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یادداشت:

هنر زندگی کردن

صفحه  سوم 

مبادی ورودی روستاهای تحت پوشش آبفای سیرجان 
به کنتور حجمی مجهز شدند

شهردار کرمان از مراکز فرهنگی 
شهرداری بازدید کرد
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معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی خبر داد: 

 اضافه شدن پهنه بندي سیالب به طرح هاي توسعه وعمران

مدیرعامل جدید گل گهر: 

 کاهش هزینه های

 تولید و افزایش  بهره وری 

مهم ترین اولویت است  
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استاندار کرمان در آیین تجلیل 

از پزشکان نیکو کار  :

خیرین به کمک دولت بیایند

روز جهانی قدس در کرمان؛
فریاد روزه داران کرمانی بر سر

 استکبار  به گوش جهانیان رسید
متن در صفحه دوم

کارکردهای خانواده در جامعه امروزی و آسیب های پیش روی؛ گزارش »کرمان امروز« از تغییر 

متن کامل در صفحه سوم

حال  ناخوش  خانواده  های  کرمانی
    حال ناخوش خانواده های کرمانی مساله ای است که مدیرکل بانوان و خانواده استانداری کرمان درباره آن هشدار داده و با ابراز نگرانی گفته است: حال خانواده های ما در استان خوب نیست به طوری که کارکرد خانواده ها عوض 
شده و باید  به گونه ای برنامه ریزی کنیم که جلوی آسیب های اجتماعی محتمل را بگیریم. این سخنان در حالی بیان می شود که  سالهاست عمده طرح ها و بودجه هایی که به نام خانواده تصویب می شود عمال در حوزه مسائل زنان 

قرار می گیرد. بنابراین آسیب شناسی این نهاد باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد و مدیران مربوطه به جای اعالم فاجعه در صدد مرتفع کردن معضالت باشند که وظیفه مسلم ایشان است

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

  کسب رتبه برتر کشور توسط هیات معلوالن کرمان
  جان باختن یک جوان در اثر سقوط در چاه فاضالب

  دلیل قتل عام خانوادگی اراک از زبان قاتل 
  اعالم میزان زکات فطره و کفاره روزه ماه  رمضان

  شایع ترین سرطان در ایران
  نیم تن مواد مخدر در حومه شهر جیرفت کشف شد

  اخاذی اینترنتی توسط خواستگار اینستاگرامی

اخبار ایران، جهان و حوادث:

یادداشت: 

ضرورت ادغام 

منابع طبیعی و آبخیزداری

 صفحه  سوم

پایان تلخ 
نبرد دو 
»استاد«
یادداشتی به قلم 
گالبزاده: سیدمحمدعلی 

WWW.KERMANEMROOZ.COM روزان هم 

تسلیت تسلیت

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت 
شادروان حميد زنگي آبادي 

بستگان  ساير  و  ايشان  محترم  خانواده  به  را 
تسليت مي گوييم. 

روابط عمومي مجتمع مس سرچشمه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
ساليانه مرحله دوم )نوبت اول(

شرح در صفحه سوم 

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/8/ع
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » انجام سرويس و تست تپ چنجر و آناليز روغن و تعويض روغن 
ترانسفورماتورهاي پست 230/20 كيلوولت« در مجتمع خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار 
نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور 
را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان - مناقصه ها دانلود نمايند . مهلت تحويل 
پاكات ساعت 9 الي 14 روز  شنبه مــورخ 98/3/25 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران 

مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي پروژه روز شنبه مورخ 98/3/18 براي متقاضيان بالمانع مي باشد.

                                                                              مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

شرکت آب و فاضالب سیرجان در نظر دارد اجرای عملیات لوله گذاری و بازسازی شبکه توزیع آب شهر سیرجان و حومه را با برآورد 
14/888/241/666 )چهارده میلیارد و هشتصد و هشتاد و هشت میلیون و دویست و چهل و یک هزار و ششصد و شصت و شش( ریال  از 
محل اعتبارات داخلی از طریق برگزاری مناقصه )ارزیابی - مناقصه( و براساس فهرست بهای شبکه توزیع سال 98 به پیمانکار واجد شرایط 
که صورتهای مالی آنها حسابرسی شده اند واگذار نماید.لذا از کلیه شرکت های پیمانکاری که دارای مدارک گواهی صالحیت انجام کار در 
رشته آب یا تاسیسات می باشند دعوت می شود حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 98/03/13 مبلغ 400/000 )چهارصدهزار( ریال به 
عنوان هزینه خرید اسناد مناقصه در وجه شرکت آبفای سیرجان نزد بانک ملت شعبه میدان آزادی به شماره حساب 3295495520 واریز و 

ضمن ارائه رسید واریزی به دفتر قراردادهای شرکت، اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 745.000.000 )هفتصد و چهل و پنج میلیون( ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به 

شماره حساب  3295495520 در وجه شرکت آب و فاضالب سیرجان نزد بانک ملت شعبه میدان آزادی
آخرین مهلت تسلیم پاکت های الف، ب، ج به دبیرخانه شرکت: ساعت 14 مورخ 1398/3/27

افتتاح پاکت های الف و ب: ساعت 10 مورخ 1398/3/28
افتتاح پاکت های ج: بعد از ارزیابی 

آدرس: سیرجان - خیابان قدس- شرکت آب و فاضالب سیرجان 
دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب سیرجان ضمنا هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد. 

شرکت آب و فاضالب سيرجان )نوبت دوم(
آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای( شماره 98/3/1/1 م

مردم کرمان   23 سال است 
که واقعيت را در  

»کرمان امروز« می خوانند
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اخبار استان

کشور  سراسر  با  همزمان  کرمان  در  قدس  جهانی  روز  راهپیمایی 
درآخرین جمعه از ماه مبارک رمضان در 150 نقطه برگزار شد.

این مراسم در شهر کرمان از چهار راه توحید آغاز شده و مردم کرمان 
مسیر راهپیمایی را به طرف مصالی بزرگ امام علی)ع( شهر کرمان 

ادامه دادند.
ضد  و  اسرائیلی  ضد  شعارهای  دادن  سر  با  کرمانی  داران  روزه 

استکباری حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعالم کردند.
راهپیمایان روز جهانی قدس در پایان در محل مصلی امام علی)ع( 
با قرائت  برنامه روز جهانی قدس  شهر کرمان اجتماع کرده و ویژه 

قطعنامه و سخنرانی پایان یافت.
المسلمین  و  کرمان حجت االسالم  شهر  امسال  قدس  روز  سخنران 

مصطفی پورمحمدی بود.

روز جهانی قدس در کرمان؛

فریاد روزه داران کرمانی بر سر استکبار  به گوش جهانیان رسید

خبر
مدیرعامل جدید گل گهر:

 کاهش هزینه های 

تولید و افزایش  بهره وری

 مهم ترین اولویت است  
 

 

مدیرعامل جدید شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در اولین اظهار نظر 
خود پس از انتصاب به این سمت ضمن تقدیر از زحمات مدیران قبلی این 
مجتمع با اشاره به اولویت های کاری اش گفت:  توجه به فرمایش مقام 
معظم رهبری در خصوص رونق تولید مهم ترین اولویت ما در گل گهر 
است و به منظور تحقق این امر از تمام ظرفیت ها، امکانات و پتانسیل 

شرکت استفاده خواهیم کرد. . 
انداز  و چشم  اهداف  به  اشاره  با  همچنین  مالرحمان  مهندس جمشید 
شرکت در جهت رشد و سودآوری بیشتر گفت: این شرکت یک شرکت 
وی   . است  ما  کار  اصلی  های  الویت  از  یکی  سودآوری  و  است  بورسی 
دهیم  می  انجام  که  ای  توسعه  های  طرح  کنار  در  منظور  بدین  افزود: 
تالش خواهیم کرد به عنوان یک قطب توسعه در حوزه صنایع و معادن 
کشور این توسعه ها همراه با سود روز افزون باشد و این یکی از الویت 
های اصلی من در این شرکت است . وی در پاسخ این سوال که آیا پروژه 
و برنامه ی خاصی هم برای این افزایش سود آوری دارید یا خیرگفت: 
بله استفاده بهینه از منابع و کاهش هزینه های تولید، همچنین در سرمایه 
گذاری هایی نیز که انجام می دهیم تالش خواهیم کرد نسبت سرمایه 
بردن  باال  اینکه   ضمن  بیاوریم  پایین  را  تولید  تن  هر  ازای  به  گذاری 
نیز کمک  منابع شرکت  های  پتانسیل  از  بهینه  استفاده  و  کار  راندمان 

خواهد کرد سودآوری خوبی برای مجموعه داشته باشیم.
توسعه  و  کار  و  کسب  در  بخشی  انسجام  افزود:   مالرحمان  مهندس   
زنجیره ارزش  نیز از استراتژی های اصلی شرکت خواهد بود. همچنین 
توجه به مسئولیت های اجتماعی شرکت و توسعه پژوهش های کاربردی 
در حوزه های فعالیت شرکت و توجه به اکتشاف از برنامه های متداوم 
مجموعه گل گهر است که آن را  با جدیت دنبال می کنیم. وی همچنین 
به افزایش کیفیت در آموزش ها و پژوهش ها اشاره کرد و گفت: پیاده 
سازی سیستم های هوشمند نیز از مواردی است که حتما دنبال خواهد 

شد. 
مدیرعامل شرکت معدنی وصنعتی گل گهر در پایان به موضوع معیشت و 
رفاه پرسنل نیز اشاره کرد و گفت: به افزایش انگیزه میان پرسنل با رفع 
دغدغه های رفاهی و معیشتی آنان که می تواند در افزایش راندمان کار 

مجموعه بینجامد نیز توجه خواهیم نمود و از آن غفلت نخواهیم کرد.

کید معاون وزیر راه و شهرسازی  تا
بر توجه ویژه به ارگ بم و باغات و 

نخلستان ها در طرح تفصیلی این شهر

به  ویژه  توجه  بر  شهرسازی  و  راه  وزیر  معماری  و  شهرسازی  معاون 
تفصیلی شهر  زلزله در طرح  و موضوع  ها  نخلستان  و  باغات  بم،  ارگ 

بم تاکید کرد.
و شهرسازی  راه  اداره کل  رسانی  اطالع  و  ارتباطات  اداره  گزارش  به   
استان کرمان، فرزانه صادق مالواجرد در جلسه بررسی و تصمیم گیری 
در خصوص طرح تفصیلی شهر بم که در فرمانداری این شهر برگزار شد، 
ضمن بیان این مطلب گفت: این ویژگی ها باید در طرح تفصیلی بیش 

از طرح جامع مورد توجه قرار گیرد و منجر به حفظ باغ شهر بم شود.
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی افزود: طرح تفصیلی 
بم با مشارکت وزارت راه و شهرسازی و راهبری شورای عالی معماری 
و شهرسازی، و نیز مشارکت مقامات محلی انجام و نتایج آن همزمان با 

سالگرد زلزله، در پنجم دی ماه رونمایی خواهد شد.
مقامات  توسط  شده  انجام  شناسی  آسیب  بررسی  با  کرد:  اظهار  وی 
استانی بر روی طرح جامع شهر بم، ظرف دو هفته آینده تصمیم الزم 

درباره طرح تفصیلی این شهر اتخاذ خواهد شد.
فرزانه صادق مالواجرد با تاکید بر لزوم توجه به سیما و منظر شهری و 
بهره گیری از الگوی معماری بومی بم تصریح کرد: در این شهر نباید 
صرفا به اقدامات کالبدی توجه کرد، بلکه اقدامات فرهنگی و ترویجی، 

انتفاع اقتصادی و نظارت و کنترل نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
بیان  با  ادامه  در  شهرسازی  و  راه  وزیر  معماری  و  شهرسازی  معاون 
اینکه بم، دبیرخانه کنگره ملی معماری کشور است، از فعالیت مجدد 
ظرفیت  از  استفاده  کنار  در  مهم  این  گفت:  و  داد  خبر  دبیرخانه  این 
عظیم دانشگاهی در رشته های معماری و شهرسازی کشور، و توجه به 
گردشگر داخلی، منجر به رونق گردشگری این شهر تاریخی خواهد شد.

بومی سازی 400 قطعه اساسی 

در مجتمع مس سرچشمه

از  حمایت  بومی سازی،  راستای  در  گفت:  زاده  رحیم  محمدمهدی 
صنعت داخلی و کاهش ریسک های تولید، این واحد در سال گذشته با 
از 400 قطعه  امور مهندسی مجتمع مس سرچشمه، بیش  هماهنگی 
خارجی در مجتمع را نقشه کشی کرده و این قطعات در حال ساخت 
داخل می باشند. به گزارش روابط عمومی مجتمع مس سرچشمه، رحیم 
در  تولید  اهداف  به  رسیدن  راستای  در  گفت:  خبر  این  اعالم  با  زاده 
سال 97 واحد نگهداری و تعمیرات ذوب با توجه به شرایط سیاسی و 
اقتصادی و اعمال تحریم ها فعالیت های خود را جهت رسیدن به برنامه 
تولید بر اساس استراتژی هایی همچون باال بردن سطح ایمنی پرسنل، 
کاهش توقفات در سیستم، کاهش قطعات مصرفی و اتکا بر تولید داخل 

و حمایت از ساخت قطعات داخلی قرار داد.

معاون شهرسازی و معماری 

وزیر راه و شهرسازی خبر داد: 

 اضافه شدن پهنه بندي 
سیالب به طرح هاي 

توسعه وعمران
پهنه بندي سيالب به طرح هاي توسعه وعمران 

اضافه خواهد شد .
اداره  رساني  واطالع  ارتباطات  اداره  گزارش  به   
صادق  فرزانه  كرمان،  استان  وشهرسازي  راه  كل 
مالواجرد در سفر به شهر بم با اعالم این خبر گفت: 
بر اساس مصوبه اولين جلسه شوراي عالي معماري 
و شهرسازي كشور به منظورپيشگيري از خطرات 
به  سيالب  بندي  ریزپهنه  و  بندي  پهنه  سيالب، 
اضافه  وعمران  توسعه  هاي  طرح  خدمات  شرح 

خواهد شد .
معاون شهرسازي ومعماري وزارت راه و شهرسازي  
وعمران،  توسعه  هاي  طرح  بازنگري  در  افزود: 
ضوابط ویژه عملياتي براي ممنوعيت ساخت وساز 
در مسير  رودخانه ها دیده شده و بر توجه ویژه  به 
اجرایي شدن این طرح ها تاكيد مجدد خواهد شد . 
وي از برخورد قضایي با سازندگان در حریم رودخانه 
ها و دست اندازان به طبيعت خبر داد وگفت: این 
و  شهرسازي  عالي  شوراي  ازمصوبات  تصميم 

معماری است.
معاون شهرسازي ومعماري وزارت راه وشهرسازي 
در خصوص ساخت وساز برروي گسل ها در شهر 
بم هم، با تاكيد بر پایش و كنترل ساخت وساز از 
سوي مدیران شهري و برخورد قاطع با متخلفان 
گفت :  در صورتي كه پيش ازاین نيز ساخت وسازي  
جایي  جابه  باید   ، شده  انجام  ها  گسل  روي  بر 

صورت گيرد .
فرزانه صادق مالواجرد تصریح كرد:  در طرح تفصيلي 
شهر بم به صورت ویژه، جلوگيري از ساخت وساز 

بر روي گسل ها دیده خواهد شد .

