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یادداشت های گاه و بی گاه

نقش

صفحه  سوم 

پایان عملیات اجرایی انتقال آب چاه های تامین آب
شهر سیرجان به تصفیه خانه در نیمه دوم سال جاری

طنین نام علی )ع(  در موسیقی ایرانی 
چگونه شنیده می شود
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2
چه عواملی شخصیت خیام را 

رازگونه کرده است؟

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان خبرداد:

احداث بیش از 530 کیلومتر

 راه روستایی در استان کرمان

2

5

2

2

5
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رئیس شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی استان خبر داد:

برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس 

در بیش از ۱۵۰ نقطه استان

معاون استاندار کرمان :
برای یک جامعه بالنده،  مدیران 

به همگرایی دولت و مردم کمک کنند
متن در صفحه دوم

که بر ما امروزیان خواهد چسبید؛ کرمانی ها و برچسب خیانت  گزارش »کرمان امروز« از ثبت یک رکورد عجیب به دست 

متن کامل در صفحه سوم

کـــرمان پر مصـــرف
    گزارش های وزارت نیرو حاکی از آن است که ایران از نظر مصرف روزانه آب توسط هر فرد در فهرست کشورهای پرمصرف قرار دارد. جالب است بدانید که ما کرمانی ها نیز در این باره رکورد زده ایم 
و دومین استان پرمصرف آب در کشور شده ایم! به گفته رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی، استان کرمان با سرانه 2 هزار و 100 متر مکعب پس از خوزستان دومین استان پرمصرف آب است. این در 

حالی است که در کرمان بحران آب هر روز آینده این استان را تهدید می کند و .....

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

  رد اختیاری و پنج ساله شدن سربازی
  کشف ۱۲ کیلوگرم شیشه در عملیات پلیس بم

  قتل هولناک زن جوان به خاطر افشا شدن رابطه پنهانی
  در یک سال گذشته مردم چقدر گوشت خوردند؟

  نبود صاحب مغازه فرصتی مناسب برای سارق طالها
  نزاع خونین منجر به قتل در رفسنجان

  دختر ۱۱ ساله ایرانی، رکورد ضریب هوشی اینشتین را شکست

اخبار ایران، جهان و حوادث:

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان : 

ارائه اظهارنامه مالیاتی

 شرط برخورداری از معافیت 

و نرخ صفر مالیاتی است

 صفحه  دوم

برکت 
بوم گردی

روایت »کرمان امروز« 
از یک پتانسیل ارزشمند

که  کرمان  در استان 
می تواند به درآمد 

شماره یک
 استان تبدیل شود؛

WWW.KERMANEMROOZ.COM

اصالحیه آگهی مزایده فروش امالک 
تملیکی و مازاد بر نیاز بانک رفاه کارگران 

استان کرمان )نوبت اول(
متن در صفحه آخر

روزان هم 

شرکت آب وفاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه مشروحه به شرح جدول زیر را به صورت جداگانه از محل اعتبارات داخلی  با  برگزاری مناقصه عمومي  به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذارنماید لذا از کلیه شرکت هاي پیمانکاري  دارای گواهی صالحیت در رشته آب با حداقل رتبه 5  یا  مجوز در رشته امور بهره برداری  از تاسیسات  آب و خطوط  
انتقال  و مخازن  آب  از آب و فاضالب کشور و گواهی صالحیت ایمنی اداره کار را دارا می باشند دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه  تا پایان وقت اداري98/03/9به  
مدیریت دفتر قراردادهاي شرکت مراجعه نمایند. مشخصات این مناقصه درسایت شرکت مهندسی آب وفاضالب به آدرس www.abfakerman.ir موجود میباشد.

- آخرین  مهلت  تسلیم  پیشنهاد  قیمت ، ضمانتنامه و سایر مدارک: ساعت  15 مورخ 98/03/19
- تاریخ افتتاح پاکت های الف ،ب  و ج ساعت: 10:00مورخ 98/03/20

- ضمنا حداقل پاکات برای باز گشایی مناقصه:1  پاکت میباشد .

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

آگهی شماره 20/ج/98/03م
شرکت آب و فاضالب استان کرمان 

)سهامی خاص( 

قطرات آب در طبیعت مانند قطرات خون در رگ هاست.
وزارت نیرو

 م03/98ج//20آگهی شماره 

دارد مناقصه مشروحه به شرح جدول زير را به صورت جداگانه از محل اعتبارات داخلی  با  برگزاری مناقصه عمومی  به  شرکت آب وفاضالب استان کرمان در نظر
مجوز در رشته امور بهره برداری  از   يا  5رشته آب با حداقل رتبه پیمانکاران واجد شرايط واگذارنمايد لذا از کلیه شرکت های پیمانکاری  دارای گواهی صالحیت در 

مناقصه   فاضالب کشور و گواهی صالحیت ايمنی اداره کار را دارا می باشند دعوت می شود جهت دريافت اسناد مخازن  آب  از آب و خطوط  انتقال  و تاسیسات  آب و
ردادهای شرکت مراجعه نمايند. مشخصات اين مناقصه درسايت شرکت مهندسی آب وفاضالب به آدرس به  مديريت دفتر قرا 98.03.09 تا پايان وقت اداری

www.abfakerman.ir .موجود میباشد 

  

 مبلغ برآورد شرح کار رديف

 )ريال(

 مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه)ريال(

رفع   تعمیر تاسیسات آب و راهبری، بهره برداری ،نگهداری و 1
 حوادث واتفاقات  شبکه شهرستان بم و توابع ، ريگان و توابع  

 ريال790.800.000 ريال 15.814.802.765

 

 98.03.19 مورخ 15آخرين  مهلت  تسلیم  پیشنهاد  قیمت ، ضمانتنامه و ساير مدارک: ساعت   -
 98.03.20 مورخ10:00ج ساعت:  تاريخ افتتاح پاکت های الف ،ب  و -
 پاکت میباشد .  1ضمنا حداقل پاکات برای باز گشايی مناقصه: -
 

ِ
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اخبار استان

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان گفت: 
مدیران در ساختن یک جامعه بالنده و پویا باید به یک همگرایی بین 

دولت و افراد جامعه برسند و برای تحقق این مهم تالش کنند.
به گزارش ایرنا، محمد صادق بصیریان در نشست مدیران دستگاههای 
اجرایی زیر مجموعه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی  استان کرمان 
با بیان اینکه سالمت جامعه انسانی هدف و وظیفه مدیران کشوری، 
استانی و شهرستانی است، اظهار داشت : ما مسئوالن در یک هدف 
مشترک در حال حرکت هستیم که آن هدف نهایی نیز ساخت یک 

جامعه سالم است.
وی با تاکید بر اینکه سالمت جامعه انسانی هدف و وظیفه مدیران 
کشوری، استانی و شهرستانی است، افزود: افراد یک جامعه زمانی که 
چنین همگرایی بین دولت و مردم را احساس کنند به عرصه مختلف 

ورود پیدا کرده و  در رفع مشکالت به مدیران کمک  خواهند کرد.
بصیریان همچنین به موضوع افزایش جمعیت کشور به عنوان یکی 
از دغدغه های مقام معظم رهبری اشاره و گفت: سیاست ابالغی از 

و  بوده  کامال روشن  رهبری در حوزه جمعیت  مقام معظم   سوی 
ایشان راه درست هدایت جامعه ایرانی را به صورت کامل برای مردم 
و مسئوالن نشان داده اند و این فرمایشات قطعا نیاز کنونی جامعه 

ایران اسالمی خواهد بود.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری نیز در این نشست 
گفت: استان کرمان مدیرانی دلسوز و زحمتکش دارد که در طول 
ماموریت خود با چالش های فراوانی روبه رو هستند و در این راستا 
نحو  به  را  ماموریت خود  بتوانند  تا  را می طلبد  استانداری  حمایت 

مطلوب انجام دهند.
کار،  وزارت  مجموعه  زیر  های  دستگاه  وظیفه  به  پور  موسی  زهرا 
تعاون و رفاه اجتماعی اشاره و افزود: کارهایی که در حوزه تعاون در 
سطح کشور و استان کرمان انجام می شود، »پیش نگری« است که 
معتقدیم این برنامه ها ضمن پیشگیری از آسیب ها می تواند منابع 
را به جلو نیز هدایت کند که تشکیل نشست های  منظم این اهداف 

را محقق خواهد کرد.

معاون استاندار کرمان :

برای یک جامعه بالنده، مدیران به همگرایی دولت و مردم کمک کنند

خبر
استعفای ماه بانو معصوم زاده 

رای آورد
 

در نشست عمومی شورای شهر کرمان با حضور 10 نفر از اعضای شورای 
شهر کرمان، استعفای خانم معصوم زاده به رای گذاشته شد که 9 رای 

موافق و یک رای مخالف آورد.
عمومی  نشست  در  فرشاد«  »محمد  کویر،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
شورای شهر کرمان با اشاره به رسیدگی به استعفای دکتر معصوم زاده 
عضو شورای شهر در جلسه هفته قبل شورا اظهار کرد: بعد از جلسه 
هفته قبل از وی خواهش کردیم بمانند و بتوانیم در شورا از تجربیاتشان 
بهره مند شویم و اعضای شورا صالح دیدند رای گیری مجدد یک هفته 
بعد صورت بگیرد شاید بتوانیم در این فرصت خانم معصوم زاده را از 

استعفا منصرف کنیم.
تلفنی  با من تماس  و  استعفا هستند  بر  ایشان مصر  افزود: ظاهرا  وی 
داشته و اعالم کرد به رغم اینکه می خواهم در جلسه حضور داشته باشم 
اما سفارت ایتالیا برایم وقت تعیین کرده )برای گرفتن ویزا که سفری 

دارند( و از همه عذرخواهی کردند و کتبا نامه ای به شورا نوشته اند.
فرشاد با قرائت نامه معصوم زاده خطاب به اعضای شورا بیان کرد: در 
یک سال و چند ماهی که از فعالیت شورای پنجم می گذرد همه اعضا 
در جریان روند کارها هستند و امیدواریم بتوانیم با فعالیت های شورا 

قدمی در راه بهبود اوضاع شهر در چارچوب امکانات برداریم.
وی تصریح کرد: باید رای ما در شورا در راستای طرح ها و پیشنهادات 

و تسهیل کننده امور اجرایی و مدیریت شهر توسط شهرداری باشد.
رییس شورای شهر کرمان گفت: مصوبات شورا همیشه موافق و مخالف 
مردم  پیشنهادت  و  ها  خواسته  راستای  در  مصوبات  یکسری  که  دارد 
به  آن،  تصویب  با  و  داده  طرحی  و  شود  می  فکر  آن  روی  که  است 

شهرداری ابالغ می شود.
وی افزود: یکسری مصوبات در راستای احترام به خواسته های مردم و 
اعضای شورای شهر است که اکنون یکی از اعضای شورا استعفا داده و 
همه خواهش کردیم منصرف شوند اما دالیلی آوردند و فکر می کنم 
وظیفه اعضاست که به خواسته خانم معصوم زاده احترام گذاشته و این 

خواسته را اجابت کنیم زیرا اصرار خودشان است.
فرشاد تصریح کرد: 26 فروردین امسال ماه نامه استعفای خانم معصوم 

زاده به ما داده شده که تا هفته گذشته دست نگه داشتیم.
وی در ادامه بیان کرد: روال کار شورای شهر اینگونه است که مصوبات 
کمیسیون ها به صحن شورا می آید که بعضا نیاز به مصوبه و بعضا نیاز 
به نامه دارد که نامه به شهرداری ارجاع داده می شود و اگر نیاز باشد 

پاسخ داده می شود.
رییس شورای شهر کرمان گفت: بعضای پیشنهادات احتیاج به مصوبه 
دارد که رای گیری می شود و اگر اکثریت رای را آورد به کمیته انطباق 
و  شود  می  اجرایی  انطباق،  کمیته  پاسخ  روز   10 از  بعد  و  رود  می 

شهرداری باید آن را اجرا کند.
با  جلسه   500 از  بیش  و  داریم  شورا  در  کمیسیون  افزود: هشت  وی 
ایم و کمیسیون بهداشت که  مصوبات متعدد در شورای پنجم داشته 
با مدتی تاخیر آغاز کرد زیرا در آغاز فعالیت شورا در  فعالیت خود را 
چارچوب کمیسیون خدمات شهری، محیط زیست و سالمت بود و بعد 
نامه ها  و  پیگیری  از آن زمان 22 مصوبه داشته است که  و  جدا شد 

ارسال شده است.
فرشاد تصریح کرد: اگر نامه و پیشنهادی زمینه اجرایی نداشته باشد، 

شهرداری پاسخ می دهد که به این دالیل انجام شدنی نیست.
وی در ادامه بیان کرد: خانم معصوم زاده به بنده اعالم کرده با توجه به 
اینکه شورا استقرار پیدا کرده و و روال طبیعی کار در حال انجام است 
و با توجه به تخصص و ظرفیتشان می تواند خارج از شورا بیشتر برای 

جامعه مفید باشد و شورا به خواسته وی احترام گذاشت.
به گزارش ایسنا، در این جلسه با حضور 10 نفر از اعضای شورای شهر 
کرمان، استعفای خانم معصوم زاده به رای گذاشته شد که 9 رای موافق 

و یک رای مخالف آورد.
ضمن اینکه معصوم زاده در نامه ای به رییس شورای شهر وکالت قرائت 
رای خود را مبنی بر مثبت بودن به خروج از شورا به وی واگذار کرده 

بود.
با پایان رای گیری و اعالم نتیجه رییس شورای شهر کرمان گفت: در 
اسرع وقت این مساله به فرمانداری ابالغ خواهد شد تا روال قانونی کار 

طی شود.
وی افزود: از زحمات دکتر معصوم زاده در همکاری با شورای چهارم و 
پنجم تشکر می کنیم و برای وی آرزوی موفقیت در سنگرهای دیگر 

را داریم.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و 

ارز استان خبر داد:

ممنوعیت خروج گندم از کرمان 
 

اینکه  به  اشاره  با  کرمان  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  کمیسیون  دبیر 
مصوب شده در حال حاضر گندم از استان خارج نشود، گفت: اگر کسی 

درخواست خرید دارد باید با مجوز شرکت غله جهاد کشاورزی باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شهریاری در کمیسیون مبارزه با قاچاق 
از بحث سوخت و دام،  بعد  اینکه  به  اشاره  با  ارز استان کرمان  کاال و 
قبل از سال دغدغه ای داشتیم که ممکن است گندم از استان قاچاق 
شود، اظهار کرد: جلساتی با همکاری نهادهای امنیتی گذاشتیم و در 
جعلی  بارنامه های  جلوی  شمال  و  جنوب  راهداری های  در  راستا  این 

گرفته شد.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان کرمان با بیان این مطلب 
که آنچنان گندم قاچاقی از استان خارج نشده است، افزود: مصوب شد 
که گندم از استان فعاًل خارج نشود اگر کسی درخواست خرید داشت با 

مجوز شرکت غله جهاد کشاورزی جنوب و شمال انجام شود.
وی با اشاره به اینکه تلفات زیای در ارتباط با دام ها داشته ایم، اظهار 
کرد: سوخت های قابل توجهی نیز توسط نیروهای امنیتی کشف و ضبط 

شد.
وی اظهار کرد: دالالن با قیمت دو هزار و 500 تومان گندم از کشاورزان 
 ۷00 و  هزار  یک  اعالمی  مبلغ  که  حالی  در  بودند  کرده  خرید  پیش 

تومان بوده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان 
کرمان در جلسه بررسی 
مشکالت فعاالن حوزه 

فرهنگ و هنر : 

ارائه اظهارنامه مالیاتی 

شرط برخورداری از 

معافیت و نرخ صفر

 مالیاتی است
بیان  با  کرمان  استان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
اظهارنامه  ارائه  مهلت  آخرین  خرداد   ۳۱ اینکه 
شرط  تاکیدکرد:  است،  مشاغل  صاحبان  مالیاتی 
برخورداری فعاالن حوزه فرهنگ و هنر از معافیت 
و نرخ صفر مالیاتی، ارائه اظهارنامه مالیاتی است . 
مالیاتی  امور  اداره کل  عمومی  روابط  گزارش   به 
بررسی  در جلسه  ، محمد سلمانی  کرمان  استان 
با  که  هنر  و  فرهنگ  حوزه  فعاالن  مشکالت 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  حضور 
خانه   ، قرآنی  موسسات  اتحادیه  نمایندگان  و 
مطبوعات ، خانه هنرمندان و چاپخانه داران برگزار 
شد ، مقوله آموزش و آشنایی مودیان با قوانین و 
مقررات مالیاتی را از مهم ترین برنامه های امور 

مالیاتی برشمرد .
وی پس از استماع مسایل مالیاتی و دغدغه های 
خاطرنشان  استان  هنر  و  فرهنگ  حوزه  فعاالن 
کرد: تمامی مباحث ارایه شده و نقطه نظرات این 
حوزه در برنامه های در دست اقدام اداره کل امور 

مالیاتی استان مدنظر قرار خواهد گرفت .
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان ، ضمن تاکید 
بر محوریت قانون و مقررات در امور مالیاتی ، رفع 
مشکالت مالیاتی مودیان در کوتاه ترین زمان در 
راستای افزایش رضایت مندی آنان را از اولویت 

های اداره کل امور مالیاتی استان دانست . 
مالیات  قانون   ۲۳۸ ماده  های  ظرفیت  سلمانی 
توافق و   : را مهم برشمرد و گفت  های مستقیم 

تفاهم بهترین راه پرداخت مالیات است .
 ، مداری  مودی  رویکرد  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
خواستار توجه جدی همکاران مالیاتی به شان و 
با  ایم  کوشیده  ما   : گفت  و  شد  مودیان  جایگاه 
رویکرد حمایتی در راستای حل مشکالت فعاالن 

حوزه فرهنگ وهنر قدم برداریم .
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  جلسه  این  ادامه  در 
اسالمی استان کرمان با ابراز قدردانی از نگاه ویژه 
امور مالیاتی به حمایت از فعاالن حوزه فرهنگ و 
هنر ، مشکل اصلی آنها را عدم اطالع از قوانین و 
مقررات مالیاتی دانست و گفت : اطالع رسانی و 
آگاهی مودیان از قوانین مالیاتی موجب تسهیل در 

روند مالیات ستانی می گردد .
علیزاده با اشاره به اهمیت آموزش مودیان مالیاتی 
با قوانین و مقررات مالیاتی اذعان کرد : برگزاری 
اطالع رسانی  و  آگاهی  جهت  آموزشی  دوره های 
بخشی  مالیاتی،  قوانین  با  آشنایی  و  مودیان  به 
موثر در ارتقاء سطح عمومی دانش جامعه خواهد 
و  اجرا  نحوه  از  مودیان  صورت  این  در  و  بود 
چگونگی پرداخت مالیات و شرایط برخورداری از 

معافیت های مالیاتی آگاه خواهند شد .
امور  بین  تعامل سازنده ای   : وی خاطرنشان کرد 
که  دارد  وجود  هنر  و  فرهنگ  حوزه  و  مالیاتی 
ثمرات حاصل از این تعامل به دولت و فعاالن این 

حوزه باز می گردد .
این جلسه، موسسات فرهنگی و هنری  درخاتمه 
وپاسخ  پرداخته  خویش  مالیاتی  مسائل  بیان  به 
مسئوالن  ازسوی  خصوص  دراین  الزم  های 

مربوطه ارایه شد . 

