شــد، اظهــار کــرد: 
ــي  ــئوليتهاي اجتماع ــوزه مس ــزرگ در ح ــرکتهاي ب ش
اقدامــات موثــري انجــام مــي دهنــد کــه انتفــاع مــادي 
ــانند.  ــه برس ــود در جامع ــان خ ــه ذينفع ــوي را ب و معن
مجتمــع مــس سرچشــمه نيــز ايــن مســئله را ســرلوحه 
کار خــود قــرار داده تــا بتوانــد کمــا فــي الســابق حضــور 
موثــر خــود را در تمــام مســائل اجتماعــي تــداوم بدهــد.
ــه اينکــه  ــا اشــاره ب ــر مجتمــع مــس سرچشــمه ب مدي
ــزرگ  ــع ب ــک مجتم ــوان ي ــه عن ــمه ب ــس سرچش م
ــت،  ــم زده اس ــي را رق ــود افتخارات ــوزه کاري خ در ح
ــه  ــادآور شــد: در شــرايط ســخت و خــاص کشــور ک ي
االن شــاهد آن هســتيم و جنــگ نابرابــر اقتصــادي 
ــم در  ــي داني ــه خــود م ــا وظيف ــه در آن هســتيم، م ک
ــر  ــا بتوانيــم ب ايــن حــوزه تــاش کــرده و کار کنيــم ت
ــا  ــن مشــکات را ب ــق آمــده و اي تمامــي مشــکات فائ
اســتعانت جســتن از ذات احديــت و تمســک بــه قــرآن 

ــم. حــل کني
نايــب قهرمانــي تيــم واليبــال مــس سرچشــمه 

در مســابقات کارگــري اســتان کرمــان 
تيــم واليبــال مــس سرچشــمه در رقابتهــاي کارگــري 
ــه ميزبانــي شهرســتان ســيرجان برگــزار  اســتان کــه ب

شــد، نايــب قهرمــان شــد .
ايــن دوره از مســابقات بــا حضــور 6 تيــم از شهرســتهاي 
ــف( و )ب( و  ــم،  ســيرجان )ال ــف( و )ب(،  ب ــان )ال کرم
ــي بصــورت دوره  ــروه 3 تيم ــس سرچشــمه در دو گ م
اي برگــزار و تيــم هــاي فــوالد ايرانيــان ســيرجان، مــس 
سرچشــمه و گل گهــر ســيرجان بــه ترتيــب مقــام اول 

تــا ســوم ايــن مســابقات را کســب نمودنــد.
کســب مــدال طــا توســط پيمــان نصيــري در 

ــس  ــي تون ــت جهان تورنمن
پيمــان نصيــري ورزشــکار مســي توانســت مــدال طــا 
ــي تونــس را  ــي در تورنمنــت جهان در رشــته دو وميدان
بــه دســت آورد . ايــن مســابقات   بــا حضــور 54 کشــور 
ــان را  ــاد رقيب ــاف زي ــا اخت ــري ب ــد و نصي ــزار ش برگ
ــا را  ــابقات جاکارت ــت. و ورودي  مس ــر گذاش ــت س پش

بدســت آورد.
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آغــاز طــرح مطالعــات کوهــورت کارکنــان  مــس 
سرچشــمه

مديــره  هيــات  عضــو  حضــور  بــا  مراســمي  در   
ــع  ــر مجتم ــران، مدي ــس اي ــع م ــي صناي ــرکت مل ش
ــکي  ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــمه و رئي ــس سرچش م
رفســنجان، طــرح مطالعــات کوهــورت کارکنــان  مــس 

ــد. ــاز ش ــمه آغ سرچش
عضــو هيــات مديــره شــرکت ملــي صنايــع مــس ايــران 
ــا  ــتر ب ــاط بيش ــتقبال از ارتب ــا اس ــم ب ــن مراس در اي
ــن  ــادآور شــد: اي ــوم پزشــکي رفســنجان ي دانشــگاه عل
ــرده  ــک ک ــز کم ــا ني ــه م ــي ب ــويه خيل ــاط دوس ارتب

اســت.
بخــش  در  کاري  مــوازي  برخــي  محمــدي  علــي 
ــرار  ــاد ق ــورد انتق ــتگاهها را م ــط دس ــات توس تحقيق
داد و گفــت: ارتبــاط دولــت، صنعــت و دانشــگاه بســيار 
مفيــد اســت امــا آنچــه کــه مــي توانــد کمــک بــه مــردم 
ــوان در  ــد ت ــا ح ــا دانشــگاه اســت و ت ــاط ب ــد ارتب باش

ــرد. ــم ک ــک خواهي ــا کم ــه ه ــن زمين اي
ــن مراســم  ــز در اي ــر مجتمــع مــس سرچشــمه ني مدي
طــرح مطالعــات کوهــورت را يــک فرصت بــراي مجموعه 
مــس دانســت و گفــت: بــا توجــه بــه مشــکاتي کــه مي 
ــا  ــاط ب ــراي صنعــت وجــود داشــته باشــد ارتب ــد ب توان
دانشــگاه علــوم پزشــکي مــي توانــد بســيار مفيــد باشــد.
مهنــدس حســين احمــدي در ادامــه تأکيــد کــرد: 
ــه از  ــه اي شــده ک ــراي برخــي بهان ــس ب ــي م آاليندگ
ــي اســت کــه  ــن در حال ــد، اي ــي را بگيرن مــس امتيازات
ــمي  ــع رس ــوان مرج ــه عن ــکي ب ــوم پزش ــگاه عل دانش
تحقيقــات و اظهارنظــر در ايــن زمينــه هيــچ اظهارنظــر 
پزشــکي نکــرده اســت چــون تحقيقاتــي در ايــن زمينــه 
ــا  ــا سياســيون، مســئولين و رســانه ه ــدارد ام وجــود ن
اظهارنظرهايــي کردنــد کــه بعضــاً کارشناســي نيســتند.
کســب مقــام قهرمانــي توســط تيــم دو وميداني 
آقايــان شــهر سرچشــمه در مســابقات کارگــري 

ن  ستا ا
مســابقات دو وميدانــي کارگــري اســتان  بــا حضــور 50 
ــمه،  ــان، سرچش ــتانهاي کرم ــده از شهرس ــرکت کنن ش
ــي  ــه ميزبان ــم ب ــت و ب ــت، باف ــد، جيرف ــيرجان، زرن س
اســتان کرمــان برگــزار و تيــم مــس سرچشــمه موفــق 

ــن دوره از مســابقات شــد. ــه کســب مقــام اول اي ب
ــمه  ــهر سرچش ــي ش ــم دو وميدان ــش تي درخش

ــتان ــي اس ــابقات قهرمان در مس
مســابقات دو وميدانــي قهرمانــي اســتان بــا حضــور 70 
ــمه،  ــان، سرچش ــتانهاي کرم ــده از شهرس ــرکت کنن ش
ــي  ــه ميزبان ــم ب ــت و ب ــت، باف ــد، جيرف ــيرجان، زرن س
ــس در دو رده  ــکاران م ــزار و ورزش ــان برگ ــتان کرم اس
ســني نونهــاالن و نوجــوان موفــق بــه کســب مقامهــاي 

ــف شــدند.  ــر در رده هــاي ســني مختل برت
ــب از  ــن ش ــي در نهمي ــر رياض ــل از دکت تجلي

شــب هاي مفــرغ
ــوان » شــب  ــا عن ــرغ ب ــن شــب از شــب هاي مف  نهمي
ــر ســيد ابوالفضــل رياضــي« در نکوداشــت  اســتاد دکت
ــوت  ــي پيشکس ــال فرهنگ ــه و فع ــاعر فرهيخت ــن ش اي
رفســنجان، بــا حضــور جمعــي از مســولين و عاقمنــدان  

ــا  برگــزار شــد. در ســالن شــهيد دکتــر ذکري
توجه ويژه شرکت مس به حوزه سامت

ــت :  ــنجان گف ــکي رفس ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش  رئي
شــرکت مــس توجــه ويــژه اي بــه حــوزه ســامت دارد.
دکتــر علــي اســماعيلي نديمــي اظهــار داشــت: حــدود 
دو ســال پيــش بــه مديــران مجتمــع مــس سرچشــمه 
ــي در  ــه آاليندگ ــه اينک ــه ب ــا توج ــم ب ــنهاد دادي پيش
ــت  ــراي اينکــه ثاب ــوده و ب منطقــه سرچشــمه خــاص ب
شــود ايــن آاليندگــي چــه ميــزان در ســامت کارکنــان 
تاثيــر دارد، آنهــا را وارد مطالعــه اختصاصــي کوهــورت 

کنيــم.
وي ادامــه داد: در ايــن مطالعــه، اطاعــات عمومــي 
افــراد، نمونــه هــاي خــون و ادرار ، مــو و ناخن، يکســري 
آزمايشــات از آنهــا انجــام خواهــد شــد و ايــن افــراد بــه 
طــور مــداوم تحــت نظــر خواهنــد بــود و تــا 10 ســال 
آينــده ايــن افــراد پيگيــري مــي شــوند و ايــن اطاعــات 

منحصــرا متعلــق بــه مــس خواهــد بــود.
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»لولــي خنــده فــروش« در ســي و چهارميــن 
نشســت يــك مولــف يــك کتــاب شــهر سرچشــمه

ــاب  ــک کت ــف ي ــک مول ــت ي ــن نشس ــي و چهارمي  س

سرچشــمه عصــر روز يکشــنبه بيســت و هشــتم مــرداد 
مــاه بــا نقــد و بررســي کتــاب »لولــي خنــده فــروش « 
نوشــته علــي اکبــر کرمانــي نــژاد در فرهنگســراي شــهر 

مــس برگــزار شــد.
ــاد  ــان محمــد شــريفي نعمــت آب ــن نشســت آقاي در اي
ــه نقــد و بررســي  و مهــدي حجوانــي )منتقــد ادبــي( ب
ــژاد  ــي ن  ــر کرمان ــي اکب ــد و عل ــاب پرداختن ــن کت اي
نويســنده کتــاب نيــز در مــورد ويژگي هــاي آن ســخن 

گفــت.
ــال ها  ــده اي از س ــده و چکي ــروش« گزي ــي خنده ف »لول
و  ادب  و  فرهنــگ  حــوزه ي  در  کرماني نــژاد  تــاش 
پژوهش هــاي ميدانــي دامنــه دار در فرهنــگ عامــه، 
به ويــژه زندگــي لولي هــا اســت و نويســنده، آن را 

ــت.  ــرده اس ــر ک ــال منتش ــت س ــس از بيس پ
) شهريور ماه 97 (

ــرآن   ــزرگ ق ــابقه ب ــن دوره مس ــزاري دومي برگ
ــرات ــر و حج ــاي حش ــوره ه ــظ س حف

مســابقه بــزرگ قــرآن  حفــظ ســوره هــاي حشــر 
و حجــرات بــا حضــور 1557 نفــر در شهرســتانهاي 
ــد. ــزار ش ــمه  برگ ــهر سرچش ــار و ش ــنجان و ان رفس
ــام  ــور ام ــا حض ــابقه ب ــن مس ــه اي ــم اختتامي  در مراس
جمعــه، مديــر مجتمــع مــس سرچشــمه، رييــس 
از  جمعــي  و  رفســنجان  شــهر  اســامي  شــوراي 
مســئولين و شــرکت کننــدگان در تــاالر خيــام دانشــگاه 
ــي  ــط عموم ــر رواب ــزار شــد ، مدي ــج برگ ــي عصــر ع ول
مجتمــع مــس سرچشــمه گفــت: در ايــن مســابقه 
1557 نفــر شــرکت کردنــد کــه اکثريــت آنهــا از بانــوان 

ــد. بودن
ــزاري  ــم برگ ــي افزود:اميدواري ــر افضل ــي مي ــيد عل س
ــرآن و حفــظ  ــراي حفــظ ق ــه اي ب ــن مســابقات بهان اي
قــرآن نيــز مقدمــه اي بــراي فهــم قــرآن و فهــم قــرآن 

ــا باشــد. ــرآن در زندگــي م ــه ق پشــتوانه عمــل ب
شــرکت مــس حرکــت جانانــه اي در ايــن زمينــه 

انجام داده اســت
اســتاد حــوزه و دانشــگاه در مراســم دوميــن دوره 
ــر و  ــاي حش ــوره ه ــظ س ــرآن  حف ــزرگ ق ــابقه ب مس
ــه  ــوم عام ــر مرح ــه تعبي ــت: ب ــار داش ــرات اظه حج
طباطبايــي ســوره مبارکــه حجــرات ســوره آداب اســت 
و ايــن ســوره آداب چگونــه زيســتن و چگونــه برخــورد 

ــد. ــي کن ــرح م ــدا را مط ــق خ ــدا و خل ــردن از خ ک
حجــت االســام گنجــي بــا قدردانــي از مســئولين 
ــس  ــرد: شــرکت م ــح ک ــن مســابقه، تصري ــزاري اي برگ
ــه اي  کــه حامــي فرهنــگ و هنــر اســت حرکــت جانان

ــت.  ــام داده اس ــه انج ــن زمين در اي
ــزرگ  ــابقه ب ــر مس ــرات برت ــم، نف ــن مراس ــان اي در پاي
حفــظ ســوره هــاي حشــر و حجــرات بــا اهــداي 
هدايايــي تقديــر و اســامي 100 برگزيــده ايــن مســابقه 

ــد. ــام ش اع
برگــزاري نخســتين دوره المپيــاد ورزشــي 

کارکنــان مجتمــع مــس سرچشــمه 
مســابقات ورزشــي در واحــد هــاي  مجتمــع مــس 
سرچشــمه بــه عنــوان نخســتين المپيــاد ورزشــي 
ــس  ــال، تني ــال، واليب ــاي فوتس ــته ه ــان در رش کارکن

روي ميــز دارت، شــطرنج برگــزار شــد .
کســب مقــام اول تيمــي توســط تيــم دو 
وميدانــي بانــوان در مســابقات کارگــري اســتان 
مســابقات کارگــري دو وميدانــي اســتان بــا حضــور 50 
ــه  ــق ب ــم مــس موف ــزار شــد. و تي ــده برگ شــرکت کنن

کســب مقــام اول تيمــي ايــن مســابقات شــد.
) مهرماه 97 (

اجــراي طــرح »بــا مــن بخــوان« بــراي 600 نفــر 
از دانــش آمــوزان شــهر سرچشــمه

 عضــو انجمــن کتابخانــه جابــر ابــن حيــان شــهر 
ــراي  ــوان« ب ــن بخ ــا م ــرح »ب ــراي ط ــمه از اج سرچش
حــدود 600 نفــر از دانــش آمــوزان مقطــع پيــش 
دبســتاني تــا ســوم ابتدايــي شــهر سرچشــمه خبــر داد.
ــرا  ــت: اخي ــر گف ــن خب ــان اي ــا بي ــي ب ــاس زينل عب
توافقنامــه اي بيــن روابــط عمومــي مجتمــع مــس 
ادبيــات  تاريــخ  پژوهشــي  موسســه  و  سرچشــمه 
کــودکان ايرانــي منعقــد شــده اســت کــه هــدف اصلــي 
ــي  ــاب و کتابخوان ــج فرهنــگ کت ــه ، تروي ــن توافقنام اي

ــد. ــي باش ــان م ــو جوان ــودکان و ن ــن ک در بي

ــرح  ــن ط ــي اي ــاي اصل ــودن را از ويژگيه ــدار ب وي پاي
دانســت و گفــت: آمــوزش آمــوزگاران ، مربيــان و 
ــه هــاي کاســي و  ــداران بومــي ، تشــکيل کتابخان کتاب
ــي  ــارت و ارزياب ــا نظ ــه و ب ــر مدرس ــگاهي در ه آموزش
پيوســته موسســه ، ايــن طــرح را تضميــن مــي کنــد .
ــهر  ــان ش ــن حي ــر اب ــه جاب ــن کتابخان ــو انجم   عض
سرچشــمه اظهــار داشــت: در ايــن راســتا بــا همــکاري 
نمايندگــي آمــوزش و پــرورش شــهر سرچشــمه ، کارگاه 
آموزشــي بــراي  34 نفــر از معلمــان پيــش دبســتاني تــا 

مقطــع ســوم ابتدايــي برگــزار شــده اســت.
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برگــزاري ســي و پنجميــن نشســت يــك مولــف 
يــك کتــاب در شــهر سرچشــمه

 کتــاب »درخــت ماهــي « ســروده محمــد قائمــي 
شــاعر جــوان بردســيري ، در فرهنگســراي مــس شــهر 

ــت. ــرار گرف ــي ق ــد و بررس ــورد نق ــمه م سرچش
در ايــن نشســت کــه بــا حضــور جمعــي از عاقمنــدان 
بــه شــعر برگــزار شــد ، رويــا تفتــي و محســن شمســي 
ايــن کتــاب  نقــد و بررســي  بــه  ادبــي(  )منتقــد 
ــز در  ــاب ني ــنده کت ــي نويس ــد قائم ــد و محم پرداختن

مــورد ويژگي هــاي آن ســخن گفــت.
ــمه در  ــس سرچش ــس م ــم بوک ــش تي درخش

ــتان ــي اس ــابقات قهرمان مس
مســابقات بوکــس قهرمانــي اســتان بــا حضــور 90 
ــنجان،  ــان، رفس ــتانهاي کرم ــده از شهرس ــرکت کنن ش
بــم، جيرفــت، زرنــد، ســيرجان و سرچشــمه بــه ميزباني 
کرمــان برگــزار و تيــم 10 نفــره مــس سرچشــمه موفــق 

بــه کســب 7 مــدال شــد.
روابــط عمومــي مجتمــع مــس سرچشــمه 
کنفرانــس  پانزدهميــن  برترين هــاي  جــزو 

ايــران عمومــي  روابــط  بين المللــي 
ــي  ــط عموم ــي رواب ــس بين الملل ــن کنفران در پانزدهمي
ــات اجتماعــي مجتمــع  ــي و خدم ــط عموم ــران، رواب اي
مــس سرچشــمه نشــان روابــط عمومــي برتــر در حــوزه 

خاقيــت را کســب کــرد.
بين المللــي  کنفرانــس  پانزدهميــن  مراســم  در    
ــي  ــس طاي ــاء تندي ــا اعط ــران ب ــي اي ــط عموم رواب
روابــط عمومــي از 10 روابــط عمومــي فعــال، خــاق و 

مســئوليت پذير تجليــل بــه عمــل آمــد.
درخشــش تيمهــاي شــرکت ملــي صنايــع مــس 

در مســابقات ايميــدرو
ــي از  ــا حضــور تيمهاي ــاله ب ــر س ــدرو ه مســابقات ايمي
ــي  ــع معدن ســازمان توســعه و نوســازي معــادن و صناي
ــن  ــال 97 اي ــاه س ــردد. در آبانم ــي گ ــزار م ــران برگ اي
ــوان  مســابقات برگــزار و تيمهــاي تنيــس روي ميــز بان
ــاي اول و  ــب مقامه ــه ترتي ــف( و مــس )ب( ب مــس )ال
ســوم ، تيــم تنيــس روي ميــز آقايــان موفــق بــه کســب 
مقــام ســوم، تيــم دارت موفــق بــه کســب مقــام نايــب 
ــوم و  ــام س ــب مق ــه کس ــق ب ــکتبال موف ــي، بس قهرمان
ــي  ــب قهرمان ــب ناي ــه کس ــق ب ــي موف ــم دو وميدان تي

ــن دوره از مســابقات شــد. اي
دو  ورزشــکار  نصيــري  پيمــان  درخشــش 
ــارا  ــابقات پ ــمه در مس ــس سرچش ــي م وميدان

آســيايي جاکارتــا
ــه  ــور کلي ــا حض ــا ب ــيايي جاکارت ــارا آس ــابقات پ مس
ــزار  ــزي( برگ ــا )اندون ــيايي در  جاکارت ــورهاي آس کش
ــن  ــان دو 1500 اي ــام  قهرم ــري مق ــان نصي ــد. پيم ش

دوره از مســابقات را بدســت آورد. 
ــت  ــهداي صنع ــادواره ش ــتمين ي ــزاري هش برگ

ــام  ــهداي گمن ــس و ش م
ــادواره شــهداي صنعــت مــس و شــهداي   هشــتمين ي
گمنــام در مجموعــه فرهنگــي هنــري آزادي شــهر 

ــد. ــزار ش ــمه برگ سرچش
در ايــن مراســم مديــرکل بنيــاد شــهيد و امــور ايثارگران 
ــار در  ــنجان و ان ــردم رفس ــده م ــان، نماين ــتان کرم اس
ــز،  مجلــس، امــام جمعــه رفســنجان، امــام جمعــه پاري
فرمانــدار رفســنجان، رئيــس شــوراي شــهر رفســنجان، 
مديــر مجتمــع مــس سرچشــمه، مديــر مجتمــع مــس 
ــران  ــتان و مدي ــران شهرس ــي از مدي ــهربابک، جمع ش
ــهربابک و  ــمه و ش ــس سرچش ــع م ــن مجتم و معاوني
جمعــي از خانــواده هــاي معظــم شــهدا حضور داشــتند.
مديــرکل بنيــاد شــهيد و امــور ايثارگــران اســتان 

ــم،  ــن مراس ــدگان اي ــر از برگزارکنن ــا تقدي ــان ب کرم
اظهــار داشــت: ۲۲6هــزار  و 61 شــهيد در کل کشــور 
داريــم کــه خانــواده آن هــا فرزنــدان شــهدا را بــا 
بهتريــن تربيــت پــرورش دادنــد و خــون شــهداي خــود 

ــتند. ــاس داش را پ
ــس شــوراي  ــار در مجل ــردم رفســنجان و ان ــده م نماين
ــي  ــرکت مل ــت: ش ــم گف ــن مراس ــز در اي ــامي ني اس
صنايــع مــس ايــران در زمــان تحريــم از شــرکت هــاي 
ــه  ــت ک ــي اس ــرکت مل ــا ش ــت و تنه ــوده اس ــق ب موف
ــاال داشــته باشــد. ــد ب توانســته امســال توســعه و تولي
ــره  ــيح، خاط ــراي تواش ــي، اج ــا مداح ــم ب ــن مراس اي

ــود. ــراه ب ــگ هم ــش نماهن ــي و پخ گوي
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ــي از مجتمــع مــس سرچشــمه به خاطــر  قدردان
اجــراي طــرح »آينــه دار دوران«

حميــد باســتاني فرزنــد مرحــوم دکتــر باســتاني پاريزي 
در مراســم تجليــل از هنرمنــدان همــراه طــرح »آينه دار 
دوران« کــه بــا حضــور مديــر مجتمــع مــس سرچشــمه 
برگــزار شــد، اظهــار کــرد: از مســئولين مجتمــع مــس 
سرچشــمه و شــرکت ملــي صنايــع مــس کــه همــواره 
ــوده و  ــاور آن ب ــه دار دوران« ي ــرح »آين ــراي ط در اج
ــم همــواره  ــد تشــکر مي کنــم و اميدواري کمــک کرده ان

کنــار ايــن گــروه باشــند.
ــه کســب  تيــم کشــتي مــس سرچشــمه موفــق ب
مقام ســوم مســابقات کشــتي کارگري اســتان شــد
مســابقات کشــتی کارگــری اســتان بــا شــرکت دو تيــم 
از کرمــان ،بــم ،شــهربابک و تيــم مــس سرچشــمه بــه 
ميزبانــي کرمــان برگــزار و تيــم مــس سرچشــمه موفــق 

شــد مقــام ســوم ايــن مســابقات را از آن خــود نمايــد.
ــه  ــه و کشــور ب ــزي در منطق ــام اســتاد باســتاني پاري ن

ــد ــادگار خواهــد مان ي
ــا اشــاره بــه اينکــه   مديــر مجتمــع مــس سرچشــمه ب
بزرگداشــت بــزرگان بــراي مــا چــراغ راه خواهــد بــود و 
فرهنــگ کشــور ناشــي از تکريــم همــه بــزرگان اســت، 
تأکيــد کــرد: نــام اســتاد باســتاني پاريــزي در منطقــه و 

کشــور بــه يــادگار خواهــد مانــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــي مجتمــع مــس سرچشــمه، 
از  مهنــدس حســين احمــدي در مراســم تجليــل 
هنرمنــدان همــراه طــرح »آينــه دار دوران« اظهــار 
ــاري  ــزي افتخ ــتاني پاري ــتاد باس ــت اس ــرد: بزرگداش ک
ــت و  ــز اس ــم پاري ــردم فهي ــه و م ــردم منطق ــراي م ب
ــي  ــگ غن ــي و فرهن ــزرگ منش ــاي ب ــت آن گوي قدم

ــت. ــه اس ــن خط ــردم اي م
ــرآن   ــزرگ ق برگــزاري ســومين دوره مســابقه ب

حفــظ ســوره هــاي واقعــه و مزمــل
ــه و  ــاي واقع ــوره ه ــظ س ــرآن  حف ــزرگ ق ــابقه ب مس
مزمــل در شهرســتانهاي رفســنجان و انــار و شــهر 

ــد. ــزار ش ــمه  برگ سرچش
مديــر روابــط عمومــي مــس مجتمــع مــس سرچشــمه 
ــن مراســم اظهــار داشــت: در ســومين  ــه اي در اختتامي
ــه  ــال ب ــه از اول امس ــرآن ک ــظ ق ــابقات حف دوره مس
طــور فصلــي، توســط مجتمــع مــس سرچشــمه برگــزار 
مــي گــردد، ۲ هــزار و 99 نفــر شــرکت کردنــد کــه از 
ايــن تعــداد، 1618 نفــر در ســه حــوزه رفســنجان، انــار، 
ســرچمه و پاريــز، موفــق بــه شــرکت در آزمــون شــدند 

کــه آمــار قابــل توجهــي اســت.
در ايــن مراســم همچنيــن حجــت االســام پورمحمــدي 
رئيــس دادگســتري شهرســتان رفســنجان در ســخناني، 
ــي  ــي قران ــاي فرهنگ ــه ه ــه برنام ــن گون ــزاري اي برگ
توســط مجتمــع مــس سرچشــمه را بســيار مفيــد 
ــه در  ــتکاري ک ــتياق و پش ــت: اش ــرد و گف ــي ک ارزياب
ــا در  ــه ه ــه برنام ــن گون ــزاري اي ــراي برگ ــن دوره، ب اي
مجتمــع مــس سرچشــمه وجــود دارد نســبت بــه دوره 

ــاوت و چشــمگير اســت. ــل بســيار متف ــاي قب ه
ــر  تأثيــر چشــمگير مجتمــع مــس سرچشــمه ب

ــار ارتقــاء فرهنــگ و هنــر شهرســتان ان
ــتان  ــامي شهرس ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن  رئي
ــع  ــران مجتم ــاي مدي ــت ه ــي از حماي ــا قدردان ــار ب ان
مــس سرچشــمه، بخشــي از اقدامــات ايــن مجتمــع را 
بــه عنــوان معيــن شهرســتان انــار در بخــش فرهنــگ و 
هنــر تشــريح کــرد و گفــت در ســال جــاري بــا حمايــت 
مــس بيــش از 80 درصــد انجمــن فرهنگــي هنــري در 

انــار شــروع بــکار کــرده اســت.
ــا  ــته ب ــال گذش ــر س ــه اواخ ــه اينک ــاره ب ــا اش وي ب
روابــط عمومــي مجتمــع مــس سرچشــمه چنــد جلســه 
داشــتيم، يــادآور شــد: بنــده چنــد برنامــه نوشــتم کــه 
ــال  ــد و از اول امس ــت کردن ــا موافق ــي از آنه ــا خيل ب
ــام  ــال انج ــام داده و در ح ــا را انج ــه ه ــن برنام ــز اي ني

ــتيم. هس

برگزاري اولين دوره مسابقه بزرگ حفظ قرآن 
)سوره يس( در شهرستانهاي رفسنجان و انار

آغاز طرح مطالعات کوهورت کارکنان  مس 
سرچشمه

تجليل از دکتر رياضي در نهمين شب 
از شب هاي مفرغ

درخشش تيمهاي شرکت ملي صنايع مس 
در مسابقات ايميدرو

نام استاد باستاني پاريزي در منطقه و کشور به 
يادگار خواهد ماند

دوازدهمين نمايشگاه بزرگ کتاب مس در 
رفسنجان و سرچشمه افتتاح شد

برگزاري سي و ششمين نشست يك مولف يك 
کتاب در رفسنجان

ويزيت و درمان بيش از 1000 نفر از بيماران روستاهاي 
شهرستان انار با حمايت مجتمع مس سرچشمه

برگزاري سومين دوره مسابقه بزرگ قرآن  حفظ 
سوره هاي واقعه و مزمل

برگزاري هشتمين يادواره شهداي صنعت مس و 
شهداي گمنام
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ويزيــت و درمــان بيــش از 1000 نفــر از بيمــاران 
روســتاهاي شهرســتان انــار بــا حمايــت مجتمع 

مــس سرچشــمه
ــي  ــرکت مل ــي ش ــئوليتهاي اجتماع ــتاي مس  در راس
صنايــع مــس ايــران، بــا حمايــت مجتمــع مــس 
سرچشــمه طــرح جهــادي درمانــي تيــم بســيج جامعــه 
پزشــکي رفســنجان در منطقــه لطــف آبــاد شهرســتان 

ــد. ــزار ش ــاه برگ ــنبه 29 آذر م ــار روز پنجش ان
ــمه  ــس سرچش ــع م ــان مجتم ــت و درم ــر بهداش مدي
نيــز در حاشــيه ايــن اردو اظهــار داشــت: در ايــن برنامــه 
متخصصيــن داخلــي، زنــان، اطفــال، قلــب، روانپزشــک، 
جــراح و داندانپزشــک بــه ويزيــت اهالــي منطقــه لطــف 
آبــاد انــار پرداختنــد و همچنيــن چنديــن پرســتار نيــز 