به منظور آماده سازی مراکز 
فرهنگی شهرداری برای 

برگزاری کالس های تابستانی؛

شهردار کرمان از مراکز 
فرهنگی شهرداری 

بازدید کرد
شهرداری  فرهنگی  مراكز  آماده سازی  راستای  در 
برای برگزاری كالس های تابستانی، شهردار كرمان 
شهرداری  فرهنگ  خانه های  و  فرهنگ سراها  از 

بازدید كرد.
بازدید  این  در  كرمان شهرآن الین،  گزارش  به 
چهارساعته كه محمدعلی جوشایی، معاون فرهنگی 
و  معاون حمل و نقل  قنبری،  اجتماعی، محمدعلی 
امور زیربنایی و رضا دادگرپور، معاون برنامه ریزی 
معاونت  سرپرست  و  انسانی  نيروی  توسعه  و 
داشتند،  حضور  نيز  شهرداری  اقتصادی  و  مالی 
مدیریت  از  كرمان  شهردار  عالم زاده،  سيدمهران 
توسعه ورزش و تفریحات سالم معاونت فرهنگی 
اجتماعی شهرداری، فرهنگ سراهای ماه بنی هاشم، 
جان جهان و كوثر، خانه های فرهنگ بهشت و بهار 
و مركز فرهنگی قرآنی بانو صفارزاده، بازدید كرد و 

در جریان مشکالت این مراكز قرار گرفت.
در این بازدید محمدعلی جوشایی، معاون فرهنگی 
اجتماعی شهردار و مدیران مراكز فرهنگی، به بيان 
شهردار  و  پرداختند  مراكز  این  موجود  مشکالت 
كرمان نيز برای رفع مشکالت، دستورات الزم را 

صادر كرد.
سيدمهران عالم زاده هم چنين در بازدید از مدیریت 
توسعه ورزش و تفریحات سالم معاونت فرهنگی 
ورزشی  فرهنگی  )باشگاه  شهرداری  اجتماعی 
برای  ورزشی  برنامه های  اجرای  بر  شهرداری(، 
تأكيد كرد و گفت: ورزش شهرداری  عموم مردم 

باید به سمتی برود كه آحاد جامعه ورزش كنند.

استاندار کرمان در آیین تجلیل از پزشکان نیکو کار  :
خیرین به کمک دولت بیایند

این  اینکه 15 درصد جمعیت  بیان  با  استاندار کرمان 
استان زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند و 
کمک های دولتی نیاز این افراد بی بضاعت را برطرف 
نمی کند از خیرین خواست تا در این حوزه به دولت 

کمک کنند .
از  تجلیل  آیین  در  فدائی  محمدجواد  ایرنا  گزارش  به 
با  کرمان  استان  بهزیستی  همراه  و  نیکوکار  پزشکان 
قدردانی از پزشکان نیکوکار و خیرین استان کرمان که 
با انگیزه نوعدوستی، کاهش درد و رنج آالم افراد جامعه 
قدم بردارمی دارند افزود: آنان به دولت کمک می کنند 

که خدمات در فاصله کوتاهتری انجام شود.
وی گفت: استان کرمان با وجود اینکه از منابع و ظرفیت 
های ارزشمندی برخودار است متاسفانه شاهد مشکالت 
زیادی در زمینه عدم توسعه متوازن به ویژه در جنوب 

این استان هستیم.
با اشاره به درصد باالی استان کرمان  استاندار کرمان 
به  توجه  با  کرد:  تصریح  حمایتی  ادارات  پوشش  زیر 
کمبود منابع مالی؛ دولت در کوتاه مدت نمی تواند این 

از  ندارد  ای  چاره  نتیجه  در  کند  برطرف  را  مشکالت 
کمک های خیرین برای رفع این مشکالت استفاده کند.
فدائی با اشاره به اینکه پزشکان نیکوکار وقت و تخصص 
خود را با اخالص در اختیار نیازمندان قرار می دهند 
که  است  این  نیکی  واقعی  معنی  کرد:  خاطرنشان 
پزشکان ارزشمندترین دارایی خود را که وقت و تخصص 

است در اختیار محرومان و نیازمندان قرار می دهند.
کل  اداره  همت  به  مراسم  این  در  ایرنا  گزارش  به 
بهزیستی و با مشارکت موسسات خیریه استان از 150 
پزشک نیکوکار و همراه بهزیستی در کرمان تجلیل شد.
گفت:  آیین  این  در  کرمان  استان  بهزیستی  مدیرکل 
همبستگی  جلوه  یک  سال  در طول  نیکوکار  پزشکان 
اجتماعی را در کرمان به نمایش می گذارند و بهترین 

خدمت را بدون هیچ چشم داشتی ارائه می دهند.
نیکوکاری  فرهنگ  این  داد:  ادامه  زاده  صادق  عباس 
متعلق به این استان و سرزمین است که باید گسترش 

یابد تا شاهد بسیاری از آسیب های اجتماعی نباشیم.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان تصریح کرد: مدیریت 
آسیب های اجتماعی به گونه ای برنامه ریزی شود تا 
و  خیرین  ظرفیت  از  بتوان  اجتماعی  مسائل  قبال  در 

متخصصین برای طراحی اقدامات ارزنده استفاده کرد.
 استاندار کرمان:

معتقدم حضور بانوان می تواند در کارهای اجرایی 
و مدیریتی برای جامعه مؤثر باشد  

اجرایی  نظام  در  زنان  حضور  گفت:  کرمان  استاندار 
تأیید  مورد  کشورها  همه  در  مدیریتی  مشاغل  و 
دولت هاست و معتقدم حضور بانوان می تواند در کارهای 

اجرایی و مدیریتی برای جامعه مؤثر باشد.
جلسه  در  محمدجوادفدایی  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
کارگروه بانوان استانداری کرمان بیان کرد: ما طرح ها را 
خوب مطرح می کنیم اما در اجرا خوب عمل نمی کنیم 
لذا باید در اجرای تصمیمات گرفته شده متعهد باشیم.

مشاوره  بحث  و ساماندهی  اجرای مصوبات  افزود:  وی 
و آموزش کار خوبی است منتهی باید ضمانت اجرایی 

داشته باشد و یک شاخص و مقیاس اندازه گیری برای 
آن تعریف کنیم.

استاندار کرمان گفت: باید شهرستان ها را ملزم کنید که 
گزارشی از کارهای خود ارائه کنند.

طرح  شد:  یادآور  و  کرد  اشاره  ریحان  طرح  به  فدایی 
ریحان موضوع مهمی است و باید از مراکزی که زنان 
کنیم  حمایت  می کنند  خدمات دهی  را  دیده  آسیب 
همچنین مراکز جدید تأسیس شود تا افراد بی سرپناه 

بیرون نمانند.
وی در خصوص طرح ماده 1۶ زنان یادآور شد: در جهت 
حل مشکالت مربوط به مراکز ماده 1۶ زنان جلسه ای 
با حضور نهادهای ذیربط متشکل از بهزیستی دانشگاه 
علوم پزشکی و شورای هماهنگی تشکیل شود و در این 

جهت برنامه ریزی صورت گیرد.
استاندار کرمان ابراز کرد: حضور زنان در نظام اجرایی و 
مشاغل مدیریتی در همه جوامع و کشورها مورد تأیید 
در  می تواند  بانوان  معتقدم حضور  و  می باشد  دولت ها 
و مفید  مؤثر  برای جامعه  و مدیریتی  اجرایی  کارهای 

باشد.
عنوان  به  را  مرد  و  زن  بین  تفاوت  داشت:  اظهار  وی 
نقطه قوت تلقی می کنم زیرا اعتقاد دارم این تفاوت ها 
و طرز فکرهای متفاوت می تواند در جهت توسعه و حل 
مواقع  برخی  در  لذا  شود  واقع  مؤثر  جامعه  مشکالت 

راه حل هایی که بانوان ارائه می کنند مؤثرتر است.
بانوان  از حضور  موفقی  نمونه های  تصریح کرد:  فدایی 
در دنیا مشاهده می شود لذا این توانایی باید نشان داده 

شود.
بانوان  انتصابات  از  درصد   ۳0 گفت:  کرمان  استاندار 
پست های مدیریتی است لذا در زمان انتصاب اگر امتیاز 
اگر  و  انتخاب می شود  باشد خانم  آقا  از  باالتر  خانم ها 
مساوی باشند باز هم خانم انتخاب خواهد شد اما اگر 
امتیاز خانم پایین تر باشد این انتصاب در راستای ۳0 
درصد به نفع جامعه نیست ولی معتقدم آقا باید انتخاب 

شوند.

مبادی ورودی روستاهای تحت پوشش آبفای سیرجان 
به کنتور حجمی مجهز شدند

 به منظور مدیریت مصرف، تمامی مبادی ورودی 
روستاهای تحت پوشش آبفای سیرجان به کنتور 

حجمی مجهز شدند.
 مجید میرشاهی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
از  مصرف  مدیریت  اینکه  به  اشاره  با  سیرجان 
مهمترین راههای صرفه جویی در مصرف آب است 

گفت: به منظور کنترل میزان توزیع و مصرف آب 
در روستاهای تحت پوشش شرکت آبفای سیرجان 
با 4000 اشتراک و جمعیتی بالغ بر 10 هزار نفر، 
پوشش  تحت  روستاهای  ورودی  مبادی  تمامی 
وی  شد.  مجهز  حجمی  کنتور  به  سیرجان  آبفای 
شبکه  ابتدای  بر  حجمی  کنتورهای  نصب  افزود:با 

آب شرب  دقیق مصرف  آمار  به  روستا  هر  توزیع 
در  داشت:  بیان  ادامه  در  میرشاهی  یابیم.  دست 
فقره   5 نیز  نجف شهر  و  پاریز  هماشهر،  شهرهای 
اساس  بر  که  شد  واگذار  آبفار  به  حجمی  انشعاب 
امر  این  سرانه مصرف آب تحویل داده میشود که 

نیز نقش مهمی در مصرف بهینه آب دارد.

اداره کل راه و شهرسازی 
استان کرمان )نوبت اول(

 جمهوری اسالمی ایران                                           

     وزارت راه و شهرسازی                                    
       اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان                   
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 شماره
  نظریه

 تاریخ
  نظریه

 مساحت پالک نوعیت
 مترمربع

حریم یا 
 محذوده

 شهر
 

 کروکی مختصات

 
 

900/95                      

 
 

18/12/95 
 

 
 

 موات

4811 
اصلی بخش 
 یک کرمان

 
 

 
 

11878 

 
 

 محذوده

 
 

 کرمان

 
(507497, 3352594)(507469 , 

3352660)(507473 , 3352662)(507469 
, 3352669) (507442 , 3352722) , 

(507525, 3352753)(507578 , 
3352626) 

  
 
 

960/96 

 
 
13/2/96 

 
 

 موات

4007 
اصلی بخش 
 یک کرمان

 

 
 

12465 

 
 

 محذوده

 
 

 کرمان

 
 3351835 و 509434()3351982 و 509395)

 و 509486 ()3351856 و 509433()
 و 509452( )3351899 و 509480( )3351852
 509328 ()3351970 و 509411 ( )3351945

 و 509471()3351896 و 509479()3351917و 
  509448 و 3351944 ()3351927

 
 
 

849/95 

 
 

3/11/95 

 
 

 موات

فرعی 1228
از یک 

اصلی بخش 
   کرمان6

 
 

5600 

 
 

 محذوده

 
 

 جوپار

 
 510189 و 3326926()510195 و 3326918)

 و 3326539 ()510138 و 3326758()
 و 3326450()510075 و 3326455( )510082
 3326503 ( )510099 و 3326478 ( )510087

 و 3326637()510106 و 3326586()510092و 
  (510176 و 3326827 ()510110

 
 

براساس نظریه كميسيون تشخيص اراضی موضوع ماده 12 قانون زمين شهری، 4 قطعه زمين به شرح جدول پيوست، در اجرای ماده 12 قانون زمين شهری موات اعالم گردیده است. لذا 
به موجب ماده واحده قانون تعيين مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام، كسانی كه نسبت به تشخيص فوق اعتراض دارند، ظرف 
مدت سه ماه بعد از تاریخ دومين آگهی مهلت دارند تا اعتراض خود را با ارائه مدارک مثبته و رسمی به مراجع ذیصالح قضایی تسليم نمایند و در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی 

نظریه صادره قطعی و الزم االجراست.



شنبه 11 خرداد ماه 26/1398 رمضان 1440/ 1 ژوئن 2019/سال بیست و چهارم شماره 3007 سه جامعه 

یادداشت های 

گاه و بی گاه

تن پوش 
بارید  من  بر صورت  باران  قطره  چند  بارندگی  آغاز  در 
به خاطرات کودکی  تا مرا  بود  و همان چند قطره کافی 
ببرد آن زمانی که با هر بارش باران بچه ها دور هم جمع 
شده و از خانه ها بیرون می زدیم و بازی گرمی را شروع 
می کردیم در زیر باران می دویدیم و همدیگر را به زیر 
بود هل می  آنها سرازیر  از  مانند  آبشار  ناودانها که آب 
دادیم و لذت می بردیم و تقریبا در تمام مدت بارندگی 
به دنبال هم می دویدیم و بعد که با آب باران در کوچه 
دریایی پدید می آمد از میان آبها راه می رفتیم و خوش 
می گذراندیم در این افکار بودم که با خیس شدن کامل 
زیر باران به خود آمدم و سوالی که مدتها ذهنم را آشفته 
کرده بود به سراغم آمد و دوباره از خود پرسیدم چه تن 
باران  بر جسم خاکی من پوشیده شده که هر چه  پوشی 

هم بر من ببارد ِگل نمی شود.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

گزارش »کرمان امروز« از تغییر کارکردهای خانواده در جامعه امروزی و آسیب های پیش روی؛

حال  ناخوش  خانواده  های  کرمانی

اشاره: 
همواره  خانواده  تحکیم  موضوع  به  پرداختن   اهمیت 
بوده  خانواده  کارشناسان  و  شناسان  جامعه  توجه  مورد 
عامل  و  بشری  کانون  ترین  مهم  نهاد  این  که  است. چرا 
این  اما  است  موفقیت یک جامعه  و  پیشرفت  در  اساسی 
روزها و به واسطه عوامل متعدد حال خانواده های ایرانی 
خوب نیست. این مهم مساله ای است که مدیر کل بانوان 
با  و  داده  هشدار  آن  درباره  کرمان  استانداری  خانواده  و 
استان  در  ما  های  خانواده  حال  است:  گفته  نگرانی  ابراز 
خوب نیست به طوری که کارکرد خانواده ها عوض شده و 
باید  به گونه ای برنامه ریزی کنیم که جلوی آسیب های 
اجتماعی رابگیریم.در همین زمینه نوشتاری تهیه شده که 

در ادامه قابل مطالعه است.
اهمیت خانواده 

خانواده رکن اساسی اجتماع و زیر بنای تربیت اخالق، 
آداب و سنن جامعه و به عنوان بنیادی ترین نهاد اجتماعی 
باالیی  از اهمیت بسیار  محسوب می شود که در اسالم  
برخوردار است. با نگاهی به آیات و احادیث به خوبی می 
نادیده  خانواده  بحث  در  ای  نکته  هیچ  که  دریافت  توان 
و  آداب  ازدواج،  همسر،  انتخاب  از  است؛  نشده  انگاشته 
تربیت، پرورش و تعلیم کودکان تا حقوق زوجین و والدین 
و فرزند. بنابراین جامعه ای سالم تر است که خانواده های 

سالم تری داشته  باشد.
خانواده و آسیب های امروزی

شکی نیست که خانواده امروز ایرانی با خانواده متعادلی 
که باید سنگ بنای یک جامعه سالم باشد فاصله زیادی 

