
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان:

برای هزار  واحد مسکن مهر 

در کرمان متقاضی وجود ندارد

آگهی مزایده 
فروش انواع پسته

متن کامل در صفحه 7

آگهی مزایده 
فروش محصول هلو

متن کامل در صفحه 7

هشت صفحه    1000 تومان شنبه 21 اردیبهشت ماه 5/1398 رمضان 1440/ 11 می 2019/سال بیست و چهارم شماره 2994

روزان هم  یادداشت: 

پرواز کن و دل به راه  بده

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم 

مطالعه کتاب هم آداب و قواعدی دارد؛

کتاب را باز می کنم تا خود را بخوانم

2

2

ویژگی هایی که زندگی مشترک شما را مستحکم تر می کند

بهترین زمان برای دعا کردن در ماه رمضان

نگاهی به 
خصوصّيات 
شعر حافظ

2

8

4

5

2

5

رییس اتاق بازرگانی کرمان:

ضرورت کار آفرینی 
در دوران تحریم 

چندین برابر می شود

استاندار کرمان؛
بخش خصوصی و خّیران، بازوانی 

قوی در راه توسعه ورزش هستند 
متن در صفحه هفتم

گزارش »کرمان امروز« از تصمیمات دولتی و تاثیرات آن بر بازار خرمای استان:

متن کامل در صفحه سوم

اشـــتباه خرمایــــی!
   محدودیت های دولتی که اخیرا برای صادرات خرما اعالم شده است از نظر کشاورزان کرمانی موجب سلب محبوبیت از این محصول در مارکت جهانی می شود و کشاورزان استان کرمان 
با توجه به قراردادهایی که از ماه ها پیش امضا کرده اند در بین خریداران به بدعهدی معروف خواهند شد و این اتفاق لطمه ای جبران ناپذیر به اقتصاد استان خواهد زد. اینکه تنها برای کنترل 

کوتاه مدت قیمت چنین لطمه ی طوالنی مدتی به حوزه صادرات وارد کنیم دور از تدبیر به نظر می رسد و......
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بیش از 210میلیارد ریال 

اعتبار به صندوق پژوهش

 و فناوری استان 

اختصاص یافت
 صفحه  دوم

خــنکای 
حــادثه

روایت »کرمان امروز« 
از افزایش برخی خطرهای 
که هرسال همزمان احتمالی 
گرما    با فرارسیدن فصل 
ممکن می شود؛



دو شنبه 21 اردیبهشت ماه 5/1398 رمضان 1440/ 11 می 2019/سال بیست و چهارم شماره 2994 
اخبار استان

زمین  ایران  تاریخ  روشنگر  ملی  اسناد  اینکه  بیان  با  کرمان  استاندار 
است، از مردم استان خواست با اهدا، فروش و یا امانت گذاشتن اسناد 
گنجینه شخصی، در صیانت از این مواریث ارزشمند کرمان اقدام کنند.
محمدجواد  پیام  آغاز  در  کرمان  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 

فدائی می خوانیم، نوزدهم اردیبهشت در تقویم مشحون از افتخارات 
ملی و مذهبی ایران اسالمی، به نام روز ›اسناد ملی و میراث مکتوب‹ 

رقم خورده است.
استاندار کرمان تاکید کرده است، اهمیت اسناد ملی که بخشی عظیم 
از میراث مکتوب این مرز و بوم است، زمانی بهتر درک خواهد شد که 
به مدد آن، بخش  هایی از نقاط تاریک و مبهم این سرزمین، روشن و 
حقایقی ناب از دل پیچیدگی  های اعصار و قرون برآید. وی ادامه می 
را در کالم گهربار مقام  اسناد  ارزش  و  اهمیت  این  بتوان  دهد، شاید 

معظم رهبری بهتر و دقیق  تر یافت، که فرموده  اند،
›ان شاء اهلل در ال به الی اسناد و با دقت و کار تحقیق در آن، حقایقی 
از تاریخ آشکار شود و جامعه علمی و فرهنگی را به فضاهای جدید از 

معارف ایران برساند.‹
فدائی در پیام خود افزوده است؛ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، 
مدیریت کرمان با قریب به سه دهه فعالیت، تا کنون در جهت جمع  

آوری، ارائه و انتشار اسناد، گام  های بسیار خوبی برداشته، اما با توجه 
قرون  و  اعصار  در  ریشه  که  منطقه  غنی  فرهنگ  و  کهن  قدمت  به 
دارد، این مهم زمانی تحقق خواهد گرفت که تمامی اسناد موجود در 
منطقه شناسایی و از طریق سازمان اسناد و کتابخانه ملی در اختیار 

پژوهشگران و محققین عرصه  های مختلف قرار گیرد.
اسناد، کتب  اگر  آورده است، آری  پیام  این  ادامه  استاندار کرمان در 
سایر  و  فیلمها  ها،  کلیشه   ها،  نقشه   تمبرها،  ُمهرها،  عکسها،  خطی، 
اهالی  تک  تک  نامناسب  و  نمور  تاریک،  اتاقهای  و  پستوها  از  اسناد 
امانی، اهدایی و یا فروش( به این مجموعه منتقل  استان )به صورت 
شود و یا الاقل توسط کارشناسان مربوطه مورد مرمت و بازسازی قرار 
گیرد بی  تردید ضمن آن که بخشی از تاریخ و فرهنگ غنی استان از 
بعدی،  های  پژوهش   و  مقاالت  در  یافت،  خواهد  نجات  نابودی  خطر 
می  توانند مهر تأییدی بر غنا و بالندگی تاریخ و فرهنگ این بخش از 

میهن اسالمی زند.

استاندار کرمان:  

مردم  با اهدای گنجینه اسناد شخصی در صیانت از مواریث ارزشمند اقدام کنند

خبر
مدیرکل راه و شهرسازی استان 

کرمان:

برای هزار  واحد مسکن مهر در کرمان 

متقاضی وجود ندارد

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان گفت: از میان ۳۲ هزار واحد شش 
هزار مسکن مهر شمال استان کرمان دارای مشکالتی هستند و هزار واحد 

هم فاقد متقاضی است.
بلوردی  در جلسه شورای مسکن  به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی 
هزار  بر شش  بالغ  و  در شمال  مهر  هزار مسکن  گفت: ۳۲  کرمان  استان 

مسکن مهر در جنوب استان کرمان وجود دارد.
در شمال  مهر  هزار مسکن  واحد شش  هزار  میان ۳۲  از  کرد:  اظهار  وی 
نتیجه نرسیده است که  به  استان کرمان دارای مشکالتی هستند و هنوز 

هزار واحد آن فاقد متقاضی است.
مدیرکل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان هم در ادامه این جلسه گفت: 
افزون بر شش هزار واحد مسکن مهر در جنوب استان کرمان داریم که چهار 

هزار واحد آن افتتاح شده است.
داریم  مسکن  تعاونی  قسمت  در  واحد   ۴۳۵ داد:  ادامه  ساردوئی  محمد 
دارای  واحد  تکمیل می شود. همچنین ۹۹  ماه  آذر  واحد آن در  که ۱۷۱ 

مشکالتی هستند که به دنبال مرتفع کردن مشکالت آن هستیم.
وی در خصوص پروژه ۹۶ واحدی بهزیستی تصریح کرد: با توجه به عدم 
توانایی مددجویان جهت تأمین ضامن، پیشنهاد می شود که جهت رفع این 
مشکل خود مددجویان به صورت زنجیره ای ضمانت یکدیگر را انجام دهند.

معاون راه و شهرسازی استان کرمان در ادامه این جلسه گفت: شرکت آب 
و فاضالب استان باید نسبت به برآورد دقیق هزینه در زمینه اتصال شبکه 
فاضالب شهری و راه اندازی تصفیه خانه محلی، اتصال شبکه فاضالب سایت 
۱۴ هکتاری به فاضالب شهری، تکمیل شبکه آب سایت ماهان و اجرای 

شبکه فاضالب شهری سایت ۴/۵ هکتاری بزرگراه امام اقدام کند.
علی حاجی زاده اظهار کرد: با استناد به ابالغ وزیر راه و شهرسازی مقرر 
درب های  و  سرقت  ضد  درب  آسانسور،  پکیج،  نرخ  التفاوت  مابه  که  شد 
داخلی واحدها به سازندگان تفاهم نامه های سه جانبه مسکن مهر استان 

تعلق بگیرد.
معاون راه و شهرسازی استان کرمان تصریح کرد: جهت تکمیل آماده سازی 
سایت های مسکن مهر بالغ بر ۱۴۳ هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.
تمدید  برای  بازدید  هزینه های  شهرداری  عوارض  اینکه  به  اشاره  با  وی 
پروانه های ساختمانی و پایان کار به صورت چشمگیری افزایش پیدا کرده 
است، عنوان داشت: پیشنهاد می شود شورای شهر برای مسکن مهر تخفیف 
درصد   ۲۰ حداکثر   ۹۷ سال  به  نسبت  تناسب  به  هزینه ها  و  شوند  قائل 

افزایش پیدا کند.
محمد جواد فدایی استاندار کرمان در این جلسه با اشاره به اینکه بنده نیز 
از  اتمام برسد، گفت:  به  تأکید می کنم که تمامی پروژه ها در سال جاری 

مسئوالن مربوطه تقاضا داریم که مصوبات این جلسه پیگیری بشود.

وجود ۷۰۰ مدرسه تخریبی در استان کرمان

مدیرکل آموزش پرورش استان کرمان گفت: در استان کرمان بیش از ۷۰۰ 
مدرسه تخریبی وجود دارد که بایستی این مدارس مورد بازسازی و مرمت 

قرار گیرند.
کرمان  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
افتتاح  حاشیه  در  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر  اسکندری   ،
مدرسه نور دانش در جیرفت گفت: در استان ۱۰۰ مدرسه با رویکرد مهارتی 

فعال هستند.
مدیرکل آموزش پرورش استان کرمان گفت: یکی از اهداف ما در آموزش 
و پرورش، مدرسه محوری است یعنی توجه ویژه به مدرسه  که باید مدرسه 
مهارتی  مدارس  ایجاد  به  توجه  با  امروز  و  تعریف شود  ویژه ای  جایگاه  در 
که یکی از اهداف سند بنیادین آموزش و پرورش است به این سند بیشتر 
از اختصاص ۱۸ میلیارد تومان سال گذشته  نزدیکتر می شویم. اسکندری 
برای ساخت مدارس در حوزه غیر دولتی خبر داد و گفت: در استان کرمان 
مورد  مدارس  این  بایستی  که  دارد  وجود  تخریبی  مدرسه   ۷۰۰ از  بیش 

بازسازی و مرمت قرار گیرند.

کاهش ساعت کاری موزه های استان در ماه رمضان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان گفت: 
ماه  در  اداره کل  این  پوشش  تاریخی تحت  اماکن  و  موزه ها  کاری  ساعت 

مبارک رمضان یک ساعت کاهش می یابد.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ؛ غالمرضا 
فرخی مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گزدشگری استان کرمان 
میراث  سازمان  موزه های  کل  اداره  دستورالعمل  براساس  براینکه  تاکید  با 
فرهنگی کشور فعالیت تمامی اماکن موزه ای تحت پوشش این سازمان در 
ایام ماه مبارک رمضان یک ساعت کاهش می یابد، گفت: براین اساس بازدید 
کنندگان می توانند در این ایام همه روزه از ساعت ۹ صبح تا ۶ بعد ازظهر 

از اماکن موزه ای سطح استان کرمان بازدید کنند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس کرمان 

خواستار شد:

تبیین بیشتر ابعاد آزاد 

سازی خرمشهر

 بعد از 37 سال

دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  کل  مدیر 
تالش های  به  اشاره  با  کرمان  استان  مقدس 
گفت:  نظام  به  زدن  ضربه  برای  دشمنان 
جوانان  در  ایثارگری  و  مقاومت  روحیه  باید 
مهدی  مهر،  خبرنگار  گزارش  شود.به  تقویت 
ابوالحسنی در شورای هماهنگی دفاع مقدس با 
محوریت سوم خرداد گفت: اولین جلسه شورای 
هماهنگی دفاع مقدس با محوریت سوم خرداد 
و گرامیداشت سی و هفتمین سالگرد آزادسازی 
وظیفه  داد:  ادامه  می شود.وی  برگزار  خرمشهر 
آزادسازی  گرامیداشت  ستاد  اعضا  عنوان  به  ما 
خرمشهر این است که تالش کنیم با توجه به 
گذشت ۳۷ سال از این اتفاق و واقعه مهم، ابعاد 
کنیم.ابوالحسنی  تبیین  گذشته  از  بیشتر  را  آن 
روزگاری  که  بدانند  باید  ما  جوان  نسل  گفت: 
از  دفاع  و  شهرها  نجات  برای  جوان  هزاران 

مرزهای ایران جان خود را فدا کردند.
وی افزود: تالش ستاد گرامیداشت سوم خرداد 
این است که مقاومت مردم و این حرکت بزرگ 

را به نسل های آینده تشریح کند.
دفاع  های  ارزش  نشر  و  آثار  حفظ  کل  مدیر 
تحریم ها  به  اشاره  با  کرمان  استان  در  مقدس 
و توطئه های دشمنان گفت: اگر روحیه مقاومت 
در ما نهادینه شود با قدرت بیشتری می توانیم از 

کشور و نظام دفاع کنیم.

راه اندازی رشته 

مهندسی زلزله

 در کرمان

رئیس دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری 
فناوری  و  تکمیلی صنعتی  تحصیالت  دانشگاه 
بینی  پیش  دانشگاه  برنامه  در  گفت:  پیشرفته 
رشته  دانشجویان   ۹۸ مهرماه سال  از  که  شده 
به  مشغول  دانشگاه  این  در  زلزله  مهندسی 
تحصیل شوند. به گزارش خبرنگار گروه استان 
های باشگاه خبرنگاران جوان  ،عباس سیوندی 
نقشه  و  عمران  مهندسی  دانشکده  رئیس  پور 
و  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  برداری 
فناوری پیشرفته گفت: تاسیس رشته مهندسی 
با تائید هیات امنا در دستور  زلزله در سال ۹۴ 
کار دانشگاه قرار گرفت ودر سال ۹۷ کادر هیات 

علمی این رشته تکمیل گردید.