بــراي تزريــق و پانســمان حضــور داشــتند.
وي خاطرنشــان کــرد: در طــرح جهــادي درمانــي تيــم 
ــار  بســيج جامعــه پزشــکي رفســنجان در شهرســتان ان
بيــش از 1000 نفــر بــه صــورت رايــگان معاينــه شــدند، 
ــم و  ــده ، ترمي ــل پرون ــه و تکمي ــر معاين ــراي 150 نف ب
خدمــات پيشــگيري ۳۶ نفــر، کشــيدن دنــدان ۷5 نفــر 
ــر  ــات باالت ــه خدم ــت ب ــي بضاع ــتمند و ب ــراد مس و اف

معرفــي شــدند.
ــه  ــرح هزين ــن ط ــرد: در اي ــوان ک ــي عن ــر ضياي دکت
هايــي کــه بيمــه اي اســت از بيمــه گرفتــه مــي شــود 
ــه  ــيج جامع ــک بس ــه کم ــز ب ــاوت آن ني ــه التف و ماب

ــود. ــي ش ــت م ــس پرداخ ــرکت م ــکي و ش پزش
برگــزاري ســي و ششــمين نشســت يــك مولــف 

يــك كتــاب در رفســنجان
ــاب  ــک کت ــف ي ــک مول ــت ي ــمين نشس ــي و شش س
ــن  ــروده پروي ــه ام « س ــاب » درلحظ ــي کت ــا معرف ب
وجدانــي در رفســنجان در ســالن شــهيد دکتــر ذکريــا 

ــد.   ــزار ش برگ
در ايــن نشســت کــه بــا حضــور جمعــي از مســوولين و 
هنرمنــدان برگــزار شــد ، حســن رجبــي بهجــت )منتقد 
ادبــي( بــه نقــد و بررســي ايــن کتــاب پرداخــت و پروين 
ــاي  ــورد ويژگي ه ــز در م ــاب ني ــنده کت ــي نويس وجدان

آن ســخن گفــت.
اســتاد  بزرگداشــت  مراســم  برگــزاري 
نگارســتان  مــوزه  بــاغ  در  باســتاني پاريزي 

تهــران دانشــگاه 
 مراســم بزرگداشــت اســتاد باســتاني پاريزي تحــت 
عنــوان »آئينــه دار دوران« عصــر دوشــنبه ســوم دي ماه 
در ســالروز تولــد اســتاد محمدابراهيــم باســتاني پاريزي 
ــوزه  ــاغ م ــا همــکاري مجتمــع مــس سرچشــمه در ب ب

نگارســتان دانشــگاه تهــران برگــزار  شــد.
طــي ايــن مراســم همچنيــن از نمايشــگاهي موقــت بــا 
آثــار هنرمندانــي از جملــه اســتاد محمــود فرشــچيان، 
ــده رودي،  ــي زن ــي، عل ــي، حســين محجوب طاهــا بهبهان
حبيــب اهلل صادقــي، يــداهلل کابلــي، کامبيــز درم بخــش، 
ــي  ــدان رونماي ــر هنرمن ــدي و ديگ ــي بني اس محمدعل

شــد.
ديــدار بــا خانــواده شــهيدان عبدالرضــا تــركان 

و احمــد علــي قلنــدري در تبريــز و اروميــه 
جمعــي از مديــران مجتمــع مــس سرچشــمه بــا 
ــهيد  ــد ش ــادر و فرزن ــه از م ــز و ارومي ــور در تبري حض
ــد  ــهيد احم ــدان ش ــر و فرزن ــان و همس عبدالرضاترکم
علــي  قلنــدري از شــهداي صنعــت مــس ديــدار کردنــد.
ــاب مــس در  ــزرگ كت دوازدهميــن نمايشــگاه ب

رفســنجان و سرچشــمه افتتــاح شــد
ــس  حضــور  ــاب م ــزرگ کت ــن نمايشــگاه ب  دوازدهمي
ــان،  ــتان کرم ــامي اس ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن مدي
ــران مجتمــع  ــدار ، جمعــي از مدي امــام جمعــه و فرمان
ــتان  ــئوالن شهرس ــي از مس ــمه و جمع ــس سرچش م

ــد. ــاح ش رفســنجان افتت
ــنجان  در  ــس رفس ــع م ــي مجتم ــط عموم ــر رواب مدي
ايــن مراســم اظهــار کــرد: ايــن نمايشــگاه کتــاب 

ــنجان و  ــان در رفس ــه همزم ــت ک ــال اس ــن س دومي
مي شــود. برگــزار  سرچشــمه 

ســيدعلي ميرافضلــي افــزود: ۷ هــزار عنــوان کتــاب کــه 
ــن  ــد در اي ــيده ان ــاپ رس ــه چ ــر ب ــال اخي ــه س در س
نمايشــگاه بــا تخفيــف 20درصــدي بــراي عمــوم و  

ــود. ــه مي ش ــس ارائ ــان م ــراي کارکن ــدي ب 50درص
وي ادامــه داد: ايــن نمايشــگاه بــا حضــور ناشــرين بزرگ 
رفســنجان  کتابفروشــي هاي شهرســتان  و  کشــوري 
برگــزار مــي شــود و بضاعتــي کــه در شهرســتان داريــم 

در ايــن محــل عرضــه شــده اســت.
مديــر روابــط عمومــي مجتمــع مــس رفســنجان 
خاطرنشــان کــرد: در ســه مــاه گذشــته طيــف متعــددي 
از خدمــات خــود را بــه مــردم رفســنجان عرضــه کرديــم 
از جملــه در حــوزه هــاي مذهبــي، فرهنگــي، اجتماعــي، 
در پيــاده روي کربــا ۶ موکــب رفســنجاني از حمايــت 
مــس برخــوردار بودنــد، بيــش از 15 يــادواره شــهدا در 
شهرســتان در ســه مــاه اخيــر از حمايــت مــا برخــوردار 
بودنــد و همچنيــن در يــادواره شــهداي شهرســتان 
کــه مــاه آينــده برگــزار مــي شــود در کنــار مســئولين 

خواهيــم بــود.
ميرافضلــي عنــوان کــرد: همــه ايــن اقدامــات را بــدون 
مــزد و منــت و نيتــي غيــر از انجــام کار فرهنگــي انجــام 
نداديــم و بايــد مســئولين و مــردم مــا را حمايــت کننــد 
و اميــدوارم ايــن کار مــورد رضايــت خــدا و مــورد پســند 

شــهروندان رفســنجاني قــرار بگيــرد.
ــه  ــي ب ــگاه مثبت ــس  ن ــه م ــران مجموع مدي
ــنجان  ــري در رفس ــي هن ــاي فرهنگ رويداده

رند دا
ــان  ــتان کرم ــامي اس ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن مدي
در دوازدهميــن نمايشــگاه بــزرگ کتــاب مــس در 
ــه  ــران مجموع ــت مدي ــگاه مثب ــا ن ــت: ب رفســنجان گف
در  زيــادي  هنــري  فرهنگــي  رويدادهــاي  مــس 
رفســنجان و اســتان رقــم خــورده اســت و بايــد قــدردان 

ــيم. ــا باش آنه
ــگاه فرهنگــي  ــن موضــوع برخواســته از ن ــزود: اي وي اف
مديــران مــس مــي باشــد و باعــث شــده ايــن اتفاقــات 
خــوب رخ دهــد و چــرخ حمايتــي مجموعــه مــس 
سرچشــمه صرفــا حــوزه فرهنگــي نبــوده و عرصــه هــاي 

ــه اســت. ــز دربرگرفت ــي و ورزشــي را ني اجتماع
ارائــه بيــش از 200 خدمــت بهداشــتي و درمانــي 

بــه اهالــي روســتاي دره در رفســنجان
 مديــر کانــون بســيج جامعــه پزشــکي رفســنجان گفت: 
ــه پزشــکي  ــم بســيج جامع ــي تي ــادي درمان طــرح جه
ــمه در  ــس سرچش ــع م ــت مجتم ــا حماي ــنجان ب رفس
ــي و  ــگان درمان ــات راي ــزار و خدم روســتاي دره در برگ

بهداشــتي بــه اهالــي ايــن منطقــه ارائــه شــد.
ــک  ــن اردوي ي ــار داشــت: اي ــري اظه محمدرضــا کانت
ــوم  ــگاه عل ــتي دانش ــت بهداش ــکاري معاون ــا هم روزه ب
پزشــکي رفســنجان و مجتمــع مــس سرچشــمه برگــزار 

شــد.
وي بــا اشــاره بــه خدمــات ارائــه شــده بــه مــردم منطقه 
دره در ايــن اردوي جهــادي، بيــان کــرد: در ايــن اردوي 
ــي، 102 نفــر ويزيــت پزشــک عمومــي،  جهــادي درمان
40 نفــر خدمــات دندانپزشــکي، ۷ نفــر مشــاوره، 8 نفــر 
خدمــات مامايــي و 24 نفــر خدمــات آزمايشــگاهي 

دريافــت کردنــد.
) بهمن ماه 97 (

ــيار  ــكاري بس ــمه هم ــس سرچش ــع م مجتم
ــج( دارد ــر )ع ــي عص ــگاه ول ــا دانش ــي ب خوب
 دکتــر حســن رنجبرعســکري در نشســت ويکنــد 

تحــت عنــوان صنعــت خانگــي در اوليــن مرکــز شــتاب 
ــمه  ــس سرچش ــع م ــي مجتم ــي و معدن ــده صنعت دهن
بــا اشــاره بــه تدويــن ســند راهبــردي دانشــگاه، اظهــار 
ــگاه  ــت دانش ــردي، مأموري ــند راهب ــن س ــرد: در اي ک
ولــي عصر)عــج( رفســنجان را يــک دانشــگاه کارآفريــن 

ــم. ــي کردي معرف
رئيــس دانشــگاه ولــي عصر)عــج( رفســنجان از مديريــت 
مجتمــع مــس سرچشــمه قدردانــي کــرد و افــزود: واقعــا 
ــي دارد و  ــگاه مثبت ــي مــس سرچشــمه ن ــت فعل مديري
مــي خواهــد نقــش خــود را در شهرســتان نشــان دهــد 
و همــکاري خوبــي بــا مجتمــع مــس سرچشــمه داريــم.
ــي  ــده صنعت ــتاب دهن ــز ش ــن مرک ــه داد: اولي وي ادام
ــس  ــع م ــترک مجتم ــکاري مش ــا هم ــز ب ــي ني و معدن
سرچشــمه، دانشــگاه ولــي عصر)عــج( رفســنجان و 

ــت. ــده اس ــدازي ش ــنجان راه ان ــهرداري رفس ش
كســب مقــام اول مســابقات بوكــس جــام 
ــي ــور مس ــط بوكس ــس توس ــت م ــهداء صنع ش
ــا حضــور نماينــدگان  مســابقات چنــد جانبــه بوکــس ب
ــارس،  ــزد، ف ــان، ي ــدران، اصفه ــتانهاي مازن ــس اس بوک
ــي شهرســتان  ــه ميزبان ــان و رفســنجان ب بوشــهر، کرم
ــس  ــکري از م ــن عس ــاي امي ــزار و آق ــنجان برگ رفس
سرچشــمه توانســت مقــام اول وزن ۶0 کيلــو گــرم ايــن 
مســابقات را از آن خــود نمايــد و همچنيــن موفــق بــه 

ــن دوره از مســابقات شــود. ــک اي کســب کاپ تکني
نخســتين رالــي خانوادگــي مجتمــع مــس 

ــد ــزار ش ــمه برگ سرچش
نخســتين رالــي خانوادگــي گراميداشــت چهلميــن 
ــت  ــت تربي ــا هم ــاب اســامي ب ــروزي انق ــالگرد پي س
ــي  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــان و اداره تع ــي کارکن بدن

ــد. ــزار ش برگ
ــا  ــان و ب ــور کارکن ــر ش ــور پ ــا حض ــابقات ب ــن مس اي
ــردن روحيــه ورزشــي کارکنــان مــس در  ــاال ب هــدف ب
ــر  ــا شــرکت 50 نف ــه سرچشــمه ب مســير رفســنجان ب
ــالن  ــل س ــابقات در مح ــن مس ــه اي ــزار و اختتامي برگ
ــئولين اداره  ــور مس ــا حض ــمه ب ــهر سرچش ــينما ش س
تعــاون کار و رفــاه اجتماعــي و مســئولين تربيــت بدنــي 
ــز  ــر جواي ــه نفــرات برت ــان ب مــس برگــزار شــد . در پاي

ــد. ــداء ش ــده اي اه ارزن
ــم  ــوان يوگيس ــط بان ــي توس ــوم تيم ــام س ــب مق کس
مجتمــع مــس سرچشــمه در مســابقات قهرمانــي کشــور 
ــوان ورزشــکار يــوگا مجتمــع مــس سرچشــمه  تيــم بان
در مســابقات قهرمانــي کشــور کــه شــنبه 2۷ بهمــن در 
هتــل المپيــک تهــران برگــزار شــد موفــق بــه  کســب 

مقــام ســوم تيمــي ايــن دوره از مســابقات شــد.
درخشــش تيــم دو وميدانــي جانبــازان و معلــوالن 
مجتمــع مــس سرچشــمه در مســابقات قهرمانــی کشــور
ــور  ــوالن کش ــازان و معل ــي جانب ــابقات دو وميدان مس
بــه ميزبانــي خوزســتان و بــا حضــور 100 نفــر شــرکت 
کننــده از 12 اســتان کشــور برگــزار و تيــم مــس 
ــر در  وزن  ــاي برت ــه کســب مقامه ــق ب سرچشــمه موف

ــد. ــف ش ــاي مختل ه
ــي ورزشــكاران پــرس  ــي و نايــب قهرمان قهرمان
ســينه مــس سرچشــمه در مســابقات كشــوري 
ــي  ــه ميزبان ــي کشــور ب ــرس ســينه قهرمان مســابقات پ
ــده  ــرکت کنن ــور 400 ش ــا حض ــام و ب ــتان اي شهرس
برگــزار و هــادي و صالــح محمــدي پــدر و پســر مســي  
توانســتند مقــام هــاي اول و دوم را در وزن  ۶۷.5 کيلــو 

گــرم کســب نماينــد .
ــد  ــر عم ــم غي ــان جراي ــر از زنداني آزادي 18 نف
رفســنجان بــا كمــك مجتمــع مــس سرچشــمه

مــس  مجتمــع  ريالــي  ميليــون   ۶00 کمــک  بــا 
ــم  ــان جراي ــر از زنداني ــکان آزادي 18 نف سرچشــمه، ام
ــر  ــه فج ــام اهلل ده ــدان رفســنجان در اي ــد زن ــر عم غي

ــت. ــده اس ــم ش فراه
ســاالنه بابــت جشــن هاي دهــه فجــر، هزينه هايــي 
ــه  ــت ک ــورت مي گرف ــمه ص ــس سرچش ــع م در مجتم
ــام  ــا اي ــن ها ب ــن جش ــارن اي ــه تق ــه ب ــا توج ــال ب امس
ــم  ــا تصمي ــرا )س(، ب ــه زه ــرت فاطم ــوگواري حض س
مديريــت مجتمــع مــس سرچشــمه مقــرر شــد، هزينــه 
ايــن مراســم بــه آزادي زندانيــان اختصــاص داده شــود .
لــذا بــا هماهنگــي دادگســتري رفســنجان، مبلــغ 
ــزاري  ــرف برگ ــود ص ــرار ب ــه ق ــال ک ــون ري ۶00 ميلي
ــن از  ــه آزادي 18 ت ــود، ب ــر ش ــه فج ــن هاي ده جش
ــق  ــدان رفســنجان تعل ــر عمــد زن ــم غي ــان جراي زنداني
ــز  ــه واري ــتاد دي ــاب س ــه حس ــول ب ــن پ ــت و اي گرف

ــد. گردي
حضــور مجتمــع مــس سرچشــمه در نمايشــگاه 

دســتاورد هــاي انقــاب در كرمــان 
نمايشــگاه دســتاوردهاي انقــاب اســامي بــه مناســبت 
چهلميــن ســالگرد پيــروزي انقــاب بــا حضــور اســتاندار 
ــران دســتگاههاي  ــس و مدي ــدگان مجل ــان ، نماين کرم
اجرايــي اســتان در پــارک مــادر کرمــان گشــايش يافت.
در ايــن نمايشــگاه روابــط عمومــي مجتمــع مــس 
ــن  مجتمــع را در  ــن دســتاوردهاي اي سرچشــمه آخري

ــت.   ــش گذاش ــه نماي ــوم ب ــد عم ــرض دي مع
شهرســتان  شــهداي  يــادواره  برگــزاري 
مــس  مجتمــع  همــكاري  بــا  رفســنجان 

چشــمه سر
خانــواده  بــا حضــور  رفســنجان  شــهداي  يــادواره 
معظــم شــهدا، مديــرکل محتــرم بنيــاد شــهيد و امــور 
ايثارگــران اســتان کرمــان، امام جمعــه و جمعــي از 
ــس  ــع م ــت مجتم ــا حماي ــردم ب ــاي ادارات و م روس

ــد. ــزار ش ــاراهلل  برگ ــينيه ث ــمه  در حس سرچش
برگــزاري همايــش مديــران ارشــد قرآنــي 
ــي مجتمــع مــس سرچشــمه  ــه ميزبان اســتان ب
ــي   ــه ميزبان ــتان ب ــي اس ــد قرآن ــران ارش ــش مدي هماي
مجتمــع مــس سرچشــمه در ســينما آزادي شــهر 

ــد.  ــزار ش ــمه برگ سرچش
مديــر مجتمــع مــس سرچشــمه در ايــن همايــش 
گفــت: مجتمــع مــس سرچشــمه درحــوزه مســئوليتهاي 
اجتماعــي، فرهنگــي و مســائل دينــي خــوب و شايســته 

ــد. ــت مي کن حرک
ــزود:: از ابتــداي ســال، مســابقات  مهنــدس احمــدي اف
قرآنــي هــر فصــل در مناطــق اطــراف مجتمــع برگــزار 
خواهــد  زمســتان  در  آن  آخــر  فصــل  و  مي شــود 
ــي در  ــه قرآن ــن برنام ــي از اي ــتقبال خوب ــه اس ــود ک ب

ــود. ــي ش ــنجان م ــتان رفس شهرس
ــتاي   ــام روس ــهيد گمن ــادواره ش ــزاري ي  برگ

ــي  مان
همزمــان با شــهادت حضــرت زهــرا )س( ، شــانزدهمين 
ــور  ــا حض ــي ب ــتاي  مان ــام روس ــهيد گمن ــادواره ش ي

ــواده هــاي معظــم شــهدا برگــزار شــد. خان
ــض  ــر في ــارت پ ــت زي ــس از قرائ ــم پ ــن مراس در اي
عاشــورا، حجــت االســام رحمانــي ســخنران و مجتبــي 
ــرت  ــخصيت حض ــون ش ــم پيرام ــداح مراس ــي م رمضان
زهــرا )س( و جايــگاه شــهدا ســخراني  و مديحــه 

ــد.   ــرايي نمودن س
ــوه ،  ــاري ن ــهيدان ان ــواده ش ــا خان ــدار ب دي
يوســفي ، زاهــدي ،عابدينــي و ايرانمنــش 

جمعــي از مديــران مجتمــع مــس سرچشــمه و رييــس 

بنيــاد شــهيد و امــور ايثارگــران رفســنجان  بــا حضــور 
ــا  ــوه ، غامرض ــاري ن ــاس ان ــهيدان عب ــزل  ش در من
ــي  ــي و عل ــا عابدين ــدي ، عبدالرض ــر زاه ــفي، اکب يوس
ــد. ــواده آنهــا  ديــدار و گفتگــو کردن ــا خان ايرانمنــش ب

خدمــت رســاني بــه بيــش از 1000 نفــر در اردوي 
ــع  ــت مجتم ــا حماي ــز ب ــي پاري ــادي درمان جه

مــس سرچشــمه
ــمه  ــس سرچش ــع م ــان مجتم ــت و درم ــر بهداش  مدي
ــتاهاي  ــز و روس ــي پاري ــادي درمان ــت: اردوي جه گف
ــزار  ــمه برگ ــس سرچش ــع م ــت مجتم ــا حماي ــع ب تواب

شــد.
ــن  ــت: اي ــار داش ــور اظه ــي پ ــوش ضياي ــر داري دکت
دانشــگاه  و  پزشــکي  جامعــه  بســيج  توســط  اردو 
ــا همــکاري و پشــتيباني  علــوم پزشــکي رفســنجان و ب
ــان(  ــت و درم ــمه)امور بهداش ــس سرچش ــع م مجتم
ــن  ــنبه 1۶ بهم ــه ش ــنبه 15 و س ــدت دو روز دوش بم
ــر  ــش از 1000 نف ــرح بي ــن ط ــد و در اي ــزار گردي برگ

ــت. ــام پذيرف ــت انج ــدام خدم اق
 8 تعــداد  طــرح  درايــن  داد:  ادامــه  وي 
نفرمتخصص)داخلــي، قلــب، زنــان، اطفــال، مغــز و 
اعصــاب، اعصــاب و روان، گــوش و حلــق وبينــي، چشــم 
شــامل ۶ نفــر پزشــک عمومــي، دو دندانپزشــک، 9 نفــر 
ــت در  ــم ويزي ــر تي ــک، 10 نف ــک دامپزش ــتار، ي پرس
ــر  ــي، 2 نف ــم داروي ــر تي ــوان، 9 نف ــاران نات ــزل بيم من
مامــا و 2 نفــر پرســنل آزمايشــگاه حضورداشــته و اقــدام 
بــه ويزيــت، تشــخيص ، درمــان و ارائــه دارو بــه صــورت 

ــد. ــه کردن ــن منطق ــردم اي ــراي م ــگان ب راي
)اسفند ماه 97 (

مــس  مجتمــع  مديــر  ديــدار  و  عيــادت 
ــي  ــردارحاج عل ــهيد س ــادر ش ــمه از م سرچش

ــور  ــدي پ محم
مهنــدس احمــدي و جمعــي از مديــران مجتمــع مــس 
ــردارحاج  ــهيد س ــزل ش ــور در من ــا حض ــمه ب سرچش
ــد.  ــور از مــادر ايشــان عيــادت نمودن علــي محمــدي پ
ديــدار بــا خانــواده صاحــب الزمانــي  ، رحمانــي 

، قربانــي ، عابــدي ، زينلــي و مايــي 
جمعــي از مديــران مجتمــع مــس سرچشــمه و رييــس 
بنيــاد شــهيد و امــور ايثارگــران رفســنجان  بــا حضــور 
در منــزل  شــهيدان  صاحــب الزمانــي  ، حســين 
ــدي ،  ــي ، محمــد حســن عاب ــي ، محمــود قربان رحمان
حــاج مجيــد زينلــي و محمــد مايــي  بــا خانــواده آنهــا  

ــد. ــدار و گفتگــو کردن دي
ــيج  ــم بس ــي تي ــادي درمان ــرح جه ــراي ط اج
ــه  ــهر صفايي ــنجان در ش ــكي رفس ــه پزش جامع
ــمه  ــس سرچش ــع م ــان مجتم ــت و درم ــر بهداش مدي
از اجــراي طــرح جهــادي درمانــي تيــم بســيج جامعــه 
پزشــکي رفســنجان در شــهر صفاييــه )بخــش فــردوس( 

ــا حمايــت مجتمــع مــس سرچشــمه خبــر داد. ب
دکتــر داريــوش ضيايــي پــور اظهــار کــرد: بــه مناســبت 
کنگــره بزرگداشــت ۶500 شــهيد اســتان کرمــان و در 
راســتاي مســئوليت و تعهــدات اجتماعــي شــرکت مــس 
ــه و منظــور هميــاري و ارتقــا  بعنــوان معيــن اســتان ب
ســطح ســامت بيمــاران بويــژه نيازمنــدان ، ســالمندان 
و معلوليــن جســمي و ذهنــي و...... اردوي جهــادي 
درمانــي بخــش فــردوس )شــهر صفاييــه(و روســتاهاي 
توابــع توســط بســيج جامعــه پزشــکي و دانشــگاه 
علــوم پزشــکي رفســنجان و بــا حمايــت مجتمــع مــس 
سرچشــمه )امــور بهداشــت ودرمــان( بمــدت يــک روز 
ــرح در  ــن ط ــزود :: در اي ــت. وي اف ــده اس ــزار ش برگ
ــتي  ــات بهداش ــر خدم ــش از 2000 نف ــه بي ــوع ب مجم

درمانــي ارائــه شــده اســت.
دکتــر ضيايــي پــور در پايــان گفــت : از ابتــداي امســال 
ــيج  ــم بس ــکاري تي ــا هم ــي ب ــادي درمان ــرح جه ۶ ط
جامعــه پزشــکي و دانشــگاه علــوم پزشــکي رفســنجان 

برگــزار شــده اســت.

عملكرد مجتمع مس سرچشمه
در حوزه فرهنگ ، ورزش و اجتماع در سال 1397

برگزاري يادواره شهداي شهرستان رفسنجان با 
همكاري مجتمع مس سرچشمه

درخشش تيم دو وميداني جانبازان و معلوالن مجتمع 
مس سرچشمه در مسابقات قهرمانی كشور

برگزاري يادواره شهيد گمنام روستاي  ماني

نخستين رالي خانوادگي مجتمع مس سرچشمه 
برگزار شد

ديدار با خانواده شهيدان اناري نوه ، يوسفي ، 
زاهدي ،عابديني و ايرانمنش

مجتمع مس سرچشمه همكاري بسيار خوبي با 
دانشگاه ولي عصر )عج( دارد

خدمت رساني به بيش از 1000 نفر در اردوي جهادي 
درماني پاريز با حمايت مجتمع مس سرچشمه

ارائه بيش از 200 خدمت بهداشتي و درماني به 
اهالي روستاي دره در رفسنجان

دوازدهمين نمايشگاه بزرگ كتاب مس 
در رفسنجان و سرچشمه افتتاح شد
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عملكرد مجتمع مس سرچشمه
در حوزه توليد ، توسعه ، كارآفريني و اقتصاد مقاومتي در سال 1397

) فروردين ماه 97 (
ــمه در  ــس سرچش ــع م ــر مجتم ــارکت بي نظي مش

ــرق ــرف ب ــش مص ــاي کاه طرح ه
 مهنــدس فــرخ مرتضــوي مديــر امــور بــرق و نيروگاه هــاي 
ــکاري  ــي و هم ــام آمادگ ــمه از اع ــس سرچش ــع م مجتم
ــهامي  ــرکت س ــا ش ــمه ب ــس سرچش ــع م ــي مجتم قطع
ــار  ــع ب ــش/ قط ــرح »کاه ــان در ط ــه اي کرم ــرق منطق ب
برنامه ريزي شــده« در تابســتان ســال جــاري خبــر داد.