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان  خبر داد:
برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس در بیش از ۱۵۰ نقطه استان

پایان عملیات اجرایی انتقال آب چاه های تامین آب
شهر سیرجان به تصفیه خانه در نیمه دوم سال جاری 

استان  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس 
شهر  در  قدس  جهانی  روز  راهپیمایی  ،گفت:  کرمان 
کرمان نیز در تاریخ جمعه 10 خرداد ماه از ساعت 10 
و ۳0 دقیقه از چهار راه توحید )ارگ سابق( به سمت 

مصالی امام علی )ع( برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
هماهنگی  شورای  رئیس  صدفی،  مهدی   ، جوان  

فرمان  به  ،گفت:  کرمان  استان  اسالمی  تبلیغات 
حضرت امام خمینی )ره( همه ساله در آخرین جمعه 
ماه مبارک رمضان، روز قدس توسط مسلمانان جهان 
دادن شعار های  با سر  مردم  و  داشته می شود  گرامی 
ضد اسرائیلی و ضد استکباری حمایت خود را از مردم 

مظلوم فلسطین اعالم می دارند.
وی با بیان اینکه امروزه رد پای رژیم غاصب اسرائیل 
می شود  مشاهده  مسلمانان  علیه  جنایات  همه  در 
گفت: رژیم صهیونیستی نه تنها مستقیما در فلسطین، 
لبنان، یمن و سایر کشور های مظلوم و مسلمان جنایت 
تسلیحاتی،  مالی،  مختلف  کمک های  با  بلکه  می کند 
تروریست های  از  انسانی  نیروی  حتی  و  اطالعاتی 
وی  می کند.  حمایت  منطقه  در  داعشی  و  تکفیری 
اذهان  قدس  جهانی  روز  راهپیمایی  اینکه  بیان  با 
استکبار  را متوجه جنایات و ظلم های  عالم  ملت های 
اسرائیل غاصب  و  آمریکای جنایتکار  باالخص  جهانی 
خواهد کرد گفت: در این روز اذهان ملت های جهان 
متوجه  جهانی  استکبار  زورگوئی های  اوج  سمت  به 

می شود و توطئه های آن ها نیز خنثی خواهد شد.

مهدی صدفی ادامه داد: امسال نیز همانند سال های 
گذشته مردم فهیم کرمان همچون سایر ملت ایران با 
زبان روزه و با سر دادن فریاد مرگ بر اسرائیل حمایت 
اعالم  فلسطین  مظلوم  ملت  از  را  خود  جانبه  همه 
خواهند کرد و در 150 نقطه در سراسر استان کرمان 

راهپیمایی برگزار خواهد شد.
وی اظهار کرد: راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر 
کرمان نیز در تاریخ جمعه 10 خرداد ماه از ساعت 10 
و ۳0 دقیقه از چهار راه توحید )ارگ سابق( به سمت 

مصالی امام علی )ع( برگزار می شود.
قدس  جهانی  روز  راهپیمایی  کرد:  تاکید  صدفی 
االسالم  حجت  سخنرانی  با  و  قطعنامه  قرائت  با 
مصطفی پور محمدی همراه خواهد بود و پس از آن 
خطبه های نمازجمعه توسط نماینده ، ولی فقیه و امام 
علیدادی  والمسلمین  االسالم  حجت  کرمان  جمعه 
مسیر  در  کرد  اعالم  وی  پایان  در  شد.  خواهد  ایراد 
راهپیمایی غرفه های فرهنگی، ایستگاه سالمت، غرفه 
کودکان، تریبون آزاد و نمایشگاه عکس میزبان مردم 

خواهند بود.

آب  تامین  های  چاه  آب  انتقال  اجرایی  عملیات 
سیرجان به تصفیه خانه که از سال گذشته شروع شده 
بود، با پیشرفت ۳۷ درصدی در سال جاری نیز ادامه 
دارد. مجید میرشاهی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
شرکت آبفا سیرجان با اعالم این خبر گفت: برای اجرای 

این عملیات،باید 22 کیلومتر خط انتقال با لوله فوالدی 
دوم  نیمه  در  شود  می  بینی  پیش  و  شود  اجرا   ۸00
سال جاری به بهره برداری برسد. وی افزود: این پروژه 
بالغ بر  با اعتباری  توسط شرکت پیمانکار کیان گستر 
65 میلیارد تومان اجرا می شود و با اتمام آن،550 لیتر 

آب در ثانیه با ۳00 متر اختالف ارتفاع نسبت به منابع 
تامین آب ، به تصفیه خانه انتقال می یابد. مدیرعامل 
این  اجرای  کرد:  بیان  پایان  در  سیرجان  آبفا  شرکت 
ارتقاء کیفیت آب شهروندان  بر  عملیات، نقش موثری 

سیرجان و نجف شهر خواهد داشت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان خبرداد:
احداث بیش از 530 کیلومتر راه روستایی در استان کرمان

ارسال چهلمین محموله هالل احمر کرمان به مناطق سیل زده خوزستان 

5۳1 کیلومتر راه روستایی در استان کرمان در 
دست احداث است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی 
این  اعالم  با  بلوردی  محمدمهدی  کرمان  استان 
جمعیت  با  روستایی  های  راه  شبکه  گفت:  خبر 
باالی 20 خانوار استان 10 هزار و 2۷4 کیلومتر 
است که تا کنون چهار هزار و 5۸۳ کیلومتر آن 

آسفالت شده است.
افزود:  کرمان  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
 16 در  روستایی  راه  کیلومتر   5۳1 اکنون  هم 
شهرستان در دست ساخت است که برای تکمیل 
نیاز  اعتبار  ریال  میلیارد  هزار  از  بیش  به  ها  آن 

است.

راه  کیلومتر   45 گذشته  سال  کرد:  تصریح  وی 
ریال  میلیارد   1۸0 صرف  با  آسفالته  روستایی 
 400 از  بیش  و  احداث  کرمان  استان  در  اعتبار 

خانوار از مزایای آن بهره مند شده اند.
استان  وسعت  به  اشاره  با  بلوردی  محمدمهدی 
گفت:  استان  این  جمعیت  پراکندگی  و  کرمان 
برای  دیگر  آسفالته  راه  کیلومتر   5200 از  بیش 

روستاهای باالی 20 خانوار استان نیاز است.
استان کرمان با داشتن چهار هزار و 5۸۳کیلومتر 
راه آسفاته روستایی در حوزه شمال و دو هزار و 
20 کیلومتر در حوزه جنوب این استان، از استان 
به  آسفالته  روستایی  راه  حوزه  در  پیشگام  های 

شمار می رود. 

احمر  هالل  امدادی  های  کمک  محموله  چهلمین 
کرمان به ارزش 2 میلیارد تومان به منطقه سیل زده 

حمیده استان خوزستان ارسال شد.
مردمی  های  کمک  محموله  این  ایرنا،  گزارش  به 
شامل اقالم غذایی و بهداشتی به وزن 60 تن و به 
ارزش 2 میلیارد تومان با حضور مدیرعامل جمعیت 
استان  به  وی  معاونان  و  کرمان  استان  احمر  هالل 

خوزستان ارسال شد.
استان کرمان در  رضا فالح  مدیرعامل هالل احمر 
استاندار  دستور  با  گفت:  محموله  این  اعزام  آیین 
مدیرکل  و  عمرانی  معاونت  های  پیگیری  و  کرمان 
مدیریت بحران موج دوم جمع آوری کمک ها توسط 

این جمعیت  آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.

وی اظهار کرد: تا امروز 600 تن کاال به ارزش 16 
به  نقدی  غیر  و  نقدی  های  کمک  تومان  میلیارد 
ارسال  خوزستان  استان  به  هوایی  و  زمینی  صورت 
شده و همچنان جمع آوری این کمک ها  ادامه دارد 
های  سیل  در  مردم  ضروری  و  زندگی  وسایل  زیرا 
اخیر ویران شده و سیل زدگان به یخچال، گاز،  فرش 
و اقالم ضروری نیاز دارند. مدیرعامل جمعیت هالل 
احمر استان کرمان از مردم دیار کریمان درخواست 
واریز  طریق  از  را  زدگان  سیل  ضروری  اقالم  کرد: 
نقدی به شماره حساب 5294949404 )به حساب 
واریز کنند که وسایل  احمر(  خیران جمعیت هالل 
زندگی اولیه مردم خوزستان تامین شود و مردم به 

زندگی عادی خودشان بازگردند. 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 139760319062000802 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فرهاد احدی فرزند علی به شماره شناسنامه 182 
صادره از گلباف در یک باب خانه به مساحت 414/75 مترمربع پالک یک فرعی از 1407 ـ 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1407ـ اصلی واقع در گلباف خیابان امام محله محرابی 
کوچه شهید کاظمی خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه مهدی زاده گوکی و نیره مهدی 
زاده گوکی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 

اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
و  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 

98/2/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/3/7
211 م/الف

محمد مقصودی ـ رئیس ثبت اسناد و امالک 
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یادداشت های 

گاه و بی گاه

نقش 
در هر خانه اتاقی نیمه تاریک بود که مختص بافت قالی 
اتاق  در آن  را  فراغت خود  اعضا خانواده ساعت  و  بود 
می گذراندند و همیشه یک نفر با صدایی آهنگین نقش 
تار  بر  و  می گشودند  از دل  دیگران گره  و  می خواند 
قالی می زدند و بعد از آنکه بافت قالی تمام می شد آن 
جان  به  قیچی  با  و  کردند  می  پهن  صاف  جایی  در  را 
که  آنگاه  و  شود  نمایان  قالی  نقش  تا  افتادند  می  آن 
کندن  دل  دیگر  شد  می  پدیدار  ناپذیر  وصف  زیبایی 
من  را  صحنه  این  بارها  نبود  میسر  آن  از  ای  بیننده  هر 
تجربه کرده و به یاد روزی که نقش درونم آشکار شود 

برخود لرزیده ام.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

گزارش »کرمان امروز« از ثبت یک رکورد عجیب به دست کرمانی ها و برچسب خیانت که بر ما امروزیان خواهد چسبید؛

کرمان پرمصرف

اشاره:
حتی  یا  و  مصرف  لحاظ  به  دنیا   در  ها  ایرانی  ما 
اسراف  در دنیا همیشه جزو اولین ها هستیم. به هر 
ترین ملت  پرمصرف  آن  نگاه کنیم در  موضوعی که 
هستیم؛ از جمله آب... گزارش های وزارت نیروحاکی 
از آن است که ایران از نظر مصرف روزانه آب توسط 
دارد.  قرار  پرمصرف  کشورهای  فهرست  در  فرد  هر 
جالب است بدانید که ما کرمانی ها هم  به این لحاظ 
رکورد زده ایم و دومین استان پرمصرف آب در کشور 

شده ایم!
معادن  و  صنایع  بازرگانی،  اتاق  رییس  گفته  به 
کشاورزی، استان کرمان با سرانه 2 هزار و 100 متر 
مکعب پس از خوزستان دومین استان پرمصرف آب 
است. این در حالی است که در دنیا  به یک چاه آب 
همچون چاه نفت نگریسته می شود. در همین زمینه 

گزارشی تهیه شده که در ادامه قابل مطالعه است.
مصرف آب  در ایران

آبفای کشور میزان  اعالم مدیر عامل شرکت  طبق 
تا40درصدفراتر  حدود30  ایران  در  آب  مصرف 
اساس  بر  چنین   هم  است.  جهانی  میانگین  از 
برای  خانگی  آب  مصرف  سرانه  جهانی،  بانک  اعالم 
در  لیتر   70 باید  ایران   همچون  بیابانی  کشورهای 
شبانه روز باشد اما اکنون بیش از این مقدار در شبانه 
روز مصرف می شود. این در حالی است که در یک 
دهه گذشته میزان منابع آب تجدید پذیر کشور  به 
در 5 سال  اخیرا   و حتی  مکعب  متر  میلیارد   110
گذشته  به 100 میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کرده 
است. وضعیت اسفبار این است که در دهه های اخیر 
عالوه  بر مصرف تمام منابع آب تجدید پذیر، دست 
اندازی به منابع آب تجدید ناپذیر شده است که سهم 
خطه  این  در  ایرانی  تمدن  حفظ  ضامن  و  آیندگان 

جغرافیایی است. 
خشکسالی سهم استان های پرمصرف 

اگر چه گزارش سازمان هوا شناسی نشان می دهد 

بارندگی  شرایط  امسال  که  ها  استان  برخی  در  که 
اخیر  های  خشکسالی  حدودی  تا  اند  داشته  نرمالی 
کاسته شده است اما با توجه به خشکسالی 11سال 
گذشته، بارندگی های نرمال امسال نتوانسته به طور 
کامل خشکسالی های اخیر را جبران کند  به طوریکه 
در بسیاری از مناطق کشور دچار خشکسالی هستیم. 
گو اینکه خشکسالی سهم استان های پر مصرف آب 
است و اگر تدابیری در زمینه مصرف بهینه اندیشیده 

نشود باز بحران روی سیاه خود رانشان خواهد داد.
کرمان؛ دومین استان پرمصرف آب

گزارش های وزارت نیروحاکی از آن است که ایران 
از نظر مصرف روزانه آب توسط هر فرد در فهرست 
کشورهای پرمصرف قرار دارد. جالب است بدانید که 

و  ایم  زده  رکورد  لحاظ  این  به  هم   ها  کرمانی  ما 
دومین استان پرمصرف آب در کشور شده ایم!