رییس اتاق بازرگانی کرمان:
ضرورتکارآفرینیدردورانتحریمچندینبرابرمیشود

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
به  کارآفرینی  ما  جامعه  در  گفت:  کرمان  استان 
معنای واقعی خود مطرح نشده و به اشتباه مفهوم 

اشتغالزایی از آن یاد می شود.
»سیدمهدی  کویر،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
دوران  در  »کارآفرینی  سمینار  در  طبیب زاده« 
تحریم« اظهار کرد: کارآفرینی در همه دوران ها 
الزم است اما ضرورت وجود آن در دوران تحریم 

چندین برابر می شود.
وی با اشاره به اینکه در دوان تحریم ها تهدید های 
دوران  این  از  اما  داد:  ادامه  دارد،  وجود  بسیاری 
بروز  برای  خوب  فرصت  یک  عنوان  به  توان  می 
مزیت های  و  ایده ها  خلق  و  خود  توانمندی های 

جدید استفاده کرد.
تعاریف کارآفرینی را فرصت  از  طبیب زاده، یکی 
دسترس  در  منابع  به  محدودنشدن  و  بودن  جو 
در  کارآفرینی  از  تعریف  این  گفت:  و  کرد  عنوان 

دوران تحریم بیشتر مصداق دارد.
به معنای  ما کارآفرینی  بیان کرد: در جامعه  وی 
مفهوم  اشتباه  به  و  نشده  مطرح  خود  واقعی 

اشتغالزایی از آن یاد می شود.
رییس اتاق کرمان با تاکید بر کشف استعدادهای 
کارآفرینی در دانشگاه ها، تصریح کرد: اتاق کرمان 
داده  انجام  مختلفی  اقدامات  کارآفرینی  حوزه  در 
که می توان به راه اندازی مدارس فصلی خالقیت و 

ایده پردازی با تست گرفتن از ۲۰ هزار دانش آموز 
اشاره کرد. وی اظهار کرد: از بین این دانش آموزان 
تعدادی انتخاب و در مسیر اهداف مدارس خالقیت 
و ایده پردازی تحت آموزش قرار گرفتند که این 

طرح در فازهای بعدی ادامه خواهد یافت.
عنوان  به  کرمان  اتاق  کرد:  تصریح  زاده  طبیب 
و  کسب  بین  واسط  حلقه  و  دهنده  شتاب  یک 

کنون  تا  و  می کند  عمل  سنتی  و  نوین  کارهای 
استارتاپ های بسیاری در این مجموعه برگزار شده 

است.
وی در بخش دیگری با بیان اینکه یارانه بسیاری 
امکان  گفت:  دارد،  اختصاص  کشور  در  انرژی  به 
خلق ثروت در منابع به ویژه انرژی وجود دارد و 

باید در این حوزه کار کرد.

مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان خبر داد:

بیش از 210میلیارد ریال اعتبار به صندوق پژوهش و فناوری استان 
اختصاص یافت

مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان 
محل  از  اعتبار  ریال  ۲۱۰میلیارد  از  بیش  گفت: 
به  جمهوری  ریاست  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق 
اختصاص  کرمان  استان  فناوری  و  پژوهش  صندوق 

یافت.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، »مجید نورانی« اظهار 
کرد: با توجه به سال رونق تولید و تالش ها و پیگیری 
های صورت گرفته  بیش از ۲۱۰میلیارد ریال اعتبار 
جهت پرداخت تسهیالت کم بهره از محل اعتبارات 
برای  ریاست جمهوری  نوآوری و شکوفایی  صندوق 

فناور  واحدهای  و  بنیان  دانش  شرکت های  استفاده 
پارک علم و فناوری استان کرمان  اختصاص یافت.

وی افزود: بخشی از این اعتبارات به میزان ۳۵ میلیارد 
ریال شامل تسهیالت کم بهره برای شرکت های فناور 
و دانش بنیان در راستای نمونه سازی، تجاری سازی 
محصوالت، سرمایه در گردش و لیزینگ محصوالت 

خواهد بود.
مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان 
ادامه داد: بخش دیگری از این تسهیالت به صورت حد 
اعتباری به میزان ۱۸۰ میلیارد ریال جهت حمایت از  

سازی  نمونه  راستای   در  بنیان  دانش  شرکت های 
اولیه و لیزینگ محصوالت، تولید صنعتی و سرمایه 

در گردش می باشد.
نورانی در پایان بیان کرد: صندوق پژوهش و فناوری 
استان کرمان در راستای حمایت و تامین منابع مالی 
شرکت های دانش بنیان و فناور تشکیل شده و  تالش 
خواهیم کرد از همه ظرفیت های استانی و کشوری 
برای هر چه بهتر شدن رونق تولید محصوالت شرکت 
های دانش بنیان و فناور استان در سال ۹۸ استفاده 

نماییم.

آگهی مزایده

آگهی مزایده

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه / عادی به طور فوق العاده نوبت اول 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه 

شرکت تعاونی مصرف کارگران کارخانه سیمان به شماره ثبت 201 شناسه ملی 10630022250  شهرستان کرمان استان کرمان 
به اطالع کلیه اعضای محترم شــرکت تعاونی می رســاند که جلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه / عادی به طور فوق العاده نوبت اول این تعاونی در ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ 

۹۸/۳/۲۱ در محل شرکت تعاونی کارخانه تشکیل می گردد. از سهامداران دعوت می گردد راس ساعت مذکور در جلسه حضور بهم رسانند.
ضمنــا: ۱- اعضایــی که مایلند حق حضور و رای دادن در مجمع را به نماینده تام االختیار واگذار نمایند تا تاریخ ۹۸/۳/۱۹ به اتفاق نماینده خود جهت تایید و صدور برگ نمایندگی 
به محل شــرکت تعاونی کارخانه مراجعه نمایند. )حضور توام عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع اســت( ساعت ۱۰ صبح وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع 
بررسی می گردد. ۲- چنانچه در دستور جلسه انتخاب هیأت مدیره با بازرسان باشد افرادی که متقاضی کاندیداتوری سمت های مذکور می باشند. حداکثر تا تاریخ ۹۸/۳/۱۹ جهت 
ثبت نام به محل شرکت تعاونی کارخانه مراجعه نمایند. دستور جلسه: ۱- گزارش عملکرد هیات مدیره در خصوص سال ۹۷ ۲- گزارش بازرس در خصوص صورت های مالی سال 

۹۷ ۳- انتخاب بازرسان ۴- تصویب ترازنامه و صورت های مالی سال ۹۷  ۵- تصویب بودجه سال ۹۸  ۶- تغییرات اعضا سرمایه و سهام 
هیأت مدیره شرکت تعاونی 

شرکت حمل و نقل مسافربری راهوار مس سهامی خاص به شماره ثبت 961
بدین وســیله از کلیه ســهامداران شرکت حمل و نقل مسافربری راهوار مس دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی 
ساالنه شرکت که راس ساعت ۳۰: ۱۰ صبح مورخه ۹۸/۲/۳۱ در محل سالن کنفرانس شرکت سرمایه گذاری صنایع مس افق کرمان 

واقع در شهر مس سرچشمه تشکیل می گردد حضور یابند.
دستور کار جلسه:  

۱- استماع و تصویب گزارش فعالیت هیات مدیره  ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی 
۳- انتخاب بازرسین  ۴- تصویب ترازنامه و صورتهای مالی  ۵- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار  ۶- تعیین اعضای هیأت مدیره 

۷- سایر مواردی که در صالحیت مجمع می باشد. 
هیات مدیره شرکت راهوار مس 
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یادداشت های 

گاه و بی گاه

هشدار 
می  ترسیم  برایم  قرمزی  خط  ضروری  مواقع  در  پدر 
را  قدمهایت  تا  باش  مواظب  داد  می  هشدار  و  کرد 
با  بهتر اصال  این مرحله نرسی و چه  به  چنان برداری که 
فاصله قانونی نسبت به این خط عمل کنی من هم بعد از 
مورد  این  توجیه می کردم که  را  او  نصیحت و صحبت 
در رابطه با من صدق نمی کند و شما پدر من هستید باید 
تا از  به خوبی مرا بشناسید و او را آنطور قانع می کردم 
من اطمینان کامل پیدا کند ولی در خلوت وقتی عملکرد 
خود را مرور می کردم بارها از آن خط عبور کرده بودم.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

گزارش »کرمان امروز« از تصمیمات دولتی و تاثیرات آن بر بازار خرمای استان:

اشـــتباه خرمایــــی!

اشتباهی که دولت  مانند تصمیم  به  متاسفانه  امسال 
اشتباه  تصمیم  بود شاهد یک  پسته گرفته  درباره  نهم 
این  در  که  تصمیمی  هستیم.  دوازدهم  دولت  از سوی 
اوضاع تحریم های خارجی، نوعی خود تحریمی به شمار 
آستانه  در  دولتی  تصمیمات  امسال  متاسفانه  آید.  می 
ماه مبارک رمضان به گونه ای بوده که موجب کاهش 
باعث  که  رفتاری  شد.  خواهد  استان  خرمای  صادرات 
می  جهانی  بازار  در  کرمانی  کنندگان  صادر  بدعهدی 
شود. این روزها خرماداران جنوب و شرق استان کرمان 
با  صحبتشان  روی  و  کنند  می  مطرح  را  هایی  گالیه 

دولت است.
در این ایام که وارد کردن ارز به کشور حکم کیمیای 
تواند  می  تصمیمی  چنین  اتخاذ  دارد  را  اقتصادی 
بر  پیش  چندی  که  گزارشی  در  باشد.  کشور  ضرر  به 
از  تن  چند  گرفت  قرار  مهر  خبرگزاری  خروجی  روی 
کشاورزان جیرفتی و بمی درباره این اتفاق جدیدالوقوع 
نظر داده بودند که نشان داد عمده ی کشاورزان استان 
را  آن  و  هستند  ناراضی  دولتی  تصمیم  این  از  کرمان 
در  ایشان  دانند.  می  صادرات  و  تولید  توسعه  با  مغایر 
با  امضا شده  قراردادهای  درباره  گزارش  این  از  بخشی 

با  متاسفانه  که  کنند  می  خارجی صحبت  خریداران 
فسخ  این  و  کنند  فسخ  را  آن  باید  دولت  تصمیم  این 
منجر به بدعهدی کشاورزان ایرانی در بازار جهانی می 
شود. از سویی دیگر اگر قرار بر ممنوعیت صادرات خرما 
به خارج از کشور باشد، منفعت کشاورزان در این است 
که محصول امسال را در سردخانه ها نگه دارند و چندی 
دیگر با تغییر قانون صادرات آنها را صادر کنند که یقینا 
خریداران نیز با توجه به اتمام ماه رمضان با قیمت پایین 

تری حاضر به خرید خواهند بود.
یک  با  ما  خبرنگار  که  تکمیلی  گفتگوی  اساس  بر 
کشاورز اهل بم داشت متوجه شدیم که افزایش قیمت 
امسال بیشتر به دلیل دخالت دالالن رخ داده است، اما 
دولت این تصور را دارد که افزایش قیمت خرما به دلیل 
صادرات است و با ممنوعیت صادرات قصد تعدیل آن را 
دارد که از نظر کشاورزان و کارشناسان حوزه صادرات 
ماه  برای  درست است که ممکن است در کوتاه مدت 
رمضان امسال اندکی کاهش قیمت به ارمغان آورد، اما 
یقینا لطمه ای به صادرات کشور خواهد زد که در آینده 

جبران آن مشکل خواهد بود.
بررسی  با  کشوری  و  استانی  مسئوالن  که  امیدواریم 
های کارشناسی بیشتر تغییراتی در این تصمیم ناگهانی 
ایجاد کنند. زیرا همانطور که در سطرهای قبل مطرح 
شد کشاورزان قصد دارند که خرمای امسال را نگه دارند 
تا به همراه محصول سال آینده به فروش برسانند. این 
رفتار نه تنها موجب کاهش قیمت نمی شود، بلکه باعث 
در  محبوب  محصول  این  شدن  داده  جلوه  کیفیت  بد 

مارکت جهانی خواهد شد. به امید فردایی بهتر!

  محدودیت های دولتی که اخیرا برای صادرات خرما اعالم شده است از نظر 
کشاورزان کرمانی موجب سلب محبوبیت از این محصول در مارکت جهانی می 
شود و کشاورزان استان کرمان با توجه به قراردادهایی که از ماه ها پیش امضا 
کرده اند در بین خریداران به بدعهدی معروف خواهند شد و این اتفاق لطمه ای 
جبران ناپذیر به اقتصاد استان خواهد زد. اینکه تنها برای کنترل کوتاه مدت قیمت 
چنین لطمه ی طوالنی مدتی به حوزه صادرات وارد کنیم دور از تدبیر به نظر می 

رسد و......

به قلم
 محمد فتح نجات

پرواز کن 

و دل به راه  بده
می  تازه  جانی  نگاهت  هر  با  زندگی 
گیرد. انتخابی جز تو در عالم ندارم حاال 

دلت با دیگران باشد که باشد دل چاره ای جز با تو ماندن 
را ندارد. ای آخرین خورشید من در این زمستان باید بتابی 
تا جهان شاداب باشد. خوب است که مرا نمی بینی و دردم 
را حس نمی کنی خوب است که دل به دل راه ندارد یک 
روز از تنهایی در هراس بودم و از اینکه کسی راه دلم را 
تو  به  خویش  تنهایی  در  امروز  اما  ترسیدم  می  نکند  پیدا 
ها  غریبه  خواهم  نمی  فقط  و  نیستم  تنها  پس  کرده  فکر 
سرراهم  هایی  آدم  خواهم  نمی  بگذارند  من  دنیای  به  پا 
قرار گیرند که دردهایم را نمی فهمند. این روزها راه که 
می روم انگار روی تیغ راه می روم خوبی ها و بدی هایم 
بزرگ تر از آنچه هستند دیده می شوند. خوب است که 
می  بال  دشت  این  از  خطر  بی  تو  الاقل  خبری  بی  من  از 
ات  همیشگی  معبود  آغوش  در  را  آرزوهایت  و  گذری 
به منزل می رسانی. حقا که خداوند چه حال خوبی دارد 
وقتی که تو را در قلب خویش داشته و از چشمان تو دنیا 
را می بیند. همچنان تو را به آن معبود یگانه می سپارم که 
جای  یک  در  همیشه  اوست.  دست  در  جهان  ی  شالوده 
راه، همراهان عادی خسته شده دستشان را روی کاله خود 
گذاشته و به راه خود می روند دیگر بماند که چند کاله 
در هوا تاب خورده و چند نفر بی کاله می مانند تو را اسیر 

خودم نمی کنم پرواز کن و دل به راه بده.
من از خورشید می ترسم اگر چه سادگی دارد 

و در دنیای تاریکی فقط تابندگی دارد 
من از خورشید می ترسم که یک شب لحظه ای حتی 

فراموشش شود این را که حق زندگی دارد 

به قلم 
مهناز سعید 

راویان گمنام 

بیماری عجیب

در بادآباد تازگی ها بیماری عجیبی آمده که بدون 
عالمت ناشنوایی همه به نوعی می شنوند اما معنی 

حرف شما را نمی فهمند! 
مهمانی عموجان!

ام  همکالسی  آمدم.  دیر  ببخشید  عموجان  دختر: 
جلوی دانشگاه رفت زیر ماشین و تمام کرد تا پدر و 

مادرش آمدند دیر شد.
ندارد. خانم هنوز سفره شام  عمو: عموجانم عیب 

را نکشید.
خانه  خوزستان  در  سیل  گفت  می  اخبار  عمو:  زن 
است.  آب  زیر  لرستان  از  نیمی  کرده  آب  زیر  را  ها 

روستاهای گرگان در محاصره سیل است.
می  فیلم  هم  آورده  موبایل  اپل  گم  می  دخترش: 

گیرد و هم عکس برای سیل خوبه!
پسر: خدا کند پرسپولیس برنده بشه.

مادر: فکر کنم اسم من برای سفر حج در بیاید سال 
89 اسم نوشتم.

گم  می  کند.  می  درد  پهلویم  راست  سمت  پدر: 
آپاندیس نباشد. دیشب تا صبح نخوابیدم.

امشب  من  آپاندیس.  گفتی  شد  خوب  بابا  دختر: 
ساعت 10 باید سریال  ارثیه پدری را ببینم!