مرتضــوي بــا اعــام ايــن خبــر و بــا بيــان اين کــه مجتمــع 
مــس سرچشــمه، امســال هــم همچــون ســال گذشــته، در 
ــرکت  ــا ش ــه، ب ــب تفاهم نام ــار و در قال ــش ب ــتاي کاه راس
بــرق منطقــه اي همــکاري خواهــد کرد گفــت: در اين راســتا 
و بــراي گــذر کــردن از شــرايط ويــژه ســال جــاري کشــور 
ــع آبــي و کمبــود توليــد نيروگاه هــاي  ــا کمبــود مناب کــه ب
برق آبــي و محدوديت هــاي توليــد بــرق در ايــام پيــک 
مصــرف انــرژي در تابســتان روبــه رو اســت، مجتمــع مــس 
ــش/  ــرح »کاه ــر دو ط ــود را در ه ــکاري خ ــمه هم سرچش
ــه  ــي« ب ــره عمليات ــده« و »ذخي ــار برنامه ريزي ش ــع ب قط

شــرکت بــرق اعــام کــرد.
) ارديبهشت ماه 97 (

ــاي  ــي در انباره ــد ميليون ــي چندص ــه جوي صرف
ــمه ــس سرچش ــع م مجتم

ــس  ــع م ــاي مجتم ــور انباره ــس ام ــان ريي ــن اکبري حس
سرچشــمه  از صرفــه جويــي چندصــد ميليونــي در انبارهاي 
مجتمــع مــس سرچشــمه خبــرداد و گفــت : ايــن اقــدام بــا 
ــاي  ــذف کده ــي از ح ــارداري ناش ــاي انب ــش هزينه ه کاه
تکــراري و اصــاح مشــخصات کاال ، اصــاح بســته بنــدي 
ــراي  ــال کاال و اج ــوه ارس ــر نح ــر ب ــق ت ــارت دقي کاال ،  نظ
بارکدخــوان  از دســتگاه هاي  اســتفاده  بــا  انبارگردانــي 

ــه اســت. صــورت گرفت
آمادگــي مجتمــع مــس سرچشــمه بــراي برقــراري 

مــراودات فنــي، تجــاري و علمــي بــا افغانســتان
 مديــر مجتمــع مــس سرچشــمه بــا اشــاره بــه بازديــد وزيــر 
تحصيــات عاليــه افغانســتان از ايــن مجتمــع، خاطرنشــان 
ــه  ــد نقط ــد بتوان ــن بازدي ــفر و اي ــن س ــدوارم اي ــرد: امي ک
عطفــي در مــراودات فنــي، تجــاري، علمــي بيــن ما و کشــور 

دوســت و همســايه افغانســتان باشــد.
ــا وزيــر تحصيــات  مهنــدس حســين احمــدي در ديــدار ب
عاليــه افغانســتان در محــل مجتمــع مــس سرچشــمه اظهار 
کــرد:: بــا توجــه بــه اينکــه کشــور افغانســتان بــر روي رگــه 
هــاي معدنــي مــس قــرار گرفتــه اســت و مــس بــه عنــوان 
ــع آن  ــردي و مناب ــاي کارب ــوزه ه ــتراتژيک در ح ــز اس فل
شــناخته مــي شــود لــذا توســعه روابــط دو کشــور در ايــن 

حــوزه مــي توانــد ســودمند باشــد.
ــير  ــهربابک در مس ــمه و ش ــس سرچش ــع م مجتم

ــزو 50001 ــه اي ــتيابي ب دس
 بابــک آذري رييــس اداره بهــره وري انــرژي و دبيــر کميتــه 
ــد ايجــاد، اســتقرار،  ــت: فرآين ــرژي مــس سرچشــمه گف ان
انــرژي در ســطح  اجــرا و بهبــود سيســتم مديريــت 
مجتمع هــاي مــس سرچشــمه و شــهربابک توســط مميــزان 
مؤسســه توف اينترســت آلمــان؛ به منظــور اخــذ گواهينامــه 

ــت. ــرار گرف ــزي ق ــورد ممي ــزو 50001؛ م اي
  وي بــا بيــان اين کــه تعــداد شــرکت هاي صنعتــي معدنــي 
کــه در ايــران موفــق بــه کســب گواهينامــه ايــزو 50001 به 
معنــاي واقعــي اســتقرار سيســتم مديريــت انــرژي شــده اند 
ــي  ــوان باافتخــار مدع ــون مي ت ــزود: اکن انگشت شــمارند، اف
شــد کــه مجتمع هــاي مــس سرچشــمه و شــهربابک، 
ــورت  ــرژي به ص ــت ان ــد مديري ــح فرآين ــير صحي وارد مس
سيســتماتيک شــده و اســتقرار سيســتم مديريــت انــرژي و 
اخــذ گواهينامــه مربــوط بــه آن دليلــي بــر ايــن مدعا اســت.
ســاخت دســتگاه کاتــد کنــي توســط متخصصيــن 

مجتمــع مــس سرچشــمه
 علــي اکبــري رييــس تکنولــوژي و ســاخت امــور خدمــات 
فنــي و مهندســي مجمتــع مــس سرچشــمه بــا بيــان اينکــه 
ســابقه ســاخت دســتگاه کاتــد کنــي در داخــل کشــور وجود 
نداشــت، افــزود : پــس از طراحــي دســتگاه و ارســال نقشــه 
ــه شــرکت هــاي داخلــي جهــت اســتعام  هــاي ســاخت ب
ــاي اخــذ شــده شــرکتهاي  ســاخت و نصــب ، اســتعام ه
ــاخت  ــي س ــرکتها تواناي ــن ش ــي داد، اي ــان م ــي نش داخل
نداشــتند و قيمتهــاي بااليــي را اعــام کــرده بودنــد. لــذا اين 
کار بــه کارگاه ســاخت مجتمــع مس سرچشــمه ارجــاع و به 
صــورت صفــر تــا صــد در کارگاه ســاخت مــس سرچشــمه 

ســاخته شــد .
ــکل  ــد ني ــه تولي ــت کارخان ــاز نخس ــدازي ف راه ان

ــمه  ــس سرچش ــگاه م پااليش
 مديــر پااليشــگاه مجتمــع مــس سرچشــمه بــا اشــاره بــه 
ــن  ــکل در پااليشــگاه اي ــد ني ــه تولي ــروژه احــداث کارخان پ
ــه  ــي ک ــزان نيکل ــه مي ــا توجــه ب ــرد: ب ــوان ک مجتمــع، عن
ــاال رفتــن نيــکل  همــراه خــاک معــدن وارد مــي شــود و ب
محتــواي الکتروليــت پااليشــگاه بــه منظــور کنتــرل ميــزان 
نيــکل داخــل الکتروليــت ايــن واحــد نيــکل را بــا تکنولــوژي 
ــرار  ــه ق ــم ک ــدازي داري ــال راه ان ــرفته را در ح ــيار پيش بس
اســت بخــش مــس آن در خــرداد مــاه و بخــش آنتيمــوان 
ــد  ــون 96 درص ــا کن ــود. ت ــدازي ش ــاه راه ان ــرداد م در م
تجهيــزات ايــن کارخانــه نصــب شــده و در واقــع بحــث راه 

ــده اســت. ــي مان ــدازي آن باق ان
اميــن اســماعيل زاده بــا بيــان ايــن مطلــب کــه پــروژه نيکل 
در ظرفيــت نهايــي خــود 2400 تــن مــس و 350 تــن نيکل 
توليــد مــي کنــد، تأکيــد کــرد: مهمتريــن مزيتــي کــه ايــن 
کارخانــه بــراي پااليشــگاه مــس دارد، حــذف عنصــر مزاحــم 

آنتيمــوان از الکتروليت اســت.
) خرداد ماه 97 (

ــه  ــان کارخان ــش راندم ــرف آب و افزاي ــش مص کاه
ــمه ــس سرچش ــع م ــظ مجتم تغلي

ــمه از  ــس سرچش ــع م ــعه مجتم ــق و توس ــر تحقي  مدي
ــظ  ــه تغلي ــان کارخان ــش راندم ــرف آب و افزاي ــش مص کاه

ــر داد.  ــمه خب ــس سرچش ــع م مجتم
ــي و  ــروژه پايــش ، عيــب ياب ــه پ دکتــر حســن صحرايــي ب
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــظ اش ــه تغلي ــازي کارخان ــتاندارد س اس
ــال 96  ــروع و تاس ــال 94 ش ــاز اول درس ــروژه در ف ــن پ اي
ــل توجهــي در  ادامــه يافــت کــه در طــي آن اصاحــات قاب
ــه تغليــظ صــورت گرفــت کــه  فرآينــد و تجهيــزات کارخان
منجــر بــه افزايــش راندمــان ايــن کارخانــه و کاهــش مصرف 

ــد. آب گردي
ــش از700  ــوع بي ــروژه در مجم ــن پ ــه اي ــان اينک ــا بي وي ب
ــت ،  ــته اس ــس داش ــرکت م ــراي ش ــال آوده ب ــارد ري ميلي
ــاز شــده و در حــال  ــروژه از ســال 96 آغ ــاز دوم پ ــزود: ف اف
ــل توجهــي در  ــز اصاحــات قاب ــاز ني ــن ف انجــام اســت ، اي

ــد داشــت. ــه همــراه خواه ــدن ب ــظ و موليب ــه تغلي کارخان
فعــال شــدن کارگاههــاي صنعتــي و توليد کســب و 
کار در رفســنجان بــا ســاخت قطعــات بــراي مجتمع 

ــمه مس سرچش
 معــاون مهندســي و مديريــت انــرژي مجتمــع مــس 
سرچشــمه بيــان داشــت: بومــي ســازي ســاخت قطعــات در 
رفســنجان عــاوه بــر فعــال شــدن کارگاههــاي صنعتــي بــه 
توليــد کســب و کار منجــر مــي شــود کــه اميدواريــم بتوانيم 
در پــي ريــزي ايــن کار موفــق شــويم. قابــل ذکــر اســت کــه 
هــر چــه بــا دقــت بيشــتر، لحــاظ تجربيــات، جلوگيــري از 
ــدف  ــه ه ــم ب ــش بروي ــودجويي پي ــدور از س ــک روي و ب ت
ــي  ــره صنعت ــردن چه ــول ک ــع و متح ــي مناف ــود يعن خ

شهرســتان خواهيــم رســيد.
ــي از  ــد جمع ــيه بازدي ــيخي در حاش ــف ش ــدس نج مهن
ــس  ــع م ــنجان از مجتم ــتان رفس ــي شهرس ــاالن صنعت فع
ــي ســازي در مجتمــع  ــرد: بحــث بوم ــار ک سرچشــمه اظه
مــس سرچشــمه و بــه طــور کلــي در صنايــع مس، ســالهاي 
ســال اســت کــه دنبــال مــي شــود امــا ايــن چيــزي کــه مــا 
بــه دنبــال آن هســتيم عــاوه بــر مباحــث گذشــته اســت.

اجــراي فــاز نخســت بيوليچينــگ در مجتمــع 
مــس سرچشــمه

 مديــر ليچينــگ مجتمــع مــس سرچشــمه گفــت: برنامه ما 
ايــن اســت کــه در ســال جــاري فــاز نخســت بيوليچينــگ 
ــاز از  ــن ف ــم. اي ــاز کني ــي آغ ــراي سيســتم هواده ــا اج را ب
پــروژه روي 120 هــزار مترمربــع ســطح و بيــش از يک و نيم 
ميليــون تــن ســنگ ســولفيدي کــم عيــار مــس سرچشــمه 
انجــام مــي شــود و انتظــار داريــم اســتحصال مــس از ايــن 
ســنگ معدنــي بيــش از صــد درصــد نســبت بــه وضعيــت 

فعلــي افزايــش يابــد.
علــي ناصــري بــا اشــاره بــه اينکــه در منابــع کــم عيــار مس، 
روش ليچينــگ روش اقتصــادي تــري از نظــر فرآوري اســت، 
اظهــار کــرد: بيــش از 8 ســال اســت کــه منابــع اکســيدي 
مــس سرچشــمه تمــام شــده و منابــع کــم عيــار ســولفيدي 
ــع  ــن مناب ــرار گرفتــه و از اي ــار فراينــد ليچينــگ ق در اختي

مــس توليــد مــي شــود.
) تير ماه 97 (

کلنــگ زنــي زميــن 1800 هکتــاري بــراي افزايــش 
مســاحت منطقــه ويــژه اقتصــادي رفســنجان

عضــو هيــات مديــره شــرکت ملــي صنايــع مــس ايــران در 
حاشــيه کلنــگ زنــي ايــن پــروژه در گفتگــوي اختصاصي به 
خبرنــگار روابــط عمومــي مجتمــع مــس سرچشــمه اظهــار 
کــرد: ايــن 1800 هکتــار بــراي ايجــاد پــروژه هــاي صنعتــي 
از جملــه شــهرک مــس  و شــهرک اقتصــادي ايــران _ چين 

در رفســنجان اختصــاص خواهــد يافــت.
علــي محمــدي بــا بيــان اينکــه ايــن پــروژه در منطقــه ويــژه 
اقتصــادي رفســنجان واقــع شــده اســت، افــزود: بــا احــداث 
ايــن دو شــهرک در ايــن زميــن، در آينــده نزديــک کارهــاي 
ــاهد  ــتان را ش ــي شهرس ــعه صنعت ــراي توس ــي ب نويدبخش

خواهيــم بــود.
حــل بســياري از مشــکالت مجتمع مس سرچشــمه 

بــا تکيــه بــه تــوان داخلي
 مديــر تحقيــق و توســعه مجتمــع مس سرچشــمه بــا تأکيد 
بــر اينکــه بســياري از مشــکات مجتمــع مــس سرچشــمه با 
تکيــه بــه تــوان داخلــي قابــل حــل اســت، افــزود: شــرکت 
ــش  ــم و دان ــتفاده از عل ــا اس ــوارد ب ــياري از م ــس در بس م
ــي  ــان داخل ــک متخصص ــا کم ــار دارد ب ــه در اختي روزي ک
ــد  ــي توان ــي م ــگاههاي داخل ــاوران از دانش ــرکت و مش ش

مســائل و مشــکات حــوزه فنــي را حــل نمايــد.
 دکتــر حســن صحرائــي ادامــه داد: بــه عنــوان مثــال ســالها 
ــه عنــوان محصــول جانبــي  دانــش فنــي فــرآوري رنيــوم ب
معــدن مــس را نداشــتيم و قبــاً بــه کارخانــه فروموليبــدن 
ــه  ــام ب ــورت خ ــه ص ــد و ب ــي ش ــرآوري نم ــت و ف ــي رف م
ــن  ــته روي اي ــال گذش ــا در دو س ــت ام ــي رف ــروش م ف
ــق و  ــان تحقي ــت کارشناس ــا هم ــم و ب ــوع کار کردي موض
ــل،  ــدس شــريف مشــاور پژوهشــي مديرعام توســعه و مهن
پــروژه اي تعريــف کرديــم و روي آن کار کرديــم و توانســتيم 
عنصــر رنيــوم را فــرآوري کنيــم کــه ارزش افــزوده فراوانــي 
نيــز دارد و بــه عنــوان محصــول جداگانــه فروختــه مي شــود 
ــوان  ــه ت ــکاء ب ــتاوردهاي ات ــي از دس ــن موضــوع يک ــه اي ک

ــي اســت. داخل

نمايشــگاه »توانمنديهــا و نيازمنديهــاي مــس« 
بســتري بــراي بکارگيــري ظرفيت هــاي شهرســتان 

رفســنجان اســت
ــد کــرد: نمايشــگاه  ــر مجتمــع مــس سرچشــمه تأکي  مدي
اقتصــاد  نيازمنديهــاي مــس در بســتر  »توانمنديهــا و 
مقاومتــي« نــه تنهــا بــراي شهرســتان بلکــه بــراي صنعــت 
ــد قيمــت تمــام  ــود و مــي توان مــس نيــز مفيــد خواهــد ب
ــد و  ــش ده ــرده و کاه ــت ک ــس را مديري ــد م ــده تولي ش

ــد. ــاد کن ــت ايج ــراي صنع ــوب ب ــي خ موقعيت
مهنــدس حســين احمــدي تصريــح کــرد: شــرکت صنايــع 
مــس بــه عنــوان بزرگتريــن توليــد کننــده مــس در 
خاورميانــه و مجتمــع مــس سرچشــمه بــه عنــوان بزرگترين 
ــن  ــراي تامي ــترده اي ب ــاي گس ــور نيازه ــس کش ــدن م مع
قطعــات دســتگاه هاي مکانيکــي، الکنترونيکــي، ابــزار دقيــق 

دارد. و... 
وي بــا اشــاره بــه اينکــه در شهرســتان رفســنجان و اســتان 
ــواد  ــن يکســري م ــراي تامي ــي ب ــان ظرفيت هــاي خوب کرم
ــود دارد،  ــه وج ــي کارخان ــيميايي و مصرف ــکال و ش مکاني
خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه شــرايطي کــه امســال بــراي 
محصــول پســته رخ داده، اکنــون بهتريــن موقعيــت اســت 
کــه همــه بــزرگان فکــري بــراي تغييــر مســير اقتصاد شــهر 

از کشــاورزي بــه ســمت صنعتــي شــدن بکننــد.
ــي  ــي و بررس ــاي کارآفرين ــارت ه ــمينار مه ــزاري س برگ

ــس ــتي م ــن دس ــع پايي ــذاري در صناي ــرمايه گ س
ــي  ــد کارآفرين ــناس ارش ــاالر کارش ــليماني س ــين س  افش
ــي  ــي و بررس ــاي کارآفرين ــارت ه ــمينار مه ــيه س در حاش
ــه در  ــس ک ــتي م ــن دس ــع پايي ــذاري در صناي ــرمايه گ س
محــل هتــل هيــان برگــزار شــد، اظهــار کــرد: ايــن همايش 
بــه همــت مجتمــع مــس سرچشــمه در چارچــوب توســعه 
صنايــع پاييــن دســتي مــس، توســعه کارآفرينــي و توجــه 
ــه اقتصــاد مقاومتــي و اجــراي فرهنگســازي توليــد ملــي  ب

برگــزار شــد.
 کارآفرينــي اجتماعــي سياســت جديد شــرکت مس 

است
مــس  مجتمــع  مديريــت  واجتماعــي  مشــاورفرهنگي 
ــتاي  ــس در راس ــرکت م ــد ش ــت جدي ــمه از سياس سرچش

کارآفرينــي اجتماعــي خبــر داد.
دکتر محســن ارســان در ســمينار مهــارت هــاي کارآفريني 
و بررســي ســرمايه گــذاري در صنايــع پاييــن دســتي مــس 
در محــل هتــل هيــان رفســنجان بــا بيــان اينکــه توانمندي 
ــنجان  ــتان رفس ــوزه شهرس ــي در ح ــي خوب ــاي صنعت ه
ــاي  ــت ه ــه سياس ــدي ک ــد: تأکي ــادآور ش ــود دارد، ي وج
جديــد شــرکت مــس و مجموعــه مجتمــع مــس سرچشــمه 
در چارچــوب معيــن اقتصــادي منطقــه شــش شهرســتانهاي 
رفســنجان، انــار، شــهربابک دارد کارآفرينــي اجتماعي اســت.
پيــش بينــي توليــد 180 هــزار تــن آنــد تــا پايــان 

97
ــا  ــت: ب ــمه گف ــس سرچش ــع م ــور ذوب مجتم ــر ام  مدي
افزايــش راندمــان توليــد کارخانــه ذوب سرچشــمه از 
ــال  ــد در س ــش از 90درص ــه بي ــال 96 ب ــد در س 60درص
جــاري، ايــن کارخانــه امســال بيــش از 180هــزار تــن آنــد 

ــرد. ــد ک ــد خواه تولي
ــد  ــان 96 رون ــه از آب ــه اين ک ــاره ب ــا اش ــددي ب ــد م حام
ــه شــروع شــد و در مســير رســيدن  ــد در کارخان ــد آن تولي
بــه نقطــه مطلــوب حرکــت کرديــم گفــت: از زمــان شــروع 
يعنــي 2 آبــان يــک رونــد صعــودي را داشــتيم و توليــد آنــد 
از آبــان کــه 6 هــزار و 950 تــن بــود در فرورديــن بــه حــدود 
ــه ذوب را از  ــن رســيد و راندمــان کارخان 16 هــزار و 100 ت
ــم  ــاً مي تواني ــانديم و حقيقت ــه 97 درصــد رس 61 درصــد ب
بگوييــم کــه ذوب خواســت، خــدا کمــک کــرد و مــا موفــق 

شــديم.
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صنعتگــران رفســنجاني بــه ســمت حرفه اي شــدن 
بردارند گام 

 مديــر امــور انبارهــا وسفارشــات مجتمــع مــس سرچشــمه 
گفــت: بــر ايــن عقيــده هســتم کــه صنعتگــران رفســنجاني 
ــن  ــد وضم ــدن گام بردارن ــه اي ش ــمت حرف ــه س ــد ب باي
ــرل  ــا کنت ــط، ب ــي مرتب ــتانداردهاي فن ــه اس ــت کلي رعاي
ــد. ــاال ببرن کيفــي مســتمر، کيفيــت محصــوالت خــود را ب

مهنــدس عبــاس زارع بنــي اســدي بــا اشــاره بــه برگــزاري 
نمايشــگاه نيازمنديهــا و توانمنديهــاي مجتمــع مــس 
ــي عصر)عــج( رفســنجان  سرچشــمه در محــل دانشــگاه ول
اظهــار کرد:ايــن نمايشــگاه در وهلــه اول جهــت ارائــه 
ــا هــدف جلــب مشــارکت وهمــکاري  نيازمنديهــاي مــس ب
توليدکننــدگان وفروشــندگان شهرســتانهاي همجــوار مــي 
ــادي  ــق اقتص ــاهد رون ــاا... ش ــن کار انش ــا اي ــه ب ــد ک باش
ــي  ــالهاي آت ــتانها در س ــن شهرس ــع اي ــي صناي وخودکفاي

ــود. ــم ب خواهي
خريــد اجنــاس بــا کيفيــت را از صنعتگــران 

رفســنجاني تضميــن مــي کنيــم
 عضــو هيــات مديــره شــرکت ملــي صنايــع مــس بــا بيــان 
اينکــه شــرکت صنايــع مــس نيازمنــدي هــاي خــود را بــه 
ــرد:  ــح ک ــت، تصري ــرده اس ــام ک ــه اع ــران منطق صنعتگ
ــي  ــاح م ــه ص ــکل ک ــر ش ــه ه ــد ب ــز بياين ــران ني صنعتگ
ــراي  ــرده و ب ــز ک ــرکت را آنالي ــاي ش ــدي ه ــد نيازمن دانن
تاميــن آنهــا اقــدام کننــد کــه خريــد اجنــاس بــا کيفيــت را 

ــم. ــي کني ــن م ــران رفســنجاني تضمي از صنعتگ
علــي محمــدي در حاشــيه بازديــد از نمايشــگاه توانمنديها و 
نيازمنديهــاي مجتمــع مــس سرچشــمه اظهــار داشــت: ايــن 
نمايشــگاه شــايد بــراي نخســتين بــار در اســتان اســت که با 
کيفيتــي چنيــن عالــي برپــا مــي شــود کــه حتــي مــي توان 

گفــت در حــد يــک نمايشــگاه بيــن المللــي بود.
ــه عنــوان نماينــده مــس ايــن قــول را  ــح کــرد: ب وي تصري
مــي دهــم کــه بســتر کار را فراهــم کــرده و بــا صنعتگــران 
ارتبــاط برقــرار کنيــم امــا ادامــه ايــن موضــوع بســتگي بــه 
پتانســيل و توانايــي صنعتگــران دارد کــه اگــر ايــن قضيــه 
ــه  ــده شــاهد جهــش بزرگــي در منطق ــم بخــورد در آين رق

خواهيــم بــود.
انگيــزه قطعــه ســازان و صنعتگــران چنديــن برابــر 

ــده است ش
تجــارت شهرســتان  و  معــدن  اداره صنعــت،  رييــس   
رفســنجان خاطرنشــان کــرد: برگــزاري نمايشــگاه توانمنديها 
ــه  ــزه قطع ــمه انگي ــس سرچش ــع م ــاي مجتم و نيازمنديه
ــک  ــا ي ــا ب ــرده ت ــر ک ــن براب ــران را چندي ــازان و صنعتگ س
نگــرش رو بــه جلــو و پشــتکار مضاعف بــراي تاميــن قطعات 

ــدام مــي کننــد. ــاز صنعــت مــس اق مــورد ني
ــراي  ــه اي ب ــن نمايشــگاه زمين ــزود: اي حســن محمــدي اف
ــا تاميــن  توســعه صنعتــي شهرســتان در بخــش مرتبــط ب
ــداز  ــم ان ــده چش ــد و بن ــي کن ــم م ــس را فراه ــات م قطع

ــم. ــي کن ــن نمايشــگاه تصــور م ــراي اي ــي را ب خوب
وي اضافــه کــرد: بــا بازديــدي کــه مهندســان و متخصصــان 
ــي کوچــک  ــاي صنعت ــا و کارگاهه شــرکت مــس از واحده
ــاس  ــر اس ــا، ب ــنجي آنه ــکان س ــا ام ــتند ب ــنجان داش رفس
ــا کار داده  ــه آنه ــي کوچــک ب ــاي صنعت ــن واحده ــوان اي ت
ــاي  ــز کارگاهه ــراي تجهي ــز ب ــا ني ــًا آنه ــود، متقاب ــي ش م
ــته  ــي خواس ــي مهندس ــي و فن ــرل کيف ــر کنت ــود از نظ خ

ــد. ــرآورده کنن ــس را ب ــاي شــرکت م ه
مجتمــع مــس سرچشــمه بــا همــکاري صنعتگــران 

شهرســتان فرهنــگ کار صنعتــي را ايجــاد کنــد
 مديــر کارخانــه اروندچــرخ رفســنجان گفــت: مجتمــع مس 
سرچشــمه مــي توانــد بــا همــکاري صنعتگــران شهرســتان 
فرهنــگ کار صنعتــي را در ايــن شــهر کــه فرهنــگ 

ــد. ــاد کن ــم اســت، ايج ــر آن حاک کشــاورزي ب
ــگاه  ــن نمايش ــزاري اولي ــيه برگ ــان در حاش ــدس احس مهن
توانمنديهــا و نيازمنديهــاي مجتمــع مــس سرچشــمه اظهار 
داشــت: بــه ســهم خــودم بســيار خوشــحالم و بــراي هميــن 
ــردم و  ــش شــرکت ک ــن هماي ــران در اي ــر از ديگ ــز زودت ني
واقعــا خوشــحالم کــه چنيــن همايــش هايــي برگــزار مــي 

شــود و اميدواريــم بــرکات ايــن همايــش را ببينيــم.
نمايشــگاه توانمنديهــا و نيازمنديهاي مــس، ظرفيت 
بــزرگ و موتــور محرکــه اي بــراي ايجــاد اشــتغال در 

حــوزه صنعت اســت
ــژاد رئيــس ســازمان صنعــت، معــدن و  مهــدي حســيني ن
تجــارت اســتان کرمــان در مراســم افتتــاح اوليــن نمايشــگاه 
ــا  ــمه ب ــس سرچش ــع م ــاي مجتم ــا و نيازمنديه توانمنديه
ــور  ــزرگ و موت ــت ب ــگاه ظرفي ــن نمايش ــه اي ــان اينک بي
محرکــه اي بــراي ايجــاد اشــتغال در حــوزه صنعــت اســت، 
ــي  ــزرگ و خوب ــي ب ــات خيل ــس اتفاق ــرد: در م ــار ک اظه
ــراي  ــازاري ب ــک ب ــت ي ــاده اس ــره اش افت ــل زنجي در تکمي
ــع کوچــک و متوســط در اســتان ايجــاد شــده  تمــام صناي
کــه ظرفيــت عظيمــي بــراي راه انــدازي واحدهــاي کوچــک 
ــد  و متوســط اســت اگــر خــوب مديريــت کنيــم ايــن پيون
ــق در واحدهــاي کوچــک و  ــه راحتــي رون ــم ب ــا کني را احي

ــود. ــاد مي ش ــط ايج متوس
توليــد دو مــاده اساســي مــواد اوليــه بــراي صنعــت 

در دانشــگاه ولــي عصر)عــج( رفســنجان
ــد دو  ــنجان از تولي ــج( رفس ــي عصر)ع ــگاه ول ــس دانش ريي
مــاده اساســي مــواد اوليــه بــراي صنعــت توســط محققــان 
ايــن دانشــگاه خبــر داد و گفــت: در طــي دو هفتــه دو مــاده 
اساســي را z10 و z200توانســتيم توليــد کنيــم کــه حداقل 
ــث  ــت. در بح ــور اس ــاز کش ــال ني ــن در س ــزار ت 300 ه
ــواد ديگــري اســت کــه اگــر  ــه م ــاز ب ــواد ني ــن م ــد اي تولي
ــد  ــادي باي ــه زي ــم هزين ــارج وارد کني ــتيم از خ مي خواس
ــه  ــدآن ک ــا در حــال تولي ــکاران م ــه هم صــرف مي شــد ک
cs2 اســت، هســتند و اگــر بــه توليــد برســيم خيلــي از نياز 
صنعــت در مــواد اوليــه عــاوه بــر مــس برطــرف مي شــود. 
اميــدوارم ظــرف 5-6 مــاه آينــده ايــن مــواد را توليــد کنيــم.
محمدعلــي دهقــان اظهــار کــرد:: بــا همــکاران دانشــگاهي 
مــا حــدود 12 طــرح بــا مــس بــه توافــق رســيديم کــه بــه 
ــو  ــه نح ــا ب ــن همکاري ه ــم اي ــد و اميدواري ــه مي رس نتيج
ــکاري از شــهر رفســنجان رخــت  احســن موجــب شــود بي
بربنــدد، فقــر و اعتيــاد و خيلي از مســائل اجتماعــي کمرنگ 

شــود.
ــروژه  ــام پ ــا انج ــي ب ــارد ريال ــي ده ميلي صرفه جوي
ــاي  ــف کاميون ه ــراي ک ــب ب ــي ورق مناس جايگزين

معدنــي
ــمه از  ــس سرچش ــع م ــعه مجتم ــق و توس ــر تحقي  مدي
صرفه جويــي ده ميليــارد ريالــي بــا انجــام پــروژه جايگزينــي 
ــي مجتمــع مــس سرچشــمه  ورق کــف کاميون هــاي معدن

ــر داد. خب
دکتــر حســن صحرايــي پاريــزي اظهــار داشــت: هــدف پروژه 
مذکــور کــه از حــدود يکســال قبــل شــروع شــده، انتخــاب 

مــواد مناســب بــراي کــف کاميون هــاي معدنــي اســت.
ــي ورق  ــي و جايگزين ــراي بررس ــروژه ب ــن پ ــزود: اي وي اف
مناســب بــراي کاهــش تخريــب کــف کاميون هــاي حمــل 
ــري و  ــگام بارگي ــه وارده هن ــر ضرب ــي در اث ــنگ معدن س

ــود. ــام مي ش ــار، انج ــه ب ــان تخلي ــف در زم ــايش ک س
برگــزاري ســمينار آموزشــي الزامــات توليــد 

صنعتــي علمــي، اقتصــادي و پايــدار
 ســمينار آموزشــي الزامــات توليــد صنعتــي علمــي، 
اقتصــادي و پايــدار بــه همــت مجتمــع مــس سرچشــمه و با 
همــکاري انجمــن کارآفرينــان و دانشــگاه ولــي عصــر )عج( و 
بــا حضور جمعــي از صنعتگران رفســنجان در ســالن شــهيد 

هنــري ايــن دانشــگاه ولــي عصــر عــج  برگــزار شــد. 
دکتــر محســن ارســان دبيــر کار گــروه اقتصــاد مقاومتــي 
مجتمــع مــس سرچشــمه در ابتــداي ايــن ســمينار گفــت: 
ــس  ــع م ــادي مجتم ــن اقتص ــگاه معي ــه جاي ــه ب ــا توج ب
سرچشــمه و سياســت جديــدي کــه در مديريــت مجتمــع 
ــش  ــزاري هماي ــس از برگ ــاده و پ ــاق افت ــکاران اتف و هم
کارآفرينــي و نمايشــگاه توانمنــدي هــا و نيازمنــدي هــاي 
ــود و  ــم نش ــير گ ــن مس ــه اي ــت ک ــرورت داش ــس ض م
بتوانيــم بســتر همــکاري صدرصــدي بــا جامعه صنعتگــران، 
عاقمنــدان، دانشــگاهيان و پژوهشــگران و شــرکتهاي دانش 

بنيــان را حفــظ کنيــم.
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برگــزاري مراســم گراميداشــت روز ايمنــي و آتــش 
نشــاني در مجتمــع مــس سرچشــمه