معادن  و  صنایع  بازرگانی،  اتاق  رییس  گفته  به 
کشاورزی استان کرمان با سرانه 2 هزار و 100 متر 
مکعب پس از خوزستان دومین استان پرمصرف آب 
از  فعلی  مالی  گردش  که  است  حالی  در  این  است. 
مصرف آب در استان حدود5 میلیارد دالر است در 

حالی که می تواند به 20 میلیارد دالر برسد.
 خشکسالی با بارش های اخیر به پایان 

نرسیده است
پایان  به  توان   می  اخیر  های  بارش  با  آیا   اما 
بود؟کارشناس  امیدوار  کرمان  استان  در  خشکسالی 
به  سئوال  این  به  پاسخ   در  کرمان  استان  آب  امور 

میزان  ارتباط  گوید:  می  چنین  ایرنا  خبرگزاری 
پیچیده  مکانیسم  زیرزمینی  با آب های  ها  بارندگی 
آب  منابع  گفت  آسانی  به  توان  نمی  و  دارد  ای 
زیرزمینی ما بر اثر بارندگی های اخیر چقدر افزایش 

داشته است.
قبل  سال  افزود: حدود 50  گنجویی  اشرف  حسن 
عمق آب های سفره های زیر زمینی ما ۸ تا 10 متر 
برداشت بی رویه  و  فراوان  با حفر چاه های  بود که 
آب، عمق چاه های عمیق ما به حدود 200 متر در 

استان رسیده است.
و  قنوات  اخیر  سالهای  خشکسالی  کرد:  بیان  وی 
چشمه ها را خشکانده بود که با بارندگی های امسال 
تا حدی این کمبود جبران شد، اما هنوز در بسیاری 
از مناطق استان میزان آب دهی قنوات و چشمه ها 

بسیار کمتر از حد معمولی است.
کارشناس امور آب کرمان با اشاره به فعالیت حدود 
11 هزار چاه غیر مجاز در استان تصریح کرد: متولیان 
آب  رویه  بی  برداشت  به  نسبت  گذشته  سالهای  در 
های زیر زمینی قصور داشتند و در بحث بحران آب 

تا حد زیادی خودمان مقصر هستیم.
بر  دلیلی  امسال  های  بارندگی  افزایش  گفت:  وی 
ترسالی نیست و نباید با بارش های اخیر تصور کنیم 

که خشکسالی در کرمان به پایان رسیده است.
اشرف گنجویی افزود: بخشی از بارندگی های امسال 
به صورت سیالب هدر رفت و جذب منابع زیر زمینی 
آسانی  این  به  ها  بارش  که  کنم  تاکید  باید  و  نشد 
جبران برداشت بی رویه آب های زیر زمینی در طول 

سالهای قبل را نمی کند.
های  طرح  با  را  ها  سیالب  باید  کرد:  تاکید  وی 
مفیدی مانند پخش سیالب مهار کنیم تا سفره های 
آب زیر زمینی باال برود و قنات ها احیا شوند و در 

مواقع الزم از آب ذخیره شده استفاده کنیم.
بحران  در  باید  گفت:  کرمان  آب  امور  کارشناس 
آب مدیریت متمرکز در استان وجود داشته باشد تا 
استعداد های خوبی که در تامین آب در کرمان وجود 

دارد، فعال شود.
سخن آخر

باید نسبت به مصرف بی رویه آب های زیر زمینی 
حساس باشیم و این حساسیت و رفع تکلیف را  رسانه 
ها می توانند در میان مردم جا بیندازند. فروگذاشتن 
قلم در این زمینه خود یک خیانت محسوب می شود.

   گزارش های وزارت نیرو حاکی از آن است که ایران از نظر مصرف روزانه 
آب توسط هر فرد در فهرست کشورهای پرمصرف قرار دارد. جالب است 
بدانید که ما کرمانی ها نیز در این باره رکورد زده ایم و دومین استان پرمصرف 
آب در کشور شده ایم! به گفته رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی، 
استان کرمان با سرانه 2 هزار و 100 متر مکعب پس از خوزستان دومین استان 
پرمصرف آب است. این در حالی است که در کرمان بحران آب هر روز آینده 

این استان را تهدید می کند و .....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی
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این  مخاطب،  روی  رایانه ای  بازی های  باالی  تاثیرگذاری 
آموزش،  برای  زیاد  بسیار  قابلیت  با  ابزاری  به  را  بازی ها 
است.  کرده  تبدیل  و....  سیاسی  های  استفاده  آگهی، 
در  سادگی  به  رایانه ای  بازی های  کرد  مشاهده  می توان 
به  هستند.  ما  عصر  کودکان  رفتار  به  دهی  جهت  حال 
همین دلیل بررسی ویژگی های این بازی ها و استفاده از 

آن ها به شیوه ای ثمر بخش الزامی است.
الهام عجم اکرامی، کارشناس ارشد آموزش بهداشت، در 
بر رشد  رایانه ای  بازی های  به  اعتیاد  اثر  از  برنا  با  گفتگو 

جسمانی کودک می گوید.
تاثیراتی  مهمترین  از  اینکه  بیان  با  اکرامی  عجم  الهام 
روی کودک  است  ای ممکن  رایانه  های  بازی  انجام  که 
که  این  دلیل  به  گفت:  است  جسمانی  تاثیرات  بگذارد، 
کودک ساعت ها روی صندلی ثابت می نشیند و مشغول 
فشار دادن چندین دکمه است دچار مشکالت جسمانی 
مانند گردن درد، کمر درد و  درد در انگشتان و مچ دست، 
چشمان  همچنین   . شود  می   .... و  فقرات  ستون  آرنج، 
کودک به دلیل خیره شدن مداوم به صفحه نمایش رایانه 
عوارض  و دچار  گیرد  قرار می  نور  فشار  به شدت تحت 

می شود.
وی با بیان اینکه هنگام بازی رایانه ای، چشم حدود چهار 
هزار حرکت در ساعت دارد و ناچار است فشار زیادی را 
پشت  که  هایی  روی صحنه  تمرکز  و  دقیق  دیدن  برای 
داده می شوند، تحمل کند  نمایش  با سرعت  و  سر هم 
ادامه داد: این اتفاق درنهایت باعث تحریک پذیری شبکه 
تاری  مثل  گوناگونی  جسمانی  مشکالت  و  شده  عصبی 

)تیک(  عضله  پرش  حتی  دوبینی  و  تطابق  عدم  دید، 
بازی  و  و جوش  دارد. جنب  دنبال  به  هم  را  پلک ها  در 
از  کودک  حد  از  بیش  استفاده  علت  به  کودکی  دوران 
بازی های رایانه ای کاهش می یابد. استخوان و مفاصلی که 
در این دوران باید نهایت رشدخود را داشته باشد آسیب 
می بینند در نتیجه رشد کودک دچار اختالل می شود و 
احتمال  فیزیکی،  فعالیت های  کاهش  علت  به  همچنین 

بروز چاقی افزایش می یابد.
اثر بازی های رایانه ای بر رفتار اجتماعی کودک

اینکه  بر  تاکید  با  بهداشت  آموزش  ارشد  کارشناس  این 
از  یکی  جنسی   مسائل  و  جنایت  بزهکاری،  خشونت، 
ها  بازی  این  در  شده  مطرح  های  موضوع  ترین  اساسی 
که  است  آن  از  حاکی  مختلف  های  گفت:بررسی  است 
مضامین اکثر این بازی ها به مواردی چون تخریب، کشتن 
و پرخاش بر علیه دیگری و مسائل جنسی اختصاص دارد. 
انجام بازی های رایانه ای خشن می تواند اثرات زیانباری بر 

رفتارهای اجتماعی کودکان داشته باشد، همچنین موجب 
خطرپذیری  افزایش  و  پرخاشگرانه  رفتارهای  تقویت 
بازی  با  مداوم  طور  به  که  کودکانی  شود.  می  کودکان 
های رایانه ای درگیر هستند از محیط  اطراف شان فاصله 
گرفته و در جامعه منزوی و در برقراری روابط اجتماعی با 

دیگران ناتوان می شوند.
اثر بازی های رایانه ای بر سیستم عصبی کودک

متخصصان  از  برخی  نظر  به  افزود:  اکرامی  عجم  الهام 
اعصاب و روان، بازی های پرهیجان رایانه ای که در طی 
آن صفحه نمایشگر به طور پی در پی از فالش ها و شعاع 
های خیره کننده نوری پوشیده می شود، در کودکانی که 
برای ابتال به صرع آمادگی دارند، هیجانات شدید عصبی 

پدید می آورد.
اثر بازی های رایانه ای بر وضعیت تحصیلی کودک

وی  گفت: یکی از نگرانی های والدین درباره بازی های 
رایانه ای این است که این گونه بازی ها با جذابیت هایی 

که دارند موجب کاهش تمرکز و تمایل کمتر کودک به 
مطالعه  شده و در نهایت منجر به افت تحصیلی می شود 

که نگرانی کامال درست و قابل توجه است.
نقش خانواده در استفاده صحیح فرزندان از رایانه 

و اینترنت
اینکه  بر  تاکید  با  بهداشت  آموزش  ارشد  کارشناس  این 
محل  و  مرکز  و  نوجوانان  هویت  رشد  جایگاه  خانواده 
تمرین نقش ها و رفتارهای اجتماعی است. هرچقدر میزان 
روابط خانوادگی بهتر باشد و میزان نظارت خانوادگی روی 
استفاده فرزندان از رایانه و اینترنت بیشتر باشد، استفاده 
نادرست و ناصحیح از اینترنت توسط آنها کاهش پیدا می 
که  گیرد  می  صورت  زمانی  مناسب  نظارت  گفت:  کند 
ارتباط بین اعضای خانواده مناسب، گرم و صمیمی باشد. 
از سوی دیگر عالوه بر این نظارت بهتر است از رایانه و 
اینترنت استفاده خانوادگی شود. بدین منظور الزم است 
زمان،  و  کنند  ای کسب  رایانه  و  اینترنتی  سواد  والدین 
قرمز خانوادگی و سایت  استفاده، خطوط  مکان، شرایط 
های قابل استفاده از اینترنت را مشخص کنند. در چنین 
شرایطی است که می توان انتظار داشت خانواده بتواند با 
نظارت مناسب، فرزندان را در استفاده از رایانه و اینترنت 

راهنمایی کند. 
از  استفاده  در  خوبی  الگوی  والدین  افزود:  پایان  در  وی 
رایانه و اینترنت برای فرزندان هستند که بتوانند با ارائه 
اینترنت همراه  و  رایانه  از  استفاده صحیح  با  و  اطالعات 
بردارند.  گام  آنها  راهنمایی  و  هدایت  درجهت  فرزندان 
به  خود  فرزندان  همراه  والدین  است  بهتر  همچنین 
بازی  به  بروند و  باشگاه ها و میادین ورزشی  کوهستان، 
و  تخلیه  آنان  انرژی  تا  بپردازند  آنها  عالقه  مورد  های 
بالطبع در  رایانه منحرف شود.   بازی های  از  توجه شان 
انتظار  نوجوانان  و  کودکان  از  می توان  شرایطی  چنین 

داشت که کمتر به سراغ  رایانه و اینترنت بروند.

عشاق بازی های رایانه ای، خشن و منزوی در جامعه

در افق با تو
مناسبت  بی  نوبت کامال  از  سالم. خارج 
دلم برای کسی تنگ شده است بی دلیل 
غصه  و  شادی  که  دارم  را  کسی  هوای 
هایم را با او مرور کرده ام. چشم هایش 

به  رو  هنوز  من  شد.  بسته  رویم  به  که  بود  پناهم  آخرین 
این پنجره نشسته ام تا با شوق نگاهی برانگیخته شوم. سال 
هاست که در انتظارم و او نگاهم نمی کند اما همچنان در 
همچنان  قلبش  که  دانم  می  ام.  نشسته  ای  معجزه  اشتیاق 
برای دیگران در نواختن است ولی همچنان چشم امیدم به 
اوست. بی مناسبت آمده ام روبه رویش زندگی را زمزمه 
باشد.  ام  بهانه  بلکه  باشد.  ام  خسته  دل  معبود  بلکه  کنم 
نگاهی  نیم  خواهد  نمی  مناسبت  همیشه  که  دوستان  یاد 
و سرور  برای یک عمر شادمانی  به خاطره ی یک سالم 
کافی است. ما روزهای زیادی را بی مناسبت زندگی می 
کنیم و امروز دوباره عزم دیار دوست دارم حتی اگر در 
عزیزان  از  بودن  بی خبر  باشد.  نمانده  ای  بهانه  بارم  کوله 
زخم بزرگی بر پیکره ی زندگی است آنقدر بهانه گیرش 
بهانه ی  به  باخبر شوم. دردهایم را  می شوم که از حالش 
را  وار جدایی  مصیبت  روزهای  و  کنار گذاشته  لبخندش 
در  را  ام  زندگی  ی  ستاره  که  تا  سپارم  می  فراموشی  به 
اوج درخشش تماشا کنم. اگر از روی لطف نگاهی کند 
تازه جان  هزار شکل  به  بعدا  او آب شوم  نگاه  از شرم  و 
می گیرم. در قالب جان خود جهان می گیرم. دلم محتاج 
سرپناهست که به او پناه آورده ام بی مناسبت بی دلیل می 
هایش  خوبی  کنار  کنم  زندگی  سارش  سایه  در  خواهم 

حرف بزنم تا آرام بگیرم.
دیده بردار نگاه تو کشیدم که بیایی

در افق تا تو پریدم که بیایی
ای هماهنگی خواب و غزل و شوق

من بهای تو به هر ناز خریدم که بیایی

به قلم 
مهناز سعید 

www.teetr. ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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سیدعلی  ایران   کتاب  خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به 
دانشگاه  علمی  هیات  عضو  و  ادبیات  استاد  میرباقری فرد، 
حکیم  بزرگداشت  روز  مناسبت  به  که  نشستی  در  اصفهان 
عمر خیام نیشابوری در تاالر صائب دانشگاه اصفهان برگزار 
در  فراوان  استعداد  و  نبوغ، هوش  از جهت  خیام  گفت:  شد، 
دلیل  این  به  اما  بود  برجستگان فرهنگ و علم کشور  شمار 
که تالیفات جامعی نداشت و شاگردانی پرورش نداد، در کنار 
برای  رازگونه  شخصیتی  داشت،  که  خاصی  و  تند  اخالق 
آیندگان پیدا کرد، اما جنبه شعری او به دلیل محبوبیتی که در 
حوزه فلسفه زندگی و هستی شناسی در مردم ایجاد کرد، او را 

در کانون توجه قرار داد.
این استاد ادبیات دانشگاه اصفهان تصریح کرد: خیام از جمله 
روزهای  همان  از  که  ماست  ادبیات  جهانی  شخصیت های 
منابع  داشته اند.  مراوده  او  با  خواص  و  داشته  شهرت  حیات 
را به ما می شناساند.  بسیار معتبری در دست است که خیام 
نام خیام را حجت الحق حکیم ابوالفتح عمربن ابراهیم خیامی 

مشهور به خیام عنوان کرده اند.
خیام،  درگذشت  و  والدت  سال  درباره  افرود:  ادامه  در  وی 
تاریخ نویسان ابهام دارند. درباره مرگ و تولد او گزارش دقیقی 
سمرقندی  عروضی  نظامی  چهارمقاله  تنها  نیست.  دست  در 
گزارشی دارد که نشان می دهد خیام تا 506 هجری قمری در 
شهر بلخ در کوی برده فروشان در مجلسی با خیام دیدار کرده 
و نظامی عروضی سمرقندی می گوید در سال 530 هجری 
قمری خبر یافتم او از دنیا رفته و این تنها گزارش از درگذشت 
خیام است. بعضی منابع 517 را سال فوت او می دانند. خیام 
به  او  سفر  کرد.  مسافرت  اصفهان  و  هرات  بلخ  سمرقند  به 
اصفهان 14 تا 16 سال طول کشیده و در این مدت، خدمات 

علمی زیادی داشته است.
این استاد دانشگاه اصفهان ادامه داد: آثار خیام بیشتر به زبان 
عربی و بعضًا به زبان فارسی است و بیشتر در حوزه ریاضی و 
نجوم و حکمت و فلسفه است. به فارسی تالیفاتش نوروزنامه 
به اهتمام استاد مینوی تالیف شده که البته عده ای در صحت 
انتساب آن به خیام تردید دارند. اشعاری نیز از او نقل کرده اند 
اختیار  در  کمتر  را  عربی  سروده های  که  فارسی  و  عربی  به 

داریم و بیشتر رباعی های او شهرت دارد.
حکیم،  صفت  چند  به  خیام  اینکه  به  اشاره  با  میرباقری فرد 
منجم، ریاضیدان و شاعر شناخته شده و البته در تسلط او بر 

فقه و قرائت و موسیقی نیز حکایت هایی هست، افزود: با این 
وجود، بیش از همه، خیام در حکمت و فلسفه و ریاضیات و 

نجوم پرآوازه بوده است.
وی ادامه داد: منابعی که درباره خیام صحبت کرده اند، قابل 
توجه است. »چهار مقاله« نظامی عروضی سمرقندی یکی از 
با  دیدار  از  در گزارش خود  نظامی  اوست.  درباره  منابع مهم 
خیام می گوید که او در دیدار ما که در مجلس عشرتی بود، 
گفت: گور من در موضعی باشد که در هر بهار شمال بر من 
گل افشان کند. دومین منبعی که در روزگار خیام به او اشاره 
کرده کتابی از علی بن زید بیهقی مشهور به ابن فندق است 
که صاحب کتاب های بسیار مهمی بود و از عالمان قرن ششم 
در نجوم و حکمت بود. کتاب جوامع االحکام نجوم به فارسی 
از اوست. ابن فندق گرازش مفصلی از خیام نوشته و درباره 
خلق و خوی او با صراحت می گوید: بر حکمت اشراف داشت 
و از سرآمدان حکمت بود و بر فقه و تواریخ و قرائت اشراف 
قوی  حافظه ای  می کرد.  حل  را  استادان  مشکالت  و  داشت 
داشت. در اصفهان کتابی را خوانده بود و همان کتاب را در 

نیشابور کتابت کرد و در مقایسه تفاوت چندانی ندیدند.
این استاد دانشگاه اصفهان تصریح کرد: به گفته ابن فندق، 
گونه ای  گرفتن  و شاگرد  تعلیم  در  تالیف  و  تصنیف  در  خیام 

ابن  شاگردان  از  او  می کرد.  کوتاهی  و  داشت  حسد  و  بخل 
سینا بود و ارتباط استواری بین آنها بود. اثر بعدی که در آن 
درباره خیام نوشته اند، نزهت االبرار تالیف شمس الدین محمد 
و  عربی  به  شعر  خیام  می کند  گزارش  که  است  شهرزوری 
فارسی نیکو می گفت. اثر بعدی اخبارالحکما است که در باب 
از  آثارالبالد قزوینی  او در حکمت سخن گفته است.  جایگاه 
دیگر منابع مهمی است که درباره خیام است. از قرن هفتم 
آرام آرام باعث می شود افسانه هایی در باب زندگی او بنویسند 

که تردید جدی درباره آنها هست.
 میرباقری فرد با اشاره به اینکه خیام از نویسندگان و حکمایی 
بوده است و همین  از روزگار خود در کانون توجه  است که 
گفت:  می دهد،  نشان  استوار  و  بلند  را  علمی  جایگاه  مساله 
در  خیام  است؟  خیام  کدام  شناسیم  می  ما  امروز  که  خیامی 
نفر شخصیت  جهان شهرت واالیی دارد. شاید جزو دو، سه 
به  فارسی  شاعران  میان  در  بیشتر  همه  از  که  است  اولی 
جهانیان شناخته شده و درباره او آثار زیادی نوشته شده است. 
بیش از 500 مقاله و چند ده کتاب درباره او تالیف شده و شاید 
شهرت او مدیون فیتز جرالد در ترجمه آثار او به انگلیسی بود 
و کوتاهی اشعار نیز تاثیرگذار بود که او را شخصیتی جهانی 

معرفی کند.