به قلم چماه 
کوهبنانی 

قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !
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اهدای 
خون سالم 

اهدای زندگی

فرهنگ و ادب

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یکباب خانه پالک 370 فرعی از 63 اصلی واقع در بخش 
6 کرمان به مساحت 150/92 مترمربع به آدرس کرمان حاجی آباد  باب 
الحوائج کوچه 24 مورد تقاضای آقای علی امیری می باشد تاکنون تحدید حدود نشده 
و نیاز به تحدید حدود دارد و اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمی باشد 
لذا حسب درخواست مالک به شماره 3463- 98/2/18 بدین وسیله آگهی تحدید حدود 
اختصاصی منتشر و عملیات تحدیدی از ساعت 8 صبح روز  98/3/12 در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد 
که در موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه 
و  حدود  به  نسبت  کسی  چنانچه  و  انجام  مالک  معرفی  با  تحدیدی  عملیات  مجاورین 
حقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشته باشد طبق ماده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 30 
روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم نماید 
و ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعالم اعتراض مهلت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه 
و اقدام به تقدیم دادخواست نموده و رسید تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و به این 
اداره تسلیم نمایند بدیهی است پس از مضی مهلت یاد شده و ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست توسط متقاضی ثبت عملیات ثبتی به نام وی ادامه خواهد یافت و هیچگونه 

ادعایی مسموع نخواهد بود. تاریخ انتشار: 98/2/21
218 م/الف

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان 
آگهی مزایده مال منقول نوبت دوم 

در  دارد  نظر  در  کرمان  دادگستری  حقوقی  احکام  اجرای  مزایده  دایره 
خصوص پرونده کالسه 971031 شعبه اول اجرای احکام حقوقی کرمان 

اموال با مشخصات ذیل: 
1- کت و شلوار دامادی مشکی رنگ یقه کار و لب جیب ساتن دوخت ترک شامل 
سایزهای 54 دو دست سایز 52 سه دست و سایز 50 و 44 هر کدام یک دست تعداد 7 

دست جمعا به مبلغ 77/000/000 ریال 
تابستانی در رنگهای سرمه ای در سایزهای مختلف تعداد 15  پارچه  2- کت و شلوار 

دست جمعا به مبلغ 132/000/000 ریال 
 5 کاربنی  آبی  رنگهای  در  رنگ  قرمز  خطوط  با  اسپرت  چهارخانه  شلوار  و  کت   -3
دست، سرمه ای 5 دست و سرمه ای کم رنگ 3 دست در سایزهای متفاوت تعداد 13 

دست جمعا به مبلغ 114/400/000 ریال 
مبلغ  به  باال  ردیف  سه  کل  جمع  که  معلوم  وضعیت  با  رگا  تولیدی  شرکت  به  متعلق 
توسط  ریال(  هزار  چهارصد  و  میلیون  سه  و  بیست  و  )سیصد  ریال   323/400/000
برساند  فروش  به  مزایده  طریق  از  را  است  شده  ارزیابی  دادگستری  رسمی  کارشناس 
جلسه مزایده برای روز شنبه مورخ 98/03/11 ساعت 11 صبح با حضور نماینده دادسرا 
اتاق مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان برگزار می گردد.  در محل 
لذا کسانیکه تمایل به شرکت در جلسه مزایده دارند می توانند تا 5 روز قبل از تاریخ 
برگزاری مزایده از اموال مذکور واقع در اختیارآباد - شرکت تولید پوشاک رگا بازدید 
 32/340/000 مبلغ  به  کارشناسی  مبلغ  درصد   10 انضمام  به  را  خود  پیشنهاد  و  نمایند 
ریال با شناسه واریز 97387000045301287 به حساب شماره 2171293951000 سپرده 
دادگستری کرمان نزد بانک ملی واریز و در پاکت درب بسته تا قبل از برگزاری جلسه 
مزایده به اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان تحویل نمایند و برنده مزایده کسی 
خواهد بود که باالترین قیمت را پیشنهاد داده باشد و در صورت انصراف برنده مزایده 
به منظور  بایستی  برنده مزایده  نفع دولت ضبط خواهد شد.  به  مبلغ واریزی  10 درصد 
جلوگیری از سوء استفاده و لو رفتن پیشنهادات اعالمی به جهت لزوم ارائه شناسه واریز 
بانکی نسبت به واریز مابه التفاوت مبلغ کارشناسی تا مبلغ پیشنهادی در روز مزایده اقدام 

نمایند. 92 م/الف
دادورز مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان ـ شیروانی 

همزاد تولد 
مرگ با تولد 

همزاد بود 
در دنیای خواب 

تا زندگی ...
در انتظار مرگ 

نماند!

با بهار و قاصدک 
اهداف  از  یکی  باید  گفتگو  و  بیان  آزادی 
و  شود  محسوب  ادبیات  و  شعر  بلندمرتبه، 
یکی از مهره های اصلی به حساب آید. در 
شاعران  معاصر  تاریخ  ویژه   به  تاریخ  طول 
و نویسندگان بسیاری با خون خود، درخت 

آزادی و آزادگی را آبیاری کرده اند و نگذاشته اند راه مقدس 
و صلح طلبانه معاصر، به پایان برسد و مبارزه جویی برای 
احقاق حقوق ملت ها به سوی راه گم کردگی و سرگردانی، 
کشیده شود. شاعر نخبه و متفکر البته در کشور ما زیاد است 
مبتکرانه  چندان  نظرم  به  زبان  با  آنها  برخود  نحوه  ولیکن 
نیست و نمی شود از هر متفکری و نخبه ای در شعر معاصر 

انتظار کشف و شهود و برخورد خوب زیبای زبانی داشت.
و  کلمات  نحوه  و  فرم  و  تمام هستی  یعنی  در شعر  زبان   
آمده  به وجود  ها  آمیزش کلمه  از  و ساختار که  چارچوب 
است و می رود تا با یک جامعه برخورد کند. افراد متفکری 
توانند  می  اند  گرفته  قرار  زبانی،  حرکت  این  راس  در  که 
ظالمان و ظلم را رسوا کنند و از طریق زبان با اصول و مبانی 
فکری ستم، دست و پنجه، نرم کنند و مثل یک اپوزیسیون 
واقعی زبان را از دست قالبها و کلیشه ها رهایی بخشند و 
از ساده انگاری ستم و ظالم درگذرند و حرف مفت و یاوه و 
ضد آزادی را در شعر بشکنند که آن هم اصول خود را دارد.

آفرینش در جامعه ما به مساله ای خیلی سطح پایین تبدیل 
شده است و مردم ما آن را در قالبهای روزمره یافته اند و 
اکثرا این گونه به آن عادت کرده اند ما نمی توانیم مدعی 
پرستی  کهنه  با  زبان  در  و  باشیم  معاصر  شعر  و  آفرینش 
را  روزگاران  آفرینش  و  خالقیت  مفهوم  باید  کنیم.  ازدواج 
روشن و بیدار کند و سیاهی های ابرهای ظلمت را پس بزند 

و در انتظار بهترین ها باشد.
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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 

سرویس ادبی کرمان امروز

 
 
 

1 قدرت تصوير
یکي از خصوصیات شعر حافظ، قدرت تصویرهاست و این 

از چیزهایي است که کمتر به آن پرداخته شده است.
شما  لذا  است.  ممکني  و  آسان  چیز  مثنوي  در  تصویر 
نظامي  و مخصوصا  را در شاهنامه  فردوسي  تصویرگري 
را در کتاب هاي مثنویش مشاهده مي کنید، که طبیعت 
آساني  کار  کار در غزل  این  زیبا تصویر مي کند.  را چه 
نیست، به خصوص وقتي که غزل باید داراي محتوا هم 
باشد. تصویر با آن زبان محکم و با لطافت هاي ویژه شعر 
حافظ و با مفاهیم خاصش چیزي نزدیک به اعجاز است. 

در سراي مغان رفته بود و آب زده
نشسته پیر و صالیي به شیخ و شاب زده
سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر

ولي زترک کله چتر بر سحاب زده
شعاع جام و قدح نور ماه پوشیده

عذار مغبچگان راه آفتاب زده
گرفته ساغر عشرت فرشته رحمت
زجرعه بر رخ حور و پري گالب زده

 تا مي رسد به اینجا که:
سالم کردم و با من به روي خندان گفت

که اي خمارکش مفلس شرابزده
چه کسي هستي و چکاره اي و چگونه اي، سوال مي کند 

تا مي رسد به اینجا:
وصال دولت بیدار ترسمت ندهند

که خفته اي تو در آغوش بخت خواب زده
و  است  بلند  و  زیبا  چقدر  ببینید  را  حافظ  شعر  پیام   
از استحکام لفظي که حقیقتا کم  شعر چقدر برخوردار 
لفظي و هم در عین  استحکام  لحاظ  از  نظیر است هم 
حال، اینگونه تصویرگري سراي مغان و پیر و مغبچگان را 
نشان مي دهد و حال خودش را تصویر مي کند، تصویري 
چیز  مي کند  مشاهده  حافظ  غزل  این  در  انسان  که 
است.  زیاد  حافظ  دیوان  در  این  نظایر  و  است  عجیبي 

همین غزل معروف :
 دوش دیدم که مالئک در میخانه زدند

گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند
ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت
به من راه نشین باده مستانه زدند

یک ترسیم بسیار روشن از آن چیزي است که در یک 
مکاشفه یا در یک الهام ذهني یا در یک بینش عرفاني 
به شاعر دست داده است و احساس مي کند که این را به 
بهترین زبان ذکر مي کند و اگر ما قبول کنیم - که قبول 
هم داریم- که این پیام عرفاني است و بیان معرفتي از 
معارف عرفاني، شاید حقیقتا آن را به بهتر از این زبان به 

هیچ زباني نشود بیان کرد.
خصوصیات  برجسته ترین  از  یکي  حافظ  تصویرگري 
اوست، برخي از نویسندگان و گویندگان نیز ابهام بیان 

حافظ را بزرگ داشته اند.
 2 شورآفريني شعر حافظ

است.  آن  آفریني  شور  حافظ  شعر  دیگر  از خصوصیات 
اینکه  با  شورانگیز.  و  است  شور  پر  شعري  حافظ  شعر 
داشته  هم  غالب  صبغه  شاید  که  اشکالش  از  برخي  در 

باشد. شعر رخوت و بي حالي است، اما شعر حافظ شعر 
شور انگیز و شورآفرین است.

 سخن درست بگویم نمي توانم دید
که مي خورند حریفان و من نظاره کنم

****
در نمازم خم ابروي تو با یاد آمد

حالتي رفت که محراب به فریاد آمد
****

ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم
اي بي خبر ز لذت شرب مدام ما

****
حاشا که من به موسم گل ترک مي کنم

من الف عقل مي زنم این کار کي کنم
 این شعار، سراسر شعر و حرکت و هیجان است و هیچ 
افتاده و تارک دنیا  انسان بي حال  شباهتي به شعر یک 
ندارد. همین شعر معروفي که اول دیوان حافظ است و 

سرآغاز دیوان او نیز مي باشد:
 اال یا ایهاالساقي ادر کاسا وناولها

که عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشکل ها
نمونه بارزي از همین شور آفریني و ولوله آفریني است و 

این یکي از خصوصیات شعر حافظ است.
 3 استفاده ي گسترده از مضامين

حافظ  شعر  که  است  این  حافظ  شعر  دیگر  خصوصیت 
است.  ابتکاري  مضامین  هم  آن  و  مضامین  از  سرشار 
خواجه مضامین شعراي گذشته را با بهترین بیان و غالبا 
بهتراز بیان خودشان ادا کرده است. چه مضامین شعراي 
مثل  خودش  از  پیش  زبان  فارسي  شعراي  چه  و  عرب 
سعدي و چه شعراي معاصر خودش مثل خواجو و سلمان 
ساوجي که گاهي مضموني را از آنها گرفته و به زیباتر از 
بیان خود آنها، آن را ادا کرده است. اینکه گفته مي شود 
در شعر حافظ مضمون نیست، ناشي از دو علت است : 
یکي اینکه مضامین شعر حافظ  آنقدر بعد از او تکرار و 
تقلید شده است که امروز وقتي ما آن را مي خوانیم به 

گوشمان تازه نمي آید.
 این گناه حافظ نیست. در واقع این مدح حافظ است که 
شعر و سخن و مضمون او آنقدر دست به دست گشته و 
همه آن را تکرار کرده اند و گرفته اند و تقلید کرده اند که 
امروز حرفي تازه به گوش نمي آید، دوم اینکه زیبایي و 

صفاي سخن خواجه آنچنان است که مضمون در آن گم 
از سرایندگان سبک هندي  بسیاري  بر خالف  مي شود، 
که مضامین عالي را به کیفیتي بیان مي کنند که زیبایي 

شعرلطمه  مي بیند البته این نقص آن سبک نیز نیست.
 آن هم در جاي خود بحث دارد و نظر هست که این خود 
یکي از کماالت سبک هندي است. به هر حال مضمون 
در شعر حافظ آنچنان هموار و آرام بیان شده که خود 

مضمون گویي به چشم نمي آید.
 4 کم گويي و گزيده گويي در شعر حافظ

کم گویي و گزیده گویي خصوصیت دیگر شعر حافظ است، 
از غزلیات و  یا بعضي  ابیات  از  یعني حقیقتا جز برخي 
قصایدي که غالبا هم معلوم مي شود که مربوط به اوضاع 
و احوال خاص خودش یا مدح این و آن مي باشد، در بقیه 
دیوان نمي شود جایي را پیدا کرد که انسان بگوید در این 
غزل اگر این بیت نبود بهتر بود، کاري که با دیوان خیلي 

از شعرا مي شود کرد.
بزرگ  شعراي  از  را  خوب  بسیار  دیوان هاي  انسان   
مي خواند و مي بیند در قصیده اي به این قشنگي با غزلي 
یک  شعر  اگر  و  دارد  وجود  بدي  بیت  شیوایي  این  به 
دست تر بود، بهتر بود. انسان در شعر حافظ چنین چیزي 

را نمي تواند پیدا کند.
 5 شيريني بيان شعر حافظ

رواني و صیقل زدگي الفاظ، ترکیبات بسیار جذاب و لحن 
شیرین زبان یکي از خصوصیات اصلي شعر حافظ است. 
وقتي  انسان  گاه  است.  خواجو  به  شبیه  بسیار  او  بیان 
خیلي  که  مي بیند  مي خواند،  را  کرماني  خواجوي  شعر 
شبیه به شعر حافظ است و قابل اشتباه با او. اما قرینه 
بیان حافظ در هیچ دیوان دیگري از دواوین شعر فارسي 

مشاهده نمي شود.
بعضي حافظ را متهم به تکرار کرده اند، باید عرض کنم 
تکرار حافظ، تکرار مضمون نیست، تکرار ایده ها و مفاهیم 
است. یک مفهوم را به زبان هاي گوناگون تکرار مي کند، 

نمي شود این را تکرار مضمون نامید.
 6 موسيقي گوش نواز

نیز  آن  کلمات  نوازي  گوش  و  حافظ  الفاظ  موسیقي 
است.  حافظ  شعر  برجسته  خصوصیات  از  دیگر  یکي 
شعر حافظ هنگامي که به طرز معمولي خوانده مي شود 
نظیرش  فارسي  شعر  در  که  چیزي  است.  گوش نواز 

انصافا کم است. بعضي از غزلیات دیگر هم البته همین 
گونه است. در معاصرین و خواجو نیز همین طور است. 
بسیاري از غزلیات سعدي بر همین سیاق است. بعضي از 
مثنویات نیز چنین اند، اما در حافظ این یک صبغه کلي 
است و کثرت ظرافت ها و ریزه کاري هاي لفظي از قبیل 
جناس ها و مراعات نظیرها و ایهام و تضادها، الي ماشاءاهلل. 
شاید کمتر بتوان غزلي یافت که در آن چند مورد از این 
ظرافت ها و ریزه کاري ها و ترسیم ها و صنایع لفظي وجود 