دارد. این خاواده از یک سو هنوز گرفتار برخی سنت های 
غلط گذشته مانند بی عدالتی وظلم به زنان بوده و از سوی 
دیگر آموزه های مدرن مانند انکار تفاوت های جنسیتی، 
اختالط نقش ها، فرد گرایی،سالمت، ثبات و حتی کیان 

خانواده  را  به خطر انداخته و آسیب های جدی اجتماعی 
را  به وجود آورده است در حالیکه این موضوع چنان که 
مسئوالن  و  اندیشمندان  اصلی  دغدغه  به  است   بایسته 
جامعه تبدیل نشده و عمده طرح ها و بودجه هایی که به 

نام خانواده تصویب می شود عمال در حوزه مسائل زنان 
است که سالمت خانواده  در حالی  این  و  گیرد  قرار می 
شرط الزم  برای آسایش و سالمت زنان است و با هدف 
آسیب  لذا  شود  می  حاصل  نیز  جامعه  تعالی  آن،  گیری 
شناسی این نهاد  باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

حال ناخوش خانواده های کرمانی
که  است  ای  مساله  کرمانی  های  خانواده  ناخوش  حال 
آن  درباره  کرمان  استانداری  خانواده  و  بانوان  کل  مدیر 
هشدار داده و با ابراز نگرانی گفته است: حال خانواده های 
ما در استان خوب نیست به طوری که کارکرد خانواده ها 
عوض شده و باید  به گونه ای برنامه ریزی کنیم که جلوی 

آسیب های اجتماعی رابگیریم.
فاطمه السادات حسینی به طور واضح به موارد خاصی 
طبق داده ها و امار اشاره نکرد اما اظهار کرد: پایه و رکن 
اصلی خانواده مادر است و خط مقدم مسائل فرهنگی و 
تربیت فرزندان  به عهده خانواده است که اگرمادر خانواده 

دچار آسیب شود نظام خانواده نیز سقوط خواهد کرد.
مهم ترین آسیب های پیش روی

محصول  که  اجتماعی  چالش های  اخیر  سال های  در 
رو  روبه  تهدیدهای جدی  با  را  خانواده  مدرنیته هستند، 
تاخیر در سن  است؛ چنانچه آسیب هایی همچون،  کرده 
بنیان  و  است  فزونی  به  رو  طالق  آمار  افزایش  و  ازدواج 
این  بر  از جامعه شناسان  برخی  تزلزل!  در حال  خانواده 
باورند که آسیب های مذکور با تهاجم فرهنگی که با هدف 
نابود کردن اخالق و تزلزل پایه های ایمانی نهاد ارزشمند 

خانواده صورت می گیرد، بی ارتباط نیست.
سخن آخر

های  آسیب  کارکردهایش،  آن،  اهمیت  خانواده،  درباره 
مقاله  نوشت و صدها  مقاله  توان  صدها  و... می  خانواده 
برای  این است که  اهیت دارد  نکته ای که  اما  را خواند. 
خانواده های امروزی نمی توان نسخه های قدیمی نوشت. 
چرا که مشکالت و حتی بیان مشکالت و نوع برخورد با 
مشکالت عوض شده است. نگاهی نو و حرفی نو  را در این 
این  باید درست در  زمینه می طلبد و بودجه هایی که  

زمینه هزینه شود. 

   حال ناخوش خانواده های کرمانی مساله ای است که مدیرکل بانوان و خانواده 
استانداری کرمان درباره آن هشدار داده و با ابراز نگرانی گفته است: حال خانواده 
های ما در استان خوب نیست به طوری که کارکرد خانواده ها عوض شده و 
باید  به گونه ای برنامه ریزی کنیم که جلوی آسیب های اجتماعی محتمل را 
بگیریم. این سخنان در حالی بیان می شود که  سالهاست عمده طرح ها و بودجه 
هایی که به نام خانواده تصویب می شود عمال در حوزه مسائل زنان قرار می 
گیرد. بنابراین آسیب شناسی این نهاد باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد 
و مدیران مربوطه به جای اعالم فاجعه در صدد مرتفع کردن معضالت باشند که 

وظیفه مسلم ایشان است

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

به قلم رحمت ا... باقری 
 کارشناس ارشد

 منابع طبیعی

می  تجربه  به  منطبق  و  منطقی   ، ساده  بررسی  دریک 
توان گفت فعالیت هردو دستگاه حفاظت از محیط زیست 
وعرصه های طبیعی کشور است و ادغام متمرکز فعالیت 
های حاکمیتی امری منطقی است که به  منظور ایجاد 
ومدیریت  وری  بهره  ارتقاء   ، بخشی  انسجام   ، هماهنگی 

جامع هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی )آب ، هوا،خاک، 
تنوع زیستی ( مبنی بر توان وپایداری زیست بوم به ویژه 
وساختاری  حقوقی  های  توانمندی  و  ظرفیت  افزایش  با 
تمامی  تجمع  و  مردمی  مشارکت  رویکرد  با  مناسب 
بخش  دو  در  را  سازمان  دو  این  اختیارات  و  امکانات 
اجرایی، حفاظت ونظارت ادغام نمود ، با این دیدگاه می 
توان تحولی در تغییر نگرش از دیدگاه اکولوژیکی به عمل 
آورد که با این تصمیم ، برای جلوگیری از موازی کاری 
بهتر  و  موثرتر  قدمی  کشوری  وامکانات  هزینه  اتالف  و 

برداشته شود .
همانگونه که می دانیم غالب مشکالت زیست محیطی از 

قبیل سیل - رانش - ریزگرد - آلودگی هوا و... ناشی از 
متولی  سازمان  یکپارچه  و  بهینه  مدیریت  به  توجه  عدم 
است که می تواند با ادغام و توجه به مسائل مربوطه در 
کنار هم ، در راستای جلوگیری از معضل تالقی ، وظایف 
وفعالیت  نموده  یکدیگر حرکت  همراه  و  ،همسو  مربوطه 
ها و امورات مرتبط رادر هم گره زده وتمرکز در اجرای 
تعامالت  در  تسریع  باعث  طرف  یک  از  بهینه  مدیریت 
توسعه  و  احیاء  دیگر سبب حفظ  از طرف  و  کاری شده 

پایدار جنگل ها ، مراتع و محیط زیست می شود. 
برای اثبات لزوم این ادغام می توان به موارد ذیل اشاره 

کرد :

- جلوگیری از موازی کاری
- جلوگیری از تداخل فعالیت ها 

- تعیین اکوسیستم وحفاظت از آن در دو بخش گیاهی و 
جانوری ضمن سازمان بخشیدن به وضعیت فعلی 

- ارتقاء حفاظت و اعمال سیستم یکپارچه 
- عدم تعدد مراجع استعالم شونده در اجرای طرح های 

در جهت توسعه کشور
- پاسخگویی بهتر به نهادها

- صرفه جویی در منابع
- پاسخگویی شفاف تر به نهادهای نظارتی
- جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی 

ضرورت ادغام منابع طبیعی و آبخیزداری

هنر زندگی کردن
و  کرده  زندگی  تر  راحت  اینکه  برای 
جهان نیز ما را به عنوان یک شخصیت پذیرا 
باشد باید بزرگ شده افکار و اخالق بچگانه 
ی خود را کنار بگذاریم. بزرگ شدن و رشد 

روحی یکی از هنرهای بارز در زندگی است که صبر و استقامت 
بسیاری می طلبد. باید به جایی برسیم که بتوانیم تغییرات و عبور 
زمان را پذیرفته و با آن همراه شویم و مشکل خاصی با آن نداشته 
امر طبیعی جلوه  برایمان یک  پیر شدن  به طوری که حتی  باشیم 
تا  بیاموزیم  باید بزرگ منش بودن را  با بزرگ شدن  دهد همراه 
البته  باشیم  داشته  نامالیمات  با  شدن  رو  روبه  در  بیشتری  تحمل 
پرورش دادن نسل آینده یکی از جدی ترین وظایف در این مرحله 
از زندگی می باشد که پرداختن به آن هم تلخ و هم شیرین است 
اما به هر حال از اصول جدی بزرگ شدن است. انسانی که بزرگ 
شده باشد از احساسات خود به درستی استفاده می کند نه به آن 
شدت می دهد و نه آن را برای همیشه کنار می گذارد بلکه حد 
اعتدال را رعایت می کند. نقدهای وارده را پذیرفته و با نقد شدن 
یک مساله آن را برای همیشه کنار نمی گذارد بلکه راه کنار آمدن 
با آن را جستجو می کند. قدردان بودن برایش دشوار نبوده و به 
راحتی از دیگران تشکر می کند به طور کلی خصوصیات انسان 

بالغ را در این موارد می توان بررسی کرد: 
1- انسان بالغ کسی است که برخوردهای کودکانه را کنار گذاشته 

انرژی خود را صرف برخوردهای لفظی و جزئی نمی کند.
2- ضمن به یاد داشتن اتفاقات تلخ و شیرین در گذشته با شرایط 

فعلی سازگار است.
یا  و  دانش خویش  و  علم  افزایش سطح  برای  فرصتی  هر  از   -3

همان تجربه کردن بهره می گیرد.
4- می تواند جنبه های مختلف شخصیت را در خود داشته و به 

اقتضای شرایط شوخ طبع، جدی و ... باشد.
با واقعیت ها زندگی کرده و آنها را چه خوب و چه بد می   -5

پذیرد زیرا واقعیت ها انکار ناپذیرند.
6- با خودش احساس راحتی کرده ضعف ها و قدرت های خود 

را می پذیرد.
7- عالوه بر روحیات جسم خود را نیز دوست دارد. 

به دوستان محدودش پر و  به روابط معنی دار اهمیت داده و   -8
بال می دهد.

9- به مسائل اجتماعی اطراف خویش اهمیت می دهد.
10- اوقاتی را نیز به خلوت خویش اختصاص می دهد. و تا آخر...

به قلم 
مهناز سعید 

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 87 پرونده کالسه 
9800176

زینلی  آقای محمدرضا  به  اعالم می گردد  بدین وسیله 
زینلی  ملی 291350466 و مرتضی  به کد  فرزند عباس  دالورپور 
زینلی  به کدملی 2992104795 و طاهره  فرزند عباس  پور  دالور 
زینلی  احمد  و   2990362584 کدملی  به  عباس  فرزند  دالورپور 
زینلی  عفت  و   2991432128 کدملی  به  عباس  فرزند  دالورپور 
زینلی  رفعت  و   9913319062 کدملی  به  عباس  فرزند  دالورپور 
مرحوم  ورثه   2991378778 کدملی  به  عباس  فرزند  دالورپور 
عباس زینلی دالورپور که ملک شماره 274 فرعی از 5209 اصلی 
واقع در بخش یک کرمان متعلق به مرحوم عباس زینلی دالورپور 
بازداشت گردیده  مهریه  بابت  ریال  قبال طلب 800/975/000  در 
به شما اخطار می شود  نامه اجرای مراتب  لذا طبق ماده 87 آئین 
بازداشت  مورد  به  نسبت  از طرف شما  انتقالی  نقل  هرگونه  ضمنا 

ممنوع است. 333م/الف

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه مرحله دوم )نوبت اول(
شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان 

بدین وســیله از کلیه نمایندگان محترم منتخب مجمع عمومی )نمایندگان یک درصد( شــرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان 
کرمان دعوت به عمل می آید تا به منظور شــرکت در مجمع عمومی عادی ســالیانه مرحله دوم )نوبت اول( که راس ساعت 9 صبح روز 
سه شنبه مورخ 1398/04/11 در سالن اجتماعات دانشگاه فرهنگیان واقع در کرمان چهارراه شهید رجایی- پردیس شهید باهنر برگزار 
می گردد حضور به هم رسانید. همچنین متقاضیان کاندیدا در سمت بازرسی )اصلی و علی البدل( می توانند حداکثر یک هفته پس از 
انتشار آگهی جهت ثبت نام شخصا با مدارک الزم به روابط عمومی شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان واقع در کرمان - خیابان سپه 

روبروی شهرداری مرکزی - نبش سپه یک مراجعه و یا با شماره تلفن 32261296-034 تماس حاصل نمایند.
دستور کار جلسه: 

1- ارائه گزارش هیأت مدیره و مدیرعامل  2- ارائه گزارش بازرسان در خصوص صورتهای مالی سال 1397
3- تعیین سیاست های شرکت در سال 1398 و تصویب بودجه پیشنهادی 1398

4- مجوز فروش و یا تهاتر زمین خیابان ابوحامد 5- تصویب ترازنامه مالی سال 1397   6- انتخاب بازرسین )اصلی و علی البدل(
هیأت مدیره شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان 

بدین وسیله به اطالع می رساند به موجب مدارک تسلیمی 
از سوی انجمن مذکور اسامی و سمت هر یک از اعضاء اصلی 
و علی البدل هیأت مدیره و بازرسان که از تاریخ 98/2/18 به 
مدت سه سال و بازرسان به مدت یک سال انتخاب شده اند به 

شرح ذیل می باشد.
1- محمود کریمی افشار - رئیس هیأت مدیره 
2- حکمت مددی ماهانی - نایب رییس و دبیر

3- علی گروه - خزانه دار 
4- حسن فرهمندـ  آرش محتشم - علی البدل هیأت مدیره 

5- روح اهلل گروهی - بازرس اصلی 
6- محمدمحسن سلطانزاده - بازرس علی البدل 

ضمنا مطابق ماده 22 اساسنامه، کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار 
با امضای مشترک رئیس هیات مدیره یا دبیر و خزانه دار ممهور 

به مهر انجمن معتبر خواهد بود.
رضا اسماعیلی - مدیرکل

آگهی انتخابات مسئوالن انجمن صنفی کارفرمایی 

نمایندگی های سایپا و سایپا یدک استان کرمان 

قلیان؛
نقطه شروع اعتیاد !

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!