 این استاد دانشگاه تصریح کرد: خیام را حکیم می خوانند او 
اهل نجوم بوده و در این علم، از سرآمدان بوده است. خیام در 
رصد صور فلکی از مراجع روزگار خود بوده است. غرالی بزرگ 
به دیدار خیام می رود و این یعنی حکیمی با این درجه، برای 
حل مشکالت به خیام مراجعه می کرده است. خیام ریاضیدان 
بوده و از ستون ها و ارکان این علم بوده است. او همچنین 
به عنوان شاعر شهرت زیادی دارد. آنچه از خیام مسلم است، 
این است که وجهه علمی خیام بر شاعری او غالب بوده است 
اما از اواخر قرن هفتم سروده های او شهرت می یابد. کمتز از 
شصت رباعی تا قرن هشتم از خیام داریم بعد از قرن هشتم 
چند صد  از  مجموعه ای  امروز  ما  و  می شود  زیادتر  رباعی ها 
رباعی داریم که باید با یک الگوی علمی سروده های اصلی را 

از منتسب ها بازشناسیم.
 وی در ادامه افزود: در مباحث نقد ادبی ما متون را به دو مدل 
باز و بسته تقسیم می کنیم. در متون بسته غرض مولف کاماًل 
مشخص است. در متون باز معانی مختلفی حمل می شود و 
یک سروده یا عبارت در معانی مختلف تفسیر و تاویل می شود 
و گاه معانی متعارض نیز به آنها می رسد؛ مانند غرلیات خافظ 
که به معانی مختلف تاویل می شود. در تحلیل شخصیت های 
شناخته  بعضی ها  هست.  موضوع  همین  نیز  ما  ادبی  علمی 
شده اند. تحلیل شخصیت شان آسان است اما بعضی مثل متون 
باز، جنبه هایی در زندگی داشته اند که کمتر شناخته شده اند؛ 
شخصیت خیام چنین است. به دالیل مختلف ابعاد شخصیت 

او به صورت های متفاوت تفسیر و تاویل شده است.
میرباقری فرد درباره دلیل کمتر شناخته شدن ابعاد شخصیت 
تالیفات  شخصیت ها،  شناخت  راه های  از  یکی  گفت:  خیام، 
آنهاست و دوم شاگردانی که پرورش داده اند. شاخص بعدی 
معاصرانی هستند که آن شخصیت را معرفی می کردند. خیام 
گزارش ها  البته  است.  شده  شناخته  معاصر  منابع  در  تقریبًا 
عصران حضور  هم  آثار  در  اینکه  اما  نیست  دقیق  و  مفصل 

داشته به تبیین شخصیت او کمک می کند.
شده  سبب  که  دیگری  دالیل  از  یکی  گفت:  پایان  در  او 
و  تند  خوی  نکند،  برقرار  خود  عصران  هم  با  ارتباطی  خیام 
اخالق گزنده او بود که برای نمونه بیهقی می گوید: دیگران 
را  پاسخ  و  تعلل می کرد  علمی  اخبار  انتقال  در  و  می آزرد  را 
پنهان  آیندگان  برای  خیام  اما شخصیت  می کشاند.  درازا  به 
نماند؛ هرچه زمان به روزگار ما نزدیک شد جنبه شاعری او 
پررنگ تر و جنبه علمی او کمرنگ شد. خیام از جهت شعری 
رباعی گوی بسیار خوبی است. او در باب فلسفه هستی، فلسفه 
سرنوشت و مرگ و افشای راز مرگ و توجه مخاطب به دل 
ندادن به گذشته و غنیمت شمردن وقت رباعی زیاد گفته و 
پسند  عامه  دلیل  و  او  سروده های  در  خیام  کار  اساس  این 

بودنش است.

شب قدرچه عواملی شخصیت خیام را رازگونه کرده است؟
شب است امشب شب قدراست

همه ناالن وسرگردان
به گردمنبر ومحراب

 می گردند
توگویی ماه هم دیگر نمی تابد

وفردا هم دگرخورشیدرا
هرگز نخواهی دید

زمین امشب چسان سرداست
تاریک است

دگر ظلمت به جای نور می تابد
عجیب است چرخ گردون

 هم نمی چرخد
چرا؟

چون شب ، شب قدر است
دگرموالرها گردیده 

 ازدنیای پوشالی
توگویی امشب اوسررابه

عرش کبریا ساید
وفرداهم دگرآن عدل 
ودادش را نخواهی دید

چرا؟
چون شب ، شب قدر است
ومحراب هم دگرخالیست

دگرآن کودکان،امشب
پدر بر در نمی بینند

ویا آن ظالمان از ترس
 بر پیکرنمی لرزند

ویا شایدُموذن 
 بر سرمحراب اذانش را 

نمی گوید
چرا؟

چون شب، شب قدر است

به قلم ناصر 
فرهادی)پاژ(

آگهی مزایده مال غیرمنقول )نوبت اول(
دایره مزایده اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان در نظر دارد در خصوص 
پرونده کالسه 960456 اجرای احکام شعبه پنجم حقوقی پالک ثبتی 12479  
فرعی از 4776 اصلی قطعه 18 بخش 1 کرمان با مشخصات زیر را از طریق مزایده بفروش 

برساند:
1ـ آدرس ملک: کرمان ـ بلوار سیدی ـ کوچه شماره 14- کدپستی 7615917713

از 4776 اصلی قطعه 18 بخش 1  ثبتی 12479 فرعی  ثبتی ملک: پالک  2- مشخصات 
کرمان 

3- وضعیت ملک بدین شرح است ملک مورد نظر به ابعاد 19/69 متر به معبر، شرقا فاقد 
حد، جنوبا به طول 20/60 متر به کوچه ،غربا به طول 11/30 متر به قطعه نوزده تفکیکی 
به مساحت عرصه 109 مترمربع با موقعیت تجاری فاقد حصار و هرگونه امتیازی می باشد.

توسط  که  ریال  ملک 1/602/000/000  ریالی  ارزش  فوق جمع  توضیحات  به  توجه  با 
کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است. جلسه مزایده در روز دوشنبه مورخ 
98/04/03 راس ساعت 9 صبح در محل اتاق مزایده های دادگستری کرمان و با حضور 
نماینده محترم دادسرا برگزار می گردد طالبین شرکت در مزایده می توانند تا 5 روز قبل از 
مزایده از ملک مذکور بازدید و در صورت تمایل به شرکت در مزایده بایستی ده درصد 
واریز 94387030047101255  شناسه  با  ریال   160/200/000 مبلغ  به  کارشناسی  قیمت 
به حساب شماره 2171293951000 سپرده دادگستری نزد بانک ملی واریز و به همراه 
درخواست کتبی خود در پاکت دربسته و تا قبل از ساعت برگزاری مزایده تحویل نمایند. 
بدیهی است شخصی به عنوان برنده مزایده شناخته می شود که قیمت باالتری داده باشد. 
نفع دولت ضبط خواهد  به  پیشنهادی  مبلغ  برنده مزایده 10 درصد  انصراف  در صورت 
شد. در ضمن دایره اجرا هیچ گونه مسئولیتی در قبال معامالت معارض و یا سند رسمی 
نخواهد داشت. برنده مزایده بایستی مابه التفاوت مبلغ کارشناسی تا مبلغ پیشنهادی در روز 

مزایده اقدام نمایند. 127 م/الف
دادورز مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان ـ شیروانی 

آگهی فقدان سند مالکیت 
واقع  اصلی   1 از  فرعی   6305 پالک  ششدانگ  مالک  عقابیان  نیره  خانم 
الکترونیکی  امالک  به شماره دفتر  مالکیت  در بخش 05 کرمان که سند 
برگ  دو  ضمن  است  گردیده  تسلیم  و  صادر   139620319006001242
استشهادیه محلی تصدیق امضا شده مدعی می باشد سند مالکیت مذکور به علت جابجایی 
به استناد تبصره  المثنی نموده است لذا  مفقود گردیده است و درخواست سند مالکیت 
یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ 1398/3/7 
آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر با وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت اسناد 
و امالک ماهان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند معامله تسلیم نمایند و اال 

پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. 312 م/الف
سید رضا انصاری - رئیس ثبت اسناد و امالک ماهان  

آگهی مزایده دو دستگاه وسیله نقلیه پرونده اجرایی کالسه 
9701717

به موجب پرونده اجرایی کالسه فوق اموال ذیل از طریق مزایده به فروش می رسد: 
رنگ  به   151 تیپ   ،45 ایران   17 ق   351 انتظامی  شماره  به  سایپا  وانت  یکدستگاه   -
سفیدـ روغنی مدل 1396 و شماره موتور 6014023 و شماره شاسی 4975232 در محل 

پارکینگ مطهری واقع در بلوار ابوالفضل 5
وضعیت وانت در زمان بازدید: شکستگی شیشه جلو، فرو رفتگی گوشه عقب سمت چپ 

اتاق بار، داخل کابین راننده صندلی ها و دیگر متعلقات سالم و نقصی در آنها مشاهده نشد، 
استهالک الستیک ها 30 درصد، به علت برداشتن باطری امکان آزمایش موتور و دیگر 
به  مامورین  وسیله  رانندگی  حالت  در  اینکه  به  نظر  اما  نشد  مقدور  های حرکتی  دستگاه 
پارکینگ گسیل داده شده نقص و عیبی در آن نبوده و سالم می باشند. با توجه به وضعیت 
وانت در زمان بازدید و قیمت روز بازار و مدل )1396( و سن فرسودگی و استهالک قیمت 

پایه آن مبلغ 230/000/000 ریال )بیست و سه میلیون تومان( تعیین و اعالم می گردد.
- کفی لبه دار آهنی )نیم یدک ماموت( به شماره پالک 287 ع 19 - ایران 45 به شماره 

 K 1056 شاسی
860310551 در پارکینگ نیروی انتظامی واقع در ابتدای جاده ماهان 

وضعیت فعلی در حال حاضر سالم، الستیک ها جمعا 50 درصد سالم می باشند. با توجه به 
وضعیت موجود کفی و در نظر گرفتن نرخ روز و میزان استهالک در بازار به طور متوسط 

ارزش پایه آن مبلغ 900/000/000 )نهصد میلیون ریال( تعیین می گردد.
اسناد رسمی  اداره اجرای  تا 12 در  از ساعت 9  که در روز دوشنبه مورخ 1398/3/27 
کرمان واقع در ضلع شمالی پارک نشاط به فروش می رسد مزایده از مبالغ پایه کارشناسی 
که قطعی گردیده شروع و باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد فروش کال نقدی 
است الزم به ذکر است طالبین و خریداران می توانند در وقت مقرر با ارائه چک رمزدار 
به مبلغ پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند. پرداخت کلیه ی هزینه های قانونی به عهده 
نقدا وصول خواهد شد ضمنا چنانچه روز   مزایده  نیم عشر و حق  و  است  مزایده  برنده 
مزایده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز اداری بعد از تعطیلی مزایده انجام خواهد شد 
طالبین می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری به اداره ثبت اسناد مراجعه 

نمایند. 317 م/الف   تاریخ انتشار: 1398/3/7

علیرضا محمدی کیا - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 

کودک و سنگ 
سنگی در کودکی 

به شیشه ی پنجره ای زدم 
که دخترک شوخ چشم همسایه 

در پشت آن خوابیده بود 
شیشه شکست و سر و دست من تیر هم 

تاوان سخت خواستن بچگی ام بوده 
اکنون آن خاستگاه عشق کودکیم 

در خانه ی من است 
خانه که نه!

در جای جای پنجره ی خانه ی دل من است 
خدا نکند که شیشه ی پنجره ی خانه ی دل من 

به تلنگر قهر ابرو ز او 
ترک بردارد

ستارالعیوب

نگارا بین دگر سوزو گدازم
دمادم با تو در رازو نیازم
اگر روی دالرایت نبینم

چگونه با غم دوران بسازم
مناجات میکنم هرروزو هرشب

سفارش میکنم وقت نمازم
خداوندا تو آگاهی ز حالم

گره بگشا خدای چاره سازم
بیا رحمی به حال بی نوا کن
کسی آگه نمی باشد ز رازم

خداوندا تو ستارالعیوبی 
گناهانم ببخش کن سرفرازم

همین االن مرادم را برآور
به فرداها نیندازی نیازم

درجنت تو برآذین بگشای
در آن روزی که من بی سورو سازم

چهار دوشنبه 16 اردیبهشت ماه 1/1398 رمضان 1440/ 6 می 2019/سال بیست و چهارم شماره 2991 
فرهنگ و ادب

دیگری 
از پشت پنجره چوبین اتاق باالخانه مان

چشم به خاک 
ایستاده بودم 

که از کمر تای کوچه 
با ناز و غمزه 

خرامان 
خرامان 

دیده ام را 
پانهاد 

دخترک همسایه!
بی چاره دل!

بی نوا دل 
دیوانه دل 

که از قاب کهنه دریچه 
به کوچه پرید 
به پایش اوفتاد

دریغ!
نیم نگاهی هم ندید 

گوئی 
قفل دلش 

در گرو عشق دیگری بود!

ستارالعیوب
نگارا بین دگر سوزو گدازم

دمادم با تو در رازو نیازم

اگر روی دالرایت نبینم

چگونه با غم دوران بسازم

مناجات میکنم هرروزو هرشب

سفارش میکنم وقت نمازم

خداوندا تو آگاهی ز حالم

گره بگشا خدای چاره سازم

بیا رحمی به حال بی نوا کن

کسی آگه نمی باشد ز رازم

خداوندا تو ستارالعیوبی 

گناهانم ببخش کن سرفرازم

همین االن مرادم را برآور

به فرداها نیندازی نیازم

درجنت تو برآذین بگشای

در آن روزی که من بی سورو سازم

سرویس فرهنگ و ادب کرمان امروز

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تهمت و بد گویی آلودند.
 عقاید و اندیشه ها

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

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

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

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

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

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

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

ابوسعید ابی الخیر هم رفته است.
سبک ادبی آثار خواجه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- رساله محبت نامه
- رساله چهل دو فصل

- رساله سئوال دل و جان
 - و من کالمه

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

- رساله پرده حجاب و حقیقت ایمان
- کنزالسالکین

 - قلندر نامه
- الهی نامه

- طبقات الصویفه
- انوار التحقیق
- علل مقامات

- مختصر آداب الصوفیه
- مناقب االمام احمد حنبل

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

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

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

۸29 هجری قمری در کابل آباد نمود.