نداشته باشد:
جگر چون نافه ام خون گشت و کم زینم نمي باید

جزاي آنکه با زلفت سخن از چین خطا گفتم
 7 رسايي بيان در شعر حافظ

یکي دیگر از خصوصیات شعر حافظ رواني و رسایي آن 
است که هر کسي با زبان فارسي آشنا باشد شعر حافظ 
را مي فهمد. وقتي که شما شعر حافظ را براي کسي که 

هیچ سواد نداشته باشد بخوانید راحت مي فهمد:
 پرسشي دارم زدانشمند مجلس بازپرس

توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر مي کنند
باشد  آن  در  خمي  و  پیچ  که  نکته اي  و  ابهامي  هیچ 
از  یکي  قول  به  غزل  زبان  ماندن  نو  نمي شود.  مشاهده 
ادبا و نویسندگان معاصر مدیون حافظ است و همین هم 

درست است.
 8 بکاربردن کنايه در شعر حافظ

خصوصیت دیگر شعر حافظ به کار بردن معاني رمزي و 
کنایي است که این هیچ شکي درش نیست. یعني حتي 
کساني که شعر حافظ را یکسره شعر عاشقانه و به قول 
خودشان رندانه مي داند و هیچ معتقد به گرایش عرفاني 
در حافظ نیستند )واقعا این جفاي به حافظ است( هم 
در مواردي نمي توانند انکار کنند که شعر حافظ سخن 
حافظ  سخن  که  است  روشن  کامال  یعني  است  رمزي 

اینجا به کنایه و رمز است:
 نقد صوفي نه همه صافي بي غش باشد
اي بسا خرقه که مستوجب آتش باشد

 9 استفاده از لهجه ي شيرازي
دارد،  وجود  حافظ  شعر  در  بسیاري  لفظي  خصوصیات 
از جمله چیزهاي دیگري که به نظرم رسید و جا دارد 
او  باظرافت  و  شجاعانه  استفاده  بشود،  کار  آن  پیرامون 
از لهجه محلي است، یعني از لهجه شیرازي. حافظ در 
استفاده  موضوع  این  از  خود  باعظمت  بسیار  شعرهاي 
در  رامي توان  نمونه  این  از  زیادي  موارد  و  است  کرده 
میان اشعار حافظ مشاهده کرد. براي مثال استفاده "به" 

به جاي "با:"
 اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد

من و ساقي به هم سازیم و بنیادش براندازیم
که تا امروز هم این "به" در لهجه شیرازي موجود است.

یا در این بیت:
در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم

کاینچنین رفته است از عهد ازل تقدیر ما
و موارد دیگري هم از این قبیل وجود دارد. مثال در این 
غزل معروف حافظ:" صالح کار کجا و من خراب کجا" که 
کجا در اینجا ردیف است و "ب" قبل از ردیف که حرف 
روي است باید ساکن باشد. در حالي که در مصرع بعد 

مي گوید:
وقتي  هم  االن  کجا"  به  تا  کجاست  از  ره  تفاوت  "ببین 
از  شیرازي ها حرف مي زنند همین طور مي گویند، یعني 
لهجه شیرازي که لهجه محلي است استفاده کرده و آن 
را در قافیه بکار برده است، استفاده از اصطالحات روزمره 
معمولي و از این قبیل چیزها بسیار است که اگر بخواهیم 

باز هم در این زمینه حرف بزنیم نیز بحث بسیار است.

نگاهی به خصوصّيات شعر حافظ
به قلم 
سیدرضا 
مجدزاده 

به قلم 
امین اهلل 
حقیقی
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  چیزی که شما در رابطه عاطفی به آن اعتقاد 
دارید، می تواند روی رابطه تان تاثیر بگذارد. از 
مورد  در  باور های درستی  که  زوج هایی  رو  این 
را  تری  سالم  رابطه  دارند،  سر  در  شان  رابطه 

تجربه می کنند. 
را  شما  مشترک  زندگی  که  هایی  ویژگی 

مستحکم تر می کند
رابطه نیاز به تغییر دارد

را  مان  مقابل  طرف  باید  ما  که  است  درست 
بدین  این  اما  بپذیریم،  هست  که  همانطور 
یا  او  آزاردهنده  رفتار های  به  که  نیست  معنی 
هر مشکلی که منجر به دعوا می شود تن دهیم. 
یک رابطه سالم رابطه ای ست که هر دو طرف 
باید برای بهتر شدن تغییر کنند. در واقع تغییر 
الزمه هر رابطه ای ست و بدون آن رابطه رشد 
تان  مقابل  طرف  که  زمان  هر  اگر  نمی کند. 
نسبت به رفتار های شما عکس العمل نشان داد 
مرا  که  نکن  او جمله: »سعی  در جواب  و شما 
تغییر دهی« را به زبان آوردید، بدانید که رابطه 
دو  رابطه  داشت.  نخواهد  خوبی  عاقبت  شما 

طرفه است، از این رو هر دوی شما باید تغییرات 
الزم را برای رسیدن به رابطه ای ایده آل در خود 
این  باشید که  نداشته  انتظار  البته  ایجاد کنید. 
برای رسیدن  افتد،  اتفاق  تغییرات خیلی سریع 
به نتیجه مطلوب باید به خود و شریک زندگی 

تان زمان دهید.
در هر رابطه ای دعوا و بحث وجود دارد

بحث کردن در رابطه مشکل به حساب نمی آید، 
اما این که شما چگونه با شریک زندگی تان بحث 
می کنید، اهمیت زیادی دارد. حتی زوج هایی که 
رابطه سالمی با هم دارند هم گاهی با هم بگو و 
مگو می کنند، اما فرق آن ها با دیگران این است 
که آن ها شیوه درست بحث کردن را می دانند. 
ارزش های  نمی کنند،  احترامی  بی  هم  به  آن ها 
هم را به سخره نمی گیرند و در یک کالم آسیبی 

بهم وارد نمی کنند.
درست  شیوه ای  به  اگر  کردن،  بحث  واقع  در 
وارد  شما  رابطه  به  آسیبی  تنها  نه  باشد، 
این  از  است،  هم  مفید  برایتان  بلکه  نمی آورد، 
بشناسید،  را  همدیگر  بهتر  می توانید  که  رو 
نیاز های هم را شناسایی کنید و از دردودل های 
هم باخبر شوید؛ بنابراین اگر می خواهید رابطه 
بهتر و صمیمانه تری با شریک زندگی تان برقرار 

کنید، از بحث کردن دوری نکنید.
دعوا، برد و باخت ندارد

برخی از زوج ها فکر می کنند که در پایان بحث، 

یک طرف باید برنده و طرف دیگر بازنده باشد، 
در حالی که بحث کردن در رابطه برد و باخت 
ندارد. اگر شما برای این که طرف مقابل تان را 
بدانید  می کنید،  بحث  او  با  دهید،  نشان  مقصر 
که به جایی نمی رسید. این بحث جز بدتر کردن 
شرایط هیچ چیز دیگری برایتان نخواهد داشت. 

رابطه  که  باشد  این  بحث  هنگام  تصورتان  اگر 
میدان مسابقه و شریک زندگی تان دشمن شما 
گفتگویتان  از  بهتری  نتیجه  مطمئنا  نیست، 

خواهید گرفت.
نگهداری رابطه عاطفی ساده است

به مراقبت  نیاز  رابطه عاطفی  نگهداری  اگر چه 

زیادی دارد، اما اگر شما فکر کنید که نگه داشتن 
رابطه مانند کوه کندن است، اشتباه کرده اید. در 
برایتان  بگیرید،  را سخت تر  رابطه  چه  هر  واقع 
شرایط  این  در  می رود.  پیش  هم  سخت تر 
ندارند،  اهمیتی هم  مشکالت کوچکی که هیچ 
موفق  زوج های  می کند.  جلوه  بزرگ  نظرتان  از 
خاص  سختی های  رابطه  که  اند  کرده  قبول 
خودش را دارد، اما سعی می کنند که مسایل را 
به خودتان بگویید  اگر شما مدام  بگیرند.  ساده 
کردن  گذشت  یا  بودن  وفادار  بودن،  صادق  که 
سخت است، بدون شک خیلی زود و در بسیاری 
از شرایط از زیر بار مسئولیت شانه خالی خواهید 
کرد؛ بنابراین زندگی را ساده بگیرید تا به شما 

ساده بگیرد.
رابطه عاطفی یک نوع سرگرمی ست

را  عاطفی  رابطه  که  زوج هایی  برخالف  درست 
هستند  دسته ای  می گیرند،  خودشان سخت  به 
دارد.  سرگرمی  جنبه  برایشان  بیشتر  رابطه  که 
البته این بدین معنی نیست که اهمیتی به رابطه 
یکدیگر  با  مهم  مسایل  مورد  در  یا  نمی دهند 
فضای  که  است  اینگونه  بلکه  نمی زنند،  حرف 
باز  هم  کنار  در  خوشگذرانی  برای  را  بیشتری 
می کنند. اگر چه همیشه در رابطه عاطفی خنده 
و خوشگذرانی نیست، اما اگر با این دید به رابطه 
شاد  و  خوشگذرانی  شرایط  کنید،  نگاه  عاطفی 
بودن بیشتری برایتان فراهم می شود. به عنوان 

ارتباط  اندیش در  با آدم های مثبت  اگر  مثال 
باشید، می بینید که آن ها فرصت و شانس ها را به 
سمت خود جذب می کنند؛ بنابراین اگر شما هم 
به رابطه تان با دید مثبت نگاه کنید، می بینید 

که اتفاقات بهتری برایتان خواهد افتاد.
شما باید از اشتباهات تان درس بگیرید

زوج هایی که با هم رابطه سالمی دارند، می دانند 
است.  رابطه  یک  طبیعی  جز  کردن  اشتباه  که 
به جای  آن ها  را می بخشند.  یکدیگر  رو  این  از 
این که خطا های یکدیگر را تالفی کنند، سعی 
بگیرند.  درس  شان  اشتباهات  از  که  می کنند 
همین باور، این ذهنیت را در آن ها ایجاد می کند 
که هیچ فردی کامل نیست، از این رو انتظارات 
پایین می آید، دلخوری ها کمتر می شود و به تبع 
رابطه بهتری را هر دو طرف تجربه خواهند کرد.

هر دعوایی راه حل ندارد
مشکل  دچار  تان  زندگی  شریک  با  شما  اگر 
پیدا  حلی  راه  آن  برای  نتوانستید  اما  شدید، 
کنید، نگران نشوید. هر مشکلی راه حل ندارد. 
به عنوان مثال از نظر شما یک کار اشتباه است 
درست  را  آن  تان  مقابل  طرف  که  حالی  در 
می داند. در این شرایط حتی اگر شما ساعت ها 
هم برای او دلیل و برهان بیاورید، باز هم او از 
باور خود کوتاه نمی آید؛ بنابراین بهتر است برای 
مشکالتی که احساس می کنید نتیجه ای ندارد، 

خیلی سخت نگیرید و از آن رد شوید.

سرویس مذهبی کرمان امروز

این ماه نهایت استفاده را  برنامه ریزی کنید در 
و  باشید  از زمان سحر و معنویات سحر داشته 
آشامیدن وعده  و  بیدار شدن، خوردن  کنار  در 
سحری، از لحظات ناب معنوی این زمان بی بهره 
لحظات  برای  را  نکاتی  گزارش  این  در  نمانید. 

ناب سحر های ماه رمضان یادآور شده ایم.
فاصله ای  خوابیدن  و  خوردن  سحری  بین 

بیاندازید
با  شربتی  تخم  خاکشیر،  »آب،  شربت  ترکیب 
گالب«، برای رفع تشنگی در میانه روز معجزه 
آب  ذخیره  خاصیت  خاکشیر،  چراکه،  می کند. 
را دارد و در طول روز به تدریج آب خود را آزاد 
می کند. اگر بخواهیم توصیف درست و در شأن 
نظر  به  باشیم،  داشته  رمضان  مبارک  ماه  مقام 
ماه  که  اسالم  گرامی  پیامبر  سخن  می رسد 
رمضان را »ماه میهمانی خدا« توصیف کرده اند، 
بهترین بیان باشد. در این توصیف حضرت ضمن 
خطبه ای فرمودند: »ای مردم! همانا ماه بابرکت 
و رحمت و آمرزش به شما روی آورده است. این 
ماه نزد خدا برترین ماه است و روزهایش برترین 
روز ها و شب هایش برترین شب ها و ساعت هایش 

برترین ساعات.
در این ماه شما به میهمانی خدا دعوت شده اید 
خداوند  کرامت  از  بهره مندان  زمره  در  و 
قرارگرفته اید. در این ماه نفس های شما تسبیح 
اعمال  و  است  عبادت  شما،  خواب  و  خداست 
می رسد.  اجابت  به  دعایتان  و  پذیرفته  شما 
امیرالمؤمنین علی )ع( می فرمایند: من برخاستم 
برترین کار ها در  و عرض کردم: ای رسول خدا! 
ابوالحسن!  فرمود: ای  پیامبر  چیست؟  ماه  این 
از  خویشتن داری  ماه  این  در  کار ها  برترین 

حرام های خداوند عزوجل است.«
ایشان  توصیف  و  بیان حضرت  می رسد  نظر  به 
سبک  یک  معرفی  حقیقت  در  رمضان،  ماه  از 
زندگی متناسب با ماه مبارک بوده که در ادامه 

نکاتی را عرض خواهیم کرد.
شما  اینکه  یعنی  ساده  بیان  به  زندگی  سبک 
زندگی  در  را  خودتان  روزانه  رفتار های  چگونه 
عادات  می کنید.  تنظیم  اجتماعی  و  شخصی 
در  انسان  که  عالقه هایی  و  برنامه ها  رفتاری، 
و  نشان می دهد، سرگرمی ها  رفتار های خودش 
سبک  محور  در  همه  اجتماعی  رسوم  و  آداب 

زندگی بیان می شوند.
حال اگر بخواهیم ماه مبارک رمضان را با سبک 
از  زندگی پیوند دهیم می بینیم که ماه رمضان 
همان ابتدای روزش که با سحری خوردن آغاز 
می شود تا افطار و مناجات شبانه اش همه بیانگر 
یک سبک  برای خودش  ماه  این  که  است  این 
علی رغم  البته  که  دارد  مستقلی  و  جدا  زندگی 
هر  در  آن  کیفیت  خانواده ها،  در  مشابه  کمیت 

خانواده ای ممکن است متفاوت باشد.
سحری خوردن را جدی بگیرید

ماه رمضان،  و روش خوردن در  تغییر سبک  با 
و سحری خوردن  مهم  زمان های  از  یکی  سحر 
به حساب  رمضان  ماه  در  ضروری  وعده های  از 
آداب  از  یکی  به عنوان  سحری  خوردن  می آید. 
این  به طوری که  گرفتن مطرح شده  روزه  مؤکد 
تأکید ولو به خوردن چند خرما و جرعه ای آب 
بیان شده است؛ بنابراین تا می توانید زمان خواب 
برای  که  کنید  برنامه ریزی  طوری  را  بیداری  و 
بی بهره  زمان  این  از  استفاده  و  سحری خوردن 
امر  این  به  نیز  دینی  تعابیر  در  چراکه  نمانید 
یاد  برکت  به عنوان  آن  از  و  شده  ویژه  توجه 

می شود.
شام، جای سحری را نمی گیرد

با توجه به برگزاری میهمانی های افطار و غذا های 
و  می خوریم  شام  می گویند  عده ای  رنگارنگ، 
سحر بلند نمی شویم! این سبک و روش اشتباه 
سحری  نمی گیرد.  را  سحری  جای  شام،  است. 
ولو به چند لقمه غذا، خرما و یا حتی  را حتماً 
بدانید.  ضروری  خودتان  برای  آب  نوشیدن 
است  »قاووت«  و  »خرما«  سحر  غذای  بهترین 
که این نوع از خوردنی در سبک زندگی رسول 

خدا )ص( در سحر های ماه رمضان نیز مشاهده 
می شود.