ــبيه  ــمه ش ــس سرچش ــع م ــر مجتم ــم مدي ــن مراس در اي
ســازي حــوادث در ايــن مجتمــع را خواســتار شــد و گفــت: 
ــس  ــه در مجتمــع م ــروز حادث ــع ب ــي در مواق ــد پروتکل باي
تدويــن شــود کــه همــه واحدهــا بــر طبــق هميــن پروتــکل 
بــه وظايــف خــود آگاه باشــند و طبــق آن عمــل کننــد تــا 
در مواقــع حــوادث از دخالــت افــراد غيرمتفرقــه خــودداري 
کنيــم تــا بتوانيــم ضريــب ايمنــي مجتمــع را هر چه بيشــتر 

افزايــش دهيــم.
مهنــدس حســين احمــدي بــا گراميداشــت هفتــم مهــر ماه 
روز آتــش نشــاني و ايمنــي و شــهداي آتــش نشــان اظهــار 

کــرد: 
ــه محــل  زمــان رســيدن واحــد ايمنــي مــس سرچشــمه ب
حادثــه زمــان قابــل قبولــي اســت و حضــور واحــدHSe در 
خــود مجتمــع قابــل قبــول اســت امــا در حــوزه پيمانــکاران 
هنــوز بــه جايــگاه مطلوبــي نرســيده ايــم و اگــر چــه حــوزه 
ــي نکــرده  ــه هــر حــال اگــر خداي ــا ب ــکاري اســت ام پيمان
حادثــه اي رخ دهــد بايــد در ايــن خصــوص بــه وزارتخانــه 

پاســخگو باشــيم.
مديــر مجتمــع مس سرچشــمه بــر تقويــت بازرســان ايمني 

شــرکتهاي پيمانــکاري تأکيــد کرد. 
عبور از توليد هدفگذاري شده معدن مس سرچشمه

ــس  ــدن م ــورد مع ــمه از رک ــس سرچش ــدن م ــر مع  مدي
ــر  ــان شــش ماهــه اول ســال جــاري خب سرچشــمه در پاي
ــن و دســت  ــون ت ــد 46 ميلي ــا تولي ــر ب ــن ام داد و گفت: اي
يافتــن بــه بيــش از نيمــي از توليــد هدفگــذاري شــده ســال 

ــه اســت. 97 صــورت گرفت
ــزان  ــن مي ــت : اي ــار داش ــي اظه ــر ديانت ــا کارگ محمدرض
ــن  ــن بيــش از برنامــه و 6 ميليــون ت توليــد 7/5ميليــون ت

ــد. ــي باش ــل م ــال قب ــه اول س ــش از شــش ماه بي
جزئيــات طــرح اســتفاده از اســيد توليــدي مجتمع 

مــس سرچشــمه بــراي باغــات پســته
ــر تحقيــق و توســعه  دکتــر حســن صحرايــي پاريــزي مدي
مجتمــع مــس سرچشــمه اظهــار داشــت: ايــن اســيد مــي 
توانــد در باغــات کشــاورزي بــه طــور مســتقيم بــه کار بــرود 
چــرا کــه خاکهــاي کشــور مــا بخصــوص جنــوب، خاکهــاي 
قليايــي اســت و در محيــط قليايــي عناصــر مــورد نيــاز گيــاه 
کــه باعــث باردهــي و توليــد محصــول بيشــتر و رشــد گيــاه 

مــي شــوند قابليــت جــذب ندارنــد.
وي گفــت: بــا همــکاري مرکــز تحقيقات پســته ايــران پروژه 
اي را تعريــف کرديــم کــه ايــن موضــوع را بررســي کــرده و 
ايــن اســيد را بــه عنــوان پايلــوت در چنــد منطقــه بــه مدت 

دو ســال مــورد اســتفاده قــرار دهنــد.
صحرايــي افــزود: ظــرف ايــن دو ســال ميــزان پســته دهــي 
درختــان و رشــد آنهــا را بررســي کننــد و اگــر ايــن پــروژه 
بــه نتيجــه برســد، بخــش قابــل توجــه اســيد توليــدي مس 
ــات  ــاير باغ ــته و س ــات پس ــتفاده باغ ــورد اس ــمه م سرچش

خواهــد بــود.
اشــتغالزايي 700 نفــري در کارگاههــاي تبديــل مواد 

ســرد به مــس بليســتر
ــرد  ــوص عملک ــيري در خص ــا دهش ــد رض ــدس محم مهن
ــار داشــت:  ــن واحــد اظه ــه نخســت امســال اي شــش ماه
يکــي از مهمتريــن مــوارد کاري مــا تبديــل مــواد ســرد بــه 
مــس بليســتر کــه در واقــع يکــي از مــواد اوليــه مــورد نيــاز 

ــه شــمار مــي رود،  ــه ذوب ب کارخان
وي افــزود: در ايــن راســتا بــا همــت پرســنل واحــد کنتــرل 
ــول  ــم در ط ــرده بودي ــي ک ــش بين ــه پي ــا اينک ــي، ب کيف
ســال15 هــزار تــن بليســتر از مــواد ســرد توليــد شــود امــا 
فقــط در شــش ماهــه اول امســال 12 هــزار و 200 تــن مس 
بليســتر از آنهــا دريافــت کرديــم کــه بيــش از برنامــه پيــش 

بينــي شــده بــود.
مديــر کنتــرل فراينــد وبرنامــه ريــزي توليــد مجتمــع مــس 
سرچشــمه از اشــتغالزايي 700 نفــر در کارگاههــاي تبديــل 
ــنجان،  ــهرهاي رفس ــتر در ش ــس بليس ــه م ــرد ب ــواد س م
ــک  ــزود: ي ــر داد و اف ــان خب ــهربابک و کرم ــيرجان، ش س
کارگاه در ســيرجان، ســه کارگاه در شــهربابک، 9 کارگاه در 
رفســنجان و دو کارگاه در کرمــان در رابطــه بــا تبديــل مــواد 

ســرد بــه بليســتر فعاليــت مــي کننــد.

نمايشگاه »توانمنديها و نيازمنديهاي مس« بستري براي 
بکارگيري ظرفيت هاي شهرستان رفسنجان است

کلنگ زني زمين 1800 هکتاري براي افزايش 
مساحت منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان

فعال شدن کارگاههاي صنعتي و توليد کسب و کار در 
رفسنجان با ساخت قطعات براي مجتمع مس سرچشمه

ساخت دستگاه کاتد کني توسط متخصصين 
مجتمع مس سرچشمه

آمادگي مجتمع مس سرچشمه براي برقراري 
مراودات فني، تجاري و علمي با افغانستان

دوشنبه 27 اسفندماه 11/1397 رجب 1440/ 18 مارس 2019/سال بیست و چهارم شماره 2974هفت عیدانه 
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عملکــرد خــوب مجتمــع مــس سرچشــمه در حوزه 

ــد غيرعامل پدافن
ــح  ــان تصري ــل اســتانداري کرم ــد غيرعام ــرکل پدافن  مدي
کــرد: عملکــرد مجتمــع مــس سرچشــمه در حــوزه پدافنــد 
ــع  ــن مجتم ــون اي ــت چ ــي اس ــرد خوب ــل عملک غيرعام
دچــار مشــکالت اقتصــادي بــوده و در چنــد ســال گذشــته 

توانســته مشــکالت اقتصــادي خــود را حــل کنــد.
پيمــان ســالجقه در همايــش پدافنــد غيرعامــل و رزمايــش 
ســالن  محــل  در  صنعتــي  اتوماســيون  در  ســايبري 
اجتماعــات کارخانــه فجــر سرچشــمه اظهــار کــرد: پدافنــد 
غيرعامــل بــه عنــوان راهبــرد اصلــي جهــت مصــون ســازي 
کشــور و يکــي از ارکان اصلــي امنيــت ملــي مــي باشــد و 
اهميــت پدافنــد غيرعامــل بــه دليــل جايــگاه قانونــي کــه 
ــارم، پنجــم و ششــم  ــه پنجســاله چه ــون برنام دارد در قان
مــي باشــد و فرمايشــات حکيمانــه مقــام معظم رهبــري در 
بــاب پدافنــد غيرعامــل دال بــر اهميــت ايــن موضوع اســت.

همراهي شرکت مس با سياست هاي ارزي دولت
ــوراي  ــس ش ــار در مجل ــنجان و ان ــردم رفس ــده م  نماين
ــه در  ــرکتي ک ــا ش ــت: تنه ــس گف ــرکت م ــالمي ش اس
ــه نخســت  ــراي کشــور در نيم ــده ب ــرايط ارزي پيش آم ش
ســال جــاري درآمــد ارزي خــود را بــه ســامانه نيمــا تحويل 
ــت را همراهــي مي کــرد شــرکت  مــي داد و در ايــن راه دول

ــود. مــس ب
ــادي  ــرايط اقتص ــزود: در ش ــدي اف ــي محم ــد انارک احم
نامناســبي کــه در ســال جــاري به خاطــر تحريم هــا 
داشــتيم شــرکت مــس موفــق شــد رونــد روبه رشــد 

ــد. ــظ کن ــود را حف ــدي خ تولي
تحقــق 100 درصــدي توليــد کاتــد در مجتمــع مس 

چشمه  سر
ــري  ــه گ ــگاه و ريخت ــر پااليش ــماعيل زاده مدي ــن اس امي
مجتمــع مــس سرچشــمه از تحقــق 100 درصــدي توليــد 
کاتــد در مجتمــع مــس سرچشــمه در شــش ماهه نخســت 
امســال بــه عنــوان مهمتريــن هــدف ايــن مجموعــه خبــر 
داد و افــزود: در ســال گذشــته بــا اورهــال پااليشــگاه يــک 
تهديــد را بــه فرصــت تبديــل کرديــم و پــس از 30 ســال 
پااليشــگاه مــس سرچشــمه را اورهــال و تعميــر کرديــم که 

خــدا را شــکر ايــن کار بــه خوبــي انجــام گرديــد.
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توســعه فضــاي ســبز مجتمــع مــس سرچشــمه منطبق 
بــا شــرايط اکولوژيــك در وســعت 500 هکتار

 مديــر HSE مجتمــع مــس سرچشــمه از اجــراي فــاز اول 
توســعه فضــاي ســبز منطبق بــا شــرايط اکولوژيــک منطقه 
ــادام کوهــي در  ــذر ب ــا کاشــت ب ــار ب در وســعت 500 هکت

مجتمــع مــس سرچشــمه خبــرداد.
مصطفــي زيدآبــادي اظهــار داشــت:  بــادام کوهــي از گونــه 
هــاي مهــم خانــواده گل ســرخيان بــوده و ايــن درختچــه 
ــانات  ــي و نوس ــم آب ــاعد محيط)ک ــرايط نامس ــر ش در براب
ــه  ــادام کوهــي گون ــاوم مــي باشــد. ب ــي( مق شــديد حرارت
بومــي منطقــه مــي باشــد و همچنيــن ســازگار بــا شــرايط 
محيطــي موجــود و مقــاوم بــودن آن در برابــر کــم آبــي از 

ويژگيهــاي مهــم آن مــي باشــد.
ــت  ــا آف ــارزه ب ــمه مب ــس سرچش ــع م ــر HSE مجتم مدي
»لورانتــوس« در درختــان ارژن منطقــه بــه وســعت 1000 
هکتــار را از ديگــر طرحهايــي دانســت کــه در روز جهانــي 

خــاک در ايــن مجتمــع کليــد مــي خــورد.
برگــزاري ســمينار برنامــه ريــزي بــر مبنــاي آينده 

هي  و پژ
ــا  ــي ب ــده پژوه ــاي آين ــر مبن ــزي ب ــه ري ــمينار برنام س
ســخنراني دکتــر ســعيد خزايــي پــدر علــم آينــده پژوهــي 
ايــران و بــا حضــور مديــران و روســاي ادارت شهرســتان و به 
همــت مجتمــع مــس سرچشــمه  در هيــالن برگــزار شــد. 
ارســال ۷50000 تــن مــاده معدنــي بــه کارخانجــات 

تغليــظ طــي يــك هفتــه
محمدرضــا کارگــر ديانتــي مديــر معــدن مــس سرچشــمه 
در تشــريح جزئيــات ايــن خبــر اظهــار داشــت: طــي يــک 
ــب موجــود در  ــع معاي ــد از رف ــا بع ــه گذشــته و دقيق هفت
ســنگ شــکن و اســتارت نــوار دو در روز چهارشــنبه 
ــتند  ــدن توانس ــور مع ــا در ام ــکاران م ــاه، هم ــان م 30 آب
ــي را  ــاده معدن ــن م ــزار ت ــاه 750 ه ــنبه 7 آذر م تاچهارش
بــه کارخانجــات تغليــظ ارســال کننــد کــه عــالوه بــر تامين 
خــاک مصرفــي کارخانجــات تغليــظ، مجــددا جان تــازه اي 

بــه انبــار درشــت بخشــيد.
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ــع  ــمه از صناي ــس سرچش ــاز م ــورد ني ــات م قطع
ــود ــي ش ــن م ــنجان تأمي رفس

اداره صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان   رئيــس 
رفســنجان گفــت: مجتمــع مــس سرچشــمه در راســتاي 
ــورد  ــات م ــنجان قطع ــک رفس ــع کوچ ــت از صناي حماي

نيــازش را از صنايــع کوچــِک واقــع در شــهرک صنعتــي اين 
ــد. ــي کن ــن م ــتان تأمي شهرس

 حســن محمــدي بــا بيــان اينکــه مجتمــع مس سرچشــمه 
قبــال قطعــات مــورد نيــازش را از اســتانهاي ديگــر کشــور 
تهيــه مــي کــرد افــزود: امســال مجتمــع مــس سرچشــمه با 
برگــزاري نمايشــگاه نيازهــا و توانمنديهــا واحدهــاي کوچک 
ــذا  ــد ل ــي کردن ــش را بررس ــن بخ ــاي اي ــتان نيازه شهرس
ارتبــاط واحدهــاي کوچــک شهرســتانهاي رفســنجان و انــار 

بــا شــرکت مــس برقــرار شــد.
وي خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر ســه طــرح در 
ــمه  ــس سرچش ــاز م ــورد ني ــات م ــن قطع ــوص تأمي خص
در رفســنجان در حــال اجــرا اســت کــه بــه عنــوان مثــال 
مــي تــوان بــه تاميــن قطعــات الســتيکي، 2 کــوره القايــي و 
گلولــه 120 ســانتي متــري در شــهرک صنعتــي اشــاره کرد.

ــظ  ــات تغلي ــار در کارخانج ــش از انتظ ــد بي تولي
ــمه سرچش

 »غالمرضــا لنگــري زاده« مديــر امــور تغليــظ مجتمــع مس 
ــمه  ــولفور در سرچش ــنگ س ــد س ــت: تولي ــمه گف سرچش
ــاه بيــش از شــش  ــان آذرم ــا پاي از ابتــداي ســال جــاري ت
درصــد نســبت بــه برنامــه توليــد جلوتــر بــوده اســت کــه 
ــا 2.4  ــانتره ت ــد کنس ــش تولي ــتر، افزاي ــد بيش ــن تولي اي
درصــد بيشــتر از برنامــه پيش بيني شــده را رقــم زده اســت.

لنگــري زاده بــا اشــاره بــه اقدامــات انجــام شــده در راســتاي 
ســال  در  گفــت:  محصــول  قيمت تمام شــده  کاهــش 
جــاري اقدمــات انجــام شــده بــراي تثبيــت توليــد کارخانــه 
پرعيارکنــي شــماره دو در فــاز دوم، افزايــش توليــد را رقم زد 
کــه ايــن افزايــش توليــد قيمت تمام شــده محصــول نهايــي 

را کاهــش داد.
برگــزاري ســمينار نقــش منابــع انســاني در توليــد 

و خدمــات
ــا  ــات ب ــد و خدم ــاني در تولي ــع انس ــش مناب ــمينار نق س
ــي  ــاي صنعت ــد ه ــران ادارت و واح ــي از مدي حضــور جمع
رفســنجان و بــه همــت مجتمــع مــس سرچشــمه در ســالن 

شــهيد هنــري دانشــگاه وليعصــر )عــج( برگــزار شــد. 
ــي  ــاد مقاومت ــروه اقتص ــات کارگ ــريح اقدام تش

ــمه ــس سرچش ــع م مجتم
 دبيــر کارگــروه اقتصــاد مقاومتــي مجتمــع مس سرچشــمه 
راســتاي مســئوليتهاي  را در  ايــن کارگــروه  اقدامــات 

ــرد. ــريح ک ــس تش ــرکت م ــي ش اجتماع
دکتــر محســن ارســالن گفــت: در راســتاي تحقــق اهــداف 
ــع  ــت مجتم ــدس احمــدي مديري ــد مهن ــا تأکي ــتاد و ب س
ــن  ــال 1397 ، اولي ــاه س ــهريور م ــمه در ش ــس سرچش م
نمايشــگاه توانمنــدي هــا و نيازمنــدي هــاي صنعــت مــس 
ــد. در  ــزار ش ــنجان برگ ــج( رفس ــي عصر)ع ــگاه ول در دانش
ايــن نمايشــگاه بــراي نخســتين بــار بــه همــراه توانمنــدي 
ــاي  ــرد، نيازمنديه ــي ک ــس رونماي ــت م ــه صنع ــي ک هاي
ايــن مجموعــه عظيــم اقتصــادي نيــز بــه صــورت فيزيکــي 
نمايــش داده شــد ، ايــن اقــدام مســيرنماي ســرمايه گــذاران 

ــد. منطقــه و صاحبــان انديشــه گردي
دبيــر کارگــروه اقتصــاد مقاومتــي مجتمــع مــس سرچشــمه 
از برگــزاري ماهانــه کارگاه بــراي کارآفرينــان، دانــش 
ــر داد.  ــران خب ــان و مدي ــش بني ــرکتهاي دان ــان، ش پژوه
ــي و توانمندســازي مناطــق  وي از اجــراي طــرح خوداتکاي
همجــوار مــس از طريــق مشــارکت دانشــگاه ولــي عصر)عج( 
ــد  ــرح در بع ــن ط ــت: اي ــر داد و گف ــز خب ــنجان ني رفس
کشــاورزي و کشــت زعفــران، گل محمــدي، گياهــان 
ــاورزي  ــه کش ــتقبال جامع ــورد اس ــه م ــت ک ــي اس داروي
مناطــق همجــوار مــس قــرار گرفتــه و بــه نوعــي پوشــش 
ــد. ــي کن ــم م ــه فراه ــان در منطق ــراي جوان ــتغال را ب اش

دبيــر کارگــروه اقتصــاد مقاومتــي مجتمــع مــس سرچشــمه 
در ادامــه گفــت: اقــدام ديگــري کــه بــا همــکاري معاونــت 
طــرح و توســعه مجتمــع مــس سرچشــمه صــورت گرفــت 
ــي در  ــي و معدن ــده صنعت ــتاب دهن ــز ش ــدازي مرک راه ان

رفســنجان بــود 
ــر  ــگران برت ــل از پژوهش ــم تجلي ــزاري مراس برگ

ــمه ــس سرچش ــع م مجتم
 طــي مراســمي بــا حضــور جمعــي از مديــران مجتمــع مس 
سرچشــمه ، رييــس دانشــگاه ولــي عصــر )ع( رفســنجان و 
معــاون پ ژوهشــي دانشــگاه علــوم پزشــکي رفســنجان 
ــر مجتمــع مــس سرچشــمه در ســالن  از پژوهشــگران برت

اجتماعــات فجــر مجتمــع تجليــل بعمــل آمــد.
ــران  ــان مه ــم از آقاي ــن مراس ــان اي ــي اســت ، در پاي گفتن
ــم  ــراه خان ــه هم ــاري ب ــت جب ــد بهج ــپهبدي و مجي اس
صديقــه اســدي نــژاد بــه عنــوان پژوهشــگران برتــر، آقــاي 

محمــد محمــودي ميمنــد بــه عنــوان پشــتيبان برتــر، آقاي 
دکتــر محمدعلــي حــاج عباســي بــه عنــوان مشــاور برتــر و 
امــور تغليــظ بــه عنــوان امور همــکار برتــر ســال 97 تجليل 

بــه عمــل آمــد.
) بهمن ماه 97 (

ــر  ــع برت ــي از صناي ــمه يک ــس سرچش ــع م مجتم
ــي شــد ــه HSE در ســال 96 معرف کشــور در زمين

 مديــرکل ايمنــي و بهداشــت وزارت صمــت خبــر داد: 
مجتمــع مــس سرچشــمه يکــي از صنايــع برتــر کشــور در 
زمينــه HSE در ســال 96 معرفــي شــده و بــزودي از دســت 
وزيــر صنعــت، معــدن و تجــارت لــوح تقديــر خواهــد گرفت.
ــار احمــدي در حاشــيه نشســت مدرســه ايمنــي،  دکتــر ي
بهداشــت محيــط زيســت و انــرژي وزارت صمــت در 
 HSE سرچشــمه اظهــار کــرد: در خصــوص وضعيــت
مجتمــع مــس سرچشــمه از آمــار و ارقــام و شــاخص هايــي 
ــدن و  ــت، مع ــراي وزارت صنع ــمه ب ــس سرچش ــه از م ک
ــن اســتنباط را  ــوان اي ــي ت ــي شــود م ــزارش م تجــارت گ
داشــت کــه از لحــاظ ســاختاري و تشــکيالتي ايــن مجتمــع 
يکــي از مجتمــع هــاي موفــق کشــور بــه لحــاظ برنامــه و 

ــت. ــص اس ــاني متخص ــروي انس ــگيري و ني پيش
ــي  ــع مال ــان از مناب ــارد توم ــزار ميلي ــال 3 ه انتق

ــان ــتان کرم ــه اس ــس ب ــع م صناي
 رئيــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان کرمــان 
در خصــوص آخريــن وضعيــت انتقال حســابهاي شــرکتهاي 
بــزرگ صنعتــي بــه اســتان، گفــت: تــا االن مجموعــه صنايع 
مــس بالــغ بــر 3 هــزار ميليــارد تومــان از منابــع خــود را در 

ســال جــاري بــه اســتان کرمــان منتقــل کــرده اســت.
مهــدي حســيني نــژاد اظهــار کــرد: يکــي از مباحثــي که در 
حــال انجــام اســت تــا از ظرفيتهــاي خــود اســتان اســتفاده 
ــع  ــي و صناي ــاي معدن ــي واحده ــم آوردن گــردش مال کني

معدنــي بــه اســتان مــي باشــد.
افتتــاح پــروژه افزايــش ظرفيــت نــوار نقاله شــماره 

2 مجتمــع مس سرچشــمه
 مهنــدس »حســين احمــدي« مديــر مجتمع مس سرچشــمه 
در مراســم افتتــاح پــروژه افزايــش ظرفيــت نــوار نقاله شــماره 
دو مجتمــع مــس سرچشــمه گفــت: بــا بهره بــرداري از ايــن 
پــروژه ظرفيــت انتقــال خــاک معــدن از 4770 تن در ســاعت 

بــه 5500 تــن در ســاعت خواهــد رســيد.
مديــر مجتمــع مــس سرچشــمه بــا اعــالم ايــن خبــر و بــا 
ــه در  ــال هزين ــارد ري ــروژه 42 ميلي ــن پ ــه اي ــان اين ک بي
ــروژه ترکيبــي  ــروژه، يــک پ برداشــته اســت گفــت: ايــن پ
اســت و در آن از تکنولــوژي خارجــي و متخصصــان داخلــي 

اســتفاده شــده اســت.
وي تصريــح کــرد: پــروژه نــوار دو، از نظــر ثبــات و پايــداري 
توليــد  بســيار مهــم اســت و ايــن پــروژه محصــول همکاري 
مشــترک معاونــت مهندســي و بهره برداري و توســعه اســت.

بومي ســازي الکتروموتــور غول پيکــر کارخانــه 
ــمه ــس سرچش ــع م ــظ مجتم تغلي

 مديــر امــور بــرق و نيروگاه هــاي مجتمــع مــس سرچشــمه 
گفــت: بــا همــت و تــالش مضاعــف کارگاه الکترومکانيــک و 
بازرســي فنــي مجتمــع مــس سرچشــمه و شــرکت جمکــو؛ 
ــور  ــظ، به منظ ــه تغلي ــياي اولي ــر آس ــور غول پيک الکتروموت

ــي بومي ســازي شــد. ــت از توليــد داخل حماي
ــرد  ــل و رويک ــاره دالي ــوي«  درب ــرخ مرتض ــدس »ف مهن
ــت:  ــتگاه گف ــن دس ــازي اي ــت بومي س ــس جه ــرکت م ش
گذشــت 40 ســال از کارکــرد الکتروموتورهــا، پيــري عايقــي 
ــه  ــه ب ــا توج ــور ب ــاي مذک ــر روي الکتروموتوره ــهود ب مش
ــر روي برخــي از کويــل  تعميــرات موضعــي انجــام شــده ب
هــاي ايــن آســياها و آســيب ديــدن هســته اســتاتور برخــي 
از آســياها بــه دليــل ورود جســم خارجــي بــه داخــل موتــور 
ــه  ــدام ب ــا اق ــر آن داشــت ت مجتمــع مــس سرچشــمه را ب
ــراي  ــدک ب ــدد اســتاتور ي ــک ع ــل ي ــي حداق ســاخت بوم
ــف در  ــري از توق ــت جلوگي ــور جه ــاي مذک الکتروموتوره

توليــد کننــد.
رونمايــي از چهــار وب ســايت و اپليکيشــن در مرکز 
ــي مجتمــع مــس  شــتاب دهنــده صنعتــي و معدن

چشمه سر
ــر  ــج( و دبي ــر )ع ــي عص ــگاه ول ــس دانش ــور ريي ــا حض ب
کارگــروه اقتصــاد مقاومتــي مجتمــع مــس سرچشــمه ، از 
ــده  ــتاب دهن ــز ش ــن در مرک ــايت و اپيليکش ــاروب س چه
صنعتــي و معدنــي مجتمــع مــس سرچشــمه  در ايــن مرکز 

ــي شــد. رونماي
ــتاب  ــز ش ــاور مرک ــي و مش ــد کار آفرين ــناس ارش کارش
ــس سرچشــمه در  ــع م ــي مجتم ــي و معدن ــده صنعت دهن

معرفــي ايــن وب ســايت هــا و  اپليکيشــن هــا  گفــت: يکــي 
از ايــن وب ســايت هــا ، وب ســايت گردشــگري اســت کــه 
ــار  ــهر ان ــنجان و ش ــاي رفس ــه ه ــي جاذب ــدف معرف ــا ه ب

طراحــي شــده اســت.
افشــين ســليماني ســاالر از جملــه قابليــت هــاي ويــژه ايــن 
وب ســايت، اشــتراک گــذاري دوره هــاي آموزشــي ايمنــي 
ــراي شــاغلين بخــش معــدن عنــوان  ــه طــور همزمــان ب ب
ــه  ــر نقط ــادن در ه ــان مع ــران وکارکن ــت: کارگ ــرد وگف ک
ايــران در فــاز اول و در هــر نقطــه دنيــا در مراحــل بعــدي 

ميتواننــد از دوره هــاي آموزشــي بهــره منــد شــوند.
کارشــناس ارشــد کار آفرينــي و مشــاور مرکز شــتاب دهنده 
صنعتــي و معدنــي همچنيــن بــه طراحــي وب ســايت مرکز 
شــتاب دهنــده اشــاره کــرد و گفــت:  اين وب ســايت اساســا 
بــه جهــت پهنــاور بــودن اســتان کرمــان بــا هــدف ارتبــاط 
آســان ايــده پــردازان، ســرمايه گــذاران و حاميــان ايــن مرکز 

طراحي شــده اســت.
ــمه در  ــس سرچش ــع م ــان مجتم ــرد درخش عملک

ــعه ــد و توس تولي
ــس  ــع م ــت: مجتم ــمه گف ــس سرچش ــع م ــر مجتم مدي
سرچشــمه موفــق شــد تــا پايــان دي مــاه ســال 97، دومــاه 
پيــش از پايــان ســال، برنامــه توليــد خــود را محقــق کنــد و 
ايــن، يــک پيــروزي بــزرگ بــراي صنعت کشــور در شــرايط 

تحريــم اســت.
حســين احمــدي بــا بيان ايــن مطلــب دربــاره ميــزان توليد 
ــداي  ــت: از ابت ــمه گف ــس سرچش ــع م ــوالت مجتم محص
ســال جــاري، ميــزان کل اســتخراج معــدن سرچشــمه 76 
ميليــون تــن و ســنگ ســولفور اســتخراجي معــدن بــا  25 
ميليــون تــن بــوده اســت کــه بــه ترتيــب نســبت بــه برنامه 

رشــد 4/20درصــدي و 1/3درصــدي بــوده اســت.
وي افــزود: همچنيــن کنســانتره مــس توليــدي تغليــظ بــا 
593هــزار تــن و مــس محتــوي کنســانتره 140هــزار تــن 
بــوده اســت کــه بــه ترتيــب هــر کــدام 7/4درصــد و3درصد 

نســبت بــه برنامــه افزايــش داشــته اســت.
ــت شــرکت مــس، اکتشــاف،  ــن مأموري ــزود: مهم تري وي اف
اســتخراج و توليــد مــس اســت و از ايــن جهــت بزرگ تريــن 
دســتاورد مــس، تحقــق اهــداف ســاالنه توليــد و دســت يابي 

بــه رکوردهــاي جديــد توليــد بــوده اســت
ــرد  ــه عملک ــاره ب ــا اش ــمه ب ــس سرچش ــع م ــر مجتم مدي
مجتمــع مــس سرچشــمه در راســتاي توليــد پايــدار گفــت: 
ــا فعال تــر کــردن پروژه هــاي اصالحــي مــس  مــا امســال ب
ــه توليــد  ــراي رســيدن ب در سرچشــمه، گام هــاي خوبــي ب
ــالگرد  ــن س ــال، در چهلمي ــور مث ــتيم. به ط ــدار برداش پاي
پيــروزي انقــالب اســالمي، پــروژه تغييــر تکنولــوژي و 
ــرداري رســيد و  ــه بهره ب ــه  دو ب ــوار نقال افزايــش ظرفيــت ن
ظرفيــت جابه جايــي خــاک معــدن، از 4770 تــن بــه 5500 

تــن افزايــش يافــت.
ــاي  ــدازي طرح ه ــرا و راه ان ــه اج ــان اين ک ــا بي ــدي ب احم
توســعه مــس در کرمــان، از ديگــر دســتاوردهاي مهــم مس 
به شــمار مــي رود اظهــار داشــت: طــي چهارســال گذشــته، 
ــوزه  ــي در ح ــي و عمران ــي، صنعت ــرح معدن ــش از ده ط بي
ــاز  ــا، ف ــن آن ه ــه مهم تري ــه ســرانجام رســيده ک ــان ب کرم

دوم توســعه تغليــظ سرچشــمه اســت.
ــورب ذوب  ــوره ري ــوژي ک ــر تکنول ــرح تغيي ــزود: ط وي اف
ــعه  ــاي توس ــن طرح ه ــش، از مهم تري ــه فل ــمه ب سرچش
مــس در اســتان کرمــان اســت کــه در آبان مــاه 96 توليــد 
آن آغــاز شــد. ايــن طــرح، عــالوه بــر بهينه ســازي فراينــد 
ــراي  ــش داده اســت. ب ــد را افزاي ــد آن ــد، ظرفيــت تولي تولي
ــه  ــان هزين ــارد توم ــرح، حــدود 720 ميلي ــن ط ــراي اي اج

شــده اســت.
ــا  ــه  ب ــان اين ک ــا بي ــمه ب ــس سرچش ــع م ــر مجتم مدي
ــان ســال  ــا پاي ــة اســيد در سرچشــمه ت ــدازي کارخان راه ان
1397، آاليندگــي ذوب سرچشــمه بــه ميــزان قابل توجهــي 
کاهــش مي يابــد گفــت: پــروژه تغييــر تکنولــوژي پااليشــگاه 
ــت  ــش ظرفي ــروژه افزاي ــي، پ ــد دائم ــه کات ــمه ب سرچش
ــال  ــروژه انتق ــمه، پ ــدن سرچش ــانتره موليب ــه کنس کارخان
گاز کنورترهــاي ذوب سرچشــمه، پــروژه افزايــش ظرفيــت 
کارخانــه آهــک سرچشــمه، ســاخت کارخانــه و انبــار مــواد 
ناريــه سرچشــمه، ازجملــه طرح هــاي مهــم شــرکت مــس 

در اســتان کرمــان اســت.
ــا،  ــن توفيق ه ــرد: بخــش عمــده اي ــد ک ــان تأکي وي در پاي
چــه در حــوزه توليــد و چــه در حــوزه توســعه، در شــرايط 
تحريــم و بــا تکيــه بــر تــوان متخصصــان داخلــي و در ســايه 
ــران و  ــم از کارگ ــان، اع ــي همــه کارکن ــاوري و همدل خودب

مديــران حاصــل شــده اســت.