چهار شنبه 11 خرداد ماه 26/1398 رمضان 1440/ 1 ژوئن 2019/سال بیست و چهارم شماره 3007 
فرهنگ و ادب

آگهی فراخوان  مناقصه عمومی  
 

شهرداری کرمان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی خرید شیر آالت ،لوله و اتصاالت آبرسانی پارک گردشگری پردیسان قائم  به  شرح ذیل 
برگزار  نماید:  1- نام طرح / پروژه:    توسعه تسهیالت و تاسیسات عمومی شهر کرمان  

2- موضوع مناقصه: خرید شیر آالت ،لوله و اتصاالت آبرسانی پارک گردشگری پردیسان قائم  
3- مدت انجام پروژه  : 15 روز  4- محل انجام پروژه: شهر کرمان

5- اعتبار پروژه: از محل اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای  بصورت اسناد خزانه اسالمی بند ب تبصره 5  با سر رسید 98/6/27  قابل پرداخت 
می باشد. 6- مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه:  1/670/000/000 ریال ) یک میلیاردو ششصدو هفتاد میلیون ریال (

7- نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار )کارفرما(: شهرداری کرمان به آدرس کرمان، خیابان سپه 
8- نحوه خرید اسناد مناقصه: کلیه متقاضیان واجد الشرایط میتوانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت )سایت www.setadiran.ir( در قبال 
پرداخت 1/000/000 ریال )یک میلیون ریال( نسبت به خرید اسناد بصورت الکترونیکی اقدام نماید. بدیهی است تمامی فرآیند برگزاری مناقصه از طریق 

سایت مذکور انجام خواهد شد.
9- نحوه برگزاری مناقصه : کلیه مراحل بارگذاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت 

نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. )تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 98/3/11 میباشد(
)www.setadiran.ir 1- محل تحویل اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت )سایت

2- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:  از ساعت 15/00مورخ 98/3/11 تا ساعت 19/00 مورخ 98/3/21
3- مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 19/00 مورخ 98/4/1      4- تاریخ بازگشایی اسناد: ساعت10 صبح مورخ 98/4/2
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فراخوان مناقصه عمومی
 یک مرحله ای 

دانشــگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )تنظیف، فضای سبز و 
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کلک مرغابی
ی  کوره  و  آتشدان  دارد:  مختلف  معانی  کلک،  واژه 
و  شهرها  نزدیکی  گذشته،  در  که  گرد  دوره  آهنگران 
روستاها چادر می زدند و برای مردم، ابزاری نظیر داس، 
 ... اّره، کلنگ، میخ و میخ طویله، چکش، تیشه، ماله و 
می ساختند. هم اکنون این حرفه به فراموشی سپرده شده 
است. نوعی قایق را نیز کلک می نامیدند. کلک تشکیل 
می شد از تعدادی خیک )مشک( پر از باد که به یکدیگر 
متصل می شدند و روی آنها با چوب یا نی پوشانده می 
و  ها  رودخانه  در  بار  انتقال  و  نقل  برای  کلک  از  شود. 
ی  پنبه  ی  غوزه  شود.  می  استفاده  آرام  های  آبراهه 
ناشکفته که در استان کرمان »کولک« نامیده می شود و 
در نقاط دیگر »کلک« گویند. شوم و نامبارک، گاومیش 

نرینه ی جوان، دردسر و نام محلی در نواحی دامغان.
کلک زدن: کلک زدن به معنی حقه بازی، حیله و نیرنگ 
و نقشه کشیدن برای رسیدن به هدف و منظوری خاص، 
نیز به کار می رود که پیچیده ترین و شگفت آمیزترین 
نوع آن »کلک مرغابی« است که توسط کشاورزان ساکن 
در مناطق ساحلی دریای خزر برای شکار مرغابی های 

مهاجر اجرا می شود.
از  خود  که  ـ  آملی  پرتوی  مهدی  آقای  ی  نوشته  به 
فرزانگان شمال ایران است ـ در مناطق ساحلی مازندران 
زیادی  های  مرداب  است،  نیزار  و  از جنگل  پوشیده  که 

وجود دارد که اغلب از فاضالب نهرها، چشمه ها و آب 
بندانها تشکیل شده اند. این مردابها بهترین محل برای 
تخمگذاری مرغابی هایی است که در فصل تخم گذاری 
و جوجه پروری دسته جمعی به این مناطق کوچ می کنند.

کشاورزان برای صید مرغابی به صورت مشترک جلوی 
از چوب و نی و برگ درختان به  این مرداب ها، سدی 
عرض چند کیلومتر می بندند تا سطح آب در مرداب باال 
برای سکونت  را  بی خبر  از همه جا  مرغابیهای  و  بیاید 
از کشاورزان در  آنگاه هر یک  و تخمگذاری جلب کند. 
پشت این سّد، حوضچه هایی احداث می کنند و اطراف 
آن را به وسیله ی ساقه های نی، شاخه و برگ درختان 

دیوار می کشند.
در زیر هر یک از این حوضچه ها، نقبی پیش بینی می 
شود که حوضچه را به نهر مجاور متصل می کند. این 
حوضچه تنها یک ورودی برای ورود مرغابی ها دارد که 
در سطح آن قرار دارد و روی آن با چند متر تور پوشیده 
و  بسته شده  تور  این  دو سر  به  بلندی  می شود. طناب 
کشاورزی  دست  به  متری  چند  ی  فاصله  در  سرطناب 
است که خود را استتار کرده که از دید مرغابی ها پنهان 

بماند.
از ماست که بر ماست!

است که صیاد 5  ترتیب  این  به  مرغابی  چگونگی صید 
شوند  می  نامیده  دام«  »مرغ  که  را  اردک  قطعه   10 تا 
تربیت می کند.  دادن مرغابی های وحشی  فریب  برای 
روز صید، صیاد به اتفاق مرغ های دام ـ که در گویش 
و  بین سد  ـ  نامیده می شوند  مازندرانی »دومی سیکا« 
حوضچه پنهان شده و سکوت مطلق را رعایت می کند.

ترتیب  و  نظم  با  و  به طور دسته جمعی  که  ها  مرغابی 
دیدرس  در  همینکه  کنند،  می  پرواز  آسمان  در  خاصی 
صیاد قرار گرفتند، او یکی از مرغ های دام را به سوی 
آنها رها می کند. این مرغ دام که روزهای زیادی صرف 

بنابراین در  با وظیفه ی خود آشناست.  تربیت آن شده، 
جلوی دسته مرغابی ها قرار می گیرد و مگ مگ کنان 
توجه مرغابی ها را جلب کرده، آنها را به دنبال خود می 

کشاند.
صیاد پس از چند دقیقه، مرغ دام دیگری به سوی مرغابی 
های نگون بخت به پرواز در آورد تا به کمک مرغ اول 
برود و اعتماد مرغابی ها را جلب کند. صیاد ممکن است 
چند دسته مرغابی در آسمان مشاهده کند و لذا چند مرغ 
دام به پرواز در می آورد تا مرغابی های بیشتری در تور 
خود گرفتار سازد و گاه می شود که صیاد 20 مرغ دام را 
به سوی مرغابی هایی که در آسمان به دنبال محلی دنج 

برای تخمگذاری پرواز می کنند، رها سازد.
نقب فرار: 

یکی  مرداب،  فراز  بر  پرواز  چندبار  از  پس  دام  مرغهای 
یکی به سوی حوضچه سرازیر می شوند و مرغابی ها به 
پیروی از آنها وارد حوضچه می شوند. هنگامی که تمام 
مرغابی های وحشی وارد حوضچه شدند، صیاد سرش را 
از مخفی گاه بیرون آورده به مرغ های دام نگاهی خاص 
می کند. این نگاه که برای مرغ های دام آشناست، نشانه 
دیگری  از  یکی پس  دام  مرغ های  لذا  و  است  فرار  ی 
نهر  به  را  خودشان  نقب  طریق  از  و  آب  زیر  روند  می 
مجاور حوضچه می رسانند و آنجا سرشان را از آب بیرون 
می آورند ولی مرغابی ها که راه نقب را بلد نیستند در 
حوضچه گرفتار می شوند. صیاد از راه می رسد، مرغابی 
ها را یکی یکی از زیر تور می گیرد و دوبال آنها را طوری 
داخل یکدیگر قرار می دهد که نتوانند پرواز کنند. سپس 
سرشان را می برد و پس از شستشو در شهرهای مازندران 

و تهران به فروش می رساند.
حوضچه کلک: 

حوضچه ی کلک با دیواره های چوبی و سقف توری در 
لذا کلک،  و  نامیده می شود  مازندرانی »کلک«  گویش 

اینها  ی  همه  ساختن  کلک  کردن،  کلک  زدن،  کلک 
از همین کلک مرغابی گرفته شده است، معنی و مفهوم 
دام و حیله و نقشه برای خنثی کردن فعالیت طرف مقابل 

را دارد.
در پایان این مقال، ذکر این نکته ضروری است که ایجاد 
نقب در زیر حوضچه، راهی برای جلوگیری از کشته شدن 
تصادفی مرغ های دام است که برای ترتیب هر یک از 
برای  آنها ساعت ها وقت صرف شده است و بی شک 
مرغ  و  نبود  نقب  این  چنانچه  زیرا  هستند  قیمتی  صیاد 
های دام در بین مرغابی های وحشی توی حوضچه باقی 
آنجا که شبیه مرغابی ها هستند، ممکن  از  ماندند،  می 
صورت  آن  در  که  ببرد  سر  اشتباهی  را  آنها  صیاد  بود، 

بخشی از سرمایه خودش را از دست می داد.
ولی خودمانیم، بشر عجیب موجودی است! برای کسب 
منفعت حتی مرغابی هایی که برای تخمگذاری و جوجه 
پروری در پی مکانی امن و راحت در آسمان پرواز می 
همنوع  توسط  آفرینند،  می  چشمنواز  ای  منظره  و  کنند 
خودشان به دام می اندازد، سر می برد و به فروش می 

رساند.
البته در روزگار ما بشر به مرحله ای سقوط کرده است که 
بازار خرید و فروش کودکان آواره را راه انداخته و با پولی 
که از قاچاق انسان به دست می آورد، قصر می سازد و 
دیگری با احتکار موادغذایی و گرسنگی دادن به کودکان 
مظلوم کاخ می سازد و در هواپیمای شخصی پرواز می 

کند. روزگار غریبی است نازنین!
پی نوشت: 

این زبانزد ـ بدون اینکه معنا و مفهوم آن معلوم باشد ـ 
وارد گویش تهران و کرمان هم شده و بیشتر کرمانی ها، 
کلک های پیچیده و تو در تو را »کلک مرغابی« گویند. 
از  خالی  کرمانی  زبانزدهای  جمع  در  آن  شرح  بنابراین 

لطف نخواهد بود.

ضرب المثل های کرمانی 
به قلم 

یحیی فتح نجات

روزنومه کاهی 
پفک نمکی 
غذا نیست 

میان وعده ایست 
نه چندان مناسب 
روزنامه اینترنتی 

رسالت رسانه ای ندارد 
هر چند باب طبع ساده انگاران سطح نگر باشد 

بوی عطر روزنومه کاهی 
از کنار دکه ی روزنومه فروش 

اگر نه چندان 
بوی زندگی بخش رانش را 
به مشام خشکم می آورد 

سرمست می شوم 
از خود بی خود!

یاد دفترچه های کاهی پیش نویس مدرسه 
رج زدن 

کلمات سخت 
به میزبانی حافظه ام 

در تمامی عمر 
با حرمت بوسه به دست خط معلم مهربان پیرمان که می نوشت 

»خواناتر«
یا دیگری هر چند سخت 

تا واپسین دقایق زندگی با تو بود 
خاطره ات بعد از میزبانی دانش 

ورقه های کاغذهای سفید و کاهی را 
به میهمانی ثبت جاودانگان می برد 

خواندن روزنومه کاهی 
در سر میز صبحانه، نهار و شام 

چه لذتی داشت 
که فقط عشق روزنومه خون حرفه ای بود 

وقتی که از گرفتاریهای روزانه خالص می شدی 
می توانستی

سطر سطر مطالب »بعدا سرفرصت« را 
دوبار بخوانی 

و در البالی روزنومه کاهی پنهان شوی 
کسب دانش 
سهل نیست 

که به تصویری شکل بگیرد و محو شود 
سپرده ام 

دوست دارم 
که مرا با یادبود روزنومه کاهی هایم 

در گور بگذارند 
با عشق همیشگی زندگیم!
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دیگری 
از پشت پنجره چوبین اتاق باالخانه مان

چشم به خاک 
ایستاده بودم 

که از کمر تای کوچه 
با ناز و غمزه 

خرامان 
خرامان 

دیده ام را 
پانهاد 

دخترک همسایه!
بی چاره دل!

بی نوا دل 
دیوانه دل 

که از قاب کهنه دریچه 
به کوچه پرید 
به پایش اوفتاد

دریغ!
نیم نگاهی هم ندید 

گوئی 
قفل دلش 

در گرو عشق دیگری بود!

ستارالعیوب
نگارا بین دگر سوزو گدازم

دمادم با تو در رازو نیازم

اگر روی دالرایت نبینم

چگونه با غم دوران بسازم

مناجات میکنم هرروزو هرشب

سفارش میکنم وقت نمازم

خداوندا تو آگاهی ز حالم

گره بگشا خدای چاره سازم

بیا رحمی به حال بی نوا کن

کسی آگه نمی باشد ز رازم

خداوندا تو ستارالعیوبی 

گناهانم ببخش کن سرفرازم

همین االن مرادم را برآور

به فرداها نیندازی نیازم

درجنت تو برآذین بگشای

در آن روزی که من بی سورو سازم

سرویس فرهنگ و ادب کرمان امروز

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تهمت و بد گویی آلودند.
 عقاید و اندیشه ها

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

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

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

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

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

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

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

ابوسعید ابی الخیر هم رفته است.
سبک ادبی آثار خواجه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- رساله محبت نامه
- رساله چهل دو فصل

- رساله سئوال دل و جان
 - و من کالمه

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

- رساله پرده حجاب و حقیقت ایمان
- کنزالسالکین

 - قلندر نامه
- الهی نامه

- طبقات الصویفه
- انوار التحقیق
- علل مقامات

- مختصر آداب الصوفیه
- مناقب االمام احمد حنبل

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

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

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

۸29 هجری قمری در کابل آباد نمود.

نگاهی به زندگی و آثارخواجه عبداهلل انصاری
به قلم 
سامان  
ساردویی

به قلم 
سیدرضا 
مجدزاده 

به قلم 
محمد آذین

انگار که عشق برایم 
انگشتی اضافه باشد 

باید قطع کنم 
آنچه را 

که به من حس حقارت می دهد 

به قلم 
سیدرضا 
مجدزاده 
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و  هستند  امنیت  و  نظم  حریم  شهدای  انتظامی،  نیروی  شهدای 
این امنیتی که مشاهده می شود ثمره ایثار و فداکاری همه جوانانی 
است که در داخل کشور و یا فراتراز مرزها در حال دفاع از کیان 
نظام و انقالب هستند. به مناسبت برگزاری یادواره شهدای پلیس 
کرمان که 22 خرداد ماه جاری برگزار می شود در ادامه به معرفی 

برخی از شهدای این خطه می پردازیم.
شهيد فردين سنجري 

به  دیده  جیرفت  شهر  در  مذهبي  اي  خانواده  در   1367 سال  در 
جهان گشود و پس از طي نمودن تحصیالت ابتدایي و متوسطه و 

اخذ دیپلم در سال 1389 به استخدام ناجا درآمد و پس از گذراندن 
و  منتقل  جیرفت  شهرستان  انتظامي  فرماندهي  به  آموزشي  دوره 
در   1397/03/18 تاریخ  در  که  گردید  وظبفه  انجام  به  مشغول 

درگیري با قاچاقچیان مواد مخدر به شهادت رسید. 
شهيد عباس شاهدادی

شهید گرانقدر یاد شده باال، در سیزدهم آبان ماه 1361 در شهرستان 
کرمان چشم به جهان گشود پدرش حسن و مادرش گلي نام داشت 
تا پایان مقطع متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت با نیروي انتظامي 
اینكه در هفتم دي ماه 1380 در گردان 101  همكاري مي کرد تا 

گروهان شهید رباعي جوشان گلبافت در اثر اصابت گلوله سهوي به 
شهادت  به  کرمان  باهنر  شهید  بیمارستان  در  و  شد  مجروح  گردن 

رسید مزار وي جنب گلزار شهداء شهر کرمان مي باشد. 
شهيد عباس فالح پور نسب

شهید در سال 1347 در روستاي محي آباد کرمان به دنیا آمد در 16 
ماهگي پدرش فوت  و مادرش ازدواج مجدد نمود که سرپرستي وي 
در سال66به  وي  گرفت  برعهده  پور  فالح  نام حسین  به  عمویش  را 
منطقه  در  اشرار مسلح  با  درگیري  در  و  آمد  در  راه  پلیس  استخدام 
اثر اصابت  بر  بلوچستان  ایرانشهر استان سیستان و  بزمان شهرستان 

تیر مستقیم به  همراه یكي از همرزمانش به نام ناصر امید به درجه 
رفیع شهادت نائل آمد. مزار شهید در گلزار شهداي اشكذر یزد است.