روز  در طول  قوا  تحلیل  باعث  نخوردن  سحری 
شده و در درازمدت اثرات مفیدی که روزه برای 
بدن دارد را از بین می برد. از عوارض دیگری که 
برای سحری نخوردن گفته شده، بوی بد دهان، 
سردرد، درد های عضالنی، بی حالی مفرط ناشی 
از افت قندخون، کاهش یادگیری، بی حوصلگی 

و خستگی است.
پیشنهاد هایی برای سحر

و  گرم  ادویه دار  غذا های  سحر  وعده  در  اگر 
سرخ کردنی  و  چرب  خوراک های  خشک، 
بخورید، شک نکنید که طی روز تشنگی امانتان 
را می برد. برای اینکه در طول روز تشنه نشوید، 
الزم نیست زیاد آب بنوشید بلکه بهتر است که 

مواد و نوشیدنی هایی را مصرف کنید که بتوانند 
آب را در خود ذخیره کرده و در طول روز کم کم 
آزاد کند. نوشیدن کمی عرق کاسنی به تنهایی یا 
همراه با یک قاشق چای خوری تخم خرفه، نیم 
ساعت قبل از وعده سحری برای کاهش تشنگی 
ترکیب  می کند.  کمک  شما  به  روز  طول  در 
گالب«،  با  شربتی  تخم  خاکشیر،  »آب،  شربت 
برای رفع تشنگی در میانه روز معجزه می کند. 
چراکه، خاکشیر، خاصیت ذخیره آب را دارد و 

در طول روز به تدریج آب خود را آزاد می کند.
- غذای سبک و مقوی بخورید

برای سحری دقیقاً مطابق یک صبحانه کامل و 
یا ناهار سبک رفتار کنید. 

در ماه رمضان بهترین فرصت است که از زمان 
دعا ها  که  فرصتی  بندگان،  بر  خدا  رحمت  اوج 

به اجابت نزدیک تر و اسباب بخشش و مغفرت 
فراهم است، غفلت نکنیم چراکه به تعبیر پیامبر 
اکرم )ص( فرشتگان برای کسانی که در سحر ها 
می خورند،  سحری  و  می کنند  آمرزش  طلب 

استغفار می کنند.
- با شکم پر نخوابید

متداول  مردم  بین  که  اشتباهی  عادات  از  یکی 
است، خوابیدن با شکم پر است که این امر در 
ماه رمضان و در وعده سحر بسیار آسیب زننده 
است به طوری که در نهایت منجر به این می شود 
که هنگام برخواستن از خواب در صبح روز بعد با 
ناراحتی های گوارشی مثل ریفالکس، نفخ معده، 
سوءهاضمه مواجه می شوید؛ بنابراین حتماً سعی 
کنید بین سحری خوردن و خوابیدن فاصله ای 
سحری  خوردن  از  بعد  بالفاصله  و  بیاندازید 

نخوابید.
- زمان استجابت دعا را دریابید

بیدار  سحری،  خوردن  فایده های  دیگر  از 
همیشه  که  است  فجر  طلوع  از  قبل  شدن 
در  دارد.  وجود  بزرگان  سفارش های  در 
برایمان کمتر  فرصت  این  شاید  طول سال 
اذان  از  قبل  نیمه شب،  که  بیاید  وجود  به 
صبح بیدار باشیم، اما در ماه رمضان بهترین 
خدا  رحمت  اوج  زمان  از  که  است  فرصت 
اجابت  به  دعا ها  که  فرصتی  بندگان،  بر 
نزدیک تر و اسباب بخشش و مغفرت فراهم 
پیامبر  تعبیر  به  نکنیم چراکه  غفلت  است، 
در  که  کسانی  برای  فرشتگان  )ص(  اکرم 
سحری  و  می کنند  آمرزش  طلب  سحر ها 

می خورند، استغفار می کنند.
- دعای ابوحمزه بخوانید

را  استفاده  نهایت  ماه  این  برنامه ریزی کنید در 
و  باشید  و معنویات سحر داشته  از زمان سحر 
وعده  آشامیدن  و  بیدار شدن، خوردن  کنار  در 
سحری، از لحظات ناب معنوی این زمان بی بهره 
مثل  بیان شده،  برای سحر  که  دعا هایی  نمانید. 
اگر  بخوانید.  را  افتتاح  و  ابوحمزه ثمالی  دعای 
می بینید زیاد است، آن را چند قسمت کرده و 

در طول چند شب بخوانید.
قرآن بخوانید

از  بعد  می توانید  که  کار هایی  بهترین  از  یکی 
پاداش  از  هم  که  دهید  انجام  خوردن  سحری 
باشد  فرصتی  هم  و  شوید  بهره مند  آن  معنوی 
فاصله  خوابیدن  و  خوردن  سحری  بین  که 
پرخوردن خوابیدن  با شکم  از مضرات  و  افتاده 
با  بنابراین  است؛  قرآن  تالوت  بمانید،  امان  در 
از  ماه  این  در  را  فضیلت  این  برنامه ریزی  یک 
برای  فرصت ها  از  می توانید  تا  و  ندهید  دست 
بهره مند شوید. در لحظات سحر  قرآن خواندن 
غافل  قدر  سوره  خواندن  از  سحری،  خوردن  و 

نباشید.

ویژگیهاییکهزندگیمشترکشمارامستحکمترمیکند

بهترین زمان برای دعا کردن در ماه رمضان



اصرار دختر بر قصاص مادر
این زن با خوراندن قارچ سمی همسر و پسرش را کشت و با اصرار 

دخترش قصاص شد.
اصرارهای دختر برای قصاص مادر جنایتکارش که با خوراندن قارچ سمی 
شوهر و پسر خردسالش را کشته بود به ایستگاه اعدام رسید و این زن خیره 

به چشمان دخترش به دار آویخته شد.
صبح یکی از روزهای تابستان سال85 ماجرای مرگ مرموز مرد جوانی و 
پسر 5ساله اش به پلیس 110شهر مراغه گزارش شد و تیمی از کالنتری 
برای رسیدگی وارد عمل شد و با جسد بی جان آنان که در رختخواب خود 

به کام مرگ فرو رفته بودند روبه رو شدند.
مادر خانواده که به شدت گریه می کرد به پلیس گفت: دیشب با شوهرم 
و پسر و دخترم شام را خوردیم و چند ساعتی هم پس از شام بیدار بودیم 
و تلویزیون تماشا می کردیم و حال آنان خیلی خوب بود ولی صبح وقتی 
بیدار شدم و صبحانه را آماده کردم همسرم و بچه ها را صدا زدم تا بیدار 
شوند ولی جز دختر 15ساله ام شوهر و پسرم بیدار نشدند. وقتی باالی 
سرشان رفتم و دوباره صدایشان کردم باز بیدار نشدند و وقتی تکان شان 
نفس  بلکه  نمی کنند  حرکتی  تنها  نه  شدم  متوجه  شوند  بلند  تا  دادم 
بعد  دقایقی  و  خواستم  کمک  همسایه ها  از  فریاد  و  داد  با  نمی کشند، 
پزشکی برای نجات به خانه مان آمد و پس از معاینه گفت که آنان چند 

ساعت پیش از دنیا رفته اند.
با این اظهارات بازپرس جنایی به تیمی از پلیس آگاهی مراغه دستور داد 
تا تجسس هایشان را در این زمینه آغاز کنند و در ادامه از پزشکی قانونی 
خواست تا با انجام معاینات علت دقیق مرگ پسر و پدر را مشخص کنند.

کارآگاهان در مسیر تحقیقات دریافتند که اعضای این خانواده هیچ مشکلی 
با یکدیگر نداشتند و پدر و مادر خانواده نیز در یک کارگاه قالیبافی مشغول 
به کار بودند و کسی نیز شاهد اختالف یا درگیری بین آنان نبوده، به این 
ترتیب پلیس برای بدست آوردن سرنخ های دیگر تجسس های میدانی را 

در دستور کارش قرار داد.
با گذشت چند روز از مرگ مرموز پدر و پسر، پزشکی قانونی نتیجه معاینات 
را اعالم کرد. نظریه کارشناسان نشان می داد آنان با خوردن غذای سمی 
به قتل رسیده اند و سمی که در خون و معده شان دیده شده است علت 

اصلی مرگ شان است.
بر این اساس مادر خانواده به نام سودابه به پلیس آگاهی احضار شد و در 
بازجویی ها ادعا کرد که خود و دخترش نیز از شام آن شب خورده است و 
اگر قرار بود که سمی در غذایشان باشد حتما آنان نیز به کام مرگ فرو 

می رفتند.
با ادعاهای این زن، دخترش نیز تحت بازجویی قرار گرفت و گفت: آن شب 
من اشتهایی برای خوردن غذا نداشتم و به همین خاطر حتی با اصرار 
مادرم غذا نخوردم و زودتر از بقیه به رختخواب رفتم ولی آخر شب که در 
خواب و بیداری بودم می شنیدم که برادرم می گفت درد دارد و شکمش 

درد می کند!
کارآگاهان در ادامه تحقیقات با فرضیه قتل از سوی یک آشنا قرار گرفتند 
و به سودابه مشکوک شدند و به این ترتیب دایره تحقیقات خود را روی 
رفتار این زن متمرکز کردند و دریافتند وی چند ماهی است که با مرد جوانی 
به نام »ایرج« ارتباط دارد و حتی پس از مرگ پدر و پسر این ارتباط نیز 

ادامه داشته است.
تیم جنایی برای رازگشایی از قتل ها دوباره دختر 15ساله را تحت بازجویی 
گرفتند که وی به آنان گفت: پدر و مادرم با هم هیچ مشکلی نداشتند ولی 
به نظرم می آمد که چند مدتی مادرم نسبت به پدرم بی احساس شده و 

رفتارهایش مانند گذشته نبود.
وی در ادامه افزود: گاهی می دیدم که وی تلفنی با کسی صحبت می کند 
و وقتی من را می دید تلفن را قطع می کرد و هنگامی که می پرسیدم با چه 
کسی صحبت می کند ادعا می کرد با خواهر و برادرهایش صحبت می کند 
ولی چندین بار که از خاله ها و دایی هایم پرسیدم که آیا مادرم به آنان زنگ 
زده یا نه متوجه شدم مادرم دروغ می گوید و به وی مشکوک شده بودم ولی 

دخالتی در این ارتباط نمی کردم.
با توجه به سرنخ های به دست آمده همه شواهد نشان می داد که سودابه 
در مرگ شوهر و پسرش دست دارد، بنابراین وی دوباره تحت بازجویی 
قرار گرفت ولی اصرار بر بی گناهی داشت و حتی پس از روبه رو شدن با 

یافته های پلیس همچنان بر بی گناهی اش اصرار داشت.
تیم تجسس در مسیر رسیدگی هایشان ایرج را دستگیر کردند و وی را 
تحت بازجویی گرفتند که مرد مشکوک به پلیس گفت: من چند مدتی با 
سودابه آشنا شده بودم و فقط با هم حرف می زدیم و هیچ ارتباط دیگری 
بین ما نبود و زمانی که فهمیدم وی شوهر و 2بچه دارد ارتباط را برای 
مدتی قطع کرده بودم ولی سودابه دست بردار نبود و مدام به من زنگ می زد 

و ادعا می کرد حاضر است برای رسیدن به من دست به هر کاری بزند.
ادعای بی گناهی زن جوان وی هنگامی که  از  با گذشت چندین هفته 
دریافت ایرج ادعا کرده عالقه این زن به وی یکطرفه بود لب به اعتراف 
گشود و پرده از راز جنایت هولناک برداشت و گفت: 6ماه پیش از قتل 
همسر و پسرم با ایرج آشنا شدم و وی به من ابراز عالقه کرد و با توجه 
به اینکه چندین بار از وی خواستم تا به خانه مان زنگ نزند ولی این مرد 
به حرف هایم گوش نمی کرد. من ناخواسته با وی دوست شدم و رابطه 
پنهانی با وی پیدا کردم.وی در ادامه افزود: عالقه ما به یکدیگر هر روز 
نسبت به روز گذشته بیشتر می شد تا جایی که وی از من خواستگاری 
کرد و گفت می خواهد با من ازدواج کند ولی در ادامه گفت که برای ازدواج 
باید خانواده ام را از بین ببرم، ابتدا قبول نکردم ولی آنقدر به وی عالقه مند 
شده بودم که حاضر شدم خانواده ام را از بین ببرم.زن سنگدل ادامه داد: از 
یک هفته پیش از این ماجرا نقشه کشیده بودم و به اطراف باغمان رفتم و 
مقداری قارچ سمی چیدم و شام خوراک قارچ درست کردم و پسر و شوهرم 
از آن خوردند و خودم نیز به بهانه اینکه غروب غذا خورده ام لب به آن 
نزدم. از شانس خوب یا بد دخترم نیز شام نخورد و حتی با اصرارهایم سر 
سفره نیامد، وقتی شب خوابیدیم تا صبح از استرس بیدار بودم تا اینکه 
نیمه های شب متوجه شدم آنان دیگر زنده نیستند، گریه کردم. پشیمان 
شده بودم و صدها بار خودم را لعنت کردم و صبح از جایم بلند شدم و ادامه 
نقشه را به اجرا درآوردم و با صحنه سازی طوری وانمود کردم که از هیچ 
چیزی باخبر نبودم.با اعترافات این زن، ایرج در مواجهه حضوری و روبه رو 
شدن با ادعاهای سودابه گفت هیچگاه چنین دستوری را نداده است و خود 
را بی گناه جلوه داد.با تکمیل تحقیقات و بازسازی صحنه جنایت توسط 
سودابه، پرونده برای صدور قرار مجرمیت در اختیار بازپرس جنایی قرار 
گرفت که با آخرین دفاع از سوی متهمان پرونده برای محاکمه به دادگاه 
کیفری استان آذربایجان شرقی ارسال شد.سودابه در سال 87 در دادگاه به 
تشریح جزییات قتل ها پرداخت و گفت که ایرج از وی خواسته بود دست به 
این جنایت ها بزند ولی متهم ردیف دوم با رد ادعای زن جوان عنوان داشت 
هیچ دخالتی در قتل پدر و پسر نداشته است و سودابه با تصمیم قبلی وارد 
عمل شده بود.قاضی و 4مستشار دادگاه پس از گرفتن ادعاهای سودابه و 
ایرج برای متهم ردیف اول 2بار قصاص و برای متهم ردیف دوم به خاطر نبود 

شواهد در دست داشتن در جنایت ها 2سال حبس صادر کردند.
تقاضای قصاص توسط دختر خانواده

همه چیز در دست دختر جوان بود. وی تنها کسی بود که می توانست 
مادرش را از طناب دار نجات بدهد ولی در طول 5سال تالش بستگان 
اجرای  به  مراجعه  با  وی  و  ماند  بی نتیجه  وی  از  رضایت  گرفتن  برای 

احکام دادسرای جنایی شهرشان خواستار قصاص مادرش شد.
وی در شعبه اجرای احکام به دادیار گفت: من نمی توانم از خون پدر و 
برادر بی گناهم بگذرم زیرا آنان قربانی روحیه شوم مادرم شده اند و بدون 
هیچ وصیتی مظلومانه از دنیا رفته اند، بنابراین نمی خواهم وی با زنده 
ماندنش لک ننگی را برای من و خانواده ام به جا بگذارد و می خواهم 
وی قصاص شود.با بی نتیجه ماندن تالش ها برای جلب رضایت دختر 
جوان سحرگاه 4 آبان ماه  سودابه در حالی طناب دار دور گردنش حلقه 
از  اعدامی  زن  شاید  بود،  خورد  گره  دخترش  نگاه  در  نگاهش  که  زد 
بود،  نگاه دختر چیز دیگری  بدهد ولی  تا رضایت  دخترش می خواست 
سودابه از دخترش حاللیت خواست و گفت سال هاست که منتظر چنین 
لحظه ای است و از زنده ماندش و یادآوری اشتباهاتش بسیار خسته شده 
است. پس از قرائت کیفرخواست سودابه به دار مجازات آویخته شد و با 

قصاص وی پرونده قتل پدر و پسر نیز برای همیشه بسته شد.