نگاهی به زندگی و آثارخواجه عبداهلل انصاری
به قلم 
سامان  
ساردویی

به قلم 
سیدرضا 
مجدزاده 

به قلم 
محمد آذین

انگار که عشق برایم 
انگشتی اضافه باشد 

باید قطع کنم 
آنچه را 

که به من حس حقارت می دهد 

به قلم 
سیدرضا 
مجدزاده 

به قلم
 محمد آذین

اهدای 
خون سالم 

اهدای زندگی
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کوچه بن بست        به یاد غزاله علیزاده، نویسنده ایرانی

در  هدایت  صادق  خودکشی  خبر  که  روزی 
یاد قهرمان  به دوستانش رسید همه  پاریس 
که  افتادند  او  های  داستان  از  بسیاری  های 
اما  بودند.  شده  پذیرا  هنگام  زود  را  مرگ 
 1375 سال  ماه  اردیبهشت  در  که  هنگامی 
خبر آمد که غزاله علیزاده خود را در رامسر از 
درخت حلق آویز کرده است مرگ او مشکوک 
حاوی  ناکجا«  تا  غزاله  »با  کتاب  شد.  اعالم 
انتشارات  را  او  کوتاه  های  داستان  مجموعه 
رساند.  به چاپ دوم  طوسی در سال 1383 
آن  شمارگان  و  دارد  برگ   576 که  کتابی 

رمان  با  اغلب  را  علیزاده  غزاله  است.   2200
شناسند؛  می  ها«  ادریسی  »خانه  جلدی  دو 
داستان  سال  بیست  مراسم  در  که  کتابی 

نویسی جایزه گرفت .
 غزاله در سال 1327 به دنیا آمد و از چهارده 
سالگی داستان نوشت که در دهه چهل نام او 
زبان  ورد  مشهد  روشنفکری  های  محفل  در 
نیما  از  را  راهم  در  چشم  من  ترا  شعر  بود. 
قرائت کرد و نوارهای دکلمه او دست به دست 
گشت. این دکلمه با احساس نشان می داد که 
نویسنده  که  غزاله  است.  را درک کرده  شعر 
ای با استعداد بود مانند بسیاری از هنرمندان 
صادق  مانند  و  خورد  شکست  ازدواج  در 
بوف  نویسنده  مانند  و  شد  گیاهخوار  هدایت 
کور تاریکی های زندگی را بیش از روشنایی 
حس می کرد و زخم های زندگی را به کسی 

کتاب  کرد.  پنهان می  در خود  و  نمی گفت 
های بعد از تابستان و بعد سفر و خانه ادریسی 
ها... چاپ شد و غزاله با معتبرترین مجله ادبی 

آن زمان مصاحبه کرد.
آنها که خانه ادریسی ها را به عنوان رمان دو 
قهرمان  ذهن  در  زود  خیلی  خواندند  جلدی 
میرزا  و  دین  خرم  بابک  چون  تاریخی  های 
کوچک خان را در شخصیت قبادخانه ادریسی 
ها دیدند. آنها می دیدند در خانه ادریسی ها 
هم همان دردها و رنج های اجتماعی رخ می 
نماید و همان آدم ها در کسوت های مختلف 
و پایگاه های اجتماعی رنج می کشند. خصلت 
شاعرانه یوسف را بادید مثبت نگاه می کنند و 
یوسف خانه ادریسی ها هم مانند ناصرخسرو 
و ابن یمین به قهرمان های مردم می پیوندند. 
غزاله دنیای پیرامون خود را در خانه ادریسی 

ها بیان می کند و شرح می دهد و با آن ها 
رنج می کشد. غزاله با زیبایی درد و رنج مردم 
زمان خود را بیان می کند. خانواده ادریسی 
ها همان خانواده هایی هستند که مردم دهه 
عشق  خیالی  نام  هستند.  آشنا  آن  با  هفتاد 
آباد همان شهری است که ادریسی ها در آن 
ها  ادریسی  غزاله در خانه  زندگی می کنند. 
نشان می دهد و شرح می دهد که هر حادثه 
ربطی  دهد  می  رخ  خانواده  در  که  اتفاقی  و 
جامعه  این  بلکه  ندارد  تقدیر  و  سرنوشت  به 
قباد، کاوه  است که تحمیل می کند رحیال، 
در  تیپ خاصی  یک  هر   .. یوسف  و  رشید  و 
خانواده  فرهنگ  همه  رحیال  هستند.  جامعه 
ادریسی ها را بر دوش می کشد و قباد چهره 

ای است که تاریخ ادبیات ایران از آن دارد.
ردپای غزاله این دختر درون گرا و با هوش را 

می توان در داستان های او دید. او هم مانند 
و  کرد  انتخاب  را  گیاهخواری  هدایت  صادق 
بیزار  حیوانات  بیرحمانه  کشتار  از  شک  بی 
بود. فلسفه اشراق را در پاریس آن هم سوربن 
دنبال کرد برای شناخت غزاله باید داستان ها 

و مصاحبه او را در گردون خواند.
داستان های او در کتاب غزاله تا ناکجا، شما 
را با او بیشتر آشنا می کند در آنچه که تحت 
عنوان پیوست از صفحه 481 کتاب با غزاله 
نویسندگان  دیدگاه  با  دارد  وجود  ناکجا  تا 
منصور  شوید.  می  آشنا  وی  درباره  معاصر 
کوشان، دکتر براهنی، ناهید توسلی و محمد 
مختاری .. قلم او را ستوده اند. سرانجام این 
بار هم سرطان او را به آخر رساند و روز جمعه 
ده  جواهر  روستاری  در  او  زندگی   75/2/21

رامسر به پایان رسید.

غزاله بر سنگ چین فرو افتاد!

سرویس فرهنگی کرمان امروز   

 
موسیقی  در  ای  ویژه  جایگاه  )ع(  علی  حضرت  مقام  و  نام 
قرار  گرانقدری  آثار  ساخت  دستمایه  و  دارد  ایران زمین 
ذهن  در  جاودانه  خاطره ای  آنها  از  یک  هر  که  است  گرفته 

فارسی زبانان هستند.
آثار هنری بسیاری در جهان اسالم نام امام علی )ع( را برخود 
دارند اما شاید ایران تنها کشوری باشد که مهر نام علی )ع( 
این  هنری  و  فرهنگی  تولیدات  از  بی شماری  ی  سرلوحه  بر 
صنایع  و  تجسمی  هنرهای  و  شعر  از  می درخشد.  سرزمین 
دستی گرفته تا موسیقی و تئاتر و سینما، هر سال آثاری مزین 
به نام علی و ثنا و رثای این امام جلیل می شوند که تعدادی از 

آنها در حافظه فارسی زبانان جاودانه می ماند.
آثار موسیقایی تولیدشده به نام امیرالمونین )ع( بخش بزرگی 
از این آثار هنری هستند که هر ساله در مناسبت های مرتبط 
از طریق صداوسیما و رسانه های دیداری و شنیداری دیگر در 
مجال  و  مقال  این  در  که  می گیرند  قرار  عالقه مندان  اختیار 
نیست.  میسر  آنها  از همگی  نام بردن  حتی  و  پرداختن  اندک 
آثار  نامی ترین  معرفی  به  و  می کنیم  بسنده  اندکی  به  پس 

موسیقایی تولیدشده به نام علی )ع( می پردازیم.
با قدسیان آسمان )علیرضا عصار(

خوانندگی  و  آهنگسازی  با  آهنگی  نام  آسمان«  »قدسیان 
علیرضا عصار است که شعر آن را فضل اهلل حروفی استرآبادی 
متخلص به نعیمی پیشوای حروفیه سروده و فؤادحجازی آن 
را تنظیم کرده است. این قطعه که به آستان امیرالمونین )ع( 
تقدیم شده است در سال های پایانی دهه 1370 با استقبال 
باالیی مواجه شد و دوچندان بر محبوبیت علیرضا عصار افزود. 

بر قدسیان آسمان من هر شبی یاهو زنم/ گر صوفی از ال دم 
زند من دم زاال هو زنم/ ای کاروان ای کاروان من دزد شبرو 

نیستم/ من پهلوان کشورم من تیغ رو یارو زنم
ماه غریبستان )محمد اصفهانی(

با صدای محمد اصفهانی است  آلبومی  نام  »ماه غریبستان« 
محمد  کهن دیری،  علیرضا  آهنگسازی  با   1380 سال  در  که 
فریدون  و  اخشابی  مجید  فریوسفی،  شهریار  حقیقی فرد، 
آلبوم  این  بی کالم  و  باکالم  قطعه   17 منتشر شد.  شهبازیان 
که  اند  شده  ساخته  )ع(  علی  حضرت  وصف  در  همگی 
و  معلم  علی  شعر  با  بگشا«  »دیده  قطعه  آنها  معروف ترین 
رحمت«  همای  ای  »علی  است.  کهن دیری  علیرضا  آهنگ 
از موالنا،  با شعری  تو«  بدیدم روی  با شعر شهریار، »تا من 
ابتهاج و »غم دلدار«  با شعر هوشنگ  »نامدگان و رفتگان« 
با شعر ابوسعید ابوالخیر دیگر قطعات آلبوم »ماه غریبستان« 

هستند.
از کرم، رنجور دردستان، علی/ بحر مروارید غم،  دیده بگشا 
سیل  و  بین  انسان  رنج  بگشا  دیده  علی/  مردستان،  گنجور 
تیر  گناه/  فرجام  و  جام جهل  و  بین  پَستان  ِکبر  آه/  و  اشک 
بیم چاه/ دیده بگشا  و ترکش، خون و آتش، خشم سرکش، 
ماه  دژم،  شب های  شمع  علی/  فریبستان،  این  بر  ستم؛  بر 

غریبستان، علی!
موسیقی متن سریال امام علی )ع( آهنگساز فرهاد فخرالدینی

داود  کارگردانی  به  تاریخی  ای  مجموعه  نام  علی«  »امام 
یک  شبکه  از   76 و   1375 سال های  در  که  است  میرباقری 
تلویزیون ایران پخش شد. موسیقی متن سریال امام علی را 
نیز  را  تیتراژ  است و کالم موسیقی  فرهاد فخرالدینی ساخته 
صدیق تعریف خوانده است. این اثر یکی از به یادماندنی ترین 

آثار تلویزیون ملی ایران است.
خاک آستان علی )خشایار اعتمادی(

»خاک آستان علی« یکی از قطعات مشهور خشایار اعتمادی 

است.  متقیان علی)ع(  در مدح موالی  پاپ دهه 70  خواننده 
خشایار اعتمادی درباره این قطعه در یکی از مصاحبه های خود 
می گوید:» 21 ساله بودم و پیش از آن که حتی برای گرفتن 
مجوز به صورت جدی اقدام کنم این ترانه را اجرا کردم و در 
واقع این قطعه اولین قطعه ای بود که به صورت حرفه ای اجرا 
شاید  و  می شویم  انتخاب  اتفاقات  بعضی  برای  گاهی  کردم. 
احساس عمیق دلبستگی که به امام علی )ع( داشتم باعث شد 
این ترانه سهمی از صدای من باشد و محبت و توجه صاحب 
پیدا  زندگی  من سیطره  تمام  بر  تا همیشه  از گذشته  اثر  این 
کند.« قطعه »خاک آستان علی« مدتی بعد در آلبوم گروهی 
»فصل آشنایی« قرار گرفت و از سوی شرکت »سروش« در 
اختیار مخاطبان قرار گرفت. من آمده ام به کوی علی/ که سر 
فکنم به پای علی/ گداخته از جفای همه/ گریخته در وفای 

علی/ علیست مقتدای همه/ خداست مقتدای علی
علی موال )اکبر گلپایگانی(

آواز دشتی »علی موال« که عمری 50 ساله دارد یکی از خاطره 
انگیزترین آهنگ های گلپا و یکی از بهترین آثاری است که 
در مدح علی )ع( خوانده شده است. ترانه سرا و آهنگساز این 
اگر بسته/ در قصر خدا  پازوکی است. همه در ها  امیر  آهنگ 

بازه/ بگو هو یا علی موال/ علی موال سبب سازه
قراضه چین )محسن چاوشی(

آن  خود  »من  آلبوم  قطعات  از  یکی  نام  چین«  »قراضه 
سیزدهم« چاوشی است که روی شعری از موالنا ساخته شده 
است و حجت اشرف زاده نیز با چاوشی در این قطعه همخوانی 

می کند.
شوریده  او/  روی  بیند  که  آن کس  عاشقان  ای  عاشقان  ای 

گردد عقل او آشفته گردد خوی او/
معشوق را جویان شود دکان او ویران شود/ بر رو و سر پویان 

شود چون آب اندر جوی او/
شاهان همه مسکین او خوبان قراضه چین او/ شیران زده دم 

بر زمین پیش سگان کوی او
مست توال )سعید خلج(

تو  تویی  میخانه  در  امیر  امروز   « یا  توال«  »مست  آهنگ 
از  یکی  خراسانی  حبیب  میرزا  شعر  و  خلج  سعید  «با صدای 
زبانان  فارسی  اغلب  گوش  به  که  است  محبوبی  آهنگ های 
رسیده است. امروز امیر در میخانه تویی تو/ فریادرس این دل 
آرام  دیوانه تویی تو / مرغ دل ما را که به کس رام نگردد/ 
تویی دام تویی دانه تویی تو/ مست توالی توام یا علی/ واله 

و شیدای توام یا علی/
علی موال )مهرداد کاظمی(

مخاطبان دهه شصت و هفتاد موسیقی ایران قطعًا نام »مهرداد 
کاظمی« را هنوز به یاد دارند. خواننده ای آثارش در آن دوران 
پخش  تلویزیون  و  رادیو  از  بارها  و  داشت  زیادی  طرفداران 
می شد. این خواننده در آلبوم »شهر عشق« قطعه »علی موال« 
کاظمی  مهرداد  کرد.  اجرا  و خودش  آهنگسازی  و  شعر  با  را 
تقریبًا در اغلب دفعاتی که در تلویزیون حضور پیدا می کرد این 
اوایل سال 92  را می خواند. خواننده قطعه »ای ساربان«  اثر 
این خواننده پیشکسوت  به دلیل عارضه مغزی به کما رفت. 
و قدیمی موسیقی سپس برای درمان به خارج از کشور رفته 
است. در سال 93 خبری به نقل از پسر او منتشر شد که قرار 
از سر  را  فعالیت هنری خود  و  برگردد  ایران  به  است پدرش 
گیرد. علی موال علی موال علی جان/ علی موال علی موال علی 
جان/ توئی مولود کعبه یا علی جان/ علی موال علی موال علی 
جان/ ز جود خود تو بخشیدی به مسکین/ نگین پادشاهی را 
علی جان/ به وقت رزم هستی شیر میدان/ پدر گشتی یتیمان 

را علی جان.
یاموال دلم تنگ اومده )فولکلور(

قطعه »یا موال دلم تنگ اومده« یکی از آثار فولکلور موسیقی 
آن  اجرای  به  بسیاری  هنرمندان  امروز  تا  که  است  ایران 
علیرضا  بینا،  سیما  )ستار(،  ستارپور  عبدالحسن  پرداختند. 

هستند  خوانندگانی  مهم ترین  از  بیژنی  بیژن  و  افتخاری 
که اجرای این قطعه قدیمی را در کارنامه خود دارند. شعر و 
ترانه در اجراهای مختلف اندک تفاوت هایی دارد ولی ترجیع 
بند »یا موال دلم تنگ اومده/ شیشه دلم ای خدا زیر سنگ 
اومده« و ملودی در همه اجراها یکسان است. هر یک از این 
اجراها علیرغم تنظیم های متفاوتشان بسیار محبوب و جزو آثار 
خاطره انگیز این چند خواننده هستند. ر دیده ی جان خواب آر 
است مرا/ یا موال دلم تنگ اومده/ شیشه ی دلم آی خدا زیر 
سنگ اومده/ زیرا که به دیدنت شتاب است مرا/ یا موال دلم 

تنگ اومده/ شیشه ی دلم آی خدا زیر سنگ اومده
بابا حیدرمدد )فرمان فتحعلیان(

»فرمان فتحعلیان« یکی از معدود خوانندگانی است که اشعار 
او  دارد.  امیرالمومنین علی)ع(  بسیاری در وصف  ترانه های  و 
موسیقی  با  را  آثار  قبیل  این  خود  حرفه ای  فعالیت  ابتدای  از 
متفاوتی به مخاطبان ارائه کرد و همین باعث شد بتواند طیف 
گسترده ای از مخاطبان را به سمت آثار خود جذب کند. »هو 
پرطرفدار  قطعات  جمله  از  والیت«  خورشید  »نور  و  حق« 
قطعه  اما  است  علی)ع(  حضرت  وصف  در  فتحعلیان  فرمان 
»بابا حیدر مدد« معروف ترین است. عنی آن روز که حق بود و 
دگر هیچ نبود/ یعنی آن روز که حق بود و دگر هیچ نبود/ در 
پس پرده ی معبود علی بود به سجود/ در پس پرده ی معبود 
علی بود به سجود/ من مست مستم بابا حیدر مدد/ من مست 

مستم بابا حیدر مدد/ من حق پرستم بابا حیدر مدد.
تعداد قطعاتی که در موسیقی ایران به نام علی )ع( ساخته شده 
است بسیار بیش از آن است که در این مجال و مقال اندک 
بگنجد. شاعران و آهنگسازان بسیاری در عرصه موسیقی ایران 
ایشان  نام  به  را  آثاری  متقیان  موالی  به  ارادتشان  سبب  به 
تولید و منتشر کردند که برخی از این آثار در مناسبت هایی که 
به این امام معصوم اختصاص دارد از صداوسیمای ملی ایران 

پخش می شود.