شهيد منوچهر رستمی
بیست و نهم اردیبهشت ماه 1342 در شهرستان تبریز متولد شد. 
پایان  تا  داشت.  نام  معصومه  مادرش  و  بود  ارتشي  احمد،  پدرش 
و  بیست  بود.  پاسدار  و دیپلم گرفت.  مقطع متوسطه درس خواند 
با  اثر درگیري  نهم اردیبهشت 1363 در سیستان و بلوچستان بر 
اشرار به شهادت رسید. پیكر وي سرانجام پس از کشف سال 1364 

در شهرستان کرمان به خاك سپرده شد.

یادی از شهدای نیروی انتظامی

سرویس فرهنگ و هنر کرمان امروز

 
آواز افشاری یکی از آوازهای موسیقی ایرانی است و از متعلقات 
دستگاه شور دانسته می شود. آواز افشاری بر محوریت دستگاه 
شور است اما نت ایست آن درجه دوم شور است و نت شاهد 
آن درجه چهارم شور است. درجه پنجم شور نت متغیر است 
و درجات ششم و هفتم در درآمد افشاری نقشی ندارند اما در 
برخی گوشه های آن حائز اهمیت می شوند. آواز افشاری آوازی 
نسبتًا مستقل از دستگاه شور است. افشاری آوازیست محزون 

و غم انگیز و دارای حالتی بسیار خوش و دلپسند میباشد.
 گام افشاری به سه گاه نزدیکتر از شور است. در افشاری درجه 
و  ایست  آن نت  و درجه دوم  چهارم دستگاه شور نت شاهد 
درجه پنجم نت متغیر محسوب می گردد. افشاری را مملو از 

شکایات و غم و اندوه دانسته اند.

آواز افشاری در قدیم :
آذربایجان(  ترک  قوم های  )از  افشار  ایل  نام  از  افشاری  نام 

گرفته شده است.
افشاری  آواز  میرزاعبداهلل  ردیف  مثل  قدیمی تر  ردیف های  در 
اهمیت کمتری داشته است و در اجرا زمانی کمتر از پنج دقیقه 
به آن اختصاص می دادند. ولی رفته رفته در ردیف های جدید تر 
بیشتر مورد توجه قرار گرفت، به گونه ای که زمان اجرای آن 

به ۳۰ دقیقه هم رسید. 
 آواز افشاری، برخالف برخی دیگر از متعلقات دستگاه شور، 
به خودش  ُمد و فرود مخصوص  نسبتًا مستقل است چنانکه 
را دارد )و به محور اصلی شور فرود نمی کند(. با این حال، به 
به  افشاری  پایانی  آنجا که گوشه های  از  عقیده هرمز فرهت 
محور اصلی دستگاه شور پرده گردانی می کنند، افشاری غالبًا 
جزو متعلقات دستگاه شور طبقه بندی می شود )و نه به عنوان 

یک دستگاه جداگانه(.
 نت خاتمه در افشاری، درجه زیرپایه )یکی قبل از نت پایه( 
شور است اما به ندرت استفاده می شود. نت پایه شور نیز به 

طور کلی در آن فاقد اهمیت است و می تواند کاًل اجرا نشود.
درجه دوم شور نت ایست افشاری است و تقریبًا تمام جمله های 

موسیقی به این نت ختم می شوند؛ تأکید روی این درجه در 
ملودی های افشاری متداول است.

نت  درجه چهارم شور  اما  دارد  گذرا  نقشی  درجه سوم شور   
این  است.  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  و  است  افشاری  شاهد 
گرفته  کار  به  نیز  افشاری  آغاز  نت  عنوان  به  گاهی  درجه 
در  و  است  متغیر  نت  افشاری  در  شور  پنجم  درجه  می شود. 
مسیر باالرونده گاه یک ربع پرده زیرتر می شود. درجات ششم 
و هفتم شور در درآمد افشاری کمتر مورد توجه هستند اما در 
برخی گوشه های افشاری این درجات حائز اهمیت می شوند و 

زمانی بیشتری صرف آن ها می شود.
 معرفی گوشه های آواز افشاری

درآمد های متعدد در افشاری: در ردیف های مختلف برای این 
آواز درآمد های مختلفی اجرا می شود. به عنوان مثال در ردیف 
علی اکبر شهنازی هشت درآمد برای آواز افشاری آمده است. 
درآمد های افشاری گاه تا درجه های هفتم، هشتم و حتی نهم 
هم می روند و بر درجات باالی گام تاکید می کنند و نهایتا به 

نت شاهد و نت ایست افشاری بازمی گردند.
 بیات راجه: مهم ترین گوشه ی افشاری است که آن را بیات 
هم  اصفهان  بیات  و  نوا  دستگاه  در  می نویسند.  هم  راجع 

گوشه ای با این نام اجرا می شود.
 مثنوی پیچ یا مثنوی: نت شاهد این گوشه درجه  چهار، نت 
شروع درجه ی هفت )بم( و نت ایست آن درجه ی دوم است. 

در این گوشه بیشتر اشعار مولوی مورد استفاده قرار می گیرد.
پنجم  درجه   گوشه  این  متغیر  نت  و  شروع  نت  دران:  جامه   

است.
 نهیب: گوشه ی نهیب )و دو گوشه مرتبط دیگر شامل عراق و 
آشور( دارای ُمد متفاوتی هستند و در دستگاه های نوا، ماهور و 
راست پنج گاه هر سه این ها اجرا می شوند، اما در افشاری فقط 
گوشه نهیب اجرا می شود. در این گوشه درجه هشتم شور نت 

شاهد است و درجه پنجم شور نت ایست.
 قرایی: نت شروع و نت شاهد این گوشه درجه  هفتم و نت 

ایست آن درجه  پنجم است.
گوشه  این  در  هم  عراق  گوشه   از  فخرالدینی  فرهاد  عراق:   
نام برده است و آن را به عنوان اوج افشاری معرفی می کند. 
فرهاد فخرالدینی معتقد است که با گوشه  عراق می توان پرده 
گوشه  اجرای  با  شد.  وارد  ماهور  دستگاه  به  و  کرد  گردانی 
عراق، گسترده صوتی آواز افشاری به یک فاصله دهم کوچک 

می رسد و شامل سیزده درجه می شود.

 شاه ختایی: نت شروع گوشه  شاه ختایی درجه ی هفتم از 
دوم  درجه   ایست  نت  و  درجه  سه  آن  نت شاهد  بم،  قسمت 

است.
ُرهاب

مسیحی
کرشمه

بسته نگار
نهیب
حصار

تخت طاقدیس و صدری
 نمونه های معروف آواز افشاری : 

»این دهان بستی دهانی باز شد« آوازی است در مایه افشاری 
)گوشه مثنوی( که توسط محمدرضا شجریان برای ماه رمضان 

اجرا شده است.
عارف  که  است  افشاری  آواز  در  تصنیفی  نیز  رها«  کفم  »از 
قزوینی ساخته و خوانندگانی چون محمدرضا شجریان و سیما 

بینا آن را خوانده اند.
همراهی  با  شجریان  محمدرضا  از  جان  آرام  آلبوم  همچنین 

گروه آوا، کاًل در آواز افشاری است.

آشنایی با آواز افشاری

سرویس اجتماعی کرمان امروز

  
او  هویت  مجموعه  از  مهمی  بخش  انسانی  هر  شغلی  هویت 
را تشكیل می دهد. شاغل بودن به ویژه برخورداری از شغلی 
که در خدمت ارزش های اجتماعی، برآورده ساختن نیاز های 
اقتصادی و... باشد، بی شک موجب انسجام، افزایش عزت نفس 
برای  افراد خواهد شد. آسیب هایی که  در  امنیت  احساس  و 
جامعه بیكار به خصوص در حیطه جوان وجود دارد، نه تنها 

خطرناك است، بلكه باید پیشگیری شوند. 
نگران کننده  طور  به  را  منفی  اثرات  بیكاری  پدیده  بی شک 
افزایش خواهد داد و تكرار شدن بیكاری در مدت طوالنی چه 
در زندگی روزمره فرد و چه در جامعه باعث تخریب او خواهد 
شد. از جمله علل بیكاری، فقدان مهارت های شغلی و وجود 

فعالیت های گوناگون و شغل های کاذب است.

ابداع و اختراع موجب بهبود مهارت های  بی تردید خالقیت، 
حرفه ای فرد می شود، البته گاهی اوقات به علت پدیده بیكاری، 
اعتماد به نفس شخص بیكار شكننده و آسیب پذیر می شود. 
و  توانایی  شغلی،  مهارت های  شدن  کم  بر  عالوه  نتیجه  در 
استعداد های فطری و ذاتی فرد در کار کردن از بین می رود، 
راحتی  به  حمایت  اندکی  با  که  مهارت هایی  و  استعداد ها 

می تواند شكوفا شود. 
افرادی  می برند،  سر  به  مدت  طوالنی  بیكاری  در  که  افرادی 
هستند حساس )با این عنوان که سخن هر شخصی را به خود 
ربط می دهند(. پدیده بیكاری، مرگ و میر و عدم تندرستی و 
سالمت جسمانی، سرکوب روحی و تخریب انگیز ه های قوی 
و اقدام به خودکشی را به همراه دارد و گرایش به افسردگی 

و عقده و خودکوچک بینی در این افراد بیشتر دیده می شود.
بیكاری نه تنها تعهدات بین افراد در خانواده را بلكه روابط بین 
اجتماع را نیز کم و فرد را دچار از هم گسیختگی می کند. یأس 

زمان  مرور  به  و  پرورش می یابد  بیكاری  بستر  در  ناامیدی  و 
روحیه شخص بیكار را تخریب می کند. دوره های بلند مدت و 
طاقت فرسای بیكاری فرد را بیش از گذشته ناامید می کند. این 
در حالی است که پس از این پروسه آسیب زا فرد دیگر انگیزه ای 

برای کار کردن و اشتغال یابی و اشتغال زایی نخواهد داشت. 
و  مسائل  و  ایجاد  خانواده  برای  را  فراوانی  مشكالت  بیكاری 
مشكالت قبلی را چندین برابر می کند. در حالی که فرزندان 
انتظار دارند خانواده ها امكانات الزم را برای آن ها تأمین کنند، 

اما به دلیل بیكاری پدر خانواده این شرایط مهیا نمی شود و 
در پی این امر، زمینه درگیری خانوادگی فراهم می شود.

از این رو این پدیده بیكاری و فقر حاصل از آن بنای خانواده 
را که سنگ بنای اجتماع محسوب می شود، تهدید کرده و به 
به عنوان مساله ای  بیكاری  سمت فروپاشی می کشاند. فقر و 
و  نیست  شده  پذیرفته  جامعه  در  که  است  شده  مطرح 
آسیب های اجتماعی دیگر همچون اعتیاد، سرقت، طالق، فقر، 

فحشا و... را افزایش می دهد. 
بیكاری همچنین مهم ترین عامل طالق و طالق های عاطفی 
نیز هست. با وجود کار و شغل است که عاطفه و محبت بین 
زوجین جریان دارد. نداشتن شغلی مناسب، فقر، درگیری های 
روابط  شدن  مخدوش  جسمی،  درگیری های  گاهی  و  لفظی 
عاطفی و کمرنگ شدن احترام و حرمت بین زوجین را در پی 
داشته و در نهایت نیز به طالق عاطفی ختم خواهد شد. در یک 
کالم بیكاری از جمله علل بروز بحران عاطفی در خانواده است.

بیکاری پدر و بحران عاطفی در خانواده



۲۵هزار ایرانی در 

انتظار پیوند عضو هستند
معاون کل وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر ۲۵ هزار نفر ایرانی 
استخوان  مغز  و  کبد  کلیه،  از جمله  پیوند عضو  و  اهدا  انتظار  در 

هستند.
امام  بیمارستان  کلیه  پیوند  بخش  افتتاح  مراسم  در  حریرچی  ایرج 
خمینی )ره( در اردبیل اظهار کرد: از این تعداد 8600 نفر در انتظار 

پیوند کلیه هستند.
در وضعیت  افزود:  در کشور  دیالیز  به هزینه هنگفت  اشاره  با  وی 
فعلی 3۲ هزار بیمار دیالیزی در کشور داریم که متاسفانه فشار خون 
از  باال و دیابت دو عامل اصلی مشکالت کلیوی و دیالیز است و 
سویی سبکهای زندگی و تغذیه ناسالم نیز موجب افزایش بیماران 

دیالیزی شده است.
هنگفت  هزینه  مقابل  در  کرد:  تصریح  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
دیالیز پیشنهاد ما پیوند کلیه است که این مهم باید با فرهنگسازی 
اهدای عضو بیماران مرگ مغزی در سطح جامعه پیاده شود و بتوان 

به واسطه آن هزینه های کمرشکن را کاهش داد.

اعالم میزان زکات فطره و کفاره 

روزه ماه  رمضان
از سوی دفتر آیت اهلل مکارم شیرازی میزان زکات فطره مشخص و 

به تمامی دفاتر ایشان در سراسر کشور اعالم شد.
بر اساس اعالم آیت اهلل مکارم شیرازی، زکات فطره امسال بر مبنای 
قوت غالب گندم مبلغ ۹ هزار تومان )۹000 تومان( و بر مبنای قوت 
برنج  و  تومان(   ۲۴000( تومان  هزار   ۲۴ مبلغ  خارجی،  برنج  غالب 
داخلی، مبلغ 60 هزار تومان )60000 تومان( اعالم شده است. مردم 

در انتخاب هر یک از آن ها مخیر هستند.
کفاره روزه غیر عمد مبلغ 3 هزار تومان )3000 تومان( است که باید 
به صورت نان تهیه و پرداخت شود، همچنین کفاره روزه عمد مبلغ 

۱80 هزار تومان )۱80000 تومان( است.
الزم به ذکر است که بر اساس مساله ۱6۹۲ رساله توضیح المسائل 
آیة اهلل العظمی مکارم شیرازی، زکات فطره بر تمام کسانی که قبل 
از غروب شب عید فطر بالغ و عاقل و غنی باشند واجب است، یعنی 
باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند، هر نفر به اندازه 
یک صاع )تقریبًا سه کیلو( ازآنچه غذای نوع مردم آن محل است، 
اعم از گندم و جو یا خرما یا برنج یا ذرّت و مانند این ها به مستحق 

بدهد و اگر پول یکی از این ها را بدهد کافی است.