خبر از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه انجام شد
محکومیت شدید تحریم صنعت فلزات ایران از سوی آمریکا

اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
ایران تصمیم اخیر رژیم ایاالت متحده مبنی بر تحریم 
گفت:  و  کرد  محکوم  شدیدا  را  ایران  فلزات  صنعت 
المللی  بین  تعهدات  مغایر  متحده  ایاالت  اقدام  این 
این رژیم بوده و موجبات مسئولیت بین المللی آن را 

فراهم خواهد آورد.
به گزارش ایسنا، موسوی خاطر نشان کرد: این تحریم 
تحریم  برای  ترامپ  دستور  آمریکا  خزانه داری  وزارت 

بخش فلزات ایران را ابالغ کرد
دونالد  خصمانه  دستور  آمریکا،  خزانه داری  وزارت 
و  مس  فوالد،  آهن،  بخش  تحریم  بر  مبنی  ترامپ 

آلومینیوم ایران را ابالغ کرد.
همانند سایر تحریم های یکجانبه آمریکا مغایر اصول 
و قواعد اساسی روابط بین الملل بوده و مشخصا مغایر 
تعهدات بین المللی ناشی از منشور ملل متحد، بیانیه 
های الجزایر، معاهده مودت و قرار دیوان بین المللی 
بین  متخلفانه  اعمال  دلیل  به  که  است  دادگستری 
مسئولیت  باشد.  پاسخگو  باید  قضایی  از طرق  المللی 

جبران خسارات وارده بر عهده رژیم آمریکا خواهد بود.
 ترامپ: مایلم ایران با من تماس بگیرد

رییس جمهوری آمریکا مدعی است، جان کری باید به 
دلیل نقض قانون »لوگان« و ارتباط و گفت وگو با ایران 

مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
خطر  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  سفید  کاخ  در 
می کنم  فکر  گفت:  دارد،  وجود  ایران  با  نظامی  تقابل 
می توانید بگویید که همواره؛ درست است؟ غیر از این 
اتفاق  این  امیدوارانه،  اما  نه،  بگویم  نمی خواهم  است؟ 

نخواهد افتاد.
مایلم شاهدش  ایران  با  رابطه  در  افزود: چیزی که  او 
تماس  من  با  آنها  که  باشم  این  شاهد  مایلم  باشم؛ 
جان  می کند.  زیاد صحبت  آنها  با  کری  جان  بگیرند. 
کری به آنها می گوید که تماس نگیرند. این کار نقض 

قانون لوگان است.
ترامپ ادامه داد: به بیان صریح، او باید به این خاطر 
در  نمی خواهند  من  افراد  اما  گیرد  قرار  پیگرد  مورد 

کارها  این  از  دموکرات ها  فقط  کنند.  کاری  باره  این 
می کنند.

فدرال  قوانین  جزو  »لوگان«  قانون  ایسنا،  گزارش  به 
افراد  مذاکره  آن  اساس  بر  که  است  متحده  ایاالت 
مناقشه  دچار  آمریکا  با  که  دولت هایی  با  غیرمجاز 

هستند، جرم تلقی می شود.
علیه  خود  تهدیدات  و  خصمانه  اظهارات  در  وی 
کشورمان، ادعا کرد: ما یکی از قوی ترین ناوهای دنیا 
انجام  به  را داریم که آماده است. نمی خواهیم مجبور 

کاری شویم.
ترامپ با تکرار موضوع نقض قانون لوگان توسط جان 
و کرده  ایران صحبت می کند  با  او  کری، مدعی شد: 
داشته  زیادی  تلفنی  تماس های  و  مالقات ها  او  است. 
و به آن ها می گوید که چه کار کنند. این نقض کامل 

قانون لوگان است.
اظهار  خود  ادعاهای  ادامه  در  آمریکا  رئیس جمهوری 
خارج  )برجام(  ایران  توافق  از  من  که  زمانی  از  کرد: 
آن ها  است.  آشفته ای  در وضعیت  آن ها  اقتصاد  شدم، 

که  است  رقمی  باالترین  آن  نرخ  که  دارند  تورمی 
طول  در  حتی  و  هفته  آخر  هر  در  شنیده ام.  تاکنون 
هفته شاهد آشوب هستند. کاری که باید انجام دهند، 
تماس گرفتن با من و نشستن )برای گفت وگو( است. 
ما می توانیم به یک توافق دست پیدا کنیم؛ یک توافق 

عادالنه.
هسته ای  سالح  آنها  می خواهیم  فقط  ما  افزود:  وی 
نداشته باشند؛ خواسته زیادی نیست. ما به آن ها کمک 
خواهیم کرد که به حالتی عالی برگردند. آن ها اکنون 
در حالت بدی هستند. من چشم انتظار روزی هستم 
به  ما  کنیم.  کمک  ایران  به  واقعاً  بتوانیم  آن  در  که 

دنبال آسیب زدن به ایران نیستیم.
ترامپ همچنین ادعا کرد: من می خواهم آن ها قوی و 
عالی باشند و اقتصادی عالی داشته باشند اما آن ها به 
جان کری گوش می دهند. آن ها باید تماس بگیرند و 
اگر این کار را بکنند، ما برای گفت وگو با آن ها آمادگی 
داریم. به لحاظ مالی آنها می توانند بسیار بسیار قوی 

شوند. آنها قابلیت های باالیی دارند. 
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وزارت آموزش و پرورش اعالم کرد: به منظور رعایت حال دانش  آموزان در 
از سال  باقی مانده  روزهای  در  مدارس  آموزشی  رمضان، ساعت  مبارک  ماه 

تحصیلی کاهش می یابد.
در  مدارس  آموزشی  ساعت  پرورش،کاهش  و  آموزش  از  ایرنا  گزارش  به 

بخشنامه ای به مدیران کل استان های سراسر کشور ابالغ شده است.
در این بخشنامه آمده است: پیرو تصمیمات اتخاذ شده و به منظور رعایت 
سال  از  باقیمانده  روزهای  در   ، رمضان  مبارک  ماه  در  دانش آموزان  حال 
تحصیلی جاری از ساعت آموزشی هر زنگ 10 دقیقه کم و به ساعت تفریح 

آنان در فاصله ساعات آموزشی افزوده می شود . 
در این بخشنامه با تاکید بر اینکه در ماه مبارک رمضان ساعت شروع و پایان 
مقاطع تحصیلی موظفند  است: مدیران همه  آمده  نمی کند،  تغییر  مدارس 

تغییرات یاد شده را تا پایان فعالیت مدارس در سال جاری اعمال کنند.

روزنامه »جام جم« در گزارشی ضمن تایید دستور مستقیم معاون سیما 
برای ممانعت از پخش »ماه ماه« با اجرای بنیامین بهادری، از جدیت 
این معاونت برای ضابطه مند شدن حضور ستاره ها در مقام مجری خبر 

داد.
انعکاس گسترده و  از  به گزارش خبرنگار مهر، به فاصله یک روز پس 
ناگهانی  انتشار تحلیل ها و گمانه های متنوع در خصوص دالیل حذف 
برنامه »ماه ماه« با اجرای بنیامین بهادری از کنداکتور رمضانی شبکه 
در  صداوسیما  رسمی  ارگان  به عنوان  »جام جم«  روزنامه  سیما،  سه 
گزارشی با تیتر »ماه مات« روایتی رسمی از پشت پرده این اتفاق ارائه 

کرد.
مهمترین نکته در این گزارش تایید نقش مستقیم مرتضی میرباقری در 

مقام معاون سیما در جلوگیری از پخش این برنامه است.
و  تدارک کامل شبکه سه  و  پیگیری  به  اشاره  نویسنده گزارش ضمن 
حتی هماهنگی با مهمانان این برنامه برای پخش در شب های رمضان، 
بر این نکته تاکید کرده است که؛ »اجرای این برنامه تلویزیونی مانند هر 
برنامه دیگری منوط به اجازه و موافقت دکتر میرباقری معاون سیمای 
انتخاب مجری  رسانه ملی و چارچوب محتوایی برنامه و مهمتر از آن 

باید اول به تایید میرباقری می رسید.«
در ادامه این گزارش آمده است؛ »آنگونه که از شواهد بر می آید، شبکه 
سه با این فرض که مجوز این برنامه صادر شده و مانعی در این مسیر 
وجود نخواهد داشت، زمینه های تولید برنامه و مذاکرات با عوامل و حتی 
مهمان ها را انجام داده است اما غافل از اینکه معاون سیما با حضور و 
استفاده از سلبریتی ها و هنرمندان در غیر از حوزه تخصصی خودشان 

مخالف است.«
فارغ از اینکه گزاره طرح شده در این گزارش درباره مخالفت با حضور 
سلبریتی ها در مقام مجری، متضاد با رویکرد تلویزیون و معاونت سیما 
بودن  غافل  به  اشاره  می رسد،  نظر  به  گذشته  سال  یک  در  حداقل 
این رویکرد هم در  از  تلویزیون  از مهمترین شبکه های  مسئوالن یکی 

نوع خود قابل تامل است.
بنابر نوشته روزنامه جام جم، تولید و پخش »ماه ماه« به طور کامل متوقف 

شده است و تلویزیون قصد دارد برای بعد از این حضور سلبریتی ها در 
قاب سیما را ضابطه مند کند. جلوگیری از اجرای بنیامین بهادری در ماه 

رمضان هم به عنوان »گام اول« در این مسیر توصیف شده است.
باید دید آیا رویکرد تازه معاونت سیما در ادامه حضور چهره هایی همچون 
محمدرضا گلزار، حمید گودرزی، دانیال عبادی، امیرعلی دانایی، پژمان 
بازغی و دیگر چهره هایی که در فهرست گزینه های بعدی برنامه سازان 

برای ورود به میدان اجرا قرار دارند هم تاثیری خواهد داشت؟

کاهش ساعت آموزشی مدارس در ماه مبارک رمضان

پشت پرده حذف بنیامین به روایت ارگان رسمی تلویزیون؛
 سلبریتی ممنوع!
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تمرین مربی تیم فوتبال 

نونهاالن مس برای مسابقات 

پیشکسوتان جهان
به  کرمان  مس  نونهاالن  فوتبال  تیم  فصل  این  مربی  ناظمی  رضا 
همراه تیم ملی فوتبال پیشکسوتان کشورمان تمرینات خود را برای 

حضور در مسابقات جهانی پیگیری می کند.
با آخرین  به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ ناظمی در رابطه 
شرایط تمرینات این تیم می گوید: حدود یک ماه قبل به صورت 
منظم تمرینات تیم ملی را در  تهران پشت سر می گذاریم تا برای 
شود  می  برگزار  تایلند  کشور  در  ماه  خرداد  که  جهانی  مسابقات 

آماده گردیم.
ناظمی که در اردوی تیم ملی پیشکسوتان باالی 38 سال کشورمان 
حضور دارد در رابطه با آخرین وضعیت آمادگی خود نیز می گوید: 
متاسفانه از ناحیه کشاله ران دچار آسیب دیدگی شدیدی شدم که 
تمرینات را برای من مشکل کرده است اما زیر نظر پزشک مشغول 
مشکلی  مسابقات  شروع  تا  امیدوارم  و  هستم  موضوع  این  درمان 

برای بازی نداشته باشم.
باال  را  پیشکسوتان  باشگاه مس سطح مسابقات جهانی  مربی  این 
دانست و گفت: معموال تیم ایران یکی از تیم های قوی مسابقات 
محسوب می شود و در رقابت های امسال نیز به نیت صعود به جمع 

چهار تیم راهی رقابت ها می شویم.

دستگیری هفت رباخوار مشهور

 و حرفه ای در کرمان
و  دستگیری  از  کرمان  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 

بازداشت ۷ ربا خوار مشهور و حرفه ای در کرمان خبر داد.
به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ؛  دادخدا 
ساالری دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان از دستگیری 
و بازداشت ۷ ربا خوار مشهور و حرفه ای در کرمان خبر داد و گفت: 
با توجه به حرمت شرعی فعل ربا، اقدامات این دادستانی با قاطعیت 

و شدت ادامه خواهد یافت.
کرمان  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان  ساالری  دادخدا   
گفت: در راستای حفظ حقوق عامه کارگروهی به ریاست معاونت 
نظارت دادستانی و متشکل از قضات ویژه، اداره کل اطالعات استان، 
سازمان اطالعات سپاه و پلیس آگاهی استان جهت مقابله و مبارزه 

با پدیده شوم رباخواری در دادسرای کرمان تشکیل شده است.
این مقام ارشد قضائی در استان کرمان افزود: این کارگروه رباخواران 
به  و  می دهد  تشکیل  شناسنامه  انان  برای  و  شناسایی  را  مشهور 
ترتیب مهم بودن جرائم ادله در خصوص آنان جمع آوری می شود.

دادستان کرمان گفت:با توجه به اهمیت موضوع شعب ویژه ای در 
تشکیل  رباخواری  پرونده های  به  رسیدگی  برای  کرمان  دادسرای 
گردیده  آغاز  متهمان  از  تحقیق  و  افزود:تعقیب  است.وی  شده 
است وتاکنون تعداد ۷ پرونده در این رابطه تشکیل و هفت نفر از 

رباخواران مشهور دستگیر و بازداشت شده اند.

 توقیف خودرو های حامل سوخت 

قاچاق درمنوجان
خودرو  دستگاه   ۷ توقیف  از  منوجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 

حامل ۵ هزار لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد.
 ، کرمان  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش  به 
منوجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده  محمودی،  مجید  سرهنگ 
با قاچاق سوخت، ماموران یگان امداد با  گفت: در راستای مبارزه 
همکاری گشت کالنتری مرکزی این فرماندهی هنگام گشت زنی 

در سطح حوزه استحفاظی به ۷ دستگاه خودرو مشکوک شدند.
از  بازرسی  در  خودرو ها  کردن  متوقف  از  پس  ماموران  افزود:  وی 
آنان ۴ هزار ۶۲۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف کردند.