طنین نام علی )ع( در موسیقی ایرانی چگونه شنیده می شود

به قلم میرسیدعباس 
روح االمینی 

صاحبان  محترم مشاغل )اشخاص حقیقی(
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کار  به  دست  ایران  اسالمی  جمهوری  سیمای   3 ی  شبکه 
بزرگی زده است که سالهاست جای آن در سانه ی ملی خالی 
ستون  که  جوانانی  شناسایی  و  استعدادیابی  ی  برنامه  بود. 
های خیمه ی فرهنگ و تمدن یکصدساله ی آینده خواهند 
از خالقیت به عنوان عنصر اصلی در مسیر  بود. جوانانی که 
سرافرازی میهن عزیزمان سرشارند و به روزگار که کالبد خاکی 
ما بازیچه ی بادهای بازیگوش می شود، جام روحمان لبریز از 
شادمانگی حاصل از اندیشه نیک و ناب، گفتار متین و استوار 
و فتار به هنجار و خیرخواهانه این جوانان، به آرامش ابدی می 
رسد که خود پشتوانه زوال ناپذیر هزاره های آینده خواهد شد.

بنابراین قبل از هر چیز، جا دارد به پدیدآورندگان این برنامه 
ی پرهزینه و آینده نگر، خسته نباشید و دست مریزاد بگوییم 
اما افسوس که هرج و مرج در داوری این برنامه پرمخاطب، 
زمینه را برای افول ستارگانی فراهم می آورد که سرمایه های 
گرانبهای فردای این مملکت هستند. ستارگانی که با هزاران 

امید و آرزو لحظه ای می درخشند و دل ها را به وجد می آورند 
ولی داوری غلط ناشی از عدم سنخیت هنری، بسیاری را در 

نیمه راه شکوفایی، به دره ی نیستی پرت می کند.
هر هفته که این برنامه پخش می شود، این پرسش که داوران 
یک  زیبای  صدای  بین  رای  صدور  و  بندی  جمع  به  چگونه 
خواننده و عملیات آکروباتیک می رسند و رای صادر می کنند؛ 
ذهن مخاطبان عصر جدید را چنان آشفته و پریشان می کند 

که در وصف نگنجد!
به راستی داوران محترم چه سنخیتی بین اجرای یک هنرمند 
متعهد تئاتر و تردستی های فالن شعبده باز ـ که از جنسی 
دیگر است ـ می یابند که به راحتی و با وجدانی آرام اقدام به 
صدور رای می کنند!؟ و اگر در شهر کس است، همین یک 

حرف بس است.
بنابراین، دسته بندی کردن و فراهم آوردن زمینه ای که رقابت 
در  نمایش  بازیگران هنر  برنامه،  اهالی موسیقی در یک  بین 
برنامه ای دیگر، شیرین کاری های ورزشی و اهالی آکروبات در 
یک برنامه ی جداگانه، اختصاص دادن شبی به شعبده بازان و 
حقه بازها در برنامه ای دیگر و ... میسر گردد؛ نشانی از تالش 

مشفقانه ی اهالی عصر جدید خواهد بود.
به عالوه، هنر نمایش خود رشته های فرعی دارد و لذا داوران 
نبایستی به خودشان اجازه بدهند اجرای دردناب را در قالب 

قطعه ای جدی با استندآپ کمدی در یک کفه ی ترازو قرار 
دهند یا شاهکار یک آهنگساز را که به خلق ملودی باشکوهی 
از فرهنگ ایرانی نائل آمده با صدای زیبای یک خواننده آتیه 
دار را با هم بسنجند. در شیرین کاری های ورزشی نیز، حرکات 
ژیمناستیک با بازی های توپ و پا، آیا وزنی برابر و یا نمادهای 
مشترک دارند که داوران محترم به راحتی و با وجدانی راحت، 
می  ساقط  هستی  از  را  دیگری  و  کشند  می  اوج  بر  را  یکی 

کنند!؟
به خاطر داشته باشید، بیان آن جمله های کلیشه ای که عصر 
جدید پایان کار شما نیست و هر شکستی مقدمه ی پیروزی 

است و جمله هایی از این دست ـ هر چند که مخلصانه بیان 
شودـ  در همه ی جوانان تاثیر یکسانی ندارد. به ویژه که جوانی 
روزگار شور و زندگی است و هر گونه رفتار به دور از درستی 
و عدالت، جراحات التیام ناپذیر بر روح جوان می گذارد که در 

بیشتر موارد سرنوشت جوان را تعیین می کند.
با این وصف، آیا بنا دارید فقط به فکر ارائه ی شو  و سرگرمی 
شناسان  روان  از حضور  دور  به  ـ  جوانان  سرنوشت  و  باشید 
برجسته ـ برایتان اهمیتی ندارد و اگر دارد ،به هرج و مرج در 
داوری این برنامه پایان دهید و هر شب را به یک هنر اختصاص 
دهید و بدانید که در جای جای میهن عزیز ما صدها هنر بکر 

خاک می خورد که میراث 7 هزار سال زندگی نیاکان ما بر 
این بخش از کره ی خاکی است. کافی است که دستگاه عریض 
و طویل صدا و سیما که میلیاردها تومان هزینه ی این ملت را 
صرف می کند، به خود تکانی بدهد و کارشناسان برجسته ی 
استعدادیابی را به استخدام درآورد و با سخاوت خرج کند و به 

همه جای ایران سرک بکشد.
از سویی، کشور از لحاظ رشد فرهنگی ـ در چارچوب تمدن 
از  بسیاری  دیگر  که  است  رسیده  ای  مرحله  به  ـ  هایی 
محدودیت های سابق را بر نمی تابد و این برنامه بایستی جاذبه 
ی تلویزیون های معاند را به نفع رسانه ی ملی از میان بردارد و 

بنا به فرموده ی مولی علی )ع( خود را به روز کند.
در روزگاری که فضای مجازی پر است از تصویر انواع سازها 
که  وضعیتی  در  و  »زیرزمینی«  به  موسوم  های  موسیقی  و 
فیلترینگ،  آورد و ضد  را همراه می  ای ضد خود  پدیده  هر 
سرنوشت محتوم علم الکترونیک خواهد بود، آیا پنهان کردن 
در هاون کوبیدن  ایرانیان، آب  و هنر هزاران ساله ی  سازها 

نخواهد بود.
بنابراین تابوشکنی برنامه ی عصر جدید در مسیری سرشار از 
علم و منطق به این برنامه معنا خواهد بخشید. توفیق تمامی 
زحمتکشان عرصه ی فرهنگ و هنر میهن عزیزمان را از  درگاه 

خداوند متعال مسالت دارم.

هرج و مرج در داوری برنامه ی عصر جدید 
به قلم

 یحیی فتح نجات



الریجانی رئیس ماند 

پزشکیان و مصری نواب رئیس مجلس 

شدند؛ مطهری رأی نیاورد!

آغاز  نماینده  با حضور ۲۷۶  اسالمی،  علنی مجلس شورای  جلسه 
شد و انتخابات هیأت رئیسه مجلس در دستور کار نمایندگان قرار گرفت 
و نتیجه  انتخاب رئیس مجلس شورای اسالمی برای سال چهارم فعالیت 

دهم مجلس شورای اسالمی پس از شمارش آرای نمایندگان اعالم شد.
یکشنبه  روز  علنی صبح  نشست  در  اسالمی  نمایندگان مجلس شورای 
کار  دستور  در  را  پارلمان  جدید  رئیسه  هیأت  انتخابات  برگزاری  پارلمان، 

داشتند.
پس از اعالم انتخاب رئیس، علی الریجانی )مستقالن والیی(، محمدرضا 
عارف )امید( و محمدجواد ابطحی )به صورت مستقل( کاندیدای ریاست 
شدند که از مجموع ۲۷4 نماینده حاضر، عارف با کسب 105 رأی و ابطحی 
با کسب 9 رأی، نتوانستند آرای اکثریت مطلق را به دست آورند و بدین 
ریاست  کرسی  بر  توانست  رأی   155 کسب  با  الریجانی  علی  ترتیب، 

مجلس تکیه بزند.
سپس عبدالرضا مصری، علی مطهری، مسعود پزشکیان و محمدحسین 
فرهنگی کاندیدای تصدی نایب رئیسی مجلس دهم شدند که نهایتا پس 
از رأی گیری، از مجموع ۲80 آرای مأخوذه، مسعود پزشکیان )امید( با 148 
رأی و عبدالرضا مصری )نمایندگان والیی( 143 به عنوان نواب اول و دوم 

هیأت رئیسه جدید مجلس دهم انتخاب شدند.

در یک سال گذشته مردم چقدر 

گوشت خوردند؟
بر اساس نتایج این نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران 
)ایسپا( که در روز های 31 اردیبهشت و 1 خرداد سال 98 به صورت 
تلفنی انجام شده ۲.۷ درصد پاسخ دهندگان گفته اند که در یک سال 
گذشته هر روز گوشت قرمز مصرف کرده اند. نتایج نظرسنجی نشان 
می دهد 34.9 درصد پاسخگویان در یک سال گذشته، چند روز در 
درصد   14.۲ و  ماه  در  روز  چند  شرکت کنندگان  درصد   43.4 هفته، 
پاسخگویان چند بار در سال گوشت قرمز مصرف کرده اند. هم چنین 
این است که 4.۷ درصد شرکت کنندگان در  بیانگر  این نظرسنجی 
یک سال گذشته اصاًل گوشت قرمز مصرف نکرده اند و 0.۲ درصد 

شرکت کنندگان هم به این سوال پاسخ ندادند.

اخراج مدیر شبکه ۵، به دستور 

رییس سازمان صدا و سیما
عبدالعلی  دستور  به  سیما   5 شبکه  مدیر  نژاد  رمضان  جواد 
این  شد.  برکنار  کار  از  سیما  و  صدا  سازمان  رییس  علی عسکری 
اتفاق در حالی افتاد که یکشنبه 5 خرداد، مرتضی میرباقری معاون 
سیما اعالم کرد در پی سخنان مداحی که به اهل سنت توهین کرده 
و برنامه آن از شبکه پنج پخش شد، مدیر شبکه و مدیر پخش آن 

توبیخ شده و سه نفر نیز اخراج شدند.

قتل هولناک زن جوان به خاطر 

افشا شدن رابطه پنهانی
مرد میانسال به اتهام قتل همسر سابقش پای میز محاکمه رفت.

این مرد هفت  باشگاه خبرنگاران جوان،  اجتماعی  به گزارش گروه 
سال پیش پس از جدایی از همسرش متوجه رابطه های پنهانی وی 

شده و او را با چاقو به قتل رسانده بود.
بعد از دستگیری متهم محاکمه شد، اما دختر و مادر زن مقتول از 

حق قصاص خود گذشت کردند.
داماد سابقم  از حق قصاص  نوه ام  به خاطر  مقتول گفت: من  مادر 
گذشت می کنم نمی خواهم نوه ام وقتی بزرگ شد از من کینه ای به 

دل داشته باشد. اما پدر مقتول خواستار قصاص متهم شد.
بدین ترتیب متهم پس از اعتراف به جنایتی که مرتکب شده بود به 
اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شد. اما هفت سال از زمان صدور 
باید مبلغ تفاضل دیه را پرداخت  حکم سپری شد و پدرمقتول که 
می کرد تا مرد زندانی اعدام شود نتوانست این پول را فراهم کند و 

پرونده را نیز پیگیری نکردند.
سرانجام چند روز قبل مرد زندانی که از بالتکلیفی ۷ ساله در زندان 
خسته شده بود با درخواست اعمال ماده 4۲9 قانون مجازات اسالمی 
از قضات دادگاه خواست او را از این وضعیت بالتکلیفی نجات دهند.

بدین ترتیب قضات شعبه دهم دادگاه کیفری متهم را به پرداخت 
دیه محکوم و از نظر جنبه عمومی واعمال ماده ۶1۲ قانون مجازات 

اسالمی یعنی از جنبه عمومی جرم وی را محاکمه کردند.

مادر مهربان قربانی هفت تیرکشی 

کودک ۱۰ ساله شد
شد.،  مادرش  مرگ  باعث  لردگان  در  ساله   10 کودک  شیطنت 
شامگاه  گفت:  لردگان  انتظامی  فرمانده  میرزایی  سرهنگ سیروس 
شنبه چهارم خرداد 98 در یک چادر عشایرنشین در ارتفاعات کوه 
ریگ این شهرستان، شیطنت و بی احتیاطی کودک 10 ساله هنگام 

بازی با اسلحه شکاری مسلح شده، باعث مرگ مادرش شد.
وی افزود: گلوله پس از آزاد شدن به پهلوی مادر خانواده که در حال 

پخت نان بود اصابت کرد و منجر به مرگ وی گردید.
اضافه  است  بررسی  دست  در  حادثه  علت  اینکه  بیان  با  میرزایی 
کرد: در خانه و چادر های عشایر نشین اسلحه شکاری وجود دارد و 
خانواده ها باید نسبت به مسلح نبودن و قرار ندادن آنان در دسترس 
کودکان توجه کنند.لردگان از شهرستان های چهارمحال و بختیاری 
می باشد که مرکز آن شهر لردگان، در فاصله 1۶0 کیلومتری شهرکرد 

مرکز استان قرار دارد.

خبر در جلسه هیأت دولت به ریاست رئیس جمهوری انجام شد:
تصویب آئین نامه اجرایی قانون بودجه ۹۸ با رویکرد ایجاد و تثبیت اشتغال

رد اختیاری و پنج ساله شدن سربازی

به  خرداد(   ۵( یکشنبه  عصر  جلسه  در  دولت  هیأت 
روحانی، ضمن  والمسلمین حسن  ریاست حجت االسالم 
تصویب اختصاص اعتبار برای جبران خسارات خشکسالی 
در باهوکالت چابهار، دو آئین نامه اجرایی قانون بودجه را 

به تصویب رساند.
 ۱۰۰ مبلغ  تخصیص  با  وزیران  هیأت  ایسنا،  گزارش  به 
به  کشاورزی  بانک  به  هزینه ای  اعتبار  ریال  میلیارد 
منظور پرداخت تسهیالت الزم به کشاورزان برای جبران 
آسیب های بخش کشاورزی ناشی از وقوع خشکسالی های 
اخیر و عدم امکان تأمین آب الزم در باهوکالت شهرستان 

چابهار استان سیستان و بلوچستان موافقت کرد.
همچنین هیأت وزیران آئین نامه اجرایی بند »الف« تبصره 
پیشنهادی  کشور،  کل  سال ۱۳۹۸  بودجه  قانون   »۱۸«
سازمان برنامه و بودجه را با هدف اجرای برنامه اشتغال 
به  اعتباری  و  فنی  کمک های  طریق  از  مولد  و  گسترده 

تصویب رساند.
این بند از قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور با رویکرد 
ایجاد و تثبیت اشتغال در کشور، مجوزهایی را در اختیار 
از منابع مالی را در  تا مجموعه ای  دولت قرار داده است 
تثبیت  مولد،  اشتغال  ایجاد  برنامه های  اجرای  راستای 

تکمیل  و  کار  بازار  سیاست های  اجرای  موجود،  اشتغال 
سال  بودجه  قانون  در  مشابه  به حکم  مربوط  برنامه های 

گذشته، به کار گیرد.
برای  را  بانکی  تسهیالت  می تواند  دولت  این  بر  افزون 
و  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  مددجویان  اشتغال 
سازمان بهزیستی اختصاص داده و به منظور تسهیل تأمین 
از  این حکم، بخشی  برنامه های موضوع  نیاز  مورد  وثایق 
منابع عمومی این بند را برای افزایش سرمایه صندوق های 

ضمانت سرمایه گذاری استفاده کند.
به  وزیران،  هیأت  تصویب  با  گزارش،  این  اساس  بر 
شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه 
داده می شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تا 
مبلغ یک هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال از محل منابع داخلی 
خود و برای کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر، ایجاد 
در  الکترونیکی  خدمات  ارائه کننده  های  )اپراتور(  کارور 
توسعه ای  های  )پروژه(  طرح  از  حمایت  بخش ها،  کلیه 
بخش  این  در  خدمات  و  کاال  صادرات  یا  اشتغال آفرین 
وجوه  صورت  به  تعاونی  و  خصوصی  بخش های  توسط 
از  را  سود  نرخ  مابه التفاوت  و  دهند  اختصاص  اداره شده 

محل آن پرداخت کنند.