ــتي در  ــع دس ــوزش صناي ــز آم ــدازي  مرک راه ان
ــکوئيه ــرم دوزي در کش ــه چ زمين

مرکــز آمــوزش صنايــع دســتي در زمينــه چــرم دوزي  بــا 
همــکاري ســتاد اقتصــاد مقاومتــي مجتمع مس سرچشــمه 

در شــهر کشــکوئيه راه انــدازي شــد. 
در ايــن مرکــز 25 نفــر بــه صــورت رايــگان از طريــق مرکــز 
فنــي و حــرف اي رفســنجان  آمــوزش چــرم دوزي را  فــرا 

مي گيرنــد.
کلنــگ زنــي کارخانــه نايلــون و نايلکــس در ناحيه 

ــکوئيه صنعتي کش
کلنــگ احــداث کارخانــه نايلــون و نايلکــس ناحيــه صنعتي 
کشــکوئيه بــا حضــور نماينــده مــردم رفســنجان و انــار در 
مجلــس شــوراي اســالمي ، فرمانــدار و جمعــي از مســوولين 

کشــکوئيه بــه زميــن زده شــد.
ــاد  ــتاد اقتص ــکاري س ــا هم ــه ب ــن کارخان ــت  اي ــرار اس ق
مقاومتــي مجتمــع مــس سرچشــمه ظرفــت مــدت 8 مــاه و 

ــا ســرمايه 28 ميليــارد ريــال ســاخته شــود.  ب
گفتنــي  اســت ايــن کارخانــه بــراي 12 بــه طــور مســتقيم 

اشــتغالزايي مــي کنــد.
ــتاي  ــوورا در روس ــه آل ــي مزرع ــگ زن ــن کلن آيي

ــنجان ــاد رفس ــي آب مح
کلنــگ مزرعــه آلــوورا در روســتاي محــي آبــاد رفســنجان 
بــا حضــور امــام جمعــه رفســنجان و جمعــي از مســوولين 

شهرســتان بــه زميــن زده شــد.
ــا  ــار  و  ب ــه مســاحت يــک هکت ــن مزرعــه در زمينــي ب اي
همــکاري ســتاد اقتصــاد مقاومتــي مجتمع مس سرچشــمه  

احــداث مــي شــود.
در ايــن مزرعــه در فــاز اول 6 هــزار مترمربــع و بــا ســرمايه 
350 ميليــون تومــان زيــر کشــت آلــوورا خواهــد رفــت  و 
5  نفــر بــه طــور مســتقيم و 5 نفــر غيــر مســتقيم مشــغول 

بــه کار خواهنــد شــد.
تمــام خريدهــاي صنعتــي مجتمــع مس سرچشــمه 

از رفســنجان انجــام مي شــود
ــت: در راســتاي اســتفاده   »احمــد انارکــي محمــدي« گف
ــتان  ــادي شهرس ــت اقتص ــه و تقوي ــاي منطق از ظرفيت ه
ــه از ســال گذشــته  ــاي صورت گرفت ــا تالش ه رفســنجان ب
ــمه از  ــس سرچش ــع م ــي مجتم ــاي صنعت ــام خريده تم
رفســنجان انجــام مي شــود و ايــن کار ارزنــده اي اســت کــه 

انجــام شــده اســت.
  »احمــد انارکــي محمــدي« نماينــده مــردم رفســنجان و 
ــا اعــالم ايــن خبــر در  ــار در مجلــس شــوراي اســالمي ب ان
ــار  ــنجان اظه ــن رفس ــم 22 بهم ــان مراس ــع راهپيماي جم
داشــت: مجتمــع مــس سرچشــمه هــزاران ميليــارد تومــان 
در ســال خريــد دارد کــه کمتــر از يــک ميليــارد تومــان در 
ســال از رفســنجان خريــد انجــام مي شــد ولــي امــروز بــه 
برکــت تقاضــاي مــردم و توليدکننــدگان و همراهــي مــردم، 
مــس از ســال گذشــته مايحتاجــش را از داخــل شهرســتان 

ــد. ــن مي کن رفســنجان تأمي
بازديــد وزيــر صنعــت ، معــدن و تجــارت از کارخانه 

اســيد مجتمــع مس سرچشــمه 
دکتــر رحمانــي وزيــر صنعــت ، معــدن و تجــارت بــه همراه 
ــادن مجلــس  ــع و مع جمعــي از اعضــاي کميســيون صناي
ــل  ــي اســدي راد مديرعام ــدس بن شــوراي اســالمي ، مهن
ــي  ــره شــرکت مل ــات مدي و مهنــدس محمــدي عضــو هي
ــردم  ــده م ــدي نماين ــي محم ــران و انارک ــس اي ــع م صناي
رفســنجان در مجلــس شــوراي اســالمي از کارخانــه اســيد 

ــد.  ــد کردن مجتمــع مــس سرچشــمه بازدي
ــن  ــدازي اي ــد راه ان ــد رون ــن بازدي ــي در اي ــر رحمان دکت
ــا راه  ــت: انشــااهلل ب ــرد و گف ــي ک ــت ارزياب ــه را مثب کارخان
انــدازي ايــن کارخانــه ، مــس بــه يــک صنعــت ســبز تبديل 

ــد شــد.  خواه

) اسفند ماه 97 (
ــش  ــده از جوش ــت اي ــمينار مديري ــزاري س برگ

ــار ــتان ان ــل در شهرس ــا عم ــري ت فک
ــا  ــا عمــل ب ــده از جوشــش فکــري ت ــت اي ســمينار مديري
حضــور جمعــي صنعتگــران  در تــاالر شــهر شهرســتان انــار 

برگــزار شــد. 
در ايــن ســمينار کــه بــا همــکاري امــور آمــوزش و ســتاد 
اقتصــاد مقاومتــي مجتمــع مــس سرچشــمه برگــزار شــد،  
دکتــر رنجبــر کبوترخانــي پيرامــون مديريــت ايــده از 

ــد.  ــان کردن ــي را بي ــا عمــل نکات جوشــش فکــري ت
برگــزاري ســمينار مزيــت رقابتــي ســازمان هــا بــا 

محوريــت منابــع انســاني در رفســنجان 
ســمينار مزيــت رقابتــي ســازمان هــا بــا محوريــت منابــع 
انســاني بــا حضــور جمعــي از مديــران و کارشناســان 
ــه همــکاري  واحــد هــاي صنعتــي و ادارت شهرســتان و  ب
ــس  ــع م ــي مجتم ــاد مقاومت ــتاد اقتص ــوزش ، س ــور آم ام
سرچشــمه  در ســالن شــهيد هنــري دانشــگاه ولــي عصــر 

ــزار شــد. ــج( برگ )ع

عملكرد مجتمع مس سرچشمه
در حوزه توليد ، توسعه ، كارآفريني و اقتصاد مقاومتي در سال 1397

افتتاح پروژه افزايش ظرفيت نوار نقاله شماره 2 
مجتمع مس سرچشمه

برگزاري مراسم گراميداشت روز ايمني
 و آتش نشاني در مجتمع مس سرچشمه

رونمايي از چهار وب سايت و اپليکيشن در مرکز شتاب 
دهنده صنعتي و معدني مجتمع مس سرچشمه

نمايشگاه توانمنديها و نيازمنديهاي مس، ظرفيت بزرگ و 
موتور محرکه اي براي ايجاد اشتغال در حوزه صنعت است

عملکرد خوب مجتمع مس سرچشمه در حوزه 
پدافند غيرعامل

خريد اجناس با کيفيت را از صنعتگران رفسنجاني تضمين مي کنيم

عبور از توليد هدفگذاري شده معدن مس سرچشمه

برگزاري سمينار مهارت هاي کارآفريني و بررسي 
سرمايه گذاري در صنايع پايين دستي مس
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به قلم ناصر فرهادی 
)پاژ(

به نام خداوند جان و خرد 
از ازل ایل و تبارم همه عاشق به وطن 
تا ابد عاشق این ایل و تبارم چه کنم 

نوروز یکی از خاستگاه های ایران و زمین: 
با درود به خوانندگان محترم روزنامه وزین کرمان امروز. 
خوشحالم که بار دیگر با فرا رسیدن نوروز باستانی و البته 
بهتر است بگوییم شکوهمندترین روز باستانی که یکی از 
اوراق شناسنامه تاریخی ما ایرانیان است مطلبی را تقدیم 
در  شاد  روزهای  گفت  باید  و  نمایم  می  بزرگواران  شما 
برای خود دارای شرایط  فراوانند. هر روز سال  ما  تاریخ 
فرخنده ای می باشد. در ایران زمین روزی که غیرمیمون 
و نامبارک باشد وجود ندارد حتی روز سیزده فروردین که 
معروف به روز نحس می باشد خود دارای حکمت های 
زیادی هست که اگر به آن بپردازیم خواهیم دید نه تنها 
این روز نحس نیست بلکه خودش سراسر دارای پندها و 

شادمانی های فراوانی هست.
و اما تاریخچه نوروز در فرهنگ ایران: 

منشاء و زمان پیدایش نوروز به درستی مشخص نیست 
ولی آنچه مسلم است این است که این روز دارای تاریخچه 
ای بسیار کهن می باشد که قدمت آن به بیش از سه هزار 
سال و شاید هم بیشتر باز می گردد. نوروز یکی از قدیمی 
ترین آئین های ملی نه تنها در ایران بلکه در خیلی از 
زمین  ایران  کهن  متون  از  برخی  در  است.  نقاط جهان 
از جمله شاهنامه حکیم توانای توس ابوالقاسم فردوسی 
نامه حکیم عمر خیام  نوروز  و در  تاریخ طبری  یا در  و 

نیشابوری و ... کیومرث اولین انسان به عنوان پایه گذار 
هم  دیگر  روایتی  مورد  این  در  و  گردیده  معرفی  نوروز 
وجود دارد که جمشید شاه با لشکریانش در حال گذر از 
آذربایجان بوده که شب فرا می رسد او دستور می دهد در 
دشتی وسیع برایش تختی بگذارند تا در آنجا به استراحت 
بپردازند و در بامداد روز بعد تاج زرینش را بر سر نهاده 
این زمان خورشید  بر تخت طال جلوس می کند. در  و 
این  از  دنیا  و  تاباند  می  تاجش  بر  و  او  بر  را  خود  انوار 
حرکت منور می گردد این کار باعث به وجود آمدن شور 
و نشاطی در بین مردم می شود آنها به رقص و پایکوبی 
می پردازند و این روز را روز نو می نامند. در روایتی دیگر 
نوروز را به بابلیان نسبت داده اند و طبق این نوشتار برپایی 
نوروز به 538 سال قبل از میالد مسیح یعنی زمان حمله 
کوروش کبیر پادشاه نامدار ایران به بابل و آزادی اسرای 
یهودی باز می گردد و هم چنین در برخی از نوشته ها 
نوروز فرخنده را به زرتشت پیامبر بنیانگذار آئین زرتشت 
)در  ماه  فروردین  روز  اولین  نوروز  اما  و  اند  داده  نسبت 
روز شمار خورشیدی( می باشد و از آیین های کهن به 
جامانده در تاریخ باستانی ایران زمین است و تنها خاستگاه 
نوروز در ایران باستان می باشد که هنوز هم مردم مناطق 
مختلف ما و چندین کشور فارسی زبان مانند افغانستان- 
تاجیکستان - ازبکستان - آذربایجان آن را پاس می دارند 
و برخی از آداب و سنن نوروز در شاهنامه با اندکی تغییر 
یا به صورت کامل تغییر یافته است و برای ما به یادگار 
مانده ولی اکثر آداب و رسوم آن به همان سبک و سیاق 
هزاران سال قبل نیز اجرا می گردد. یکی از پژوهشگران 
دانشگاه فردوسی استاد گرانمایه دکتر قوام در خصوص 
ارتباط  نوروز  دارد؛  می  اظهار  شاهنامه  در  نوروز  تقدس 
جهان با ماورالطبیعه می باشد و جنبه معنویت داشته و 
دارد. وقتی نوروز فرا می رسد پادشاه کیخسرو لباس فاخر 
می پوشد و به نیایش پروردگار می پردازد و خود را در 
معنویت فرو می برد. بعد از آن در جام جهان نما )جام جم 

یادگار جمشید شاه( می نگرد و از اسارت بیژن این دالور 
جوان در چاه افراسیاب مطلع می گردد.

چو نوروز فرخ فراز آمدش 
بدان جام روشن نیاز آمدش 

و در ادامه می گوید نگاه کردن در جام پر از آب و آئینه 
دیوان  از  گرفتن  فال  یا  نامه  حافظ  و  قرآن  خواندن  و 
یافته  تغییر  نوعی صورت  تحویل  هنگام سال  در  حافظ 
از آئین باستانی ما بوده است. شادباش گفتن و پیام دادن 
پادشاهان آئینی است به جا مانده از دوران باستان و لباس 
فاخر پوشیدن نیز از زمان کیخسرو  به جا مانده است که 
هم اکنون نیز رعایت می شود. این استاد ادبیات فارسی 
مظهر  شاهنامه  در  نوروز  که  این  به  اعتقاد  با  دانشگاه 
شادابی و شادمانی است می گوید در مقدمه داستان بیژن 
و منیژه فردوسی از تیرگی شب و دل گرفتگی خودش یاد 
می کند و می گوید دوست و همدمی برای من جام شرابی 
آورده و آن شب تیره و تار را برایم مثل نوروز خوشایند 

کرده است و در جای دیگری فردوسی می فرماید:
چو خورشید تابان میان هوا 
نشسته بر او شاه فرمان روا 

جهان انجمن شد بر تخت او 
شگفتی فرو مانده از بخت او 
به جمشید بَر گوهر افشاندند
مر آن روز را روز نو خواندند 
سر سال نو هرمز فروردین 

بر آسوده از رنج روی زمین 
بزرگان به شادی بیاراستند 

می و جام و رامشگران خواستند 
چنین جشن فرخ از آن روزگار 

به جا ماند از آن خسروان یادگار 
و اما شعرای نامدار گذشته ما در مورد نوروز اشعار بسیار 
زیبایی را سروده اند که به طور خالصه به آنها اشاره ای 

خواهیم داشت.

خیام در مورد نوروز در نوروز نامه سروده: 
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است 

در صحن چمن روی دل افروز خوش است 
از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست 
خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است 

فرخی سروده 
ماه فروردین از گنج گهر یافت مگر 

که بیاراست همه روز زمین را به گهر 
روز نوروز است امروز و چو امروز گذشت 

کس بدین در نرسد تا نرسد سال دگر 
و سعدی بزرگ می فرماید: 

علم دولت نوروز به صحرا برخاست 
زحمت لشکر سرما ز سر ما برخاست 

بر عروسان چمن بست صبا هر گهری 
که به غواص ابر از دل دریا برخاست 
تا رباید گلهای قاقم برف از سر کوه 

بزک تابش خورشید به یغما برخاست
و در شعر دیگری گوید

برآمد باد صبح و بوی نوروز 
به کام دوستان و بخت پیروز 

مبارک بادت این سال و همه سال 
همایون بادت این نوروز و همه روز

مسعود سعد سلمان سروده 
رسید عید و من از روی خور دلبر دور 
چگونه باشم بی روی آن بهشتی حور 
رسید عید همایون شها به خدمت تو 

زباده پیش تو هدیه نشاط لهو و سرور 
به رسم عید شها باده ی مروق نوش 

به لحن بربط و چنگ و چغانه و طنبور
و عبدالرزاق می گوید: 

اینک اینک نوبهار آورد بیرون لشکری 
هر یکی چون نوعروسی در دگرگون زیوری 

گر تماشا می کنی برخیز کاندر باغ هست 
باد چون مشاطه ای و باغ چون لعبت گری

عرض لشکر می دهد نوروز و ابرش عارض است 
وزگل و نرگس مر او را چون ستاره لشکری 

و فرخی یزدی در ترجیع بندی سروده: 
ز باغ ای باغبان ما را همی بوی بهار آید 
کلید باغ ما را ده که فردامان به کار آید 

کلید باغ را فردا هزاران خواستار آید 
تو لختی صبر کن چندان که چون قمری بر چنار آید 

چو اندر باغ تو بلبل به دیدار بهار آید 
تو را هم مال ناخوانده به روزی صد هزار آید 

و حافظ بزرگ گوید: 
ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی 

از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی 
به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی 
به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی 

نظامی گنجوی سروده: 
بهاری داری از دی برخود امروز 
که هر فصلی نخواهد بود نوروز 

گلی کو را نبوید آدمی زاد 
چو هنگام خزان آیاد برد باد 

منوچهری گوید: 
آمد نوروز ماه با گل سوری به هم 

بادی سوری بگیر بر گل سوری بچم 
و مولوی سروده :

اندر دل من مهادل افروز تویی
یاران هستند و لیک دل سوز تویی
شادند جهانیان به نوروز و به عید 

عید من و نوروز من امروز تویی
و استاد بهار فرمود: 

رسید موکب نوروز و چشم فتنه غنود 
درود باد بر این موکب خجسته درود 
به هر که در نگری شادیی پزد در دل 

به هر کجا گذری اندهی کند بدرود 
و باالخره استاد شهریار گوید: 

ای وطن آمده بودم به سالم نوروز 
مگرم کوکب اقبال تو تابد پیروز 

دگرای مادرغمدیده بخون زیور کن 

جشن نوروز بهل شیون شهریور کن 
و اما به طوریکه گفته شد روز سیزدهم فروردین ماه، تیر 
روز نام دارد متعلق به فرشته امشاسپبندار )ایزد مقدس( 
و بزرگواری در آئین زرتشت است که در متون پهلوی و 
در اوستا تیشتر نام دارد و جشن بزرگ تیرروز از تیرماه 
که جشن تیرگان است به نام او می باشد. فروردین تیرماه 
نیز که هنگام جشن و سرور و شادمانی و زمان فرود آمدن 
فروهرها می باشد در میان ایرانیان باستان بسیار گرامی 
بوده و پس از دوازده روز جشن که یادآور دوازده ماه سال 
است روز سیزدهم را پایان رسمی دوره نوروز می دانستند 
و با رفتن به کنار جویبارها و باغ و صحرا و شادی کردن 

در واقع جشن نوروز را به پایان می رساندند.
بزرگترین  بر  امروزی ها حسن ختامی هست  قول  به  و 

جشن سال.
و  اندیشمندان  همت  با  نوروز  هست  یادآوری  به  الزم 
و  ملل  سازمان  با  آنها  فراوان  مکاتبات  با  و  پژوهشگران 
درخواست نمودن اینکه نوروز ثبت جهانی شود سرانجام 
در نشست چهارم اسفندماه سال 1388 )23 فوریه سال 
2010 میالدی( برابر با 23 مارس نوروز را به عنوان روز 
جهانی و عید نوروز را با ریشه ایرانی به رسمیت شناختند 
و آن را در تقویم خود جای دادند و در متن تصویبنامه 
عنوان شده در مجمع عمومی سازمان ملل نوروز جشنی 
با ریشه ایرانی و قدمتی بیش از سه هزار سال شناخته 
نقاط  اکثر  در  نفر  میلیون  از 300  بیش  امروز  که  شده 
جهان آن را جشن می گیرند و قبل از آن هم سازمان 
ملل در تاریخ 8 مهرماه سال 1388 خورشیدی نوروز را 
به عنوان میراث  توسط سازمان علمی فرهنگی یونسکو 
فرهنگی غیرملموس جهانی به ثبت رسانده بود و در هفتم 
فروردین سال 1389 نخستین دوره جشن جهانی نوروز 
درتهران برگزار و شهر تهران به عنوان دبیرخانه نوروز به 

رسمیت شناخته شد.
باستانی  این خجسته عید  پایان الزم می دانم که  و در 
قوم آریایی را که در همه جهان پیشتاز تمدن و مدنیت بر 
سایر اقوام در جهان بوده اند را به برادران و خواهران کشور 
عزیزم تبریک گفته و آرزوی سالی خوش، با برکت و عاری 

از کمبودها و نداشته ها را برایشان بنمایم.
پیروز باشید.

تا ابد عاشق این ایل و تبارم 
دوشنبه 27 اسفندماه 11/1397 رجب 1440/ 18 مارس 2019/سال بیست و چهارم شماره 2974نه عیدانه 

وزارت جهاد کشاورزی     سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان کرمان در اجرای صدر ماده 2 
قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب 71/7/12 
وتبصره یک آئین نامه اجرائی مصوب 71/12/16 هیئت وزیران و براســاس 
تفویض اختیار شماره 704/100/90 مورخ 72/2/27 سازمان جنگلها ، مراتع و 

آبخیزداری محدوده رقبات حوزه استحفاظی خود را به شرح ذیل :

به اســتثنای مســتثنیات قانونی تبصره 3 ) هرپالک( موضوع ماده 2 قانون ملی شــدن جنگلها و مراتع کشــور که بوسیله روسای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانهای مربوطه و کارشناسان ذیصالح بازدید و مشخصات هر رقبه در متن آگهی قید گردیده و سوابق مربوطه در ادارات منابع طبیعی و 
آبخیزداری شهرســتان های ذیربط و یا اداره کل موجود می باشــد ، جزء منابع ملی شــده ماده 1 قانون ملی شــدن جنگلها و مراتع تشخیص و مراتب به اطالع عموم رسانیده می شود تا چنانچه به تشخیص منابع ملی شده هر رقبه معترض می باشند از تاریخ انتشار این آگهی در روزنامه های کثیراالنتشار 
و محلی و حداکثر به مدت شــش ماه اعتراض خود را کتبا به همراه مدارک و مســتندات قانونی طی دادخواســت به هیئتهای تعیین تکلیف اراضی اختالفی ) کمیســیون ماده واحده ( مستقر در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانهای محل وقوع ملک ارائه تا مورد رسیدگی قرار گیرد.. بدیهی است 

در صورت عدم وصول اعتراض در فرجه قانونی تعیین شده این اداره کل نسبت به اخذ سند مالکیت منابع ملی شده مورد تشخیص اقدام خواهد نمود. 418436                                                       مهدی رجبی زاده - مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

مساحت به مترمربعحدود اربعهشهرستانمشخصات ثبتینام رقبهشماره

 پالک
فرعی

 بخشپالک اصلی
ثبتی

 مساحتمغربجنوبمشرقشمال
مستثنیات

 مساحت
منابع ملی

مساحت کل

مزرعه آب باد 1
پدری

 محدوداست به مزرعه باغ زالبافت1641-
پالک15-اصلی بخش41

محدود است به مزرعه نقی پالک13-
اصلی  بخش41

 محدوداست به مزرعه خدادادی وآباد
 سیوندی پالکهای 17و18-اصلی

بخش41

 محدود است به اراضی
 ملی پالک60-اصلی

بخش41جنگل فرامرزی

258000602341860341

 محدوداست به اراضی ملی ششدانگبافت140متعددمزرعه اغر کوئیه2
 مرتع تل علی صالح پالک427-اصلی

 محدوداست به اراضی ملی ششدانگ مرتع 
 تل علی صالح پالک427-اصلی ومزرعه

کندر ماه پری پالک19فرعی از 19-اصلی

 محدود است به اراضی مزرعه
گروندشت پالک19-اصلی

 محدود است به اراضی ملی ششدانگ
مرتع تل علی صالح پالک427-اصلی

145000485000630000

 محدود است به اراضی مزرعه بیدبافت24440-چنار توران3
کردوئیه)ناصر آباد(پالک245-اصلی

 محدود است به اراضی مزارع هنکوئیه
وآدرنجان پالکهای243-242-اصلی

 محدود است به اراضی مزرعه
شیروئیه پالک241-اصلی

 محدود است به اراضی مزرعه
زردشت پالک245-اصلی

178000026900004470000

 محدود است به رودخانه خبر واراضیمحدود است به رودخانه خبربافت2341-مزرعه فخرآباد4
باغ پیشگاه پالک3-اصلی

 محدوداست به اتالل واراضیمحدود است به اتالل ومنابع ملی
جاروب پالک20-اصلی

106250011675002230000

 محدود است به جدول مزرعه مذکوربافت23940-مزرعه گنوئیه5
ورودخانه زردشت از میله 1تا میله2

 محدود است به رودخانه زردشت
از میله 2تا میله3

 محدود است به جدول آب واتالل از
میله3تا میله5

 محدود است به جدول واراضی ارکان
پالک240-اصلی از میله5تا میله7

72000218000290000

 آباد6
قهرمانی،قنبری-

نقی

 محدود است به مزارع تل گوشک-علیبافت13-12-1141-
نقی-باغ زال پالکهای15-14-10-

اصلی بخش41

 محدود است به مزرعه حیدر خانی
پالک6-اصلی بخش41

محدود است به مزارع فخرآباد،جارو
ب،آبادخدادادپالکهای18-20-23-

اصلی بخش41

 محدود است به مزرعه
 آباد پدری پالک16-اصلی

بخش41

447500-447500

 محدود است به اراضی مزارع تقیبافت1841-مزرعه خدادادی7
وپدری پالکهای13و16-اصلی بخش41

 محدود است به اراضی مزرعه آباد
قهرمانی پالک12-اصلی بخش41

 محدود است به اراضی دیخوئیه
پالک19-اصلی بخش41

 محدود است به اراضی آباد سیوندی
 ورود پهن پالکهای17-24-اصلی

بخش41

55000011600001710000

 مزرعه آب باد8
سیوندی

 محدود است به اراضی پالک16-اصلیبافت1741-
 بخش 41واراضی ملی پالک60-اصلی

بخش41

محدود است به اراضی پالک18-
 اصلی بخش 41بنام مزرعه

خدادادی

محدود است به اراضی پالک18-
 اصلی بخش41بنام مزرعه خدادادی

ورودخانه خبر

 محدود است به اراضی ملی
ومزرعه رود پهن پالک24-

اصلی بخش41

2125009575001170000

مزارع حاجی آباد-9
بهجرد وصالح آباد

 محدود است به جدول بحر انجیرواراضیبافت1194-1191-119040-
باقر آباد پالک999-اصلی بخش40

محدود است به اراضی سفته-
سنگوئیه ورودخانه بافت

 محدود است به اراضی قناتمحدود است به اراضی گریغان
سرخ-تقی آباد وگرگیشان

20250003470002372000

 محدود است به اراضی ملی مزرعه بیدبافت29940-مزرعه باغ مال10
شیرین پالک292-اصلی بخش40

 محدود است به اتالل واراضی
 ملی مزرعه بنه پالک293-اصلی

بخش40

 محدود است به اراضی ملی مزرعه
 باغ حسن پالک 296-اصلی

بخش40

 محدود است به اراضی ملی
مزرعه سنگ کرپالک303-

اصلی بخش40

20000670000690000

محدود است به اراضی ملی پالک448-بافت25640-مزرعه بید لنگ11
اصلی بخش40مرتع شرقی بنه آباد