سرهنگ محمودی اظهار کرد: در این همین راستا ماموران  حین 
یک  از  کهنوج-بندرعباس  اصلی  محور  عبوری  خودرو های  کنترل 
دستگاه خودروی سورای 38۰ لیتر سوخت از نوع گازوئیل کشف 
به مقام قضائی  افراد متخلف  کردند که تمامی خودرو ها توقیف و 
معرفی شدند. فرمانده انتظامی شهرستان منوجان در پایان با اشاره 
به تشکیل پرونده و تحویل 8 متهم به مراجع قضائی گفت: پدیده 
قاچاق عالوه بر ضربه زدن به اقتصاد کشور زمینه ساز جرائم دیگری 
در سطح جامعه می شود و مقابله با آن یکی از اولویت های کاری 

پلیس به شمار می رود.

بنگاه های  از  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
صنعتی این استان خواست: با حمایت خود از ورزشکاران، 

آنها را در کسب سهمیه اُلمپیک ۲۰۲۰ یاری کنند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
مدیرکل  امیری خراسانی  محمدتقی  کرمان،  از  جوان 
ورزش و جوانان استان کرمان در نخستین جلسه ستاد 
توکیو   ۲۰۲۰ پارااُلمپیک  و  اُلمپیک  بازی های  استانی 
در  ورزشکار  که  ورزشی  هیئت های  اینکه  به  اشاره  با 
داشته  پاراالمپیک  و  المپیک  برای  انتخابی  مسابقات 
اند، در این جلسه حضور دارند، گفت: در سال گذشته 

۲۵۲ مدال برون مرزی رسمی به استان کرمان اختصاص 
یافته که مهمترین آن ها  مربوط به حضور ۲3 نماینده 

ورزش استان در مسابقات جاکارتابوده است.
وی افزود: در سال گذشته همچنین ۶۰۲ مدال کشوری 
توسط ورزشکاران استان کرمان کسب شده و روند رشد 
در حوزه ورزش بانوان استان قابل مشاهده است که البته 
مناسب  اتفاقات  شاهد  که  دارد  جا  هنوز  حوزه  این  در 

تری باشیم.
همگانی  ورزش  حوزه  در  کرد:  تصریح  خراسانی  امیری 
نقاط  در  ویژه  به  آن،  حوزه های  تمامی  در  شده  سعی 

محروم اقدام شود و طرح توسعه ورزش قهرمانی استان 
و  مدت  میان  مدت،  بلند  برنامه های  اساس  بر  کرمان 

کوتاه مدت پیگیری شده است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان در ادامه با اشاره 
به اینکه احتمال حضور ۲8 ورزشکار از استان کرمان در 
بازی های اُلمپیک ۲۰۲۰ وجود دارد، یادآور شد: کمتر از 
باید سهمیه کسب  ۱8 ماه وقت داریم و ورزشکاران ما 

کنند.
وی گفت: در المپیک ۲۰۲۰ به دنبال این هستیم، دو تا 

سه ورزشکار از استان کرمان داشته باشیم.

یک  هزینه های  اینکه  به  اشاره  با  خراسانی  امیری 
ورزشکار ماهانه حدود ۱۰ میلیون تومان است، افزود: ۵۲ 
ورزشکار در ۱۵ ماه بیش از ۷ میلیارد تومان نیاز دارند.

وی تصریح کرد: از سوی بنگاه های صنعتی هزینه های 
زیادی در رشته های ورزشی می شود، اما هدفمند نیست 
بنگاه های صنعتی  با همکاری و حمایت  امیدواریم  که 
کسب  و  ورزشکاران  آمادگی  بحث  در  را  کار  بتوانیم 

سهمیه المپیک ۲۰۲۰ جلو ببریم.
کرمان  استان  قهرمانان  و  ورزشکاران  جلسه  این  در 

دغدغه ها و درخواست های خود را بیان کردند.

هدایت  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه  بسکتبال  تیم   
مسابقه  دومین  در  کرمانی  مربی  خالقی،  زهره 
آسیا  دانشجویان  قهرمانی  رقابت های  در  خود 

مقابل مغولستان به پیروزی رسید.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
دوره  پنجمین  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
از  رقابت های بسکتبال 3 در 3 دانشجویان آسیا 

شهر  تایپه  چین  کشور  در  جاری  اردیبهشت   ۱۶
کین من آغاز شده است و تا ۲۲ همین ماه ادامه 

دارد.
در این رقابت ها ۱۰ تیم از ۷ کشور اندونزی، مالزی، 
چین )دو تیم(، مغولستان، چین تایپه، فیلیپین و 

ایران )دانشگاه آزاد( کشور شرکت کردند.
مسابقات در دو گروه ۴ تیمی به صورت گروهی 

پیگیری می شود.
به  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دختران  بسکتبال  تیم 
نمایندگی از فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی 
طهرانی،  یزدیان  ورزشکارکیمیا  چهار  ترکیب  با 
شیدا شجاعی، سمیه ثابت زاده، سمانه ثابت زاده و 
مربیگری زهره خالقی )کرمان( و سرپرستی گیتی 

متین در این رقابت ها شرکت کرده است.

 تیم دانشجویان کشورمان در نخستین بازی خود 
مقابل نماینده چین با نتیجه ۱۴ بر ۱3 به پیروزی 
رسید و در دومین مسابقه خود نیز  با نتیجه ۱۹ 

بر ۱۲ از سد تیم مغولستان گذشت.
در  حضور  جواز  مسابقات  این  برتر  تیم های 
 3 در   3 بسکتبال  جهانی  لیگ  رقابت های 

دانشجویان جهان را به دست خواهند آورد.

های  بازی  استانی  ستاد  نخستین  در  کرمان  استاندار 
اُلمپیک و پارااُلمپیک ۲۰۲۰ توکیو خواستار استفاده از 
ظرفیت های بخش خصوصی و خیران در حوزه توسعه 

امکانات ورزشی شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
در  کرمان  استاندار  فدایی  محمدجواد  کرمان،  از  جوان 
پارااُلمپیک  و  اُلمپیک  بازی های  استانی  ستاد  جلسه 
۲۰۲۰ توکیو که با حضور شماری از مسئوالن ورزشی و 
رؤسای هیات های استانی و ورزشکاران کرمان در سالن 
پیامبر اعظم )ص( استانداری کرمان برگزار شد، سالمت 
جامعه، پر کردن اوقات فراغت و نام آور بودن در سطح 
کشور را از جمله اهداف دولت ها در بحث ورزش عمومی 
عنوان کرد و گفت: ایجاد انگیزه به منظور ارتقای سطح 
و  دیگر  کشور های  تجربه ی  از  استفاده  استان،  ورزش 
سطح  در  ورزش  اهداف  از  نیز  دنیا  به  کشور  معرفی 

جهانی و بین المللی است.

افزود:  به اهمیت بحث ورزش در کشور پرداخت و  وی 
معادل  وزارتخانه ای  که  دارد  اهمیت  اینقدر  حوزه  این 
آن  به   ... و  کار  وزارت  نیرو،  وزارت  درمان،  و  بهداشت 

اختصاص داده اند.
فدایی با اعالم اینکه تالش ما این است تا از این حوزه 
به نوبه ی خود حمایت کنیم، تصریح کرد: اگر چه در 
اما  داریم،  خوبی  ورزشکاران  و  استعداد ها  ورزشی  بحث 

محدودیت منابع مشکل اصلی این حوزه است.
استاندار کرمان وجود امکانات ورزشی را الزمه موفقیت 
در این حوزه دانست و یادآور شد: در استان کرمان تالش 
بخش  شرکت ها،  دولتی،  منابع  تمامی  از  تا  می کنیم 

خصوصی و خیران در این حوزه بهره بگیریم.
اینکه منابع دولتی در واقع بودجه های  به  با اشاره  وی 
جاری و عمرانیست که بین نیاز هایی که در جامعه دارد، 
درصد  است،  این  مهم  نکته ی  گفت:  می شود،  تقسیم 
می شود،  داده  زیرمجموعه  بخش های  به  که  سهمی 

عادالنه باشد.
فدایی افزود: باید ابتدا ببینم سهم ورزش از بودجه های 
جاری و عمرانی منابع دولتی چقدر است و آیا این سهم 

نسبت به نیاز ها و ظرفیت ها مناسب است.
وی به محدودیت منابع اشاره و تصریح کرد: هم اکنون 
در بخش بهداشت و درمان سرانه تخت بیمارستانی ما 
متوسط  که  حالیست  در  این  است،   ۱.۶ منابع  این  از 
متوسط  از  ما  می دهد  نشان  این  و  است   ۱.۹ کشوری 

کشوری پایین تریم.
روستایی  آب  تأمین  در  اکنون  هم  شد:  یادآور  فدایی 
۱۰ درصد از متوسط کشور و گاز روستا ها 3۰ درصد از 

متوسط کشور پایین تریم.
اشاره  با  از سخنانش  دیگری  بخش  در  کرمان  استاندار 
اینکه بنگاه های اقتصادی تنها در بحث ورزش ورود  به 
نکرده اند، گفت: کمک به زندانیان غیرعمد، پروژه های 
عمرانی، بهداشت و درمان و خیریه ها از بحث هایست 

لذا  اند،  کرده  ورود  آن  به  اقتصادی  بنگاه های  که 
ورزش  حوزه ی  به  این  از  بیش  داشت  انتظار  نمی توان 
وارد شوند، هر چند که می توان بخشی از اعتباراتشان را 

در حوزه ی ورزش ساماندهی کرد.
فدایی خواستار استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی 

و خیران در حوزه توسعه امکانات ورزشی شد.
وی با اشاره به اینکه تعداد زیادی از فعالیت های ورزشی 
از  بسیاری  افزود:  باشند،  سودآور  و  اقتصادی  می توانند 
اقتصادی هستند و  بنگاه  باشگاه های ورزشی دنیا یک 

ما باید روی این مسئله کار کنیم.
محدود  شرکت ها  و  دولتی  منابع  اینکه  بیان  با  فدایی 
توان  و  امکانات  از  بیش  ما  ورزشی  نیاز های  و  است 
بخش  از  استفاده  ورزش  در حوزه  کرد:  تصریح  ماست، 
این  برای  باشد  موثر  می تواند  اسپانسر ها  و  خصوصی 
کار حتی می توان از صادر کننده هایی که می خواهند 

برندشان در دنیا معرفی شود، سود جست.

مدیرکل ورزش و جوانان کرمان عنوان کرد؛
لزوم حمایت هدفمند بنگاه های صنعتی از ورزشکاران

با همراهی مربی کرمانی انجام شد؛
دومین پیروزی تیم بسکتبال دانشجویان مقابل مغولستان

استاندار کرمان ؛
بخش خصوصی و خّیران، بازوانی قوی در راه توسعه ورزش هستند

خبر

نایب قهرمانی تیم دو نفره ی بانک رسالت کرمان در 
رشته ی المپیک اسپرینت و کسب مقام دوم رکابزن 
این تیم از موفقیت های بانوان دوچرخه سور کرمانی 
در دومین روز لیگ دوچرخه سواری باشگاه های کشور 

بود.
حسین اسالمی، رییس هیات دوچرخه سواری استان 
کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان از کرمان، به اعزام بانوان دوچرخه سوار 
کرمانی به مسابقات دوچرخه سواری لیگ باشگاه های 
کشور در قالب دو تیم اشاره کرد و گفت: تیم بانک 

رسالت با ترکیب ساناز ایرانمنش، حوریا رستمی، یکتا 
قلندری و حانیه زارع و تیم شهرداری متشکل از یگانه 
اسدی، فریبا احمدی و یاسمن امیر پور به سرپرستی 

ابراهیمی در این رقابت ها حضور یافتند.
از لیگ  اینکه دوشنبه، نخستین مرحله  با اعالم  وی 
بانوان در سال جدید با عنوان جام رمضان به میزبانی 
گفت:  شد،  برگزار  آزادی  مجموعه  پیست  در  تهران 
مسابقات طی دو روز در ۶ رشته المپیک اسپرینت، 
۵۰۰ متر، کایرین، پوینترس، دور حذفی و ۲۰۰۰ متر 

تعقیبی پیگیری شد.

ها،  رقابت  این  نخست  روز  در  کرد:  تصریح  اسالمی 
ساناز ایرانمنش رکابزن تیم بانک رسالت کرمان مقام 
سوم انفرادی در رشته ۲۰۰۰ متر تعقیبی را از آن خود 

کرد.
وی یادآور شد: در روز دوم مسابقات نیز تیم دو نفره 
و  ایرانمنش  ساناز  ترکیب  با  کرمان  رسالت  بانک  ی 
حانیه زارع در رشته ی المپیک اسپرینت بر سکوی 
دوم رقابت ها ایستاد و در رشته ی دور امتیازی نیز 
ساناز ایرانمنش رکابزن این تیم عنوان نایب قهرمانی را 

از آن خود کرد.

در روز دوم رقابت های لیگ دوچرخه سواری حاصل شد؛
کسب مقام نایب قهرمانی تیمی و بخش انفرادی توسط دوچرخه سواران کرمانی

آگهی مزایده آگهی مزایده فروش انواع پسته آگهی مزایده آگهی مزایده فروش محصول هلو 
شــرکت کشــاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد حدود ۲۵۰ تن انواع پسته از محصول تولیدی خود را از طریق مزایده به فروش برساند، 
بدین وسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به خرید دارند دعوت به عمل می آید جهت رؤیت نمونه محصوالت ارائه شده جهت 
فروش و اخذ برگ شــرایط شــرکت در مزایده حداکثر تا تاریخ ۹8/۲/3۰ همه روزه به جز ایام تعطیل در ساعات اداری به دفتر شرکت 
واقع در ســیرجان، بلوار ســید جمال الدین  اسدآبادی، شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مراجعه و یا با شماره تلفن های ۴۲3۰۵۴3۰- 
۴۲3۰۴۴۰3-۰3۴ و فاکس شــماره ۴۲3۰۵۲۴3-۰3۴ واحد بازرگانی شرکت تماس و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری 
۹8/۲/3۰ تحویل دبیرخانه شرکت نمایند. بازگشایی پاکات در تاریخ ۹8/۲/3۱ راس ساعت ۱۰ صبح در محل دفتر مرکزی شرکت می 

باشد. بدیهی است شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 
شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد 

شــرکت کشاورزی ســیرجان بنیاد  )ســهامی خاص( در نظر دارد محصول هلو در ســطح ۲۰ هکتار باغات خود در واحد 
قناتغســتان ماهان واقع در کرمان - شهرســتان ماهان را به صورت ســردرختی از طریق مزایده حضوری به فروش برساند. 
متقاضیــان محترم مــی توانند همه روزه به جز ایام تعطیل نســبت به بازدید از مورد مزایده و اخذ برگ شــرایط به واحد 
قناتغســتان ماهان مراجعه و یا با شماره تلفن های ۴۲3۰۴۴۰3- ۴۲3۰۵۴3۰-۰3۴ و امور بازرگانی شرکت و تلفن همراه 

۰۹۱3۱۴۱3۴۴۵ تماس حاصل نمایند. 
زمان برگزاری مزایده: روز چهارشنبه مورخ ۹8/3/8  راس ساعت ۱۰ صبح 

محل باغ و مکان برگزاری مزایده: کرمان - کیلومتر ۲۰ جاده هفت باغ ماهان، جنب امور تربیتی زندانها، واحد قناتغستان 
شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد 
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روایت »کرمان امروز« از افزایش برخی خطرهای احتمالی که هرسال همزمان با فرارسیدن فصل گرما ممکن می شود؛