شایع ترین سرطان در ایران

این که  بیان  با  گوارش  سالمت  هفته  علمی  دبیر  پورشمس  اکرم 
شایع ترین سرطان در کل کشور سرطان معده است، گفت: در آقایان 
سرطان  پستان،  سرطان  از  پس  خانم ها  در  و  شایع  سرطان  اولین 

معده در رتبه دوم قرار می گیرد.
پورشمس ادامه داد: امروزه در سراسر دنیا سرطان ها در حال کنترل 
هستند، اما از آنجایی که سرطان های دستگاه گوارش در ابتدا عالئم 
خاصی ندارند، ممکن است زمان تشخیص بیماری به تعویق بیفتد 
که با پیشرفت هرچه بیشتر بیماری، هزینه درمان افزایش و شانس 

بهبود کاهش می یابد.
وی در ادامه با اشاره به روند رو به پیری جمعیت کشور گفت: با توجه 
به افزایش سن افراد در جامعه، شانس ابتالء به سرطان پانکراس و 
سرطان روده بزرگ افزایش می یابد؛ چراکه ابتالء به این سرطان ها با 

افزایش سن ارتباط دارد.
گوارشی  سرطان های  درصد   ۵0 تا   30 حدود  داد:  ادامه  پورشمس 
وابسته به نوع تغذیه افراد است. عالوه بر رعایت اصول تغذیه ای و 
استفاده از غذاهای سالم و پرهیز از خوردن غذاهای شور که عالوه بر 
فشارخون تهدیدی جدی برای ابتالء به سرطان های گوارشی است، 
سرطان  به  ابتالء  از  جلوگیری  بویژه  بر سالمت  نیز  غذا  طبخ  نوع 
معده موثر است. استفاده بیشتر از سبزیجات در غذاها به شرط آنکه 
زمان پخت شان کم باشد و نیز استفاده از میوه ها شانس ابتالء به 

سرطان های گوارشی را کاهش می دهد.
این فوق تخصص بیماری های گوارشی و کبد گفت: استفاده زیاد 
از گوشت قرمز به ویژه به شکل سرخ شده و کبابی شانس ابتالء 
بر کاهش مصرف  افزایش می دهد. همچنین عالوه  را  به سرطان 
زیادی  رنگ گوشت  تا  دقت شود  هنگام طبخ  است  بهتر  گوشت، 

تیره نشود.
پورشمس چاقی، عدم تحرک، مصرف مواد افیونی و دخانیات، عدم 
رعایت بهداشت دهان و دندان، مصرف غذاهای داغ و عادات غذایی 
غلط را از جمله دالیل ابتالء به سرطان های گوارشی دانست و افزود: 
دستگاه گوارش شامل دهان، مری، روده باریک، روده بزرگ، پانکراس 
و لوزالمعده است که عوامل یاد شده می تواند بر ابتالء به سرطان 

ارگان های گفته شده اثرگذار باشد.
وی با بیان این که یکی از عوامل خطر شناخته شده در کشورهای 
آمار  این  البته  گفت:  است،  الکل  و  سیگار  باالی  مصرف  غربی، 
دچار  شده  یاد  دالیل  به  بیشتر  ما  مردم  و  است  متفاوت  ایران  در 

سرطان های دستگاه گوارش می شوند.

خبر زمان اجباری شدن کارت سوخت اعالم شد

ک از زبان قاتل  دلیل قتل عام خانوادگی ارا

قتل دختر جوان برای پشیمانی از ازدواج

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در اطالعیه ای 
از ۲۰ مردادماه  به خودروها  بنزین  اعالم کرد که عرضه 
امسال فقط با ارائه کارت هوشمند سوخت انجام می شود.

در اطالعیه شماره ۴ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران آمده است: در اجرای سیاست های دولت و مجلس 
شورای اسالمی، عرضه بنزین در جایگاه های عرضه سوخت 
ارائه  با  فقط  امسال  مردادماه  تاریخ ۲۰  از  سراسر کشور 

کارت هوشمند سوخت، امکان پذیر خواهد بود.
خودروها  صاحبان  از  دسته  آن  اطالعیه،  این  اساس  بر 
که کارت هوشمند سوخت خود را گم کرده و بر اساس 
نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  پیشین  فراخوان 
ایران، اطالعات خود را در سامانه دولت همراه درج و با 
طی کردن فرآیند الزم، شماره حساب کارت اعتباری خود 

را ثبت کرده اند، نیازی به ثبت نام دوباره ندارند و کارت 
هوشمند سوخت آن ها بر اساس ثبت نام پیشین، صادر و از 
سوی شرکت ملی پست ایران به آن ها تحویل داده خواهد 

شد.
این دسته از هموطنان هزینه صدور کارت سوخت المثنی 
مأموران  به  کارت،  دریافت  هنگام  تعرفه مصوب ،  برابر  را 

شرکت ملی پست ایران پرداخت خواهند کرد.
هوشمند  کارت  که  هموطنان  از  عده ای  اگر  همچنین 
سوخت خود را گم کرده اند و در فراخوان پیشین از طریق 
سامانه دولت همراه ثبت نام نکرده اند، می توانند با مراجعه 
به دفاتر پلیس +۱۰ و یا سامانه دولت همراه )به ترتیبی که 
متعاقباً اعالم می شود(، برای صدور کارت هوشمند سوخت 

المثنی اقدام کنند.

»هرکسی به من خیانت کند را می کشم« این حرفی 
به  دستگیری  از  پس  اراک  در  نفر   ٦ قاتل  که  است 

کارآگاهان گفته است. 
او مردی ۲٦ ساله است که یکسال پیش به دلیل شرکت 
در یک نزاع دسته جمعی منجر به قتل به زندان افتاد 
اما ۱۲ دی امسال با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد 
شد. مرخصی او بیشتر از ۱۰ روز روی آرامش به خود 
ندید و متهم، صبح ۲۲ دی، ابتدا به خانه یکی از ماموران 
پلیس حمله کرد و او و سه عضو خانواده اش را با رگبار 

کالشینکف به قتل رساند.
 سپس به خانه اولیای دم پرونده نزاع منجر به قتل رفت 
و پدر و مادر مقتول را نیز به رگبار بست تا انتقام جویی 
او، ٦ کشته و ٣ مجروح برجای بگذارد. متهم که پس 
از ارتکاب قتل ها متواری شده بود، برای فرار به تهران 
نیاز به پول داشت. به همین دلیل با فردی در یکی از 
خیابان های اراک قرار مالقات گذاشت اما درست لحظه 
گرفتن پول، از سوی ماموران غافلگیر و دستگیر شد. او 

در بازجویی ها انگیزه ارتکاب قتل خانواده مامور نیروی 
انتظامی را »شنیدن پاسخ منفی از دختر مورد عالقه اش 
در این خانواده« و علت قتل اولیای دم پرونده نزاع را 
نیز »برداشتن روسری از سر مادرش توسط آنها« اعالم 

کرده است.
ماموران پلیس برادر متهم را نیز دستگیر کرده و در حال 
بازپرس ویژه قتل  او در قتل ها هستند.  بررسی نقش 
دادسرای اراک با انتشار فیلمی، درباره جزییات نزاع سال 
اش  برادرزاده  و  متهم  پارسال،  گذشته گفت:»۱۰ دی 
در نزاعی شرکت کردند که در آن مردی که از دوستان 
نزدیک خود متهم است با دو ضربه به قتل رسید. هر دو 
متهم از سوی پلیس دستگیر و چند ماه در بازداشت 
ضربه  قانونی،  پزشکی  اینکه  تا  شدند  نگهداری  موقت 
وارده به شکم که توسط برادرزاده متهم زده شده بود 

را علت مرگ اعالم کرد.
 به این ترتیب، متهم در دادگاه به جرم ایراد ضرب و 
جرح عمدی به یکسال حبس محکوم و برادرزاده اش 

که آن زمان زیر ۱٨ سال سن داشت، به جرم قتل عمد 
به دادگاه کیفری ویژه اطفال فرستاده شد.«او در توضیح 
چگونگی آزادی متهم با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی 
که در ابتدای وقوع حادثه محل بحث واقع شده بود، نیز 
گفت:» در جرایمی که مجازات آنها سلب حیات نیست، 
نگه  بازداشت  در  را  متهم  یکسال،  توان  می  حداکثر 
داشت اما این زمان برای جرایمی مثل قتل که مجازات 
قصاص نفس را در پی دارد، دو سال است. با این توضیح، 
متهم از دی پارسال تا زمان گذاشتن قرار وثیقه )۱۲ دی 
امسال( یک سال در بازداشت بوده و آزادی اش از زندان 

منع قانونی نداشته است.«
 این مقام قضایی در ادامه درباره جدیدترین اعترافات 
متهم در بازجویی ها گفت:»متهم درباره قتل هر یک 
است.  کرده  بیان  متفاوتی  های  انگیزه  خانواده،  دو  از 
گفته  پارسال  نزاع  مقتول  مادر  و  پدر  قتل  درباره  او 
است:»زمانی که در زندان بودم، شنیدم که اولیای دم 
اقدامات غیراخالقی در قبال خانواده ام انجام داده اند، 

همان  اند.  برداشته  سرش  از  را  مادرم  روسری  مثال 
موقع تصمیم گرفتم که وقتی از زندان آزاد شدم، آنها 

را به قتل برسانم.
 او درباره قتل مامور نیروی انتظامی و سه عضو خانواده 
از اعضای  او هم گفته است:»من قبال خواستگار یکی 
خانواده مامور پلیس بودم اما به جرم ضرب و جرح به 
درباره  دوباره حرف هایی  آزادی  از  افتادم. پس  زندان 
نقشه  برای همین  نرسیدیم  توافق  به  اما  زدیم  ازدواج 
قتل آنها را نیز کشیدم. روز حادثه به خانه مامور رفتم و 

او و دختر مورد عالقه و مادرش را کشتم.
کشم.«  می  را  کند  خیانت  من  به  که  هرکسی  من   
پایان  اراک در  بازپرس ویژه قتل شعبه یک دادسرای 
با اشاره به رسیدگی خارج از نوبت به پرونده متهم در 
درخواست  مقتوالن  خانواده  از  استان  قضایی  دستگاه 
خویشتنداری کرد و گفت:»متهم تا قبل از ارتکاب قتل 
ها، با هیچ کسی درباره نقشه اش حرفی نزده و انگیزه 

اش را جایی بروز نداده بود.«

پسر جوان که نامزدش را به دلیل منصرف شدن از 
ازدواج خفه و جسدش را در باغی دفن کرده بود در 

شعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز محاکمه شد.
به گزارش »تابناک« به نقل از روزنامه ایران، بیستم 
با  ساله-   ٣٣  - مریم  خانواده  که  بود  پارسال  تیر 
مراجعه به اداره پلیس آگاهی فردیس از ناپدید شدن 
دخترشان خبر دادند. این در حالی بود که با شروع 
تحقیقات مشخص شد مریم در جریان درگیری ها و 
اغتشاشات سیاسی دی سال ۹٦ دستگیر اما با قرار 
وثیقه آزاد شده بود. همین موضوع باعث شد تا در 
فضای مجازی برخی شایعات مبنی بر سیاسی بودن 
منتشر  جوان  دختر  این  مرموز  شدن  ناپدید  علت 

شود.
در حالی که چند روزی از ناپدید شدن مریم گذشته 
بود، پلیس در ردیابی آخرین تماس های وی دریافت 

که با فردی به نام مجید در ارتباط بوده است.
زود  خیلی  بود  مریم  نامزد  که  ساله   ۲۹ مجید 
به  باتوجه  تحقیقات  نخستین  در  و  شد  بازداشت 

تنها  به عنوان  کرد  مطرح  که  متناقضی  اظهارات 
مظنون پرونده تحت بازجویی های فنی قرار گرفت 

و سرانجام به قتل اعتراف کرد.
وی که در بنگاه امالک در فردیس کار می کرد، پس 
از افشای راز جنایت درباره انگیزه اش از قتل گفت: 
هفت سال قبل با مریم آشنا شدم و قرار بود با هم 
ازدواج کنیم. اما از چند ماه قبل رفتارش تغییر کرد 
و گفت از ازدواج با من پشیمان شده است. روز حادثه 
کرد  ادعا  او  کنیم.  تا صحبت  قرار گذاشتیم  با هم 
و  او خواستگاری کرده  از  دانشگاه  استادان  از  یکی 
قصد دارد با وی ازدواج کند. با شنیدن این حرف، 
کنترل خود را از دست دادم و خفه اش کردم.بعد از 
قتل جسدش را در باغ دفن کردم بعد هم ماشین او 
را به تهران برده و رها کردم. نمی خواستم تا زمان 
کشف جسد به قتل اعتراف کنم، اما بعد از ۱۰ روز 
راز جنایت فاش شد و مجبور به اعتراف شدم.پس 
از اعتراف به جنایت، کیفرخواست وی به اتهام قتل 
عمد صادر شد و این مرد جوان از زندان به شعبه 

یکم دادگاه کیفری یک استان البرز انتقال یافت و 
پای میز محاکمه ایستاد.

در آغاز جلسه پدر و مادر سالخورده مریم با طرح 
متهم  قصاص  خواستار  دادگاه  قضات  از  شکایت 
من  گفت:  و  ایستاد  جایگاه  در  متهم  شدند.سپس 
مریم را عاشقانه دوست داشتم و نمی خواستم او را 
بکشم. من ومریم از سال ۹٣ رسماً نامزد کردیم و 
قرار ازدواج باهم گذاشتیم.من کارگر ساده بودم اما 
هر آنچه که درمی آوردم خرج مریم می کردم چون 
می خواستم با او زندگی کنم.برای جشن تولد مریم با 
هم به شمال رفتیم اما متوجه شدم او با مرد غریبه ای 
در ارتباط است، ناراحت شدم و از او پرسیدم این مرد 
کیست؟ او گفت استاد دانشگاهش است و به خاطر 
پرونده ای که داشته به او کمک می کند. ولی هر روز 
که می گذشت رفتار مریم بیشتر تغییر می کرد و با 
من سرد شده بود تا اینکه یک روز پیامک داد و گفت 

که نمی خواهد با من ازدواج کند.
چند روز بعد قرار بود باهم صحبت کنیم، او را به 

باغی که تازه خریده بودم بردم با ماشین خودش 
آمد به او خواهش و التماسش کردم که با من بماند 
اما او گفت می خواهد با استاد دانشگاهش ازدواج 
کند. این را که شنیدم خونم به جوش آمد و با شالی 

که روی سرش بود او را خفه کردم......
قاضی هدایت رنجبر رئیس دادگاه از متهم پرسید: 

آیا اتهامت را قبول داری؟
بله من قبول دارم که مرتکب قتل شدم. اما تقاضای 
عفو و بخشش دارم از پدر و مادر مریم می خواهم به 
جوانی ام رحم کنند، من ناخواسته مرتکب قتل شدم، 
باور کنید من مریم را دوست داشتم نمی خواستم او 
را از دست بدهم. سپس در حالی که اشک می ریخت 
به پای پدر مریم افتاد و از او طلب عفو و بخشش 
کرد. اما مادرمریم گفت: من داغدار دخترم هستم و 
هرگز نمی توانم قاتل جگر گوشه ام را ببخشم. سپس 
قاضی از اولیای دم پرسید آیا توانایی پرداخت تفاضل 
دیه را دارید که آنها سکوت کردند. حکم این پرونده 

به زودی صادر خواهد شد.
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ایران و جهان

موناکو ثروتمندترین کشور در اروپا و جهان به شمار 
می رود.

به گزارش ایسنا به نقل از بیزینس اینسایدر، موناکو 
یک دولت شهر بین فرانسه و اسپانیا و در مجاورت 
دریای مدیترانه است که به خاطر شمار باالی جمعیت 

ثروتمند خود شهرت جهانی دارد.
طبق گزارش سازمان »نایت فرانک« در سال ۲۰۱۹ 
از ٣٨ هزار و ٣۰۰ شهروند این کشور ۱۲ هزار و ۲٦۱ 
بوده اند.  دالر  میلیون  یک  از  بیش  ثروتی  دارای  نفر 

میلیونر  کشور  این  جمعیت  سوم  یک  ترتیب  بدین 
هستند و از نظر تراکم میلیونر ها در هر متر مربع از 

این کشور شما یک میلیونر خواهید یافت!
پروجکت«  »بورگن  مؤسسه  کارشناس  آدامز،  کارین 
برای سرمایه گذاری  باالیی  تعهد  موناکو  گفت: دولت 
ویژه  به  و  مختلف  بخش های  در  درآمدهایش  مجدد 
به  سرمایه  این  مجدد  بازگشت  و  دارد  گردشگری 
مردم  زندگی  کیفیت  افزایش  باعث  اقتصادی  چرخه 

این کشور می شود.