 محدود است به اراضی ملی
 پالک255-اصلی بخش40مزرعه

بنه آباد

 محدوداست به اراضی ملی
 پالک445-اصلی بخش40مرتع

هشون

 محدود است به اراضی ملی
 پالک448-اصلی بخش40مرتع

شرقی بنه آباد

1500001202000012170000

 اراضی واسط،مهدی12
 آباد،سعیدآباد،حسن

آباد،کریم آباد

 کلیه
فرعیات

-8445-8444-7953
-8502-8447-8476

8534-8503

 به اراضی ملی فیض آباد واراضی فتحکرمان13
آباد شور واراضی عباس آباد علیاء

 به اراضی مستثنیات فیض آباد
واراضی اسماعیل آباد

 به اراضی ملی دامنه پالک خیرآباد
 واراضی باقیمانده ده ایرج واراضی ده

گبروئیه پالک8475-اصلی

 به اراضی ملی خسرو آباد باال
 واراضی مستثنیات خسرو

آباد پایین

91109275105489621475

اراضی برفوئیه-13
 دهنو-فتح

 آباد-قنات البشروده
قاضی سربنان

 کلیه
فرعیات

 به اراضی ملی پالک459-اصلیبه اراضی احمدی سربنانزرند195-194-187-18615
 بخش15بنام آبکندروآب ریگو

سربنان

 به اراضی ملی پالک پالک1-اصلی
بخش15بنام سرکوه

 به اراضی ملی پالک 1-اصلی
بخش 15بنام سرکوه

79993810010001800938

اراضی باقیمانده ده 14
رئیس حد فاصل 
محدوده شهر 
اناروگلدشت2

 قسمتی از-
پالکهای7363لغایت7521

 اراضی دارای سابقه اجرای مقرراتانار11
 ماده12قانون زمین شهری ومحدوده

جدید شهر انار

 اراضی گلدشت2موضوع
 رای کمیسیون ماده واحده

شماره96/4/19-5

محدوده جدید شهر انار وحریم جاده 
آسفالته انار- رفسنجان

اراضی دارای سابقه اجرای 
ماده12قانون زمین شهری

40884207287248171

 اراضی باقیمانده ده15
 رئیس حد فاصل گلدشت

2 تا اسحاق آباد

 قسمتی از پالکهای7363لغایت-
7521

 اراضی مستثنیات ده رئیس موضوع برگانار11
تشخیص 69/3/19-497

 اراضی مستثنیات اسحاق آباد
 وقسمتی از عزت آباد موضوع برگ

تشخیص 69/5/8-588

 اراضی گلدشت یک موضوع برگ
تشخیص 92/2/30-5081

 اراضی گلدشت 2موضوع رای
 کمیسیون ماده واحده اراضی
اختالفی شماره96/4/19-5

136063-136063

 اراضی شریف16
 آبادخواجه،فتح آباد،نصرت

آباد،وباقیمانده هنو

 اراضی دهنو ،خالق آباد،قربان آباداراضی عباس آباد واراضی بشر آبادانار736111-7579-7578وباقیمانده7806-
وتوکل آباد

اراضی بشرآباد ومحمد آباد اراضی محمد آباد خواجه
خواجه

32431518953184138469

 عباس آباد وقسمتی از17
سعید آباد وراس التحت

 7810لغایت8074و قسمتی از-
 10882لغایت یک فرعی از 10995و
قسمتی از از 10429لغایت10880

 اراضی مستثنیات احمد آبادموضوع برگ تشخیصانار11
 5088-94/10/26واراضی مستثنیات اکبرآباد برگ

تشخیص 6121-89/6/25واراضی مستثنیات تراب آباد

 اراضی مستثنیات دهنو موضوع برگ
 تشخیص6250-69/12/7واراضی
فاقد سابقه اجرای مقررات ماده2

 اراضی مستثنیات بشر آباد موضوع برگ
تشخیص شماره90/3/2-6122

 خط محدوده قدیم شهر انار واراضی
 دارای سابقه اجرای مقررات ماده12

قانون زمین شهری

19066413304432237084

 اراضی مستثنیات علی آباد حسن موضوع برگانار677011لغایت6846-صادق آباد18
تشخیص 92/2/29-5080

 اراضی مستثنیات اسد آباد مهدوی موضوع
برگ تشخیص شماره94/3/23-5012

 اراضی مستثنیات محمدآباد خواجهاراضی مستثنیات مزرعه داوود آباد
موضوع برگ تشخیص 5084

550167-550167

 اراضی شرق قراء باقرآباد وفدک برگانار696111-اراضی باقر آباد19
 تشخیص 608-71/1/8واراضی فدک برگ

تشخیص88/2/12-5057

اراضی توکل آباد برگ تشخیص 5082-
92/3/2

 اراضی توکل آباد برگ تشخیص
92/3/2-5082

اراضی قربان آباد برگ 
تشخیص 69/12/8-627

330909-330909

 باقیمانده حسین20
آبادامین وشریف آباد

 قسمتی از پالکهای6683 لغایت6739-
و6518لغایت6681

 اراضی حسین آبادامین برگ تشخیصانار11
70/3/9-639

 اراضی شریف آباد برگ تشخیص
91/10/10-5078

 اراضی محمد آبادامین)کهنه(برگ
تشخیص 70/3/9-638

 اراضی عزت آباد برگ تشخیص
91/9/18-5083

475930-475930
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با یاد خدای یکتا 
سالهاست که همگان در مورد نوروز و پیدایشش قلم فرسایی کرده اند. 
ایرانی ها که می گویند نوروز صد در صد یک جشن ایرانی است و دیگر 
فارسی زبانهای پراکنده دردنیا هم معتقدند که نوروز، جشنی است متعلق 
به فارس ها. خالصه از چگونگی پیدایش گفته اند تا رسم و رسوم متفاوت 
آن. بارها و بارها هم آن را به عنوان یک آئین که دارای آدابی خاص هست 
نوروز  درباره  امسال  شده  تکلیف  من  به  که  اینک  اما  اند  کرده  معرفی 
مطلب بنویسم سعی دارم به حول و قوه الهی جوردیگری برخورد کرده 
و در نوشته خودم سعی وافر دارم که در چند اپیزود متفاوت حرف بزنم 
و نقطه اتصال آنها هم این شعر مشهور که سالها و حداقل از صد سال 
گذشته تا به حال آن هم نزدیکی های نوروز که می خواهد سر و کله بهار 
پیدا شود سینه به سینه خوانده و زمزمه می شود و آن شعر هم این است؛

شب عید است یار از من چغندر پخته می خواهد 
گمانش می رسد من گنج قارون زیر سر دارم 

و بسیار هم اصرار دارم بدانم که این شعر همین یک بیت است یا که 
چند بیت دیگر هم دارد اما تا آنجا که من حداقل در این 60 سال گذشته 
همیشه نزدیکی های عید زمزمه و خواندن آن را توسط مردم شنیده ام 
تنها همین یک بیت را می خوانند البته گاهی هم کلماتی متفاوت خوانده 
می شود مثال در یک جا به همین شکل باال گفته شده و اما در جایی 
گفته شده است شب عید است که یار از من چغندر پخته می خواهد و 
یا جایی از زبان مرحوم استاد مرتضی احمدی، هنرمند محبوب و مردمی 
ما که روحش شاد گفته شده شب جمعه است و یار از من چغندر پخته 
قارون زیر سر دارم  می خواهد. پدرسوخته گمونش می رسد من گنج 
که بنده هم یک اپیزود و یا یک بخش را به گفتگو و شعرخوانی ایشان 

پرداخته ام.
وقت  هر  سالگی   16  -15 حوش  و  حول  یعنی  نوجوانی  در  بود  سالها 
شعر باال را می شنیدم آن را زمزمه می کردم و مدت های زیادی ذهنم 
مشغول و درگیر معنی و مفهوم و منظور آن بود و مرتب به خود می گفتم 
به دست  برای  است که طرف  پخته چقدر  اعتبار چغندر  و  ارزش  مگر 
آوردن آن به دنبال معادل یک گنج قارون بوده است؟ که سرانجام در آن 
سالها هر چه فکر می کردم عقلم قد نمی داد و نمی فهمیدم که منظور 

گوینده اش کنایه از چی است؟
و گاهی می اندیشیدم شاید منظورش از با ارزش بودن آن مواد خوراکی 
ای می باشد یا خواص بسیار زیاد و یا اینکه حقیقتا چغندر پخته اینقدر 
توانایی  که  چیز  بی  و  پول  بی  اینقدر  هم  بیچاره  خریدار  و  بود  گران 
خریدش را نداشت. خالصه حول محور این مساله مدتها ذهنم مشغول 
بود و درگیر. آخرشم رمز و راز این بیت شعر را متوجه نمی شدم، تا اینکه 
سالها گذشت من هم بزرگتر شدم و یادم است حتی چندین بار هم فیلم 
گنج قارون را به بهانه احتماال فهم این شعر مشاهده کردم. آن هم در 
دوران جوانی ام بازم دیدن فیلم هم کمکی به من نکرد و اسرار خفته در 
این دو مصرع را پیدا نمی کردم و بارها با خود می گفتم نکند ناتوانی 
در خرید چغندر حقیقتا از نداری صرف خریدار است که موفق به خرید 
نمی شود؟ و یا هر دلیل دیگری .. خالصه آنقدر به این موضوع فکر کردم 
تا اینکه باالخره از فکر کردن پیرامون این مقوله خسته و بیزار شدم و 
موقتا رهایش کردم. یادم می آید که ما برو بچه های آن جا که تعدادمان 
ماشااهلل کم هم نبود اوال پنج خانه بودیم و ثانیا در یک بن بست رنگ و 
رو رفته آن هم در یک محله بسیار قدیمی کرمان زندگی می کردیم، و 
وقتی روزهای تعطیل پسران محله تو کوچه جمع می شدند بگی نگی 
تعدادشان حداقل 12-13 نفر می شد که بزرگترین شان 18 ساله بود و 
کوچک ترین آنها هم 7- 8 ساله و جالب اینجاست وقتی هم به کوچه می 
آمدند تقریبا هر کدام به دالئلی با هم قهر بودند و نحوه جمع شدنشان 
هم توی کوچه به گونه ای بود که انگار اعالم کرده بودند تجمع بیش 
از سه نفر ممنوع می باشد و لذا ما بزرگترها اول باید بکش واکش می 
کردیم تا قهر کرده ها را می رساندیم به آشتی کنان و اصرار هم داشتیم 
در این یکی دو روز مونده به عید نوروز آشتی کرده باشند و دیگر قهر 
بینشان نباشد و بنا به گفته بزرگترها اصال شگون نداشت که آدم ها قبل 

از ایام عید با هم قهر باشند.
اتفاقا آن روز هم هنوز آفتاب لب بوم بود که صدای در زدن جالل دوستم 
را شنیدم و خواستم فوری به کوچه بروم اما هنوز به درب خانه نرسیده 
بودم که صدای مادرم بلند شد و گفت آهای خودت نمی کشی، الاقل 
جالل را بیار تو که چند تا دول )سطل( آب از چاه بکشه تا شاید حوض 

نصفه بشه... شب عید زشته حوض بی آب باشه.
آخه می دانید قصه ای که دارم برایتان می نویسم تقریبا مال 70-60 
سال پیشه و آن هم در ایام عید است و لذا لوله کشی آب هنوز به همه 
خانه ها نیامده و وصل نشده بود و هر خانه ای برای خودش چاه آب و 
چرخ چوب مخصوصی داشت که هر خانوار ساکن برای مصرف می بایست 
خودش از چاه آب بکشد و لذا این بیچاره جالل رفیق ما هم سعی می 
کرد هر وقت که با من کاری داشت یا تو مدرسه می بایست همدیگر را 
می دیدیم و یا اینکه همانجا قرار می گذاشتیم. مثال اگر در طول روز با 
هم کار داشتیم قرارمان باشد ساعت 3 تا 4 جلوی نانوایی حاج احمد که 
آنجا همدیگر را ببینیم در غیر این صورت اگر جالل دستگیره خانه ما را 
می زد و کار خیلی واجبی بامن داشت مادر به هر بهانه ای که می شد 
جالل بی زبون را صدا می زد و بعدشم می گفت مادر جالل دربازه بیا 
تو چرا غریبی می کنی! مصیب هم االن می آد، رفته چند تا نون بخره 

منتهی از در باالیی رفته.
خانه ما دو کله بود یک درش از کوچه باز و بسته می شد و یک درش 
هم از پشت تکیه و منتهی می شد به بازار و بیچاره جالل هم همین که 
وارد خانه ما می شد وظیفه خودش را می دانست. اول می گفت سالم 
بعدش یک راست می رفت پشت چرخ چاه و شروع می کرد به کشیدن 
آب و مادرما هم فوری یک چای می ریخت و می رفت کنارش که خوب 
جالل بیچاره میخکوب میخکوب بشه و بعد سر حرف را با جالل باز می 
کرد و می گفت خیلی نمی خواد 50 تا دول بکشی حوض پر می شه تا 
اونوقت هم مصیب پیداش می شه و بعد ادامه می داد خوب بگو ببینم 
اینکه  حاال امشب ساعت چند سال می گرده؟ جالل بیچاره هم ضمن 
توی دلش به خاطر آمدن دنبال من خودش را لعنت می کرد اما بگی 
نگی جواب مادر ما را هم می داد و گفت واال درست نمی دانم می گن 

ساعت 10/5 فردا قبل از ظهر سال تحویل می شه. البته جمله تحویل می 
شه هنوز داره از دهن جالل بیچاره خارج می شود که مادر من مجالش 
نمی ده و بالفاصله می پرسه بگو ببینم مادرت چکار کرده قوه توهاشو 
کوفته یا نه؟ یا برده آسیاب، خریداش چی؟ خریداشو کرده. لباس برای 
شما خریده؟ بیچاره مادرت شما هم یکی دو تا که نیستین ماشااهلل هزار 
ماشااهلل 6 تا برادرین و 2 تا هم خواهر. جالل بیچاره می گفت باور کن 
مصیب مادرت مجال نمی داد اولین سوالش را من جواب بدم همینطور 

مسلسل وار سوال طرح می کرد.
پوشیده  نو  لباس  بچه های کوچه هم  برو  و  راه رسید  از  فردا  سرانجام 
)یعنی همگی کت و شلوار عیدشان را با پیراهنی سفید بر تن داشتند( و 
همگی 10 صبح ردیف شده بودند توی کوچه. من و جالل هم با یکی دو 
تا از بزرگترها لباس پوشیدیم و وارد کوچه شدیم و شروع کردیم یکدیگر 
را بوسیدن و تبریک گفتن و عکس گرفتن. خالصه مطلب عزیزان پیدا 
بود که مادران بچه ها برای هر کدام از بچه هاشان یک قوطی متوسط 
وازلین هم خریده بودند و به بچه ها سفارش کرده بودند که حتما دست 

و صورتشان را چرب کنند.
عزیزان جایتان خیلی خالی بود که می دیدید صورت های آفتاب سوخته 
بچه ها را که در مجاورت مالش با وازلین اوال چه بوئی می داد ثانیا صورت 
هاشان چه پوستی انداخته بود ... واقعا تماشایی بود. در همین اثنا ناگهان 
دیدیم دخترها هم لباس پوشیده به کوچه آمدند و ضمن تبریک گفتن 
به آقایان اعالم کردند اگر دیدارتان تمام شده مادرهایتان گفتند بیایید 
منزل که دور سفره هفت سین بنشینیم خوب نیست هنگام سال تحویل 
خارج از خانه باشید، سپس دختران پس از خبررسانی همگی برگشتند 
توی خانه هاشان لذا کوچک ترها هم به دنبال دختران هر کدام رفتند و 
توی کوچه فقط ماندیم ما چهار نفر یعنی بزرگترها که مشتمل می شدند 
بر مصیب - جالل - رستم و کاووس که از ما سه نفر بزرگتر بود و ما هم 
طبق معمول هر سال قرار گذاشتیم که ساعت 3 بعد از ظهر برویم به 
دیدن پدربزرگ جالل که نابینا بود و تقریبا دست به عیدی دادنشم بد 
نبود، و از طرفی چون می دانستیم خانه او 10 کیلومتری کرمان است و 
کسی هم بعد از ظهر به دیدارش نمی رود و همگی برنامه می ریختند 
که پایان هفته با جیپ استیشن دایی نعمت دست جمعی بروند به دیدن 

پدربزرگ.
پس تصمیم گرفتیم که دید و بازدیدهای راه دور را هر کدام با دوچرخه 
هایمان برویم و همانطور هم که گفتم همه به این فکر بودند که پدربزرگ 

جالل دست به عیدی دادنش هم بهتر از بقیه بود.
به  افتادند  راه  قراری که داشتند سر ساعت مقرر  باالخره بچه ها طبق 
سمت منزل پدربزرگ. در بین راه که می رفتند با خود گفتند سر راه می 
رویم دنبال کاووس و چهارنفری عازم محله تلک تلکو می شویم. منزل 
پدربزرگ چسبیده بود به یک باغی که در آن باغ هم موتور آبی بود که 
وقتی روشنش می کردند آهنگ صدایش بود تلک تلک تلک تلک و تا 
هنگامی که موتور روشن بود مرتب این صدا را می داد لذا به آن محله 
و اطراف آن می گفتند محله تلک تلکو. سرانجام سه رفیق همینطور که 
رکاب می زدند و پیش می رفتند به هن هن افتاده بودند اما به خاطر 
عیدی گرفتن تحمل می کردند. در همین حین رستم که از همه بچه تر 
بود رو کرد به آن دو تای دیگه و گفت باالخره یک سال صبر کردم تا روز 
انتقام که امروز باشد سر برسد. مصیب گفت مثال رستم می خوای چکار 
کنی؟ رستم نگاه معنی داری به جالل کرد و آنگاه گفت: باالخره جالل 
خان امروز می بینی چه به روز پدربزرگ می دم که مصیب پرسید مگه 
چطور شده؟ و جالل هم پاسخ داد مگر یادت رفته که پارسال پدربزرگم 
عیدی رستم را کم داده بود و رستم هم وقتی از خانه پدربزرگ آمدیم 
بینی  پدربزرگ جان حاال می  باشه  و گفت  نشون کشید  و  بیرون خط 
سال دیگه چه بالیی به سرت میارم. جالل هم رو کرد به رستم و گفت 
می خوای چکارش بکنی؟ رستم هم جواب داد تحمل داشته باش چیزی 
نمانده من یکسال صبر کردم که امروز برسه تو هم یک ساعت صبر کن تا 
وارد خونه پدرجونت بشیم و همینطور که رستم و جالل مشغول اختالط 
بودند ناگهان مصیب گفت چی  شما دو تا گرم حرف شدین؟ مگر نمی 
او  از کوچه  ما که  بریم دنبال کاووس؟ یکی می گوید چرا ولی  خواین 
رد شدیم، که رستم گفت خب اشکالی ندارد شما همین جا استراحت 
کنید من دنبالش می روم و میارمش. آنها هم گفتند باشه خدا خیرتم 
منتظرتان  درخت  زیر  همین  ما  زدیم،  رکاب  بس  از  افتادیم  پا  از  بده 
هستیم و رستم رفت و چیزی نگذشت که تنها برگشت، بچه ها گفتن 
پس کوکاووس؟ رستم هم جوابشان داد آقاخونه نبودن خواهرشان گفتند 

نیستن.
 

بچه ها از جمله جالل ، مصیب و رستم که چرخ به دست در حال آمدن 
به خانه پدربزرگ بودند ضمن گفتگوی با یکدیگر می گفتند، پدربزرگ 
از روی  است که  بوده  ای  به گونه  دادنش  االیام طریقه عیدی  قدیم  از 
سن به بچه ها عیدی می داد و می دهد. در اینجا جالل نوه پدربزرگ 
اضافه می کند مگر پارسال عید یادتان نیست وقتی مثل امروز به دیدن 
او آمدیم چگونه عیدی می داد که رستم جوابش می دهد چرا من دقیقا 
یادم است به کاووس که از همه بزرگتر بود 20 ریال داد بعدش به تو 
جالل 15 ریال و به مصیب 10 ریال و به من هم که از همه کوچک تر 
بودم 5 ریال داد در حالیکه من می گویم اتفاقا بهتر است که پدربزرگ 
عیدی دادنش را برعکس می کرد چون عیدی بیشتر به بچه تر ها می 

چسبد تا بزرگترها ...
مصیب نیز به رستم می گوید مثال به کاووس که از همه ما بزرگتر است 
پاسخ می دهد اصال هم  نیست،  که رستم  نه؟ خنده دار  بدهد  ریال   5
خنده دار نیست بلکه چندش آورم هست که بزرگان هم دست دراز کنند 
و عیدی بخواهند و جالل پاسخ می دهد اتفاقا منم با حرف رستم موافقم 
اما نباید فراموش کنیم که عیدی دادن و عیدی گرفتن یک سنت است 
و اساسا این سنت موجب می شود میل به دیدار و دید و بازدید را در 
ایام نوروز تقویت کند و موجبات خوشحالی بیشتری را هم فراهم کند و 
اساسا عیدی گرفتن موجب می شود که بچه ها خانواده ها را وادار به رفت 
و آمد و دیدار همدیگر کنند و اگر کسانی هم که قهرند آشتی نمایند. 
مصیب نیز ضمن اینکه می گوید خوب بچه ها دیگر رسیدیم به منزل 
پدر بزرگ و درب هم باز است اما اجازه دهید که من هم قبل از ورود به 
خانه پدربزرگ این را بگویم، اما بهتر است حاال که بزرگترها طبق سنت 
دیرینه نوروز خودشان را موظف به دادن عیدی می دانند یا عیدی ندهند  
به  دارند  کار  این  به  تمایل  اگر  هم  یا  و  نیست؟  طلبکارشان  که  کسی 
همه یکسان بدهند و باعث حسادت بچه ها به یکدیگر نشوند و در ادامه 
صحبت مصیب جالل جلو می افتد و یکی یکی وارد خانه پدربزرگ می 
شوند، چرخهایشان را روی دیوار در یک ردیف تکیه می دهند آنگاه وارد 
اتاق پدربزرگ می شوند و جلو رفته ضمن سالم کردن دست پدربزرگ 

معمول  طبق  هم  پدربزرگ  نشینند،  می  او  روی  روبه  و  بوسند  می  را 
همه ساله بر تشک مخصوص خود نشسته و جلویش بر روی یک کرسی 
شیرینی و میوه گذاشته شده است، پدربزرگ احوال پدر و مادر بچه ها 
را می پرسد که جالل نوه اش می گوید همه خوب بودند و قرار گذاشتند 
که سه چهار روز دیگر همگی با جیپ استیشن دائی نعمت دسته جمعی 
قدمشان  گوید  می  پدربزرگ  که  برسند  تان خدمت  بوسی  برای دست 
بفرمایید میوه شیرینی میل کنید. بچه ها هم  بر چشم. خوب عزیزان! 
مشغول خوردن می شوند و سپس پدربزرگ می گوید فرزندانم من که 
شما را نمی بینم اما می پرسم که کی هستید لذا دستش را روی شانه 
مصیب می گذارد و می گوید بگو ببینم پسرم تو کی هستی؟ که جالل 
می گوید پدربزرگ مصیب پسرخاله مهری است. پدربزرگ هم دستش را 
از زیر تشک بیرون می آورد و یک اسکناس یک تومانی به مصیب عیدی 
از جالل می پرسد  می دهد و دوباره دستش را می برد زیر تشکش و 
خوب پسرم اون آقا کی هستند که ناگهان رستم پیش دستی می کند و 
قبل از جواب دادن جالل می گوید پدربزرگ من کاووس هستم، جالل 
و مصیب ضمن نگاه به یکدیگر آرام می خندند. پدربزرگ هم دستش را 
از زیر تشک با یک پنج ریالی بیرون می آورد و آن را به رستم می دهد 
و رستم می گوید پدربزرگ من کاووسم، پدربزرگ هم می گوید پسرم 
کاووس دیروز پیش من آمده، رستم هم که کفرش باال زده بود جواب 
می دهد پدربزرگ دیروز که 29 اسفند بوده است و عید از امروزه چطور 
که کاووس هنوز عید نشده به دیدن شما آمده! پدربزرگ هم پاسخ می 
دهد، کاووس چون می خواست دیروز با دوستاش راهی بندرعباس شود 
لذا دیروز آمد به دیدن من و بعدش هم به من گفت که شما یعنی جالل 
و مصیب و تو رستم امروز می آئید پیش من و از من هم خواست که از 
طرفش از شما عذرخواهی کنم به خاطر اینکه نمی توانست امروز شما 
را همراهی کند حاال متوجه شدی پسرم رستم؟ و رستم هم در حالیکه 
چشمانش خیس شده بود ضمن بلند شدن می گوید بله پدربزرگ متوجه 
شدم خوب دیگه بچه ها می گم چطوره رفع زحمت کنیم ممکن است 
برای پدربزرگ میهمانان دیگری بیایند لذا جالل و مصیب هم ضمن بلند 
شدن و بوسیدن دوباره پدربزرگ به راه می افتند بروند که پدربزرگ می 
گوید بیا پسرم رستم تا تو را هم ببوسم. رستم هم اطاعت کرده و سه 

نفری از اتاق خارج می شوند.
خدایا هنوز ماجرای عیدی گرفتن رستم تمام نشده که دوباره شعر باال 
که مطلب نوروزی ام را با آن آغاز کردم تمامی ذهن و حواسم را احاطه 
کرده که اصال چرا باید یارگیری کرد یعنی به دنبال یار رفت و آخرش 
این  برایش فراهم کنیم و تو خجالت  نتوانیم مقداری چغندر پخته  هم 
دارم  تالش  خیلی  حقیقتا  بگذریم  که  از شوخی  بمانیم. خوب  نداشتن 
حقیقت نهفته در شعر باال را کشف کنم منظورم همان شعر آغازین است 
و می پندارم که در عصر ما که چغندر از ازدواج گران تر شده ولی در 
عصری که مثال این شعر را توسط هر شاعری هم که گفته شده به نظر 
من یک چیزی حدود حداقل 100 سالی قدمت باید داشته باشد دقیقا 
من 72 سالمه و  60 سال تمام این شعر را به ویژه نزدیکیهای هر نوروز با 
خود زمزمه کردم و حاال سئوالم از خودم این است مگر 100 سال پیش 
چغندر پشیزی هم ارزش داشته که این جناب شاعر برای تهیه آن مجبور 
به داشتن گنج قارون بوده است و از طرفی به خودم می گویم بابا ول 
کن چرا اینقدر پیله کردی به این شعر. درسته اساسا تو یک شخصیت 
رئالیستی هستی اما قرار نیست که همه اشعار مفهومی رئال داشته باشند 
و شعر یعنی بیان احساسات شاعر همه نوع آن هم بوده و هست از ترجیع 
بند گرفته تا قصیده، مثنوی و غزل و شاعر به فروغ فرخزاد منتسب می 
دانند.  تاکنون هم آنقدر پیرامون شعر مذکور فکر کردم تا به راز نهفته در 
آن آگاه شوم حتی به چگونگی برداشت چغندر هم اندیشه کردم فهمیدم 
که اساسا چغندر به دلیل اینکه گیاه غده ای  است به دلیل برداشت های 
متناوب در طول سال از 15 اسفند دیگر اثری از آن زیرزمین پیدا نمی 
شود و لذا برداشت مجدد آن بعد از کشت از اردیبهشت سال بعد آغاز 
می شود و با این منطق لذا به جناب شاعر شعر مورد نظر حق می دهم 
که بگوید قادر به تهیه چغندر برای یارش نیست و از طرفی می اندیشم 
نکند که این دلداده به قدری گدا و مفلوک و نادار هست که حقیقتا حتی 
اگر مثال چغندر سردخانه ای هم پخت شود نتواند به اندازه رفع هوس 

معشوقش قدری خریداری کند.
در  منطق  انتظار  نباید  دانم  می  اینکه  )با  ندارم  آرامش  حال  هر  به 
احساسات که شعر هم حاصل احساس است داشت( با این حال تا سر در 
نیاورم از منظور و مقصود شعر فوق دست از تفحص و جستجو بر نمی 
دارم و همچنین آن دسته از عزیزانی هم که کنجکاو شده اند باید بدانند 

ماجرا چی بوده است!
امروز سه شنبه 97/12/14 که مشغول تنظیم و نوشتن این مطلب نوروز 
مرحوم  با  که  افتادم  روزی  یاد  به  ناگهان  شد  چطور  دانم  نمی  هستم 
مرتضی احمدی که به گفته خودش کارش را در تئاتر با پیش پرده خوانی 
اصیل  لهجه  روی چگونگی  گفت  می  هم  اواخر  این  و  بود  کرده  شروع 
تهرانی آن هم محله به محله کار می کند و به زودی هم قصد انتشارش 
را دارد که متاسفانه اجل مهلتش نداد و نمی دانم انتشارش را انجام داده 
بود یا نه به هر حال روحش شاد همانطور که عمری این ملت را با صدای 
گرمش و شعرهای مردمی اش شاد کرد... و شاید به این خاطر به یاد او 
افتادم چون مرحوم احمدی هم شعر شب عید است و یار از من چغندر 
پخته می خواهد را به طور زنده آن هم در محوطه تاالر وحدت خواند و 
به راستی انگار همین دیروز بود که من داشتم از محوطه تاالر وحدت می 
گذشتم که بروم به ساختمان مرکز هنرهای نمایشی که ناگهان مرحوم 
مرتضی احمدی این هنرمند بسیار مردمی را دیدم که داشت از ساختمان 
مرکز هنرهای نمایشی پایین می آمد وارد محوطه مرکز بشود که درست 
را  دستش  و  کردم  سالمش  رسیدیم،  هم  به  سینه  به  سینه  او  و  من 
بوسیدم و دیدم نه الحمداهلل حال و احوال روبه راهی دارد. چند بار برایش 
ماشاهلل گفتم و زدم به تخته که به من گفت خیلی خوب بگو ببینم حالت 
چطوره؟ گفتم الحمداهلل به لطفت بد نیستم، پرسید کجا می ری؟ گفتم 
می رم دفتر رئیس که مرحوم احمدی گفت اتفاقا من هم دارم از پیش 
او می آیم، پرسیدم چه حال چه خبر؟ از طلب های سال گذشته بچه ها 
خبری بود؟ می دهند، نمی دهند؟ مرحوم پاسخم داد اتفاقا تا مدتی که 
من در اتاقش بودم یکی دو تا جوان که من نمی شناختمشان آمدند و 
جناب رئیس از روی فهرستی که جلویش بود یکی یک چک به آنها داد 
و ازآنها امضا گرفت تو چی؟ تو هم مبلغی طلب داری که گفتم آره هنوز 
بابت حق داوری های پارسالم چیزی دریافت نکردم که مرحوم احمدی 
به من گفت پس چرا وایستادی؟ برو تا جلسه ای جائی نرفته چکت را 
بگیرکه گفتم باشه استاد دیر نمی شه، حاال بعد از مدتی به شما رسیدم 
بذار بیشتر ببینمت. شما چی؟ کار تازه ای ،فیلم تازه ای، پیش پرده تازه 
برای عید  البته  پاسخ داد  ندارید؟ که  ایام عید  برای  تلویزیون  برای  ای 