اشاره:
و  گرمایشی  های  سیستم  در  که  تغییراتی  با  و  امروزه 
اداری  و  مسکونی  های  ساختمان  از  برخی  سرمایشی 
صورت گرفته کولرهای آبی تقریبا خانه نشین شده اند. 
می  استفاده  آبی  کولرهای  از  مردم  بیشتر  هم  هنوز  اما 
اندازی  راه  به  اقدام   خود  نیز  آنان  از  بسیاری  و  کنند 
می  سال  گرم  فصل  ابتدای  در  وسایل   این  سرویس  و 
کنند که البته بی احتیاطی در این کار می تواند حوادث 

ناگواری به بار آورد.
با افزایش دمای هوای شهر کرمان در این روزهای اخیر 
و پیش بینی سازمان آتش نشانی کرمان در زمینه نصب 
شهروندان  به  سازمان  این  عامل  مدیر  آبی،  کولرهای 
توصیه کرد؛ نصب و راه اندازی کولر باید  توسط سرویس 
کار مجاز انجام گیرد و همواره به خاطر داشته  باشند که 
عظیم ترین حوادث در دل کوچک ترین بی احتیاطی ها 
نهفته است. در همین زمینه گزارشی تهیه شده است که 

در ادامه قابل مطالعه است.
برق گرفتگی شایع ترین خطر

گرما نرم نرمک از راه می رسد و باز کردن پنجره ها هم 
جوابگو نیست. نصب و یا سرویس کولرهای آبی بهترین 

اما  است.  ساختمان  داخل  هوای  کردن  خنک  برای  راه 
که  شنویم  می  یا  و  خوانیم  می  اخبار  در  گاه  متاسفانه 
شهروندی  بر اثر برق گرفتگی هنگام نصب کولر آبی جان 
ارقام می گویند؛  از داده است. آنگونه که آمار و  خود را 
برق گرفتگی پنجمین عامل مرگ و میر ناشی از کولرهای 
آبی است. شاید به همین دلیل از قدیم گفته اند کار را 
باید  به کاردان سپرد حتی کارساده ای همچون نصب و 
یا سرویس کولر آبی.چرا که کولر آبی اتصال به برق و آب 
دارد و آب رسانای خوبی برای جریان برق است، لذا خطر 

برق گرفتگی  را دو چندان می کند.
کولرهای آبی ریسک خطر برق گرفتگی را باال می برند

با افزایش دمای هوای شهر کرمان در این روزهای اخیر 
و پیش بینی سازمان اتش نشانی کرمان در زمینه نصب 
شهروندان  به  سازمان  این  عامل  مدیر  آبی،  کولرهای 
توصیه کرد؛ نصب و راه اندازی کولر باید  توسط سرویس 
کار مجاز انجام گیرد و همواره به خاطر داشته  باشند که 
عظیم ترین حوادث در دل کوچک ترین بی احتیاطی ها 

نهفته است. 

منطقه  ایسنا  خبرنگار  با  گفت و گو  در  عسکری«  »علی 
کویر، در این باره اظهار کرد: شاید راه اندازی کولرها کار 
ساده ای به نظر برسد اما در واقع با جان افراد در ارتباط 

است.
 وی به شهروندان توصیه کرد: نصب و راه اندازی کولر باید 
توسط سرویس کار مجاز انجام گیرد و الزم است در ابتدا 

دفترچه راهنمای کولر مطالعه شود.
ایمنی  خدمات  و  آتشنشانی  سازمان  عامل  مدیر 
تعداد  ساله  هر  کرد:  بیان  ادامه  در  کرمان  شهرداری 
ایمنی  از هموطنان به علت عدم رعایت اصول  زیادی 
حادثه  و  گرفتگی  برق  دچار  آبی  کولرهای  در  برق 

می شوند.
افراد  که  شده  دیده  موارد  از  بسیاری  در  داد:  ادامه  وی 
به علت بی تجربگی قطع کردن برق را فراموش می کنند 
است  الزم  لذا  می شوند،  گرفتگی  برق  دچار  متاسفانه  و 
شهروندان  و  شود  قطع  برق  حتما  کولر  سرویس  هنگام 
توجه داشته باشند قطع بودن کلید کولر به هیچ عنوان 
در  و  نیست  کولر  سیستم های  نبودن  برق دار  بر  دلیل 

صورت امکان حتما برق ساختمان قطع شود.
عسکری  گفت: بایستی مسیر انشعاب جریان برق و سیم 
اطمینان  آن  صحت  و  سالمت  از  تا  کنترل  کولر  کشی 
حاصل شود و در مواقع ترک منزل در مدت زمان طوالنی 

و مسافرت حتما جریان برق و آب کولر قطع شود .
و  دانست  ضروری  را  کولرها  در  مناسب  فیوز  نصب  وی 
آب  ریختن  باشند  داشته  توجه  شهروندان  کرد:  عنوان 
باشد،  آفرین  خطر  می تواند  پوشال ها  روی  بر  باشیلنگ 

که  دقت شود  کولرها  نصب   در  است  الزم  اینکه  ضمن 
آتش  از  جلوگیری  جهت  و  باشد  نداشته  سقوط  خطر 
سوزی، کولرها در مکان های امن و با فاصله از دودکش ها 

نصب شوند.
مدیر عامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
همواره  کرد:  درخواست  شهروندان  از  پایان  در  کرمان 
دل  در  حوادث  عظیم ترین  که  باشند  داشته  خاطر  به 

کوچکترین بی احتیاطی ها نهفته است.

خنکای حادثه
گزارش: مهدیه السادات

 میر مهدی حسینی

سرویس ادبی کرمان امروز

افراد می خواهند هر طور شده شعاع  برخی   
کتاب هایی که خوانده اند را باالتر ببرند. آن ها با 
خود می گویند هنوز کتاب های بسیاری مانده 
قفسه های  به  آن ها  نخوانده ام.  من  که  است 
کتابفروشی های بزرگ نگاه می کنند و از این 
که هنوز بسیاری از آن ها را نخوانده اند دچار 

وحشت می شوند.
مهم ترین  از  یکی  هم  هنوز  خواندن  کتاب 
وسیله های کسب آگاهی است و اگر بخواهیم 
یکی از آن فصل مشترک ها و نخ های تسبیحی 
که اعصار گذشته را به عصر ما پیوند می دهد 
نام ببریم قطعاً کتاب و کتابخوانی از آن جمله 
خواهد بود که هزاران سال پیش را به اکنون 
که  بخوانیم  کتاب  چطور  اما  می دهد.  پیوند 

کتابخوانی ما به رشد آگاهی مان کمک کند؟
پر  نه  برای خالی شدن بخوانید  را  کتاب 

شدن!
شاید تعجب کنید و از خودتان بپرسید چرا؟ 
اما یکی از اشتباهات ما در کتاب خواندن این 
است که گمان می کنیم که کتاب باید بخوانیم 
تا به انباشتگی برسیم، کتاب باید بخوانیم تا 
به دانستگی برسیم و به واسطه آن دانستگی 
که  است  آن  واقعیت  اما  کنیم،  رشد  بتوانیم 
کتاب صرفاً یک ابزار کمکی برای رشد آگاهی 
وسیله  یک  عنوان  به  آن  به  ما  اگر  و  است 
بالواسطه در آگاهی نگاه کنیم در آن صورت 

به مقلدبازی و نظریه بازی دچار خواهیم شد. 
از  برخی  به  تعصبی  چه  با  برخی  دیده اید 
کتاب ها و نویسندگان آن ها می چسبند؟ آن ها 
نویسنده اش  یا  کتاب  آن  واسطه  به  واقع  در 
می خواهند کسب هویت کنند و خود را هوادار 
و هواخواه آن اندیشه بدانند، در صورتی که این 
عادت ما را درگیر تعصبات و کج اندیشی های 
که  دیده ام  را  افراد  برخی  می کند.  بسیاری 
برای  وسیله ای  به  هم  را  کتابخوانی  حتی 
تفاخر و برتری جویی تبدیل می کنند. واقعیت 
شهرت  و  منصب  و  پول  فقط  که  است  این 
نیست که در دست آدمیان به وسیله ای برای 
تفاخر و رقابت قرار می گیرد، اگر انسان نتواند 
یابد و در دانستگی و  به آگاهی اصیل دست 
معلومات بازی و نظریه بازی گرفتار شود در آن 
و  بود که حتی کتاب  نخواهد  صورت عجیب 
فخرفروشی  برای  وسیله ای  به  هم  کتابخوانی 
کتاب  من  یعنی  شود،  تبدیل  رقابت پروری  و 
فضل فروشی  بتوانم  که  این  خاطر  به  بخوانم 
به  صرفاً  که  این  برای  بخوانم  کتاب  کنم، 
معلومات و دانستگی های خود بیفزایم، کتاب 
بخوانم برای این که بتوانم آدمیان را در سخن 
گفتن و به رخ کشیدن معلومات مغلوب کنم و 
در این صورت هر کتابی که من بخوانم- حتی 
اگر آن کتاب خوب باشد- عماًل به دایره جهل 
افزوده خواهد شد، چون من در حقیقت  من 

دانایی را سپر جهل و تاریکی درونم می کنم.
اسیر تبلیغات نشوید

بسیاری از ما در کتابخوانی بیش از حد اسیر 
و مفتون ُمد روز کتابخوانی یا ویترین منتخب 

کتابفروشی ها یا سایت ها و رسانه ها می شویم، 
مثاًل یک سال چندین کتاب مد می شود و هر 
کسی را که نگاه می کنی آن ُرمان یا آن کتاب 
روانشناسی را در دست گرفته و می خواهد با 
که  است  این  واقعیت  برود.  جلو  روز  جریان 
اسم این کار بیشتر از آن که کتابخوانی باشد 
پیروی از مد اجتماعی و حس عقب نیفتادن 
از دیگران است، بنابراین اگر می خواهید کتابی 
خودتان  درونی  نیت  به  همه  از  اول  بخوانید 
کتاب  این  می خواهم  چه  برای  کنید.  رجوع 

بخصوص را بخوانم؟
شده  خوانده  کتاب های  کمیت  دام  در 

نیفتید
شعاع  شده  طور  هر  می خواهند  افراد  برخی 

کتاب هایی که خوانده اند را باالتر ببرند. آن ها با 
خود می گویند هنوز کتاب های بسیاری مانده 
قفسه های  به  آن ها  نخوانده ام.  من  که  است 
کتابفروشی های بزرگ نگاه می کنند و از این 
که هنوز بسیاری از آن ها را نخوانده اند دچار 
وحشت می شوند، اما اگر کمی منطقی تر رفتار 
پایه ای  چندان  وحشت  این  می بینیم  کنیم 
ندارد. اوالً اگر من در سال به جای این که ۵۰ 
کتاب را بخوانم پنج کتاب بخوانم، اما کیفیت 
مطالعه من عمیق باشد بسیار باارزش تر است 
تا این که صد ها جلد کتاب بخوانم، اما جویده 
جویده و بدون درک معانی مورد نظر. در ثانی 
بگذاریم در کنار  را کنار  تعارفات مرسوم  اگر 
هم  فراوانی  بد  کتاب های  خوب  کتاب های 

ندارد خودم  من ضرورت  که  نگاشته شده اند 
را شکنجه کنم تا آن ها را بخوانم. ما در دنیایی 
زندگی می کنیم که آدم های ناآگاه بسیاری در 
جلد و زیر پوست نویسنده و مؤلف و شاعر و 
آثار  و  تألیفات  بنابراین  فرورفته اند،  دانشمند 
واجد  باشد  تبلیغات همراه  با  اگر  آن ها حتی 

ارزش های الزم نخواهد بود.
کتاب  برای  توجیهی  داشتن  مشغله 

نخواندن
برخی از ما تصور می کنیم که کتاب خواندن 
خاصی  آدم های  یا  دارد،  خاصی  سال  و  سن 
باید کتاب بخوانند و مثاًل، چون من سرپرست 
شغل  فالن  یا  هستم،  خانواده  نان آور  و 
هستم  محق  بنابراین  دارم  را  پایین دست 
دلمشغولی  شدت  از  چون  نخوانم،  کتاب  که 
فرصت سر خاراندن ندارم، اما اگر صادق باشیم 
می بینیم که در طول روز ما زمان های زیادی 
را برای اموری اختصاص می دهیم که حتی در 
قابل  خروجی  نهایت  در  مادی  مسائل  همان 
قبولی برای ما ندارد. نکته جالب این است که 
آن  به  که  در هر حرفه ای  هر کسی می تواند 
مشغول است مطالعات جهت داری داشته باشد 
اشتباهات  از  بسیاری  بروز  از  نهایت  در  که 
جلوگیری کند و به قول معروف از یک سوراخ 
کسی  کنید  فرض  نشود.  گزیده  بار  چندین 
که  خوبی  کتاب های  مطالعه  است،  کارآفرین 
روانشناسی  یا  کارآفرینی  مدیریت،  حوزه  در 
را  فرد  آن  می تواند  شده  نوشته  آن  نظایر  و 
که  درس هایی  و  شکست ها  و  اشتباهات  با 
ثبت  کتاب ها  این  در  دیگر  کارآفرین های 

کرده اند آشنا سازد.
چرا عالقه ای به کتاب خواندن ندارم؟

هر کس که عالقه چندانی به کتاب خواندن 
ریشه  خودکاوی  با  می تواند  دست کم  ندارد 
مطالعه  در  خود  سردی  و  بی انگیزگی  این 
خود  از  مثاًل  بگذارد.  ذره بین  زیر  را  کتاب ها 
بعد  و  نمی خواند  کتاب  واقعاً  چرا  که  بپرسد 
بنویسد.  را  خود  پاسخ های  سؤال  این  زیر 
نتیجه می رسد  این  به  با خودکاوی  فرد  مثاًل 
همه  دارد  اعتقاد  چون  نمی خواند،  کتاب  که 
ارزش  بنابراین  کرده اند،  سانسور  را  کتاب ها 
خواندن ندارند، بعد این باور و فهم خود را زیر 
بوته نقد بگذارد که آیا واقعاً این چنین است 
و هر کتابی که در کتابفروشی ها یا کتابخانه ها 
است،  بی ارزش  و  شده  سانسور  است  موجود 
سانسور  کتاب ها  همه  محال  فرض  به  اگر  یا 
شده اند آیا فرد انگیزه دارد که به متن اصلی 
می تواند  فرد  یعنی  یابد؟  دست  کتاب ها  این 
از خود بپرسد بسیار خب فرض می کنیم که 
همه کتاب ها سانسور شده اند، در این صورت 
اگر من واقعاً میل به کتابخوانی داشتم اندک 
به متن اصلی کتاب ها  برای دستیابی  تالشی 
من  می گوید  فرد  مثاًل  یا  می دادم.  خرج  به 
وجود  باارزش  کتاب  چون  نمی خوانم،  کتاب 
کجا  از  بپرسد  خود  از  می تواند  بعد  و  ندارد 
با  و  ندارد  وجود  باارزش  کتاب  که  می دانی 
برسد که  این جا  به  بسا  خودکاوی خود چه 
دانای  را  خود  من  که  کند  اعتراف  خود  نزد 
کل و کارشناس همه حوزه ها می دانم، بنابراین 
میلی به دانستن و آگاهی در من وجود ندارد.

مطالعه کتاب هم آداب و قواعدی دارد؛

کتاب را باز می کنم تا خود را بخوانم
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