در حال حاضر موناکو کمترین جمعیت فقیر در جهان 
را نیز دارد. سیاست های مالیاتی دولت همچنین باعث 
شده است این کشور لقب بهشت مالیاتی را نیز بگیرد 
و با توجه به اینکه این کشور هیچ مالیاتی بر درآمد 
افراد نمی گیرد و این مساله در سراسر اروپا بی مانند 
است، شمار بیشتری از ثروتمندان برای مهاجرت به 

آن ترغیب می شوند.
البته شمار باالی ثروتمندان در این کشور به نوبه خود 
از  یکی  کشور  این  و  است  نیز شده  مشکالتی  باعث 

گران ترین کشور ها برای زندگی نیز به شمار می رود؛ 
به گونه ای که برای خرید یک آپارتمان یک خوابه در 
این کشور باید حداقل ۱.٦ میلیون دالر کنار گذاشت.

الکساندر کرافت، مدیر شرکت » ساوث بی اینترنشنال 
رئلتی« گفت: قیمت خانه در موناکو به طور میانگین 
بیش از دو میلیون دالر است؛ به گونه ای که قیمت ها 
متفاوت  دالر  میلیون   ۲۲.٣ تا  دالر  میلیون   ۲.۲ از 
است. پنت هاوس های لوکس در این منطقه نیز بیش 

از ۵۵ میلیون دالر قیمت دارند.

از دستگیری  اصفهان  استان  فتای  پلیس  رئیس 
از شبکه های اجتماعی  از طریق یکی  فردی که 

اقدام به کالهبرداری کرده بود، خبرداد.
فتای  پلیس  رئیس  مرتضوی،  مصطفی  سید 
یکی  شکایت  پی  در  کرد:  اظهار  اصفهان  استان 
از شهروندان مبنی بر اخاذی اینترنتی، شناسایی 
کار  دستور  در  کاله برداری  عامالن  یا  عامل 

کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
شد  مشخص  اولیه  تحقیقات  در  کرد:  عنوان  وی 
را  خود  که  فردی  با  شاکیه  پیش  ماه   ۵ حدود 
خواستگار معرفی کرده است آشنا می شود که بعد 
از مدتی وی در یکی از شبکه اجتماعی با عناوین 
مختلف، احساسات او را جریحه دار کرده و با این 
روش از او پول دریافت می کند و زمانی که شاکی 

شاکی  پول  عودت  از  می کند  طلب  را  خود  پول 
امتناع کرده است.

افزود:  اصفهان  استان  فتای  پلیس  رئیس 
کارشناسان این پلیس نسبت به پیگیری موضوع 
متهم  پلیسی،  شگردهای  بکارگیری  با  و  اقدام 
قضائی  مقام  دستور  اخذ  از  پس  و  شناسایی  را 

دستگیر کردند.

مجازی  فضای  در  کرد:  خاطرنشان  مرتضوی 
هیچ گاه هویت واقعی افراد مشخص نیست و این 
همین  به  است،  مجازی  فضای  خصوصیات  جزء 
خاطر بسیاری افراد فریب و شیفته ظاهر دروغین 
مجرمان شده و به راحتی به آنان اعتماد می کنند، 
لذا به شهروندان به ویژه خانم ها توصیه می شود به 

هویت جعلی افراد در این فضا اعتماد نکنند.

کشوری که یک سوم ساکنانش میلیونر هستند!

اخاذی اينترنتی توسط خواستگار اينستاگرامی
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کسب رتبه برتر کشور توسط 

هیات معلوالن کرمان
با پایان یافتن ارزیابی عملکرد استان ها توسط فدراسیون ورزش های 
استان کرمان  ایران، هیات  اسالمی  معلولین جمهوری  و  جانبازان 

موفق به کسب رتبه برتر گروه »ج« کشور شد.
 ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
ارزیابی و بررسی عملکرد هیئت های استانی به پایان رسید وهیات 

استان کرمان به عنوان رتبه برتر گروه ج در سال ۹۷ معرفی شد.
هر ساله عملکرد هیات ها مورد ارزیابی قرار می گیرد تا بر اساس 
امتیازات کسب شده، بتوان رده بندی آن ها را مشخص و اعالم کرد، 
برترین ها  و  بررسی  ها  هیات  عملکرد  نیز  امسال  اساس  همین  بر 
برای هیات  پایان سال ۹۷  ارزیابی در  معرفی شدند. شاخص های 
به  آن ها  از  که  گزارشاتی  اساس  بر  و  شد  ارسال  استانی  های 
انجام شد و در نهایت هیئت ها را بر  ارزیابی ها  فدراسیون رسید، 
دسته  گروه   ۳ به  تجهیزات  و  محرومیت  وسعت، جمعیت،  اساس 
بندی کردند که در نهایت در گروه “ج” هیئت استان کرمان با ۶۰۷ 

امتیاز در مکان نخست این گروه قرار گرفت.
هیات استان های یزد و هرمزگان با کسب ۴۸۴ امتیاز در رده دوم 
ایستادند و هیئت استان سیستان و بلوچستان با ۴۰۴ امتیاز سوم 
شد. افزایش انگیزه هیات ها و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن ها از 

مهمترین امتیازات این ارزیابی هاست.

نایب قهرمانی دوچرخه سواران بمی

 در لیگ دسته یک
رئیس هیات دوچرخه سواری استان کرمان گفت:تیم دوچرخه سواری 

شهرداری بم عنوان نایب قهرمانی رقابت ها را از آن خود کرد.
حسین   ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش  به 
گفت:تیم  کرمان  استان  دوچرخه سواری  هیات  رئیس  اسالمی 
دوچرخه سواری شهرداری بم در نخستین مرحله لیگ دسته یک 
از  نایب قهرمانی رقابت ها را  باشگاه های کشور جام رمضان عنوان 
آن خود کرد. وی افزود: نخستین مرحله رقابت های دوچرخه سواری 
شرکت  حضور  با  رمضان  جام  کشور  باشگاه های  یک  دسته  لیگ 
مجموعه  پیست  در  تهران  میزبانی  به  کشور  سراسر  از  کنندگانی 
آزادی برگزار شد. اسالمی بیان کرد: تیم شهرداری بم به نمایندگی 
از استان کرمان در این رقابت ها حضور یافت و در پایان این رقابت ها، 
بر  اسپرینت  اُلمپیک  رشته  در  بم  شهرداری  دوچرخه سواری  تیم 
سکوی دوم رقابت ها ایستاد و به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.

کشف ۸ کیلوگرم شیشه در فهرج
و  شیشه  گرم   ۱۴۲ و  کیلو   ۸ کشف  از  فهرج  انتظامی  فرمانده 
دستگیری یک قاچاقچی درعملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر این 

شهرستان خبر داد.
 ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
فهرج  شهرستان  انتظامی  فرمانده  بهروزه،  غالمرضا  دوم  سرهنگ 
حین  شهرستان  این  موادمخدر  با  مبارزه  پلیس  ماموران  گفت: 
کنترل خودرو های عبوری محور فهرج-زاهدان به یک دستگاه پراید 

۱۳۲ مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی افزود: ماموران در بازرسی دقیق از این خودرو ۸ کیلو و ۱۴۲ 
گرم شیشه که به شکلی ماهرانه در قسمتی از خودرو جاساز شده 

بود کشف کردند.
سرهنگ بهروزه ادامه داد: در این زمینه یک نفر قاچاقچی دستگیر 

و به همراه خودرو و مواد کشف شده تحویل مقامات قضایی شد.

جان باختن یک جوان در اثر سقوط 

در چاه فاضالب
از  کرمان  ایمنی شهر  و خدمات  نشانی  آتش  سازمان  عامل  مدیر 

سقوط فردی به داخل چاه فاضالب خبر داد.
 ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  عامل  مدیر  عسکری  علی 
شهر کرمان گفت : از سقوط فردی به داخل چاه فاضالب واقع در 
بولوار پزشک خیابان شهید خالداری مطلع شدیم که بالفاصله سه 
تیم تخصصی امداد و نجات به همراه سه دستگاه خودرو مجهز به 

تجهیزات نجات به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: تیم های امداد و نجات سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی سریعا در محل حادثه حضور پیدا و عملیات امداد و نجات را 
با توجه به حساسیت و خطر ویژه ای که چاه های فاضالب به دلیل 
دارا بودن گازهای خطرناک و سمی برای فرد دچار حادثه شده دارد 

در دستور کار قرار دادند.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات علت این حادثه را بی 
تالش  با  دیده  حادثه  شخص  کرد:  تصریح  و  کرد  بیان  احتیاطی 
پرسنل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی سریعا از چاه خارج 
و متاسفانه فرد غریق در آب های جاری فاضالب جان خود را از 

دست داده بود.

نیم تن مواد مخدر در حومه شهر 

جیرفت کشف شد
 

دادستان عمومی و انقالب شهرستان جیرفت از کشف نیم تن انواع 
در حاشیه  باغ  خانه  در یک  و حشیش  تریاک  نوع  از  مخدر  مواد 
شهر خبر داد و گفت: برخورد دستگاه قضایی با قاچاقچیان و برهم 

زنندگان نظم و امنیت سخت و قاطع خواهد بود.
حسین سالمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پس از انجام 
امام  گمنام  سربازان  سوی  از  اطالعاتی  منسجم  اقدامات  یکسری 
زمان )عج( در اداره اطالعات شهرستان جیرفت، مشخص شد یک 
از  انتقال محموله های مواد مخدر  اقدام به  باند قاچاق مواد مخدر 

مرزهای شرقی کشور به استان های مرکزی کشور می کند.
وی ادامه داد: بالفاصله رسیدگی به موضوع آغاز و دستورات قضائی 
الزم جهت ضربه به باند مذکور در دستور کار سیستم امنیتی قرار 
گرفت. دادستان جیرفت تصریح کرد: پس از شناسایی محل انبار 
اطالعاتی  افسران  شهر،  حاشیه  روستاهای  از  یکی  در  مخدر  مواد 
اقدام به بازرسی از یک واحد منزل مسکونی )خانه باغ( کردند که در 
این رابطه پانصد کیلوگرم انواع مواد مخدر از نوع تریاک و حشیش، 

کشف و ضبط شد.

بازیکنانی که مدعی شده بودند »جان« می دهند اما »جام« 
نمی دهند، ۱۲۲ دقیقه همه کاری کردند تا به فینال اهواز 

برسند.
از  یکی  این  ایسنا،  از  آنالین  جم  جام  گزارش  به   
مسابقات  پرحاشیه ترین  پرتنش ترین،  پرهیجان ترین، 
 - سپاهان  دیدیم.  اخیر  سال  چند  در  که  بود  فوتبالی 
رودرروی  حذفی  جام  فینال  پای  مسابقه  در  پرسپولیس 
بودند »جان«  بازیکنانی که مدعی شده  قرار گرفتند.  هم 
می دهند اما »جام« نمی دهند، ۱۲۲ دقیقه همه کاری کردند 

تا به فینال اهواز برسند.
آن چه می خوانید ۱۳ نکته از متن و حاشیه این دیدار است:

۱ - زنجیر و فحش:
هنوز سوت آغاز بازی زده نشده بود که تصاویری از برخورد 
از  شد.  منتشر  پرسپولیسی ها  با  سپاهان  هواداران  برخی 
بدن جوانی که رد خونین زنجیر روی آن بود تا چند هوادار 
بود.  انتظار  قابل  می زدند.  کتک  را  پرسپولیسی  یک  که 
و  تبریز  و  تهران  در  مگر  نمی کند.  فرقی  شهرش  دیگر 
اهواز باران گل و شکوفه بود؟ این خشونت های خون بار در 

فوتبال ایرانی عادی شده است.
۲ - پالستیک:

آن  از  بد.  خیلی  بود.  افتضاح  تلویزیونی  تصاویر  کیفیت 
بدتر کیسه های پالستیک سرگردان درون زمین بود که با 
وزش باد از این طرف زمین به آن طرف می رفتند! برشی 
از بالیی که سر طبیعت آورده ایم. زباله دارد محیط زیست 
را  نشانه هایش  هم  فوتبال  زمین  وسط  حتی  می بلعد.  را 

می شود دید.
۳ - سیاوش یزدانی:

بدون  تساوی  و  لیگ  برگشت  دیدار  در  که  جوانی  مدافع 
گل دو تیم هشدار داده بود که پرسپولیسی ها به اصفهان 
اول یک  نیمه  پای خودشان است، در  نیایند و خون شان 
فحش جنسی به شجاع خلیل زاده داد و در نهایت موجب 
باز شدن دروازه تیم خودی شد تا بسیاری او را الهه »کارما« 
ی فوتبال ایران لقب بدهند. ۸ خرداد به شبی تبدیل شد 

که هیچکس دوست نداشت جای او باشد.
۴ - مارک ویلموتس:

سرمربی جدید تیم ملی از هتل این مسابقه را دید. احتمااًل 
شده  وارد  آرژانتین  یا  ترکیه  مثل  جایی  به  کرد  احساس 
تنش!  و  پنالتی  خشونت،  اخراج،  حاشیه،  هیجان،  است. 
عصاره  دقیقًا  این  سناتور!  آقای  خوش آمدی  آتشفشان  به 

فوتبال و زندگی ماست: غلبه حاشیه بر متن!

۵ - پرسپولیس:
آنها به فینال رفتند. بهتر بازی کردند. دو بار به تیر زدند، 
مالکیت  و  حریف  دروازه  سمت  به  شوت   ۲۹ پاس،   ۵۳۳
۵۳ درصدی. مدت ها بود تیمی این همه سپاهان را تحت 
فشار قرار نداده بود. حتی وقتی آنها یازده نفره بودند هم 
برانکو  پرچم  به  باد  تا  بخوابانند  را  قرمزها  مچ  نتوانستند 
بوزد و آنها برای دبل کردن در قهرمانی به مصاف داماش 
بروند. حال پرسپولیسی ها خوب است. بُردن سپاهان کم از 

شهرآورد ندارد.
۶ - احمد نوراللهی:

مقابل  شهرآورد  در  گل  با  که  او  قبراق.  هافبک  یک 
شمار  به  پرسپولیس  قهرمانی  عوامل  از  یکی  استقالل 
می رود، در بازی بیش از هر بازیکنی شوت زد، در نبردها 
مثل شجاع  او  داد.  ریتم  پرسپولیس  بازی  به  و  پیروز شد 
پرخاش نمی کند، مثل کامیابی نیا خطای بیهوده نمی کند 
و کاماًل در اختیار تیم است. ضربه پایانی اش در دقیقه ۱۲۱ 
همه را یاد گل سپهر حیدری انداخت که در استودیو فوتبال 

برتر با اطمینان می گفت پرسپولیس گل می زند!
۷ - خشم و زبان:

در دقایقی از بازی زبان بازیکنان بیش از پاهایشان تحرک 
حرف  در  ایرانی ها  شاید  دنیا  بازیکنان  میان  در  داشت. 
داور  چشم  از  دور  دادن  فحش  و  هم  سر  زدن  داد  زدن، 
تأثیر  تحت  اول  دقایق  همان  از  سپاهانی ها  بی نظیرند! 
فضای پراسترس بودند و عاقبت زبان ایران پوریان و استنلی 

کیروش آنها را به قتل رساند!
۸ - داور:

مدعی  پرسپولیسی  هم  می خواهد.   VAR فوتبال  این 
در عوض یک  و  نگرفته  را  پنالتی شان  داوری  هستند که 
پنالتی فوق حساس را به حریف هدیه کرد، هم سپاهانی ها 
اعتقاد دارند که سوت های غلط داور آرامش تیم آنها را به 
پیراهن  کشیدن  خاطر  به  ربیع خواه  به  داور  اگر  و  زد  هم 
کارت  نمی کرد،  اعتراض  کی روش  استنلی  می داد،  کارت 
کار  از  بعد   ... اخراج  بعد  و  نمی شد  عصبی  نمی گرفت، 
سپاهان   – پرسپولیس  دیدار  قضاوت  احتمااًل  معدن،  در 

فغانی،  ترکی،  از  ندارید؟  قبول  دنیاست.  کار  سخت ترین 
قهرمانی، زاهدی فر، مظفری زاده و ... بپرسید!