بداهه  به شکل  پیدا بشه زمزمه ای  اما هر وقت فرصتی  نه  امسال که 
گویی راه میندازم. پرسیدم کجا تو صحنه؟ و من هنوز کلمه صحنه را 
کامل تلفظ نکرده بودم که گفت هر جا بشه، تلویزیون، صحنه و یا مثال 
همینجا و همینطور که داشت حرف می زد ناگهان شروع به بشکن زدن 

کرد و خواندن شعر اونم چه شعری: 
شب جمعه است و یار از من چغندر پخته می خواهد 

پدرسوخته گمونش می رسه من گنج قارون زیر سر دارم 
)البته همراه با بشکن و آهنگشم با دهان اجرا می کرد(

من از عقرب نمی ترسم ولی از سوسک می ترسم 
اونجا رو ببین روتیل بی مروت از پس دیوار می آید 

اُشتر اُشتر اُشتر چه جوان قد بلندی است 
اُشتر اُشتر چه جوان قدبلندی است 

کلش به مثال کله قندی است 
جفتک زدنش بمثل عشوه کاری است 

به به به به چشماش و ببین چه سرمه کاری است 
اونجا رو ببین تازه عروس سوارکاری است 

دامادو ببین نشسته بر خر بسته به گاری است
سرانجام شعرخوانی خدابیامرز استاد مرتضی احمدی با دست زدنهای بر 
و بچه های مرکز هنرهای نمایشی از گوشه و کنار و پنجره های طبقه 
فوقانی که او را تشویق می کردند به پایان رسید و با خداحافظی از من 
رفت که به خانه برود و من هم می رفتم که خودم را به دفتر جناب رئیس 
برسانم و لذا بعد از ماجرای فوق من دوباره سرخانه اول برگشتم یعنی 
جستجو پیرامون چگونگی شعر مذکور و درصدد هستم باالخره بدانم که 
راز و رمز شعری که زبانزد خاص و عام بوده و هست و همین یک بیت 
هم می باشد با کلماتی هم متفاوت شاعرش چه کسی است و از طرفی 
می خواستم بفهمم که اوال این یار تو این همه چیزهای خواستنی چرا 
اصرار دارد تقریبا کم ارزش ترین درخواست را از یاورش داشته باشد البته 
قبال هم پس از تعمق فراوان اشاره ای داشتم که نکند واقعا بی چیزی و 
نداری صرف یاورش موجب عدم توانایی اش در تهیه چغندر بوده باشد 
که حتی تهیه چغندر را هم مستلزم داشتن گنج قارون می داند، البته 
این را هم می دانم که شعر، حاصل احساس شاعر است و کمتر می تواند 
جدی و واقعی باشد اما نمی دانم چرا به شدت تحریک شده بودم به قولی 
جیک و پیک آن را دربیاورم و ضمنا شاعر آن را هم بفهمم که هست؟ 
منتهی در ذهنیات خود قبل از هر چیز به این نتیجه رسیده بودم که 
این شعر باید از بدیهه سرایان باشد، چون بدیهه گویان معموال اشعارشان 
را کمتر اتفاق می افتد که بنویسند بلکه اینگونه شاعران به دلیل طبع 
روانی که دارند تحت تاثیر کسی یا چیزی ناخودآگاه شروع می کنند به 
ردیف کردن کلماتی موزون و نهایت هم در خیلی مواقع گفته هایشان 
منجر می شود به اشعاری دارای وزن و قافیه .... منتهی مثل غزلسرایان یا 
قصیده گویان نیستند که از قبل طرحی از یک شعر در ذهن بپرورانند و 
آنگاه آرام آرام به دنبال کلمات همگون و موزون بگردند و آن وقت شروع 
به گفتن شعرشان بکنند بلکه شاعران بدیهه گوی به عبارتی به مفهوم 
ناگهان آمدن - ناگاه آمدن بی تامل سخن گفتن و آشکار و واضح بودن 
و یا به شعر و سخنی که بدون تامل گفته شود معروفند. البته در فارسی 
زودانداز هم گفته می شود. خالصه با این ذهنیات که باالخره شاعر این 
شعر را بشناسم که چه کسی است، چند روزی وقت صرف کردم تا اینکه 
سر از خاندان قاجار درآوردم و به فتحعلیشاه رسیدم و دیدم که پنجاه 
و هفتمین پسر این جناب شاه، جوان هرزه و بیکاری بوده به نام اورنگ 
زیب میرزا اوال دهنش چاک و بستی نداشته ثانیا به دلیل بی پدری از 
تربیت درباری هم بی نصیب مانده آخه جناب فتحعلیشاه 4 سال پس از 
اینکه این تحفه به دنیا می آید خودشان هم از دنیا می روند. سرانجام این 
جناب شاهزاده از گدا هم گداتره و کارش این بود که در کوچه بازارهای 
تهران مزاحم زنان و دختران جوان می شد و به عبارتی می افتاد به دنبال 
بود  این شاهزاده نوکری هم داشت که معروف  البته   . زن و بچه مردم 
به »روباه« که از اوباش و قماربازان تهران هم بود و مثل یک دستیاری 
همیشه با جناب شاهزاده در گشت و گذار بود و به عبارتی ملیجک او بود 
البته این جناب شاهزاده قاجار طبعی هم موزون داشت و خودش را در 
جرگه ی شاعران می دانست و لذا این پنجاه و هفتمین توله جناب شاه 
قاجار بر حسب معمول و عادت همیشگی اش در یکی از شبهای جمعه 
در ایام نوروز اطراف امام زاده یحیی تهران سر به سر زنی می گذارد، زن 
جوان هم که به خوبی از بی چیزی و بی پولی جناب شاهزاده خبردار 
بوده است و از آنجا که در مقابل جمعی از زنان خود را بازیچه سخنان 
شاهزاده می یابد برای از روبردن و به قولی کنف کردن شاهزاده از نامبرده 
تقاضای خرید قدری لبوی داغ می کند تا با این درخواست او را در مقابل 
همگان شرمنده کند. شاهزاده هم از رو نرفته می افتد توی جیبهایش به 
دنبال پول و از آنجا که طبق معمول همیشه پولی در آنها نمی یابد روی 
او تقاضای مقداری پول می نماید،  از  می کند به دستیارش »روباه« و 
او هم که مثل همیشه عین اربابش آه در بساط ندارد آستری دو جیب 
به شاهزاده  ندارد که  نمایش دهد پولی  تا  بیرون می کشد  را  شلوارش 
بدهد. شاهزاده هم ناگزیر برای نجات خود و فرار از صحنه تمسخر زنان 
ببینید! اهوی  حاضر که همگی دم گرفته و می گفتند شاهزاده گدا را 
شاهزاده گدا را ببینید! شاهزاده هم بالفاصله به بدیهه سرایی می افتد 
و چنین می خواند و می رقصد و روباه هم به یاریش رفته و با اربابش 
اما شعری که جناب شاهزاده )بی سواد( می خواند و می  می رقصد و 
رقصد به شرح زیر است البته گفته باشم بدیهه سرایی هم چندان نیازی 

به سواد ندارد.
شب عید است و یار از من چغندر پخته می خواهد 

گمانش می رسد من گنج قارون زیر سر دارم 
و گفته شده است که این شاهزاده سرانجام در 38 سالگی در اثر بیماری 
وبا می میرد و تنها میراثی که از خود برجای گذاشته است همین یک 
بیت شعری است که سالها آن هم نزدیکی های عیدنوروز مردم زمزمه 
می کنند و اگر دقت کرده باشید شعرهایی که به گونه بدیهه سروده می 
شوند و چون معموال در جایی چاپ یا نوشته نمی شوند در طول ادوار 
کلماتشان به وسیله خوانندگان  تغییر می کند مثال به تغییرات توجه 

بفرمایید و یا به کم و زیاد شدن کلمات آنها 
شب عید است و یار از من چغندر پخته می خواهد

خیالش می رسد من گنج قارون زیر سر دارم 
شب جمعه است و یار از من چغندر پخته می خواهد 

پدرسوخته گمونش می رسد من گنج قارون زیر سر دارم 
***

به شما  را  این عید سعید  و  نو  این سال  پیشاپیش  نیز  پایان من  و در 
عزیزان تبریک و تهنیت عرض کرده و برایتان آرزوی سالمت و کامیابی 

دارم و خواهش می کنم آرام رانندگی کنید.

پایکوب که نوروزت آمد!
به تحقیق و نویسندگی
 مصطفی طبیب زاده 



دوشنبه 27 اسفندماه 11/1397 رجب 1440/ 18 مارس 2019/سال بیست و چهارم شماره 2974یازده عیدانه 

درتاریخ  یار  نیک  صنعت  جاوید  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
1397/12/21 به شماره ثبت 3134 به شناسه ملی 14008220942 

اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت 
ساختمان ها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی ساختمان های صنعتی گلخانه ها و 
نظایرآن. انجام کلیه فعالیت های خدماتی ازجمله تاسیسات تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین 
آالت، آمور آشپزخانه و رستوران ، خدمات عمومی )نظیر نامه رسانی ،تلفن چی ،تنظیفات ،امور 
آبدارخانه ، پیش خدمتی (نگهداری و خدمات فضای سبز و باغبانی ،چاپ و تکثیر ،امور بهره 
برداری از تاسیسات. حمل و نقل درون شهری و سرویس دهی و ایاب و ذهاب کلیه ارگانهای 
دولتی و خصوصی ، تامین نیروی انسانی. دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال 
های  ،سیستم  هیدرومکانیکی  و  مکانیکی  تاسیسات   ، رسانی  گاز  شبکه  گاز(  و  نفت   ، آب   (
سرد کننده ساختمان ،تاسیسات و تجهیزات ساختمان ) آب ، گاز ، برق و فاضالب ( و انتقال 
زباله ، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب ، وسایل انتقال ) آسانسور و پله 
برقی (، سیستم های خبر و هشدار دهنده ، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه 
،سیستم های ارتباطی ،شبکه های رایانه ای ساختمان ،ماسه پاشی )سندپالست(،حفاظت کاتدی 
،پوشش)الینینگ(و نظایر آن. دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های 
اصلی و فرعی، بزرگراه ها ،آزاد راه ها ،راه های ریلی ،باند فرودگاه ها ،سیستم های انتقال هوایی 
پایه دار،تونل ها ،پل ها ،راه های زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل )تهیه ،نصب ، نگهداری و 
تعمیر تجهیزات (و راهداری و عملیات آسفالتی و نظایر آن. در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط 
به بندها ، سدها ،ساختمان نیروگاه های آبی،سازه های هیدرولیکی و تونل های آب،مخازن آب 
و شبکه های توزیع آب، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضالب ،کانال های انتقال آب و شبکه 
های آبیاری و زهکشی ،سازه های دریایی و ساحلی ،احداث حوضچه ها و استخرهای آبزیان و 
عملیات ساختمانی )سیویل (تصفیه خانه های آب و فاضالب وبهره برداری و نگه داری ازشبکه 
های آبیاری و زهکشی ،طراحی و اجرا نظارت سیستم های آبیاری نوین تحت فشار و نظایر آن، 
آبیاری قطره ای . در برگیرنده امور پیماکاری مربوط به تولید ،تزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه 
،سیستم  خاص  و  عام  والکترونیک  توزیع  های  ،پست  برقی  تاسیسات  و  برق  های  شبکه   ، ها 
دربرگیرنده   . های خورشیدی  سیستم  اندازی  راه  و  آن  نظایر  و  دقیق  ابزار  و  برق  کنترل  های 
اصلی  های  ایستگاه  ،ساخت  ای  داده  و  ،تصویری  مخابرات صوتی  به  مربوط  پیمانکاری  امور 
انتقال دهنده و توزیع کننده ،انواع شبکه های پستی ،شبکه های انتقال سیمی ،بی سیم ، رادیو 
،تلوزیون و شبکه های ماهواره ای و نظایر آن. نصب و تجهیز قطعات. درصورت لزوم پس از 
اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی 
: استان کرمان ، شهرستان جیرفت ، بخش مرکزی ، شهر جیرفت، امام علی ، خیابان ذوالفقار ، 
کوچه ذوالفقار 16 ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7861615965 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن 
با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 6851/1481 مورخ 
1397/12/02 نزد بانک بانک مسکن شعبه شعبه مرکزی جیرفت با کد 1481 پرداخت گردیده 
است اعضا هیئت مدیره آقای پوریا میجانی به شماره ملی 3020231132و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای پیمان میجانی به شماره ملی 
3020297370و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم جمالخاتون میجانی به 
شماره ملی 3031624718و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی 
و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای فرزاد بزنجانی دشت بزنجانی به شماره ملی 
3020141265 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای هدایت امیری به شماره ملی 
3030099504 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان 
امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری جیرفت )415872(

آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی و خدماتی همگامان مس شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 1951 و شناسه ملی 10860546109

الف-تعیین سمت مدیران  استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/26  به   
برای مدت باقیمانده شرکت سرمایه گذاری صنایع مس افق کرمان به شناسه ملی 10630061317 
ملی  شماره  به  نژاد  یزدی  اخالقی  حمیدرضا  آقای  نمایندگی  به  مدیره  هئیت  رئیس  سمت  به 
4430544441 شرکت تعاونی کارکنان شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه پیشرو به شناسه 
زاده  امین  محمد  آقای  نمایندگی  به  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  سمت  به   10860107733 ملی 
گوهری به شماره ملی 1465245081 شرکت ارفع سازان کرمان به شناسه ملی 10860231529 
به سمت عضو هئیت مدیره به نمایندگی آقای محمدهابیل داوری با شماره ملی3051048216 
به  مدیره  هئیت  عضو  سمت  به   10630110402 ملی  شناسه  مدواربه  معدنی  تولیدی  شرکت 
نمایندگی اقای اکبر بادیه نشین به شماره ملی 3071629230 شرکت صنعتی و معدنی آریاناران 
سرچشمه به شناسه ملی 10860558918به سمت عضو هئیت مدیره به نمایندگی آقای منصور 
صابری به شماره ملی 3149142008 آقای محمد امین زاده گوهری به شماره ملی 1465245081 
به سمت مدیرعامل ب-کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای ثابت آقای محمد امین 
زاده گوهری به سمت مدیرعامل و امضای متغییر شرکت سرمایه گذاری صنایع مس افق کرمان 
به شناسه ملی 10630061317 به سمت رئیس هئیت مدیره به نمایندگی آقای حمیدرضا اخالقی 
هئیت  به سمت عضو  ملی 10860231529  شناسه  به  کرمان  سازان  ارفع  و شرکت  نژاد  یزدی 
مدیره به نمایندگی آقای محمدهابیل داوری همراه با مهر شرکت و سایراوراق عادی واداری 
می  معتبر  مهر شرکت  با  همراه  مدیرعامل  به سمت  زاده گوهری  امین  آقای محمد  امضای  به 
باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

رفسنجان )415879(
تاسیس شرکت سهامی خاص رادیس بوتیا پارس درتاریخ 1397/11/24 

به شماره ثبت 15924 به شناسه ملی 14008142873 
اطالع  جهت  زیر  شرح  به  آن  خالصه  که  گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت 
ابنیه, راه, راه  عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :کلیه فعالیت های ساختمانی, 
سازی, طراحی, نظارت, اجرا, مشاوره, کلیه فعالیت های عمرانی و معماری,کلیه فعالیت های 
فعالیت  تونل, کلیه  پل, جاده, ریل,  تاسیساتی, خدماتی, سد, سدسازی, ساخت  و  پیمانکاری 
های بازرگانی, تولید, توزیع, پخش, فراوری, بسته بندی, خرید و فروش, صادرات و واردات, 
اخذ کارت بازرگانی, اخذ و اعطای نمایندگی, عقد قرارداد با نهادهای دولتی در قالب مناقصه, 
مزایده و استعالم وفق ماده 17 و تبصره 1 قانون مدیریت خدمات کشوری. درصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، شهرک مطهری ، بلوار 
ایثار ، کوچه ایثار 7 ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7617943351 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم 
بانکی شماره 12476 مورخ  نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی  با  آن 
با کد 302 پرداخت گردیده است  1397/10/22 نزد بانک قرض الحسنه رسالت شعبه آزادی 
اعضا هیئت مدیره آقای محمود نامجو به شماره ملی 2980056472و به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای محمدعلی ذوالفقاری به شماره ملی 
2980266221و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای علی اصغر غفاری به شماره 
ملی 2992690317و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی 
با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های 
مدیر  اختیارات  باشد.  می  معتبر  مهر شرکت  با  همراه  مدیرعامل  منفرد  باامضاء  اداری  و  عادی 
عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم میترا بنی اسدی به شماره ملی 2980198153 به سمت بازرس 
علی البدل به مدت یک سال مالی خانم زینب ابراهیمی شاه آبادی به شماره ملی 2980881686 

به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج 
پروانه  اخذ و صدور  منزله  به  مذکور  فعالیت  ثبت موضوع  تعیین گردید.  های شرکت  آگهی 
فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )415884(

تاسیس شرکت سهامی خاص بین المللی آریا سالمت افق سبز درتاریخ 
1397/12/21 به شماره ثبت 15977 به شناسه ملی 14008221086 

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
بین  فعالیتهای  کودکان،  بازی  و  ورزش  :سالمت،  فعالیت  موضوع  میگردد.  آگهی 
سایت،  نمایشگاه،  و  آموزشی،مربیگری  کارگاههای  و  سمینار،کالسها  برگزاری  شامل  المللی 
اپلیکیشن، واردات و صادرات و تولید محصوالت پزشکی و پزشکی ورزشی در زمینه سالمت، 
و  سالمت  ورزشی،  مراکز  احداث  جوانان،  و  نوجوانان  و  کودکان  به  سالمت  گزارش  ارائه 
و  اصالحی  بازتوانی حرکات  زمینه  در  کیلینیک سالمت  احداث  پزشکی ورزشی،  و  پزشکی 
روانشناسی و تغذیه کودکان و نوجوانان و جوانان،استعداد سنجی و استعداد پروری، همکاری با 
کشورهای پیشرفته در زمینه ورزش سالمت و بازی ،واردات تجهیزات پزشکی ورزشی و بازی 
و تولید داخلی، مشاوره و معرفی برترین اساتید تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، معرفی برترین 
پزشکان و متخصصین و فوق تخصص های کودکان در ایران و همکاری با ایشان. درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، طاهر آباد ، کوچه 
جمهوری اسالمی 14 ، بلوار جمهوری اسالمی ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7618866749 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 
ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی 
شماره 189/45179 مورخ 1397/12/19 نزد بانک بانک ملت شعبه شهید صدوقی با کد 45179 
پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم شهال کاویانی به شماره ملی 1754713211و به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدعلی موسوی ده یوری به شماره ملی 
1755068001و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
خانم نیلوفر موسوی به شماره ملی 2980021806و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء منفرد مدیرعامل همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم دل آرا شجره 
مالی  به مدت یک سال  البدل  بازرس علی  به سمت  به شماره ملی 2980870927  پورصلواتی 
آقای احمد مشارزاده مهرابی به شماره ملی 2980970719 به سمت بازرس اصلی به مدت یک 
سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )415932(

به  خاص  سهامی  شرکت  خضرا  فوالد  شمش  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره ثبت 14531 و شناسه ملی 14006174878

 1397/12/13 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
وخدمات  حسابرسی  ازموسسه  نمایندگی  2141212332به  ملی  شماره  به  والئی  فتحعلی  آقای 
مالی آریا بهروش با شناسه ملی10100621378 به سمت بازرس اصلی و آقای عباس ابراهیمی 
ملی  شناسه  حساب  آرشین  حسابرسی  موسسه  از  نمایندگی  به   0558948286 ملی  شماره  به 
10103255283به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )415934(

به  خاص  سهامی  شرکت  مجرب  حساب  نیکا  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره ثبت 14080 و شناسه ملی 14005520185

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/09/07 - اعضاء هیئت 
مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمید سعدی زاده حالج به شماره ملی 3179805676 
خانم سمیه خدامی اتشانی به شماره ملی 3179827718 خانم حمیده سعدی زاده حالج به شماره 
ملی 3179905791 ب- خانم صدیقه نقوی به شماره ملی 2980496804 به سمت بازرس اصلی 
خانم فاطمه توانگر راد به شماره ملی 2980718300 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 
اداره ثبت شرکت ها و  استان کرمان  اسناد و امالک  اداره کل ثبت  انتخاب شدند.  مالی  سال 

موسسات غیرتجاری کرمان )416345(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی معدنی مدوار شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 2869 و شناسه ملی 10630110402

 : اتخاذ شد  استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/14 تصمیمات ذیل  به   
1-سمت اعضای هیئت مدیره - آقای احسان میرپاریزی به کد ملی 3071200587 
سمت  به  ملی10860513778  شناسه  به  سرچشمه  مس  گذاری  سرمایه  شرکت  از  بنمایندگی 
رئیس هیئت مدیره - آقای افشین ابراهیمی نژادشهدادی به کد ملی 2296119581 بنمایندگی 
هیئت  رئیس  نایب  سمت  به  ملی10630061317  شناسه  به  کرمان  افق  مس  صنایع  شرکت  از 
از  بنمایندگی   0381466541 ملی  کد  به  کشکوئیه  ابوالقاسمی  محمدکاظم  آقای   - مدیره 
آقای   - مدیره  هیئت  به سمت عضو  ملی10630127441  شناسه  به  مفتول مس چشمه  شرکت 
به شناسه  ارفع سازان کرمان  از شرکت  بنمایندگی  ملی 2992022306  به کد  ثانی  محمدرضا 
ملی10860231529 به سمت عضو موظف هیئت مدیره - آقای سیدمحمدجواد ایران نژادپاریزی 
به  همگامان مس  و خدماتی  مهندسی  و  فنی  از شرکت  بنمایندگی  ملی 3060005648  به کد 
نژادشهدادی  ابراهیمی  افشین  آقای   - مدیره  هیئت  عضو  سمت  به  ملی10860546109  شناسه 
به کد ملی 2296119581 به سمت مدیرعامل 2- کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی با امضای 
مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی با 
امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )416346(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی معدنی مدوار شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 2869 و شناسه ملی 10630110402 

 1397/08/14 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال 
شرکت   -  10630061317 ملی  بشناسه  کرمان  افق  مس  صنایع  شرکت   - گردیدند:  انتخاب 
سرمایه گذاری مس سرچشمه بشناسه ملی 10860513778 - شرکت مفتول مس چشمه بشناسه 
شرکت   -  10860231529 ملی  بشناسه  کرمان  سازان  ارفع  شرکت   -  10630127441 ملی 
همگامان مس بشناسه ملی 10860546109 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )416348(

به  خاص  سهامی  شرکت  مجرب  حساب  نیکا  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره ثبت 14080 و شناسه ملی 14005520185 

هیئت  اعضاء  سمت  الف-   1397/09/07 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای حمید سعدی زاده به شماره ملی 3179805676 
به سمت رئیس هیئت مدیره خانم سمیه خدامی اتشانی به شماره ملی 3179827718 به سمت 
مدیر  به سمت  به شمارملی 3179905794  زاده  مدیره خانم حمیده سعدی  هیئت  رئیس  نایب 
عامل و عضو هیئت مدیره ب- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و 
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )416461(

مؤسسه فرهنگ هنری » اندیشه سرای فردوسی کرمان « تصمیم به تهیه آرم و لوگوی ویژه خود نموده است، از کلیه عالقمندان 
و طراحان دعوت بعمل می آید طرح پیشنهادی خود را تا تاریخ 1398/1/26 با رعایت ویژگی و توضیحات فنی به مرکز کرمان 
شناسی تحویل دهند. به طرح برگزیده جایزه ای همراه با لوح تقدیر و معرفی در روز بزرگداشت حکیم توس، فردوسی بزرگ 
داده می شود، برای کسب شرایط و ویژگی های لوگو با مدیریت مؤسسه09131437485 و یا دفتر 32269581 ـ 034 تماس برقرار 

فرمائید.
                   هیات مدیره اندیشه سرای فردوسی کرمان

فراخوان طراحی و ارائه لوگو ) آرم ( 
آگهی ابالغ اجرائیه کالسه شماره 9702032

طبق ماده 18 و 19 آئین نامه اصالحی اجرای ثبت اسناد و امالک بدین وسیله به حسین لنگری زاده فرزند محمد به شناسنامه شماره 759 ابالغ می شود بانک اقتصاد نوین جهت وصول 
فعال مبلغ 595/797/337 ریال موضوع الزم االجرا با احتساب خسارت تاخیر و نیمعشر و هزینه های مربوطه بموجب سند شماره 270311058381801- 1395/10/20 علیه شما اجرائیه 
صادر نموده با توجه به اینکه آدرس شما طبق اعالم مامور ابالغ شناسایی نگردیده و بستانکار نیز نتوانسته آدرس شما را جهت ابالغ اوراق اجرائیه معرفی نماید و آدرس فعلی شما نیز برای این اداره 
مشخص نمی باشد لذا طبق ماده فوق این آگهی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار منتشر و شما از تاریخ انتشار که روز ابالغ محسوب می گردد ظرف مدت ده روز مهلت دارید که نسبت 

به پرداخت  بدهی اقدام نمایید بدیهی است در غیراین صورت طبق مقررات نسبت به ادامه عملیات اجرائی اقدام خواهد شد ضمنا بجز این آگهی، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.1690 م/الف

آگهی دعوت به افراز 
نظر به اینکه آقای/ خانم آسیه خلیل زاده، برابر درخواست وارده به شماره 1102/36116 مورخ 
97/12/25 مبنی بر افراز پالک 1880 فرعی 2787 - اصلی واقع در بخش 3 کرمان را به علت معلوم 
نبودن اقامتگاه سایر شرکاء از طریق صدور آگهی نموده لذا بدین وسیله به استناد ماده 6 آئین نامه قانون افراز و 
فروش امالک مشاع به سایر مالکین و همچنین به اشخاصی که در پالک مزبور ذینفع هستند اعالم می دارد که 
عملیات افراز ششدانگ پالک فوق الذکر در روز چهارشنبه مورخه 98/1/21 ساعت 8 صبح در محل وقوع ملک 
مزبور به عمل خواهد آمد کلیه افراد ذینفع می توانند در تاریخ ذکر شده درمحل حضور بهم رسانند عدم حضور 
آنان مانع از انجام عملیات افراز نخواهد بود این آگهی مطابق ماده 17 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا 

به کلیه افراد ذینفع ابالغ و فقط در یک نوبت انتشار می یابد. تاریخ انتشار آگهی: 1397/12/27    1708 م/الف
محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شهرستان کرمان 

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده اجرایی کالسه 9701656
بدین وسیله به آقای ارسطو سالجقه فرزند جعفرقلی شناسنامه شماره 1 ساکن کرمان بلوار رضوان بلوک 11 نسترن 
4 درب 4 سمت چپ ابالغ می شود که بانک ملت به استناد سند رهنی شماره 176147- 93/10/13 دفترخانه 2 
کرمان جهت وصول مبلغ 813/312/501 ریال به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه 
کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9701656 در این اداره تشکیل 
شده و طبق گزارش مورخ 1397/10/05 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده،  لذا بنا به تقاضای 
بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی 
می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام ننمایید، مورد وثیقه مندرج در سند رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده 

فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتی استیفا خواهد شد. 1706 م/الف
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 

همه چیز دارد رسانه ای می شود. آیین ها هم از این قاعده 
مستثنی نیستند. نوروز هم رسانه ای شده است از این بابت 
که صفحات مجازی، لبریز از عکس ها و رویدادهای نوروزی 
است از دید و بازدیدها و مسافرت ها تا آجیل و خوراکی ها 
و عیدی دادن و عیدی گرفتن ها. عالوه بر این در تعطیالت 
و  تلویزیونی  های  برنامه  دیدن  برای  خوبی  فرصت  نوروز 
رفتن به سینما وجود دارد. اما همانطور که باید حواسمان به 
خوراکی ها و شام و ناهارهای نوروزی باشد باید حواسمان 

به استفاده از رسانه ها هم باشد. 
رسانه  که  هرچند  هستند  ما  زندگی  از  جزئی  ها  رسانه 
های  رسانه  رواج  زمان  از  اما  است  بوده  انسان  با  همواره 
بر  مبتنی  و  ارتباطی  نوین  های  فناوری  بعدها  و  جمعی 
اینترنت این پیوند به نوعی دایمی شد . اینکه حتی در فالن 
شهر و روستای کوچک نیز، دسترسی به کانال ها و شبکه 
های مختلف و  اینترنت بیش از هر چیزی الزم و ضروری 