نیروهای  کل  ستاد  سرباز  انسانی  سرمایه  اداره  رییس 
احتمال  مورد  در  شده  مطرح  شایعات  رد  با  مسلح 
کل  افزایش  نیز  و  سربازی  شدن  اختیاری  و  داوطلبانه 
مدت آن به پنج سال توضیحاتی را در مورد طرح مطرح 
شده در مجلس شورای اسالمی برای اصالح قانون خدمت 

وظیفه عمومی ارائه کرد.
سردار موسی کمالی در گفت وگو با ایسنا، درباره این که 
گفته می شود در طرح اصالح قانون خدمت وظیفه عمومی 
شورای  مجلس  کمیسیون های  در  حاضر  حال  در  که 
اسالمی در حال بررسی است بناست سربازی داوطلبانه 
شده و مدت آن نیز به پنج سال برسد، خاطر نشان کرد: 
آنچه که  و  نیست  به هیچ عنوان چنین مواردی مطرح 
به عنوان جزییات و احتماالت این طرح مطرح می شود 

صحیح نیست.
کمالی با بیان این که همواره روش ها و شیوه های بهبود 
کیفیت و اصالح خدمت سربازی در دستور کار ستاد کل 

نیروهای مسلح قرار دارد، گفت: در همین راستا نیز موارد 
مختلفی مطرح می شود که ما آنها را بررسی می کنیم در 
خدمت  شدن  داوطلبانه  همچون  طرح هایی  نیز  گذشته 
سربازی، انتخابی شدن سربازی از سوی نیروهای مسلح 
کل  ستاد  سوی  از  طرح   این  که  بود  شده  مطرح   ... و 
نیروهای مسلح بررسی شده و هر کدام به دالیلی نظیر 
ناعادالنه بودن و وارد شدن ضربه به توان دفاعی کشور 

مورد مخالفت قرار گرفته است.
رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح 
اصالح  برای  اسالمی  شورای  مجلس  اخیر  طرح  درباره 
قانون خدمت وظیفه عمومی نیز، گفت: چند روز پیش 
یکی از نمایندگان مجلس از بررسی این طرح خبر داده، 
اما به جزییات آن اشاره نکرد که به نظر می رسد پس از آن 
برخی از رسانه ها با استناد به مواردی که در گذشته مطرح 
شده و ستاد کل نیروهای مسلح با آن مخالفت کرده بود، 
مواردی را تحت عنوان جزییات و احتماالت مطرح کردند 

که به هیچ عنوان مورد تایید نیست.
وی در پاسخ به این پرسش که جزییات طرح اخیر مجلس 
برای اصالح قانون سربازی چیست؟ اظهار کرد: تالش ما 
این است تا سربازی در کشور عادالنه شود این طرح نیز 
برهمین موضوع توجه داشته و به دنبال راهکارهایی باشد 
که براساس آن حقوق سربازان در حال خدمت افزایش 

بیابد.
کمالی با بیان این که آیا در این طرح منابع افزایش حقوق 
نیز پیش بینی شده به ایسنا اظهار کرد: در این طرح آمده 
است که باید هزینه های یکسری خدمات برای سربازان 
غایب و فراری افزایش یابد و براساس آن خدماتی نظیر 
با   ... و  اموال  ثبت  پالک،  تعویض  گواهینامه،  دریافت 
دریافت هزینه بیشتری نسبت به دیگر افراد برای سربازان 

ممکن شود.
رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح 
فراری  واقع سربازان غایب و  این طرح در  ادامه داد: در 

که  پرداخت می کنند  بیشتری  هزینه  و  مجازات شده 
این هزینه صرف افزایش حقوق سربازان و عادالنه شدن 

خدمت سربازی خواهد شد.
وی با تاکید بر این که آنچه مطرح شد همچنان به عنوان 
یک طرح در حال بررسی در مجلس شورای اسالمی حتی 
در  تغییری  هنوز هیچ  بنابراین  نیامده، گفت:  به صحن 
قانون سربازی ایجاد نشده و باید دید که آیا نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی با این طرح موافقت خواهند کرد 
یا خیر ؟به همین دلیل الزم است که مشموالن خدمت 
سربازی و خانواده هایشان توجه داشته باشند که وضعیت 

سربازی خود را براساس قانون فعلی مشخص کنند.
اخبار مربوط  از شهروندان خواست که  پایان  کمالی در 
از منابع رسمی و معتبر پیگیری کرده و  را  به سربازی 
به گزارش هایی که استنباط و برداشت خود رسانه هاست 
به عنوان یک قانون الزم االجرا نگاه نکنند، چرا که همین 
مسائل می تواند مشکالتی را برای سربازی افراد ایجاد کند.
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افزایش  با  اینکه  تصور  با  اگر  گفت:  نیرو  وزیر 
روند  و  نداشته  برق  تأمین  در  مشکلی  بارش ها 
از  استفاده  در  خصوص  به  یابد  افزایش  مصرف 
وسایل سرمایشی احتمال بروز خاموشی در شبکه 

وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، 
وضعیت  خصوص  در  نیرو  وزیر  اردکانیان،  رضا 
امسال  اینکه  باوجود  گفت:  تابستان  خاموشی های 
نیروگاه های برق  بارش های مناسبی صورت گرفته 
افزایش  اما  می برد،  سر  به  بهتری  شرایط  در  آبی 
زودرس دمای هوا نشانه ای بر مصرف باال در کشور 

است. این وزارتخانه مطابق برنامه در حال افزایش 
ظرفیت تولید انرژی در کشور است، اما در صورت 
پیشی گرفتن مصرف از تولید خاموشی رخ خواهد 

داد.
وی با اشاره به اینکه بروز خاموشی یا مواجه نشدن 
با آن به مصرف مشترکان بستگی دارد، گفت: اگر 
گذشته  سال  همانند  دولتی  سازمان های  و  مردم 
دستگاه های  خصوص  در  ویژه  به  برق  مصرف  در 
تابستان  باشند  داشته  را  الزم  همکاری  سرمایشی 
امسال را بدون بروز مشکل سپری خواهیم کرد و نه 
تنها خاموشی در بخش خانگی اتفاق نخواهد افتاد 

بلکه صنعت نیز با هیچ گونه اختاللی مواجه نخواهد 
شد.

و  دلیلی  هر  به  اگر  داد:  ادامه  مسؤول  مقام  این 
با تصور افزایش بارش ها این احساس ایجاد شود 
که مشکلی در تأمین برق نخواهیم داشت و روند 
از  استفاده  در  خصوص  به  یابد  افزایش  مصرف 
وسایل سرمایشی احتمال بروز خاموشی در شبکه 

وجود دارد.
خاموشی  از  پیشگیری  راهکار  خصوص  در  وی 
دنیا  نقاط  از  بسیاری  مانند  باید  ما  کرد:  اظهار 
بپذیریم  دارند  مصرف  نوع  به  زیادی  توجه  که 

گراد  سانتی  درجه  و ۲۴  آسایش ۲۳  دمای  که 
است و به ویژه در مناطق گرمسیر به دنبال ایجاد 
شرایط بسیار سرد نباشیم که استفاده بیش از حد 
به شبکه  زیادی  فشار  از دستگاه های سردکننده 

برق خواهد آورد.
و  دما  کاهش  درجه  یک  هر  نیرو،  وزیر  گفته  به 
سرمای بیشتر منجر به صدها مگاوات نیاز بیشتر 
برای تولید برق خواهد شد که این موضوع فشار 
کرد  خواهد  ایجاد  برق  شبکه  بر  را  مضاعفی 
برق  تولید  برای  تالش ها  همه  باوجود  بنابراین 

ممکن است با کمبود مواجه شویم.

رسانه های انگلیسی از شکسته شدن رکورد ضریب 
هوشی اینشتین از سوی »تارا شریفی« دختر ۱۱ 

ساله ایرانی خبر دادند.
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان 
به نقل از پایگاه انگلیسی باکس هرالد، یک دانش 
شد  موفق  انگلیس  مقیم  ایرانی  ساله   ۱۱ آموز 
معروف  فیزیکدان  اینشتین،  هوشی  ضریب  رکورد 

را بشکند.
در  آموز  دانش  یک  داد:  گزارش  هرالد«  »باکس 
است  گفته  انگلیس  آیلزبری  شهر  در  دبیرستانی 
پس از آنکه موفق شده نمره ۱۶۲ – باالترین نمره 
)انجمن  ِمنسا  هوش  تست  آزموش  در  را  ممکن- 
شده  شوکه  بیاورد،  بدست  تیزهوشان(  بین المللی 

است.
شریفی  تارا  انگلیسی،  پایگاه  این  گزارش  طبق   

نمره  توانست  انگلیس(  مقیم  ایران  آموز  )دانش 
۱۶۲ را در تست هوش منسا کسب کند؛ این بدان 
معنی است که ضریب هوشی وی از معیارها درباره  
نابغه که ۱۴۰ است، نیز فراتر  افراد  ضریب هوشی 

رفته است.
پایگاه باکس هرالد همچنین نوشت: نمره این دختر 
شده  زده  تخمین  هوشی  ضریب  از  باالتر  عدد  دو 
برای آلبرت اینشتین، فیزیکدان معروف و استیون 

هاوکینگ )فیزیکدان برجسته انگلیسی( است.
تارا شریفی، نابغه ایرانی در این خصوص گفت: من 
زمانی که این نتیجه را بدست آوردم، شوکه شدم. 
خوبی  نتیجه  چنین  به  نداشتم  انتظار  هرگز  من 
این  شریفی  تارا  هرالد،  باکس  اعالم  طبق  برسم. 
آزمون را در دانشگاه آکسفورد داده و مجبور بوده 
دهد.  پاسخ  پرسش ها  به  مشخص  زمانی  مدت  در 

همچنین این آزمون، آزمونی غیرکالمی بود که بر 
توانایی تارا در درک معانی کلمات متمرکز شده بود.

تارا شریفی می گوید شرکت در این آزمون، تصمیم 

مشترک او و خانواده اش بوده تا فرصتی شگرف را 
به دست  افراد دیگر در سامانه منسا  برای مالقات 
این  من  داشت:  اظهار  همچنین  شریفی  تارا  آورد. 
و  گفته ام  مدرسه  در  دوستانم  برخی  به  را  مساله 
آن ها بسیار تحت تأثیر قرار گرفتند. من دوست دارم 
زمانی که بزرگتر شدم، در زمینه ریاضیات فعالیت 
کنم. پدر وی نیز در این خصوص گفت: من بسیار 
احساس غرور می کنم؛ اما بسیار نیز شگفت زده شدم 
که چطور تارا این نمره را کسب کرد. من می دانستم 
که او بسیار باهوش است؛ اما فکر نمی کردم او دارای 

چنین ضریب هوشی است.
به نوشته باکس هرالد، تارا هم اکنون واجد شرایط 
عضویت در منسا است؛ همچنان که وی به عنوان 
 )High IQ society( عضو جمعیت تیزهوشان

نیز شناخته می شود.

وزیر نیرو:  احتمال خاموشی وجود دارد

دختر ۱۱ ساله ایرانی، رکورد ضریب هوشی اینشتین را شکست
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کشف ۱۰۸ کیلوگرم تریاک 

در دو عملیات پلیس کرمان
انتظامی شهرستان کرمان از کشف ۱۰۸ کیلوگرم تریاک  فرمانده 
فرماندهی  این  انتظامی  ماموران  توسط  جداگانه  عملیات  دو  طی 

خبر داد.
، سرهنگ  باشگاه خبرنگاران جوان   استان های  به گزارش گروه 
انتظامی  ماموران  گفت:  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده  فداء، 
بخش راین حین گشت زنی هدفمند و نامحسوس در سطح حوزه 
و  کشف  تریاک  کیلوگرم   ۵۰ پراید  خودروی  یک  از  استحفاظی 

راننده آنرا دستگیر کردند.
وی در تشریح عملیات دوم بیان کرد: ماموران این بخش طی یک 
عملیات دیگر با انجام کار اطالعاتی از حمل مواد مخدر در سطح 
پژو در  توقیف یک خودروی  با  و  یافتند  آگاهی  استحفاظی  حوزه 

محور راین - کرمان، ۵۸ کیلوگرم تریاک کشف کردند.

کشف ۱۲ کیلوگرم شیشه 

در عملیات پلیس بم
فرمانده انتظامی شهرستان بم از کشف ۱۲ کیلوگرم شیشه از یک 

دستگاه تریلر و دستگیری یک قاچاقچی خبر داد.
، سرهنگ  باشگاه خبرنگاران جوان   استان های  به گزارش گروه 
کسب  پی  در  گفت:  بم  شهرستان  انتظامی  فرمانده  نجفی،  اکبر 
خبری مبنی بر عبور یک محموله مواد صنعتی از شرق کشور به 
پلیس  ماموران  کار  دستور  در  موضوع  مرکزی،  استان های  مقصد 

مبارزه با موادمخدر این فرماندهی قرار گرفت.
وی اظهار کرد: در این رابطه ماموران با تکمیل اطالعات واصله طی 
بازرسی موقت یک دستگاه تریلر را در  ایجاد ایست و  با  عملیاتی 

محور اصلی شهرستان متوقف کردند.
سرهنگ نجفی، افزود: در بازرسی از این خودرو ۱۲ کیلو و ۲۰۰ 
گرم شیشه که بطرز ماهرانه ای در قسمتی از آن جاسازی شده بود، 

کشف و در این رابطه یک قاچاقچی دستگیر شد.

نزاع خونین منجر به قتل در رفسنجان
چاه  برسر  اختالف  و  درگیری  گفت:  رفسنجان  انتظامی  فرمانده 

کشاورزی و مراتع در رفسنجان دو قربانی گرفت.
 ، جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
مورد  یک  گفت:  رفسنجان  انتظامی  فرمانده  عباسی  سرهنگ 
نفر  بین چند  در  دره  جاده  چاه کشاورزی   مجاورت  در  درگیری 

صورت می گیرد.
عباسی افزود: علت این درگیری بر اختالف بر سر مرتع بوده است 
فرد  شدید  مصدومیت  و  دعوا  طرفین  از  یکی  مرگ  به  منجر  که 

دیگری می شود که پس از اعزام به بیمارستان فوت کرده است.
با  که  بوده  قیچی  خونین  نزاع  این  در  قتاله  داشت:آلت  بیان  وی 
آن پشم گوسفندان را می چینند که در بین دامداران به دو کارد 

معروف است.
وی از بازداشت کلیه طرفین دعوا خبر داد و گفت: متوفیان دو مرد 

۵۰ ساله و ۴۰ ساله بودند.

با  با ورزش"  بانوان"جام تکریم رمضان   مسابقات فوتسال 
حضور ۶ تیم از کرمان و توابع برگزارشد.

و  اطالع رسانی  کمیته  رئیس  امیرخسروی،  عرفان 
گو  و  گفت  در  کرمان  استان  فوتبال  هیات  روابط عمومی 
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با 
تکریم  بانوان"جام  فوتسال  های  رقابت  گفت:  کرمان، 
رمضان با ورزش" با عنوان یادواره ۱۸ شهیده بانوی استان 
کرمان با حضور ۶ تیم از کرمان و توابع در حال برگزاریست.

وی افزود: مراسم قرعه کشی و برنامه ریزی این مسابقات با 
حضور بنده، یزدپور دبیر و مؤمنی مقدم نایب رئیس بانوان 
هیئت فوتبال استان کرمان و سرپرستان تیم های شرکت 

کننده برگزار شد.
امیرخسروی با اعالم اینکه این رقابت ها از شنبه ۴ خرداد 
است،  آعاز شده  کرمان  در شهر  دوره ای  به صورت  جاری 
تصریح کرد: تیم های پرند، پارسه، اختیار آباد، کمیل، علوم 

پزشکی و فاطمیه چترود در این مسابقات حضور دارند.

رمضان  جام  مسابقات  دوره  دومین  این  شد:  یادآور  وی 
فوتبال  هیات  همت  به  که  است  کرمان  بانوان  فوتسال 

استان برگزار می شود.
امیرخسروی با اشاره به اینکه قرایی، رییس هیات فوتبال 
استان کرمان توجه ویژه ای به حوزه بانوان دارد، افزود: وی 
است  کرده   ثابت  را  موضوع  این  گذشته  یکسال  در طول 
که باید این مهم را فرصتی برای پیشرفت فوتبال بانوان 

تلقی کرد.

سعید افشاری پور به عنوان داور از استان کرمان در 
هفته هشتم رقابت های لیگ برتر فوتبال ساحلی 

کشور سوت می زند.
هیئت  داوران  کمیته  رئیس  کهوری،  علیرضا 
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان  استان  فوتبال 

گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، گفت: 
داور  عنوان  به  کرمان  استان  از  افشاری پور  سعید 
جهان نژادیان  و  اردکان  ایفا  تیم های  دیدار  دوم، 
قضاوت  اردکان  شهر  آزادی  ورزشگاه  در  را  آبادان 

خواهد کرد.

وی با اعالم اینکه پیش از این افشاری پور به عنوان 
داور وقت نگهدار به کار گرفته می شد، افزود: این 
ساعت  رأس  جاری  خرداد   ۹ پنجشنبه  روز  بازی 

۲۰:۴۵ برگزار می شود.
حسین  از  بعد  افشاری پور  کرد:  تصریح  کهوری 

ربیحاوی دومین داور از استان کرمان است که در 
لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور قضاوت می کند.

وی یادآور شد: ربیحاوی مدتی است از دنیای داوری 
خداحافظی کرده، ولی به عنوان ناظر در مسابقات 

لیگ برتر فوتبال ساحلی حضور دارد.