است دلیلی بر همین پیوند است.
به هرحال همه خواسته یا ناخواسته، از رسانه ها استفاده 
می کنیم و خیلی وقت ها به نوع محتوا و میزان استفاده 
مان کمتر توجه می کنیم. برای اینکه شناخت دقیق تری 
از الگوی مصرف رسانه ای خود به دست آوریم پیشنهاد می 
کنم میزان استفاده از رسانه های مختلف را بر اساس ساعت 
کنیم.  یادداشت  هفته  یک  یا  روز  شبانه  در  محتوا  نوع  و 
از وقت خود را  حال پاسخ دهید در شبانه روز چه مدت 
صرف گفتگو با نزدیکان خود کرده اید؟ گفتگوهایی عمیق 

و دوسویه و چند سویه.
مقایسه زمان ها، نشانه و راهنمای خوبی برای شناخت و 
الگوی مصرف رسانه ای ماست. هر فردی دارای  تامل در 
که  رژیمی  است.  ای خاص خود  رسانه  رژیم مصرف  یک 
با هم سن و ساالن، اعضای خانواده و همفکرانش در عین 
تشابه، تفاوت هایی نیز دارد. آنقدر متفاوت و خاص که دیگر 
در  اینترنت  به  ابزارمتصل  یا  تلویزیون  وجود یک دستگاه 
خانه کافی نیست و نوعی فردگرایی در رژیم مصرف رسانه 
ای را شاهدیم از طرفی رسانه ها نیز به سمت رسانه های 
خودگزین در حرکت هستند. اگر  پاسخ خود را با  اعضای 
خانواده  یا دوستانتان مقایسه کنید این فردیت با مقایسه 

پاسخ ها، نمایان می شود.
اجازه دهید به عقب تر برگردیم به قبل از خریدن روزنامه یا 
انتخاب یک کانال تلویزیونی یا رادیویی خاص و یا سرزدن به 

کانال های تلگرامی و صفحات اینستاگرام، می بینیم عوامل 
سن،  مانند:  است  موثر  ما  ای  رسانه  انتخاب  در  متعددی 
تحصیالت، فرهنگ، ژانر رسانه ای مورد عالقه، زمان و.... اما 
برای آنکه ما دست به انتخاب بزنیم باید در معرض رسانه ها 
قرار بگیریم. طبیعی است وقتی از همه روزنامه ها و کتاب 
تعداد  تنها  و...  تلویزیونی  های  کانال  یا  منتشر شده  های 
انتخاب  مرحله  اولین  دارند  قرار  ما  محدودی در دسترس 
صورت می گیرد انتخابی که گاه، دیگران برای ما انجام داده 
اند. برای مثال وقتی شما به اتاقک روزنامه فروشی مراجعه 
می کنید و مثال روزنامه  اطالعات را نمی آورد! و یا هفته 
نامه سرمه بیداری را روی پیشخوان نمی بینید و صاحب 
کیوسک زیر مجالت دیگر پنهان کرده و یا نسخه هایش 
به فروش رفته است شما اگر آشنایی قبلی نداشته باشید 
شما  انتخاب  دایره  از  ناخواسته  طور  به  بیداری«،  »سرمه 
حذف می شود. حاال تصور کنید صاحبان کتاب فروشی ها 
و مشاغل مشابه، به چه میزان دایره انتخاب ما را محدود می 

کنند انتخابی که ما در آن نقش نداشته ایم.
مرحله بعد را خودمان انجام می دهیم و توجه کافی به همه 
محصوالت نمی کنیم. در واقع همه ما از ساختاری مشابه 
اسپم در ایمیل استفاده  می کنیم و بسیاری از رسانه ها 
)منظور محتواست( را وارد بخش اسپم ذهنمان می کنیم 
نیز هم ممکن  بعد  نمی کنیم. در مرحله  توجه  آنها  به  و 
است تمرکز و توجه کافی روی متن رسانه ای )از مکتوب تا 

چندرسانه ای( نداشته باشیم.
در مجموع می توان گفت: مرور مصرف رسانه ای نشان می 
دهد این رژیم مصرف، ما را به نوعی شرطی کرده است به 
از یک  زمان(  )در طول  موارد  از  بسیاری  در  ای که  گونه 
الگوی یکسان استفاده می کنیم و آن را بهترین الگو می 

دانیم و حاضر به واکاوی آن نیز نمی شویم.
جدیدی  رسانه  از  تصادفی،  شکل  به  که  افتاده  اتفاق  گاه 
)هم به معنای ابزار وهم محتوا( استفاده کرده  و دیده ایم  
محتوای خوب و جذابی دارد و سپس آن را به عالیق رسانه 
ای مان افزوده ایم. رمز داشتن مخاطب ثابت رسانه ها تا 
حدودی در همین نکته نهفته است که ما به رژیم رسانه ای، 
عادت می کنیم و نمی توانیم و نمی خواهیم آن را تغییر 
دهیم. حتما دیده یا شنیده اید افرادی که در هر شرایطی 
برنامه خاص  در شنیدن یک  را  عادت چندین ساله خود 

خبری ترک نمی کنند.
ارزیابی رژیم مصرف رسانه  و  باید پذیرفت که واکاوی  اما 
ای و تطبیق آن با نیازهای واقعی و شرایط زندگی یکی از 
برنامه هایی است که هر چند وقت یکبار باید انجام دهیم. 
به میزانی که ما به تکرار عادات رسانه ای مان، پایبند باشیم 
به همان میزان خود را از در معرض قرار دادن رسانه ها و 
پیام های دیگر که بسیاری از آنها می توانند برایمان مفید 
باشند محروم می کنیم. این عادات رسانه ای که به آنها خو 
می گیریم عموما با زیرکی رسانه ها و به نوعی با کدگذاری 

های گزینشی توسط آنها همراه است که منطبق با عالیق 
ما و نیازآفرینی آنها ساخته می شود.

ایجاد  ما  برای  را  بیشتر کدهای گزینش کردن  ها،  رسانه 
می کنند. آنها عمدتا این کار را با شرطی کردن ما برای 
داریم  پیام هایی که دوست  قرار گرفتن  تکراِر در معرض 
انجام می دهند. این شرطی سازی، عادت های رسانه ای 
ما را ایجاد و تقویت می کند. زمانی که ما عادات رسانه ای 
)در معرض رسانه ها قرارگرفتن( را دنبال می کنیم،  زمان 
را برای توجه به رسانه ها و گونه های دیگر پیام ها از دست 
می دهیم. وگاه الزم است با قدری جرات ورزی و استقالل 
فردی، الگویی متناسب تر و مفیدتر پی ریزی کنیم الگویی 
که تحکیم بخش ارتباطات انسانی ما باشد و لطمه ای به 
آنها نزند. هر چند که والدین در تعیین این الگوی مطلوب 
باید در کنار فرزندان کم سن و سال خود باشند و ترجیحا 
از یک برنامه زمان بندی مدون با مشارکت دادن آنها، بهره 
ببرند. والدین همچنین می توانند با الهام از رژیم غذایی و 
مقایسه آن با رژیم مصرف رسانه ای، به فهم و درک لزوم 
داشتن رژیم مطلوب رسانه ای به کودکان و نوجوانان شان 

کمک کنند.
اما داشتن برنامه مصرف رسانه ای، بخشی از مفهوم کلی تر 
و مهم تری به نام سواد رسانه ای است. بخشی که از نظر 
الیزابت ثومن کارشناس سواد رسانه ای یونسکو به معنای 
توجه بیشتر به انتخاب و استفاده از  انواع برنامه هاست و 

می تواند مدت زمان مصرف رسانه ای ما را کاهش دهد.
تماشاي  ویژه  هاي   مهارت  یادگیري  را  دوم  مرحله  وی 
)استفاده( انتقادي می داند که در آن به چگونگی تولید پیام 

ها و جنبه های حذف شده آنها پرداخته می شود.
 در مرحله پایانی، مخاطب به جنبه هاي نا محسوس تر پیام 
های رسانه اي توجه مي کند و به پرسش ها و موضوع هاي 
عمیقي پرداخته می شود. مانند: چه کسي پیام هاي رسانه 
دنبال مي  پیام  فرستادن  با  ؟ چه هدفي  را مي سازد  اي 
شود؟ چه کسي از ارسال پیام سود مي برد و چه کسي ضرر  
مي کند ؟ در این مرحله،  تحلیل هاي اقتصادي، سیاسي و 
اجتماعي به این نکته که چگونه افراد در جامعه از تجربیات 
رسانه اي دست به معنا سازي مي زنند و چگونه رسانه هاي 
جمعي،  نظام اقتصادي مصرف جهاني را هدایت مي کنند، 

توجه مي نمایند.
در پایان می توان گفت داشتن رژیم مطلوب و هوشمندانه 
رسانه ای برای رسیدن به درک انتقادی و فهم وسیع تر از 
رسانه  و محتوای آن ضروری است تا ما در استفاده از رسانه 
ها، شی گونه و منفعل )مصرف کننده محض( عمل نکنیم و 
با حفط هویت اصیِل خود در برابر القای پیام های رسانه ای، 
مسئول گزینش های رسانه ای خود باشیم. نوروز فرصت 
خوبی است تا به رژیم مصرف رسانه ای مان نگاهی بیندازیم 

و آن را بررسی و اصالح کنیم. 

رژیم مصرف رسانه ای در نوروز
به قلم 

عباس تقی زاده

از سیمای مرکز کرمان پخش می شود: 

»نمای نزدیک« 
دیدار با اهالی فرهنگ 

و هنر استان کرمان 
برنامه ی »نمای  امروز:  کرمان- خبرنگار کرمان 

رویکرد  با  نزدیک« 
دیدار  و  فرهنگی 
و  فرهنگ  اهالی  با 
کرمان  استان  هنر 
مرکز  سیمای  از 
می  پخش  کرمان 

شود.
به  که  برنامه  این 

بخش هایی از زندگی، آثار و نظرات، نویسندگان، 
هنرهای  و  تئاتر  سینما،  هنرمندان  شاعران، 
و  موسیقی  هنرمندان  همچنین  و  تجسمی 
سه  و  شنبه  روزهای  پردازد،  می  خوشنویسی 
شنبه، ساعت 30: 22، روزهای پنج شنبه ساعت 
13 و روزهای جمعه، ساعت 10 صبح از سیمای 

مرکز کرمان پخش می شود. 
بین  در  که  نزدیک«  »نمای  پدیدآورندگان 
های  برنامه  از  فرهنگ  اهالی  و  فرهیختگان 
خانم  از:  عبارتند  می شود،  پرمخاطب محسوب 
برادران: تهیه کننده، علیرضا سهرابی، کارگردان 
هنری، تصویربرداران، علیرضا نجیب زاده، هدایت 
امیر، استاد فرید پیروزاده  تدوین: علی برهانی، 
آرزو  صحنه:  منشی  زکوی،  علی  گرافیست: 
جعفری، دستیاران صدا و تصویر: محمد بیگدلی، 

منصور میراحمدی و سپهر امینی 
ضمن تشکر و قدردانی از تمامی پدیدآورندگان 
این برنامه ی فرهنگی که با تحمل سختی ها و 
مرارت های بسیار، بستر رشد و تعالی فرهنگ و 
سالمتی  آورند،  می  فراهم  را  کریمان  دیار  هنر 
سیمای  جوان  هنرمندان  افزون  روز  پیروزی  و 
مرکز کرمان، به ویژه پدید آورندگان این برنامه 
از درگاه خداوند متعال مسألت می  ارزشمند را 

نماییم.
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 میر مهدی حسینی

به قلم
حسن اشرف 

گنجوئی 

هر سال در ویژه نامه آخر سال درباره بهار و زایش و 
طبیعت زیبا و خانه تکانی دلها می نوشتم. هر سال درباره 
زیبایی های بهاری و خوشی های پای سفره هفت سین می 
نوشتم و یک ویژه نامه را به لطف نویسندگان این روزنامه 
به خانه ی مردم کرمان می فرستادیم و موجب لطافت روح 
خوانندگان می شدیم. اما امسال دستم به نوشتن از زیبایی 
ها نمی رود، نمی توانم از بهار و زیبایی هایش بنویسم در 
حالی که سفره بسیاری از مردم خالی است و جیب بسیاری 
امسال در  پُر است. اخباری که  این مرزها  از دزدان خارج 
روزنامه »کرمان امروز« منتشر کردیم آنقدر تلخ بود که در 

این انتهای سال توان فراموش کردن آن را ندارم.
از چه شیرینی و زیبایی بنویسم؟ از اشک های پدری که 
داروی سرطان فرزندش سه برابر شده است؟ یا از مردمی 
سکته  سکه،  و  دالر  شدن  ارزان  و  شدن  گران  پی  در  که 
علت  به  که  بنویسم  آنهایی  از  باید  شاید  مردند؟  و  کردند 

بدعهدی خودروسازان داخلی ساعت ها در خیابان اعتراض 
کردند و در نهایت پای چشمشان سیاه شد. نمی دانم آیا 
دادگاه  در  لبخند  با  که  هایی  شخصیت  این  از  توانم  می 
حاضر می شوند و لباس راه راه آبی بر تن دارند و مال مردم 
را خورده اند، بنویسم یا این هم به تلخی سال گذشته می 
بنویسم در  و شادی و خوشی  از عید  توانم  آیا می  افزاید. 
حالی که در عکس های ارسالی از یمن و سوریه چهره ها 
به دوربین خیره شده است. نمی دانم  آلود و خونین  غبار 
چگونه می توانم از سفره هفت سین بنویسم که دیگر بوی 
ماهی و سبزی پلو از آن به مشام نمی رسد. چگونه باید از 
جیب خالی پدری بنویسم که در هنگام عیدی دادن اشک 
بر شانه ی فرزندش می چکاند در حالی که خاوری ها در آن 
سوی مرزها لیمو را روی بوقلمون بریانی می چکانند. این 
چه عدالت و صیانتی است که در این کشور از مال مردم می 
شود؟ چرا هر ماه یک خاوری جدید پیدا می شود و جیب 

مردم خالی تر می شود؟ مگر این مملکت نظام نظارت ندارد 
به  و  دزدد  می  را  مردم  سرمایه  از  ای  گوشه  هر کس  که 

گوشه ای امن می گریزد؟
می  مان  کام  تلخی  بر  بیشتر  که  بگذریم  ها  حرف  این  از 
افزاید تا اینکه بخواهد از عقده هامان بکاهد. روی سخنم با 
مسئوالنی است که به دلیل سهل انگاری ایشان مال مردم به 
باد رفته است و وضعیت مالی کشور به این مقطع وحشتناک 
رسید. شما هم در این جهان باید پاسخگو باشید و هم در 
آن جهان جوابگو خواهید بود. شاید بتوانید در این جهان به 
گوشه ای امن فرار کنید، اما بدانید که دادگاه آن جهان را 
فراری نیست. سخنی هم با آقای روحانی دارم که هر سال 
برای تبریک عید پیامکش را می خوانیم، آقای روحانی عزیز 
که در سال 92 و 96 با خوشحالی و هزاران امید  به شما 
کن  ریشه  را  فساد  بودید  داده  وعده  که  شما  دادیم،  رای 
می کنید و در دوسال اول ریاست خود از فساد بی شمار و 

بی حد در دولت قبل سخن می گفتید، چه شده است که 
امروز ما را نزد مردمی که برایشان تبلیغ شما را کرده بودیم 
شرمنده ساختید؟ این قرار ما نبود که اینگونه سفره مردم 
قبلی  ریل  همان  در  فساد  و  اختالس  قطار  و  شود  خالی 
حرکت کند و ما رسانه ها هر روز خجل تر شویم. در این ایام 
باقی مانده از دوران ریاست خود به فکر اصالحاتی کارساز 
باشید تا شاید این تلخی وحشتناک از کام مردم زدوده شود.

اینها که نوشتم تنها بخش بسیار کوچکی از تلخی های سال 
گذشته بود که نمی گذارد از هفت سین و زیبایی هایش 
بنویسم. سفره امسال مردم پر شده است از تاسف و اختالس 
و گرانی که هیچ کس آن را به گردن نمی گیرد و همه از 
زیر آن شانه خالی می کنند. ای کاش این وضعیت در سال 
کارگری  تا دیگر شاهد شرمندگی هیچ  مرتفع شود  آینده 
فرارسید،  تلخی  به  که  نوروز 98  نباشیم.  اش  خانواده  نزد 

امیدواریم که نوروز99 شیرین و دلنشین باشد.

به تلخی سین اختالس و تاسف!

بهار جلوه ی زیبای خداوند است. از قدیم، 
بهار فصل زایش و رویش و سبزی و طراوت 
بوده است و این پیغام  را به انسان می دهد 
که هنگام، هنگامه ی شاد بودن و نو شدن 
است. بسیاری از ما گذر و تحول عمر را با 

سپری کردن  سال متوجه می شویم وقتی 
که در پایان هر سال خود را برای ورود به 
سال جدید آماده می کنیم. اما این نو شدن 
و شوق نو شدن بیشتر در کودکان دیده می 
شود و ما بزرگ ترها  به نوعی این شور و 
شوق نو شدن و زیبایی را کمتر حس می 

کنیم و متوجه می شویم.  به راستی چرا؟
بسیاری از ما انسان ها  به دلیل شتاب در 
امور  و ماشینی شدن  امروزی  زندگی های 
و کارها و به ویژه با حضور در شبکه های 
اجتماعی و فضای مجازی هر روز دورتر از 

از هم  زندگی می شویم. دل هایمان  اصل 
و  و حسرت  کینه  اسیر  را  و خود  دورشده 
حسد و عقده و نادانی خود کرده ایم. سالی 
را  به پایان می رسانیم در حالیکه  با فامیل 
و خانواده خود قطع  رابطه کرده و یا چشم 
دیدنشان  را نداریم. این در حالی است که 
دردمند،  انسان  امروز  پرآشوب  جهان  در 
گرفتار مصیبت های بی شماری است و در 
این میان لبخند گرم و دست یاریگر و زبان 
نرم فامیل و دوست و همنوع می تواند ما 
را  به سالمت از گذرهای زندگی عبور دهد. 

پس باید بیش از آنکه  به لباس های نو و 
و  بودن  با هم  از  فکر کنیم   وسایل جدید 

تعامل با یکدیگر لذت  ببریم.  
است  گرم  تکانی  خانه  بازار  روزها   این  
به  و  کردن  تمیز  مشغول  نوعی  به  همه  و 
عبارتی خانه تکانی هستند. در این فرصت 
چه خوب است که  این وقت هایمان را تنها 
صرف خانه تکانی های گلی و آجری نکنیم 
و کمی هم  به فکر خانه تکانی دل هایمان 
باشیم. متاسفانه ما برای استقبال از سال نو 
عیب و کثیفی های فرش و پنجره و مبل 

و دیوارو لباس را متوجه می شویم اما به 
عیب های درونی خودمان، دروغ و تهمت و 
غیبت و حسادت و تکبرو... توجه نمی کنیم 

و خودمان را بی عیب عالم می دانیم.
در آستانه سال جدید هیچ چیز نمی تواند 
به اندازه بخشش دل ها را بهاری کند،  غبار 
به  را   دل  و  بزداییم  خود  درون  از  را  دل 
هیچ  دیگر  تا  دهیم  صیقل  واقعی  صفای 
جایی برای زنگار دل ها نماند و هر چه می 
ماند جز نیکی و صفا چیز دیگری نخواهد 

بود.

وقتی که کلمه ای ساده مرکب از دو حرف یاآب را اسم می 
بله  اندکی در خود مکث می نمائیم،  بریم و یا می شنویم، 
همین کلمه ساده، پایه زندگی بشر محسوب شده و می شود، 

مگر نه اینکه تمدنهای اولیه جهانی در کنار نهرها و رودخانه 
ها شکل گرفتند،  چه خوب است که بهتر و بیشتر عظمت 
این کلمه را مرور نمائیم، مگر نه اینکه وجودمان با آب زنده 
است، کشاورزی و تولید تمامی محصوالتی که نیاز بشریت را 
رفع می کند با آب  وابسته است، صلح و دوستی را تعریف می 
نماید، واقعاً ابهت چنین سرمایه ای را می شود با طال، نفت، 
معادن و.... محک زد؟  فقط و فقط خود آب است که می تواند 
و قادر است که حیات انسانها را سمت و سو دهد، در استان 
خودمان کرمان جای جای آن به خصوص روستاها، قنواتی را 

مشاهده می کنیم که بزرگان و نیاکان ما با امکانات بسیار 
اندازی نموده،  محدود عصر و زمان خودشان قرنها قبل راه 
آبی را تامین نموده اند که در شرب، کشاورزی ، یعنی همه 
جا برایمان کارآیی دارد. آبهای پایه و دائمی که از دره دره 
مناطق کوهستانی جاری شده و سرانجام وسیله ای برای باغ 
و باغکاری و یا رونق پیدا کردن روستاها و سکونت گاه هائی 
که پایه حیاتشان تولید محصوالت زراعی، باغی و یا دامی می 
باشد. بارندگی های استان مان ، چقدر سرور و شادمانی در 
آحاد مردم ایجاد می کند، آنجائی که خبر می شویم قنات ها 

را رونق می بخشد، آب سفره های زیرزمینی را تغذیه و یا 
جایگزین می نماید، هوا را تسویه می نماید و در کنار همه آنها 
دیم کاری را تضمین می نماید. آب در جای جای زندگی مان 
باغچه  تغذیه، گلکاری هایمان،  ارزنده, تطهیر دهنده،  نقش 
ها، همه و همه را بازی می کند. می توان تصور کرد که چه 
جایگاهی این مایع حیات برایمان دارد؟ امید است که بتوانیم 
به  نقشی  تامین کننده آب  منابع  از  و حراست  در حفاظت 

زیبائی نقش آب  در زندگی جوامع بشری ایفاءکنیم.
عید سعید نوروز بر همگان مبارک باد                              

نوزایی و خانه تکانی دل

نقشی به زیبایی نقش آب  

خانه ای

 رنگ خدا 

خانه ای هست هنوز
می شود دید در این خانه خدا را هرروز 

حوض این خانه پر آب است... زالل 
مثل دریاچه ی نور 

گوشه اش باغچه ای رنگ بهار 
رقص داوودی ها 

با نسیم َدِم صبح است هنوز
می سرایدقمری

غزلی تازه برای گل یاس  
تک درختی دارد 

شاخه هایش پِرسیب 
کودک همسایه 

می نشیند هر روز 
لِب دیوار حیاط 

سبدی می بَرد از سهم خدا 
شمعدانی هایی روی ایوانش هست 

دور یک صندلی چوبی پیر 
می نشیند هرروز 
روی آن رهگذری 
می گذارد برجای 
خستگی هایش را

و در این خانه گناهست 
شکستن دل را 

آسمانش آبیست
رنگ چشمان خدا 
که از آن می بارد 

شادمانی هر روز
وبه لبخند خدا مهمان است 

هرکه عاشق باشد 
پِچ پِچی هست 

میان دوکبوتر لِب بام ؛
مهربانی تا هست 

می شود دید در این خانه 
خدا را هرروز ...

آن بخت 
سپید آمد

عید آمد و عید آمد 
آن بخت سپید آمد 
برگیر و دهل میزن 
کان ماه پدید آمد 

عید نوروز یادگار کهن ایران زمین همه ساله در بهار 
اولین روز فروردین از برای ایرانیان روزی مبارک و 
به یادماندنی است . ایرانی این روز را از جمشید شاه 
و  داشته  یادگار  به  کیانی  از شاهان  پسر طهمورث 

محترم می شمارد . 
گران مایه جمشید فرزند او 

کمر بست یک دل پر از پند او 
بر آمد برآن تخت فرخ پدر 

به رسم کیان بر سرش تاج زر 
در شاهنامه، جناب فردوسی اینگونه به شرح داستان 

پادشاهی جمشید می پردازد :
که جمشید شاه نیک سرشت با بکاربستن اندرزهای 
پدر به رسم و آئین کیانی تاج بر سر نهاد و چنان 
را  امر خویش  تحت  کوتاه مدت جهان  در  تا  نمود 
پیراسته از کژی و ناراستی تهی نمود . آنگاه سراسر 

گیتی را از ستیزه و نبرد برآسود .
پنجاه سال نخست پادشاهی را با گداختن آهن به 
 ، جوشن   ، زره  همچون  رزم  آالت  و  ابزار  ساخت 

خفتان ، شمشیر و سپر سپری نمود .
پنجاه سال دوم دوخت و دوز پارچه های دیبا و خز 
و کتان را به مردم آموخت و به معنایی نساجی را 
حرفه مردم زمانه خویش قرار داد . آنگاه که آرامشی 
تا  داد  فرمان  را  دیوان  یافت   گسترده در حکومت 
سنگ  با  و  ساخته  خشت  خاک  و  آب  آمیختن  با 
یاقوت  از درون سنگ  . سپس  نهد  بنا  گچ کاخ ها 
و بیجاده و سیم زر استخراج کرد که کاری شگرف 
وبرای خود او نیز تازگی خاصی در بر داشت . نهایت 
بهترین کاخ  اول فروردین که سامان گرفت در  در 
های ساخته شده بر تختی نشست و فرمان داد همه 
مردم را دور او جمع نمایند و بارعامی که شایسته 
و  فراوان  پیشکش های  و  نمود  مهیا  باشد  مردمان 
آن  آنان  قاطعانه  تائید  با  و  بداد  شمار  بی  هدایای 
عید  این  است  زمان  آن  از   . نهاد  نام  نوروز  را  روز 
باشکوه با عظمت تمام جشن گرفته می شود و در 
و  ایران  مردم  کیانی  آئین  همچون  ایرانی  هر  بین 
را تحت  اول فروردین  از کشورهای همسایه  برخی 
عنوان نوروز باستانی با شکوه و عظمت جشن گرفته 

و به دیدار بزرگان و نزدیکان خود می روند  . 
چه گفت آن سخن گوی با فر و هوش

که خسرو شوی بندگی را بکوش 
به یزدان هر آنکس که شد ناسپاس 

به دلش اندر آید ز هر سو هراس 
به جمشید بر تیره گون گشت روز 

همی کاست آن فر گیتی فروز 
ایرانی  هموطنان  تمامی  بر   98 سال  باستانی  عید 

مبارک باد.

به قلم مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی

به قلم مسعود 
فوقانی

به نام او که جان ها در ید قدرت اوست

برادر گرانمایه سردار سرلشکر جناب آقای حاج قاسم سلیمانی
حضور  را  وارده  مصیبت  تالم  و  تاثر  از  ای  آمیزه  در 
تعزیت  و  تسلیت  معظم  خانواده  و  جنابعالی  ارجمند 
روح  دارم  مسئلت  سبحان  خداوند  نمایم.از  می  عرض 
الهی و صبر  فقیده سعیده در جوار رحمت  بزرگ آن 

و اجر جمیل ، پاداش شکیبایی بازماندگان معزز باشد.

محمد طاهری
رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل
شرکت آب و فاضالب استان کرمان

دل نوشته ای از یک آشناتسلیت
همشهری عزیزم!

هم استانی گرانقدرم!
خواهرم ، برادرم!

سالمی توأم با ادب و احترام و ارادت به محضر شما
فرا رسیدن نوروز باستانی و سال 1398 را حضور یکایک 

شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم.
اجازه دهید به عنوان یک خدمتگزار در حوزه خدمات آبرسانی با شما درد 

دلی دوستانه کنم،از آب بگویم و از نبود آب.
از مایه حیاتی که بودش حیات بخش و نبودش پایان زندگی من و شما 

و فرزندان ماست.
در این روزهای پایانی سال با صرف نظر از هرگونه زیاده روی در مصرف 
آب و شستشوهای غیر ضروری اعم از فرش و قالی و حیاط و خودرو و 
سپردن اینگونه شستشوها به مراکز خدمات رسانی مرتبط با هر یک از 
موارد ،این مایه حیات را حداقل برای تابستان گرم و خشک و سوزان در 

پیش روی خودمان حفظ کنیم.
اگر به سالمت و زندگی خود و فرزندانمان عالقمند هستیم همانطور که 
برای جلوگیری از هرگونه حادثه اعم از سرقت، بیماری و تصادف و... با 
نهایت دقت نکات ایمنی را رعایت می کنیم، برای پیشگیری از وقوع خطر 

بی آبی و تشنگی از امروز مواظب مصرف خود باشیم.
خاطرمان باشد روزگارانی کوه و دشت و صحرا و آبادی و سراسر شهرها و 
روستاهایمان غرق در نعمت باران پر برکت ابرهای آسمانی بود،آنقدر آب 
داشتیم که چشمه ها و رودخانه ها همیشه جاری و روان بود و آنچه نبود 

غم بی آبی و خشکسالی.
رفته رفته آسمان ریزش بارانش را از ما دریغ داشت و زمین تشنه و تشنه 
تر شد گرمای طاقت فرسای محیط بر فرسایش خاک و بخار آب اثری دو 
چندان دارد و سفره های گرانسنگ و ارزشمند آب در همه جای استان 
استان کرمان تشنه است. از دست دادند.امروز  را  رفته رفته ذخایرشان 
تشنه قطره های زندگی بخش آب،تشنه رویندگی و سرسبزی و آبادانی.

همشهری عزیزم آب رفته رفته کم شد،کم و کمتر،آنقدر که چراغ خطر 
بحران آب در استان روشن شد و زنگ کمبود آب به صدا در آمد و هنوز 
هم همه می گویند آب هست،آری آب هست ولی کم است، به قدری کم 
که شاید با این حجم سنگین اسراف و مصرف بیش از حد امروز ما، فردای 

بی آبی و آبادانی را تجربه کنیم.
اما افسوس و صد افسوس که چه بی اعتنا و بی توجه این آب گوارا و نازنین به هدر 

می رود و لحظه به لحظه ما را به سوی تشنگی می کشاند.
آب نباشد سالمتی نیست،آبادانی نیست،نشاط نیست و در یک کالم زندگی نیست.

هر قطره ی آب یک قطره از حیات ماست این را الگو قرار دهیم.
محمد طاهری
خدمتگزار شما در شرکت آب و فاضالب استان کرمان