سرپرست پلیس امنیت عمومی استان کرمان از کشف ۵ 
میلیارد ریال مواد شوینده احتکار شده ازیک انبار در شهر 

کرمان خبر داد.
 ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش  به 
امنیت  پلیس  سرپرست  زاده،  مستعلی  حمید  سرهنگ 

عمومی استان کرمان با اشاره به مبارزه جدی با سودجویان 
و  پشتیبانی  اداره  گفت:ماموران  اقتصادی  اخاللگران  و 
دپو  از  اطالعاتی،  اقدامات  انجام  با  پلیس  این  عملیات 
به  را  موضوع  و  مطلع  انبار  دریک  شوینده  مواد  واحتکار 

صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران با کسب مجوز قضائی از انبار مورد نظر 
بازدید و در بازرسی از آن، ۲۵ هزار و ۵۸۶ عدد انواع مواد 
شوینده به ارزش ۵ میلیارد ریال را کشف و یک متهم را در 
این رابطه دستگیر کردند. سرپرست پلیس امنیت عمومی 
استان با اشاره به اینکه متهم جهت اقدامات قانونی تحویل 

مراجع قضایی شد، از مردم خواست: درصورت مشاهده هر 
گونه فعالیت غیرمجاز در قالب احتکار کاال و یا تهیه و 
از  را  موضوع  سودجو،  افراد  توسط  قاچاق  کاال های  توزیع 
طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند تا نسبت 

به شناسایی ودستگیری متخلفان اقدام شود.

برگزاری مسابقات فوتسال بانوان، جام رمضان در کرمان

قضاوت داورکرمانی در لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور

کشف ۵ میلیارد ریال کاالی احتکارشده درکرمان

خبر

نوجوانان دعوت  تیم ملی  اردوی  به  فر جودوکار کرمانی  علی همتی 
شد.

محمد اکبری، رئیس هیات جودو استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار 
اردوی  جدید  دور  گفت:   ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه 

آماده سازی تیم ملی جودوی نوجوانان از روز جمعه ۱۰ خرداد جاری در 
خوابگاه شماره دو مجموعه ورزشی آزادی آغاز می شود و تا ۲۰ همین 

ماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: در این مرحله از اردوی تیم ملی نوجوانان، ۳۱ جودوکار از ۱۳ 

استان کشور به تمرینات فراخوانده شده اند که در این بین نام علی 
همتی فر جودوکار کرمانی نیز دیده می شود.

اکبری تصریح کرد: اردونشینان تمرینات خود را زیرنظر ایوب رستمی، 
سرمربی تیم ملی پیگیری می کنند.

فرمانده انتظامی رفسنجان گفت: نبود صاحب مغازه باعث شد تا در 
یک طالفروشی شهر کشکوئیه رفسنجان سرقت رخ دهد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، 
سرهنگ عباسی فرمانده انتظامی رفسنجان در توضیح چگونگی سرقت 
از مغازه طالفروشی در شهر کشکوییه گفت: صاحب طالفروشی برای 

ترک  را  مغازه  و  می سپرد  خود  همچراغ  به  را  اش  مغازه  کاری  انجام 
می کند. وی افزود: همچراغ فراموشکار هم مغازه را رها کرده و به منزل 
نبوده  با دیدن طالفروشی که کسی در آن  نفر سارق  می رود که یک 
همه چیز را برای سرقت مهیا دیده و ویترین را شکسته و مقداری طال 

به سرقت می برد.

فرمانده انتظامی رفسنجان تصریح کرد: گفته می شود وی یک قبضه 
اسلحه شکاری به همراه داشته است.

وی یاد آور شد: پرونده توسط پلیس آگاهی در حال پیگیری است تا 
میزان طال ها بررسی و نسبت به شناسایی ودستگیری سارق اقدام عاجل 

صورت گیرد.

دعوت جودوکار کرمانی به اردوی تیم ملی

نبود صاحب مغازه فرصتی مناسب برای سارق طالها
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روایت »کرمان امروز« از یک پتانسیل ارزشمند در استان کرمان که می تواند به درآمد شماره یک استان تبدیل شود؛

با وجود پتانسیل بسیار باالیی که استان کرمان در زمینه جذب 
که  است  سالی  چند  خوشبختانه  یا  متاسفانه  دارد،  گردشگر 
فعاالن اقتصادی در این استان تحرکات الزم را برای آماده سازی 
بستر پذیرش توریست آغاز کرده اند. یکی از این تحرکات، راه 
اندازی اقامت گاه های بوم گردی در استان کرمان است. عالوه 
بر اینکه این بنگاه های اقتصادی می توانند درآمدی قابل توجه 
برای صاحبان آن مجموعه داشته باشند، ایجاد اشتغال در آن 
شهر یا روستا نیز نکته ای ارزشمند و قابل توجه است. نمونه 
زنده و جدید این اتفاق در شهرستان قلعه گنج رقم زده شد 
که امروز شاهد هستیم چگونه اقتصاد این منطقه تحت تاثیر 
حضور گردشگر است که البته هنوز شاید یک دهم از ظرفیت 
آن هم مورد استفاده قرار نگرفته باشد. اگر این صنعت سبز را 
بیشتر جدی بگیریم و استان کرمان که به دلیل آثار تاریخی 
اقلیم کویری اش بسیار مستعد حضور گردشگران خارجی  و 
درآمد  یقینا  قرار دهیم،  توجه  مورد  بیشتر  را  است  داخلی  و 
حضور گردشگر در استان کرمان می تواند با باالترین درآمدهای 

استانی نیز مقابله کند.
آماری که چندی پیش مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان 

نفر  و 200  هزار  یک  اشتغال  بیانگر  کرد  آن صحبت  درباره 
عددی  این  است.  کرمان  استان  گردی  بوم  های  اقامتگاه  در 
است امیدوار کننده که البته در قیاس با پتانسیلی که استان 
کرمان دارد بسیار کم است. در خبر مذکور مدیرکل میراث 
در  گفت:  کرمان  استان  گردشگری  و  دستی  فرهنگی،صنایع 
طول 3 سال اخیر یک هزار و 200 نفر در اقامتگاه های بوم 
این تعداد  از  اند و  به کار شده  گردی استان کرمان مشغول 
621 نفر زن و مابقی مرد هستند. در حال حاضر 320 اقامتگاه 

بوم گردی در مناطق مختلف استان کرمان مشغول به فعالیت 
و خدمات دهی به گردشگران هستند، وی افزود: 71 اقامتگاه 
راه  استان کرمان در روستاهای هدف گردشگری  بوم گردی 
گردی  بوم  واحدهای  در  اقامت  ظرفیت  و  است  اندازی شده 
استان کرمان 9 هزار و 730 نفر است. اقامتگاه های بوم گردی، 
روستاهای استان را رونق بخشیده و ظرفیت اقامتی این استان 
را نیز افزایش داده اند. با توجه به استقبال باالی گردشگران از 
اقامتگاه های بوم گردی، احیا بافت های سنتی روستاها با هدف 

راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی در اولویت کار قرار گرفته 
است. اما بازاریابی، تبلیغات و معرفی اقامتگاه های بوم گردی 
استان به گردشگرانی که به کرمان سفر می کنند باید بیش از 

گذشته مورد توجه باشد.
این نکته ای بسیار مهم است که شاید تا به امروز غافل مانده 
برای جذب گردشگر که در  تبلیغات  و  بازاریابی  باشد؛ بحث 
در  و  توجه شود  آن  به  چیز  هر  از  بیش  باید  آینده  سالهای 
این زمینه  دولت باید پیش قدم شود. باید با تبلیغات بیشتر 

و شناساندن استعدادهای تاریخی و دیدنی کرمان به جهان از 
این برکت الهی بیش از گذشته بهره مند شویم. این اقامتگاه 
های بوم گردی سالهاست که در استان فارس درآمدی قابل 
توجه را رقم زده اند و یقینا در کرمان با توجه به پارامترهای 
موجود می توان درآمدی بیش از استان های دیگر را شاهد بود. 
به امید اینکه مدیران و مسئوالن به جای تمرکز بر فروش منابع 
تمام شدنی این استان نظیر مواد معدنی، تمرکز خود را بر این 

صنعت پُردرآمد و بی ضرر قرار دهند.

برکِت بوم گردی
به قلم

 محمدفتح نجات

اصالحیه آگهی مزایده فروش امالک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک رفاه کارگران استان کرمان )نوبت اول(

شرایط 
پرداخت

توضیحات قیمت پایه اعیان عرصه کاربری نوع ملک پالک ثبتی آدرس ملک کد ملک ردیف

ب متصرف دارد 1.355.000.000 102/57 قدرالسهم مسکونی آپارتمان 987/1008 بافت -  بلوار شهید بهشتی -  کوچه 8 -  طبقه اول 5/08014 1

ب تخلیه -  دارای پارکینگ و انباری 3.498.000.000 104/72 قدرالسهم مسکونی آپارتمان 1818/3117 رفسنجان -  خیابان کارگر -  کوچه 25 -  طبقه اول -  واحد 2 5/08019 2

ج تخلیه -  شامل پاساژ و ساختمان قدیمی 18.400.000.000 415 715 تجاری مسکونی ساختمان 5933 زرند -  خیابان شهید چمران -  کوچه 4 -  پاساژ و خانه قدیمی -  پالک 10 5/02542 3

ج تخلیه -  اعیان شامل : همکف)160 م.م( ، 
زیرزمین )160م.م( و نیم طبقه )140م.م(

6.853.175.000 460 637/5 تجاری اداری ساختمان 6518/3120 سیرجان -  منطقه ویژه اقتصادی سیرجان -  سایت بانکها -  بلوار ایران -  محل سابق شعبه بانک رفاه 5/02547 4

ج اعیان نیمه ساز )درحد سفتکاری( 2.965.120.000 486/2 500 مسکونی ساختمان 4279/4/7/1287 بم -  ارگ جدید -  فاز 4 مسکونی -  جنب واحدهای بانک سپه -  بلوک 1 5/02548 5

ج اعیان نیمه ساز )درحد سفتکاری( 2.965.120.000 486/2 500 مسکونی ساختمان 4279/4/7/1296 بم -  ارگ جدید -  فاز 4 مسکونی -  جنب واحدهای بانک سپه -  بلوک 2 5/02549 6

ج اعیان نیمه ساز )درحد سفتکاری( 2.965.120.000 469/71 500 مسکونی ساختمان 4279/4/7/1299 بم -  ارگ جدید -  فاز 4 مسکونی -  جنب واحدهای بانک سپه -  بلوک 3 5/02550 7

ج اعیان نیمه ساز )درحد سفتکاری( 2.965.120.000 486/2 492 مسکونی ساختمان 4279/4/7/1286 بم -  ارگ جدید -  فاز 4 مسکونی -  جنب واحدهای بانک سپه -  بلوک 4 5/02551 8

ج اعیان نیمه ساز )درحد سفتکاری( 2.965.120.000 486/2 492 مسکونی ساختمان 4279/4/7/1298 بم -  ارگ جدید -  فاز 4 مسکونی -  جنب واحدهای بانک سپه -  بلوک 5 5/02552 9

ج اعیان نیمه ساز )درحد سفتکاری( 2.965.120.000 486/2 492 مسکونی ساختمان 4279/4/7/1297 بم -  ارگ جدید -  فاز 4 مسکونی -  جنب واحدهای بانک سپه -  بلوک 6 5/02553 10

ب متصرف دارد -  3698م.م از عرصه متعلق به وقف می باشد 70.134.000.000 2897 7320 تجاری -  مسکونی 
- خدماتی

ساختمان 17/47 کرمان -  بزرگراه خلیج فارس -  سعادت آباد -  بعد از کرمانیت -  ضلع شمالی بزرگراه 5/06308 11

ب متصرف دارد -  سند به صورت مشاعی است 2.326.058.000 220 377/37 مسکونی ساختمان 573/691 جیرفت -  سه راه دهشتریها -  خیابان ابومسلم شمالی -  کوچه ابومسلم شمالی 6 -  سمت چپ -  کدپستی 761817795 5/06309 12

ب متصرف دارد 1.315.600.000 85 2989 مسکونی ساختمان 12/4 جیرفت -  جاده جنگل آباد -  روستای طوهان -  خیابان اصلی -  کوچه دوم سمت چپ -  اولین بن بست 5/08006 13

ب تخلیه 61.449.800.000 413 252/8 تجاری بانک ساختمان 585/8 سیرجان -  خیابان امام -  نرسیده به میدان گیتی نورد -  محل سابق شعبه بانک رفاه 5/08007 14

ب تخلیه 47.400.000.000 158 158 تجاری بانک ساختمان 6/3477 کرمان ابتدای بلوار جمهوری -  سمت چپ -  جنب ایستگاه اتوبوس -  محل سابق شعبه بانک رفاه 5/08008 15

ب تخلیه 17.861.000.000 حدودًا 510 152/8 تجاری مسکونی ساختمان 1819/2317 رفسنجان -  خیابان شهداء -  جنب زایشگاه نیک نفس -  محل سابق شعبه بانک رفاه 5/08009 16

ب متصرف دارد 2.730.600.000 200 459/90 مسکونی ساختمان 574/1080 جیرفت -  چهارراه ژاندارمری -  خیابان قرنی 5/08011 17

ب متصرف دارد 3.093.800.000 285 373 مسکونی ساختمان 2288/249 زرند -  انتهای خیابان شاهد -  پالک 44 5/08012 18

ب متصرف دارد 925.000.000 185 327 مسکونی ساختمان 3122/1 بافت -  خیابان چمران -  کوچه 21 -  انتهای کوچه 5/08015 19

ب متصرف دارد 1.363.000.000 95 47/25 مسکونی ساختمان 987/287 بافت -  بلوار شهید بهشتی -  کوچه شماره 6 و 8 5/08016 20

ب متصرف دارد 2.748.485.000 292/23 92/93 تجاری -  مسکونی ساختمان 2/8424 کهنوج - خیابان امام - کوچه اسکندری 5/08017 21

ب متصرف دارد - عرصه طبق پایانکار )120/3 م.م( 2.301.200.000 138 128/6 مسکونی ساختمان 2766/1 کرمان خیابان شهید رجایی کوچه 42 کوچه یزدانپناه 5/08020 22

ب متصرف دارد 2.028.000.000 60 250 مسکونی ساختمان 706/1315 جیرفت -  خیابان شهید بهشتی -  خیابان خیبر -  کوچه 5 5/08021 23

ج تخلیه - اعیان شامل سوله انبار )1100م.م( و 
ساختمان اداری )140م.م(

8.229.000.000 1240 2500 ــ محل انبار 6518/1148/1280 سیرجان -  منتهی الیه جنوبشرقی منطقه ویژه اقتصادی بخش انبارها شماره 329 5/02544 24

ب تخلیه 1.171.750.000 41/70 قدرالسهم تجاری مغازه 18806/27 زرند خیابان امام -  پاساژ امین -  طبقه اول 5/08010 25

الف تخلیه 104.580.750.000 510/15 قدرالسهم تجاری واحد 6/5999 کرمان -  خیابان استقالل -  روبروی بیمارستان سیدالشهداء -  مجتمع پزشکی تجاری حکیم -  کدپستی 76 5/09243 26

بانک رفاه کارگران قصد فروش کلیه امالک تملیکی ومازاد برنیازخویش را ازطریق 
مزایده دارد متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر وخرید اسناد مزایده همه 
روزه )بجز جمعه ها وتعطیالت رسمی(به ساختمان مرکزی بانک واقع در خیابان امام 

جمعه نبش کوچه ۲طبقه سوم واحد تدارکات وساختمان مراجعه نمایند.
ضمنا تلفن شماره ۳۱۲۴۷۷۲۸-۰۳۴آماده پاسخگویی به سواالت متقاضیان می باشد.

شرایط مزایده و توضیحات مهم : 
۱- مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% درصد قیمت پایه مندرج در آگهی به 
همراه ۱5۰.۰۰۰ ریال بابت خرید اسناد و پاکت الزاماً می بایست به حساب شماره 
۲۴۳۰۳۲559 و شبای شماره IR۳۳۰۱۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۲۴۳۰۳۲559 نزد کلیه 

شعب بانک رفاه استان کرمان واریز گردد . 

۲- عرصه و اعیان مندرجه در فهرست ذیل براساس متر مربع و قیمت پایه به 
کلیه امالک عرضه شده به استثنای مواردی که سهم  ریال می باشد . ضمناً 

عرضه شده در ستون توضیحات آنان قید گردیده شش دانگ می باشد . 
۳- کلیه امالک با وضع موجود به فروش می رسند و در صورت داشتن متصرف 

تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه بعهده خریدار می باشد . 

۴- مزایده گذار در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهاد خرید مختار خواهد بود .
اخرین مهلت تحویل اسناد: روز یکشنبه 9۸/۳/۱۲ تا ساعت ۱۴:۳۰ پایان 

وقت اداری  
تاریخ افتتاح وبازگشایی پاکات: دوشنبه 9۸/۳/۱۳ تا ساعت ۱۰ صبح

محل افتتاح پاکات: سالن کنفرانس مدیریت شعب استان کرمان 

مدیریت شعب بانک رفاه کارگران استان کرمان