۹ - امیر قلعه نویی:
است.  فشار  تحت  عجیبش  تعویض های  واسطه  به  او 
به  تیمش  اما  کند  کسب  جام  یک  حداقل  بود  امیدوار 
خسته،  نداشت.  لیگ  مدعی  سپاهان  از  نشانی  هیچ وجه 
عصبی و حتی ناموفق در ارسال سانترهای تأثیرگذار. دوران 

او به سرآمده است یا بار دیگر از خاکستر برمی خیزد؟
۱۰ - پیام نیازمند:

جوان  یک  نداشت؟  دوست  می شود  مگر  را  پسر  این 
خوش قد و باال که خودش می گوید الگویش مانوئل نویر 
نبود  بازی درخشید، روی گل مقصر  است. در تمام طول 
و حتی در دقیقه ۱۲۲ جلو کشید و چیزی نمانده بود گل 
بزند. »اگر قدر خودش را بداند« یک قید ترسناک است که 
برایش  می گذاریم.  جوان  ستاره های  کنار  مواقع  جور  این 

اسپند دود کنید!
۱۱ - پنالتی:

پنالتی  ضربات  به  بازی  می ترسیدند  پرسپولیس  هواداران 
بکشد. هر چه می زدند گل نمی شد و این جور مواقع ترس 
سراغ تیم می آید که نکند قرار است ببازیم؟ وقتی داور به 
تیم ۹ نفره سپاهان فرصت پنالتی داد، مهدی کیانی پشت 
شبیه  بیشتر  کنند  او  تن  را  شنل  یک  اگر  ایستاد.  ضربه 
پنالتی  او  گالدیاتورهاست!  با  مبارزه  در  رومی  سردار  یک 
را هدر داد. علیرضا بیرانوند بعد از مهار پنالتی رونالدو به 
کابوسی برای پنالتی زن ها تبدیل شده، آنها از ترس این که 
او پنالتی را مهار کند آن قدر دقت می کنند که توپ را به 
خوش شانسی  با  و  آورد  باد  را  پنالتی  این  می زنند!  بیرون 

بیرانوند باد بُرد.
۱۲ - داماش:

را  جام  نصف  چون  است  نشده  قهرمان  هنوز  پرسپولیس 
بازیکنان داماش گیالن بغل کرده اند و قصد ندارند آن را به 
برانکو »هدیه« کنند. هنوز قهرمان جام حذفی سال ۹۸-۹۷ 
مشخص نشده است. هر کس خود را از پیش برنده بداند، 

این بازی را باخته است!

می گوید  ایران  فوتبال  ملی  تیم  جدید  سرمربی 
می خواهد کاری کند که هم مردم و هم بازیکنان 

تیم ملی را حرفه ای تر جلو ببرند.
 به گزارش جام جم آنالین از ایسنا، مارک ویلموتس، 
اولین  در  ایران  فوتبال  ملی  تیم  جدید  سرمربی 
نشست خبری خود اظهار کرد: من ایران را کشوری 
پهناور دیدم و در بروکسل مذاکرات خوبی داشتیم. 
البته  شناختم.  را  ایران  فرهنگ  ویدئوها  طریق  از 

تصویری که در اروپا از ایران ارائه می شد، نه کاماًل 
مثبت و نه کاماًل منفی است.

او خاطرنشان کرد: با سه فرزندم صحبت کردم که 
به ایران سفر کنند و آن ها موافق حضور در تهران و 
ایران هستند. البته همه موافق این موضوع نبودند.

که  این  بیان  با  ایران  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
این  گفت:  بودم،  بلژیک  ملی  تیم  کاپیتان  زمانی 
ملی  تیم  برای  بازیکنان  که  است  افتخار  یک 

در  می خواهیم  همه  ما  کنند.  بازی  کشورشان 
کنار هم تیمی خوب بسازیم. امیدوارم با باشگاه ها 
همکاری خوبی داشته باشیم. ما هر هفته مسئولی 

داریم که بازی های لیگ را رصد کند.
وی تاکید کرد: مانوئل فریرا من را همراهی خواهد 
من  دارد.  دستیاری  کار  سابقه  سال   ۲۵ او  و  کرد 
مربی  کمک  عنوان  به  هم  را  هاشمیان  وحید 
آلمان کار کرده است و  او در  انتخاب کردم چون 

جام  و  به جام جهانی  هم  کنار  در  می توانیم  ما 
ملت های بعد صعود کنیم. امیدوارم از کمک های 
دیگر همکارانم که یکی از آن ها در مارسی سابقه 

کاری دارند استفاده کنیم.
و  با سوریه  بازی  در  امیدوارم  داد:  ادامه  ویلموتس 
کره جنوبی شناخت خوبی از بازیکنان پیدا کنم، 
و  ایران  آرزو می کنم که کشور شما  پایان هم  در 

کشور من بلژیک به جام جهانی صعود کنند.

 5 بررسی  به  گزارشی  در  والیبال  جهانی  فدراسیون 
پرداخته  والیبال  های  ملت   لیگ  در  جذاب  تقابل 
است. به گزارش جام جم آنالین از فارس، فدراسیون 
جهانی والیبال در گزارشی 5 تقابل جذاب در 5 هفته 
از مسابقات لیگ ملت ها را خاص و تماشایی معرفی 
از  را  آن ها  تماشای  خواسته  عالقه مندان  از  و  کرده 
دست ندهند. در این بین جدال ایران و لهستان در 

اورمیه هم به چشم می خورد.

1 - برزیل - لهستان، سالن اسپودک کاتوویسه
قهرمان  آخرین  و  جهان  قهرمان  آخرین  جدال 
حساب  به  سلسائو  برای  انتقامی  نبردی  المپیک 
می آید، چراکه برزیلی ها در این سالن فینال قهرمانی 

جهان 2014 را به لهستانی ها باختند.
2 - روسیه - آمریکا، سالن اوفا آرنا

مرحله  میزبان  و  مسابقات  قبل  دوره  قهرمان  نبرد 
جذاب  و  دیدنی  همواره  که  امسال  مسابقات  نهایی 

برنز سال قبل را در کارنامه  بوده است. آمریکا مدال 
دارد.

3 - ایران - لهستان، سالن غدیر ارومیه
لفظی  درگیری های  با  همواره  تیم  دو  این  پیکار 
بازیکنان در زیر تور و پرهیجان و جذاب دنبال شده 
خود  تیم  از  پرشور  همیشه  ایرانی  هواداران  است. 
حمایت می کنند و این امر به زیبایی های بازی اضافه 

خواهد کرد.

4 - ایتالیا - صربستان، سالن پااللیدو میالن
ستارگان  حضور  و  اخیر  سالیان  در  طوالنی  رقابتی 
صرب در سری A ایتالیا به جذابیت های بازی اضافه 

خواهد کرد.
5 - برزیل - ایتالیا، سالن نیلسون برازیلیا

این  با  برازیلیا  در  بار  این  ریو  المپیک  فینال  تکرار 
تفاوت که این بازی تقابل پیرترین و جوان ترین تیم 

مسابقات محسوب می شود.

۱۲ حاشیه از دیدار جنجالی سپاهان - پرسپولیس

ویلموتس:   امیدوارم به جام جهانی صعود کنیم

5 تقابل جذاب در لیگ ملت های والیبال 

خبر

ویلموتس برای نخستین بار فهرست بازیکنان دعوت 
شده به اردوی تیم ملی ایران را اعالم کرد.

 به گزارش جام جم آنالین از ورزش سه ، از سوی مارک 
ویلموتس،سرمربی تیم ملی ایران ۲۵ بازیکن به اردوی 
ملی پوشان برای دو دیدار دوستانه مقابل سوریه و کره 
بازیکنان  اساس،فهرست  این  شدند.بر  دعوت  جنوبی 

دعوت شده به شرح ذیل است:
*دروازه بان  ها

علیرضا بیرانوند

رشید مظاهری
امیر عابدزاده
پیام نیازمند

*مدافعین
مرتضی پورعلی گنجی

پژمان منتظری
روزبه چشمی

وریا غفوری
احسان حاج صفی

سید مجید حسینی
حسین کنعانی زادگان

میالد محمدی
صادق محرمی
رامین رضاییان

*هافبک ها
مسعود شجاعی
امید ابراهیمی

سعید عزت اللهی

احمد نوراللهی
*مهاجمان

وحید امیری
کریم انصاری فرد

سردار آزمون
علیرضا جهانبخش

الهیار صیادمنش
مهدی طارمی
مهدی ترابی

به  خود  حریفان  مقابل  پیروزی  از  پس  کرمانی  جودوکار  اسدی،  سحر 
سومین مرحله ی اردوی آماده سازی تیم ملی جودو بانوان دعوت شد.

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

در  دختران  جودو  ملی  تیم  سازی  آماده  اردوی  سومین  جدید  مرحله 
رده های سنی نوجوانان و جوانان با حضور ۱۸ ورزشکار پیگیری می شود.

وی افزود: در رده ی سنی جوانان، سحر اسدی به عنوان تنها نماینده ی 
استان کرمان در این اردو حضور دارد.

اکبری تصریح کرد: این اردو از روز پنجشنبه ۱۶خرداد جاری به میزبانی 
تهران در سالن جودو مجموعه ورزشی شهید کبکانیان آغاز می شود و تا 
۲۴خرداد ادامه خواهد داشت. وی یادآور شد: تکتم بیدل و ستاره موسوی 

مسئولیت سرمربیگری تیم ملی جوانان و نوجوانان را بر عهده دارند.

برای دو دیدار مقابل سوریه و کره جنوبی؛
فهرست جدید تیم ملی با ۲۵ بازیکن منتخب ویلموتس

دعوت بانوی جودوکار کرمانی به اردوی تیم ملی
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یادداشتی به قلم سیدمحمدعلی گالبزاده:

سرانجام نبرد » میترا استاد« و » استاد« محمدعلی نجفی 
پایان یافت، رویدادی که آغازی بر یک پایان شد زیرا آن حادثه 
با همه تلخی هایش به آخر رسید، اّما پرتو این رویداد، هر روز 
گستره تازه ای می یابد و چنین به نظر می رسد که به زودی 

خیال مختومه شدن ندارد.
رویداد شگفت انگیز و باورنکردنی که جامعه ایرانی را در بهت 
و حیرت فرو برد و  موضوعی نیست که به این سادگی بتوان 
از آن گذشت. یکی از مدیران همسوی نظام که سراسر زندگی 
خود را با سرافرازی و افتخار گذرانده و در پست ها و مسئولیت 
موفق  از  آن  از  پیش  نیز  و  بوده  آفرین  نقش  گوناگون،  های 
به شمار می رفته و  ایرانی  آموزان و دانشجویان  ترین دانش 
نیز شایستگی های اخالقی  همواره در برخوردهای اجتماعی 
خود را به تماشا گذاشته، ناگهان در چرخشی هزار و هشتصد 
درجه ! در قالب یک قاتل، شگفتی همگان را بر می انگیزد و 
هزاران انگشت حیرت را به دندان می بَرد. اصاًل مگر باور کردنی 
است؟! قتل که هیچ، حتی اگر می گفتند وزیر پیشین و شهردار 
اسبق تهران، با کسی در خیابان گالویز شده هم جای تعجب 
داشت، چه رسد به اینکه با اسلحه گرم چنان کند که شنیدیم. 
اینجاست که در می یابیم چرا دعای همیشگی خداجویان این 
است که »تّوفنا مع االبرار« و اهل دل آرزو می کند که » الهی 
عاقبت، محمود گردان« و خدایش بیامرزاد، شادروان پدرم که 
همیشه به دوستان سفارش می کرد و می گفت: وقتی شبی به 
خلوت دل آشنا شدی / جز عاقبت به خیرِی خود از خدا مجوی.

اّما به راستی چه می شود که رویدادهایی از این دست، ارزش 
این  از  یکی  کاش  ای  کند؟  می  دار  لکه  را  جامعه  یک  های 
دو »استاد« به قول کرمانی ها » نیم من« می شدند و نمی 
گذاشتند کار به اینجاها بینجامد؟ خوشا آن روزها که درگیری 
زن و شوهرها، نمک زندگی بود، نه امروز که کار این دو از نمک 

به کلک و سپس تفنگ و فشنگ پایان می پذیرد.
اشتباهاتشان  بزرگ،  مردان  که  بپذیریم  باید  آیا  دانم  نمی 
هم بزرگ است؟ اشتباه بزرگ نجفی، قرار گرفتن در چنین 

زیرا  بزند،  رقم  برایش  را  چنین  این  پایانی  که  بود  موقعیتی 
به قول کرمانی ها »این حلوای آهک است، پختن دارد، ولی 
خوردن ندارد« ره یافتن به چنین گرداب هایی، همان حلوای 
پیر  که سفارش  بود  این  نجفی  اشتباه  هم  شاید  است.  آهک 
نادیده گرفت  را  دیر عرفان و هژیر دوران - حضرت موالنا - 

که فرمود:
عاقلی جز پیش بینی بیش نیست /  وای آن کو عاقبت اندیش 

نیست
گویی تاریخ تکرار می شود و باز هم شیخ صنعان دیگری به 
میدان می آید، با این تفاوت که شیخ صنعاِن حضرت عطار، در 
پنجاه سالگی، دل به دختر ترسا بست و زندگی خود را باخت، 
اّما شیِخ فرهنگ و شهرداری تهران در 67 سالگی به این بال 
دچار شد و در بند »استاد«ی افتاد که درس خود را به خوبی 
از حفظ بود. اّما اگر شیخ صنعان فرصت یافت که در پایان راه 
باز گردد و معشوق را به دنبال خود، به وادی اسالم بکشاند، 

افسوس که شیخ ما این فرصت را هم ندارد.
زندگی  سال  های 67  بهره  توان  می  آسان  چه  که  شگفتا  و 
سرافرازانه را در 6 - 7 ثانیه بر باد داد و در یک چشم برهم زدن، 

از واجب الحّجی به واجب الزکاتی رسید؟
بسیاری  دیدگاه  از  پیش  روز  همین چند  تا  که  مردی  باری، 
روزگار خود  مردان  ترین  در شمار خوشبخت  آگاهان،  دل  از 
بود، اینک کوس شوربختیش »بر سر بازار زنند« و چنین است 
که باید گفت پاسخ »سولون« عارف، شاعر و فرزانه یونانی به 
»کرازوس« ثروتمند، فرمانده و مرد مقتدر یونان، در مورد مرد 
حادثه آفرین اخیر نیز مصداق دارد. روزی کرازوس به سولون 
گفت چند تن از خوشبخت های یونان را نام ببر، سولون، اسامی 
تعدادی از بزرگان و خوشناماِن درگذشته را برشمرد. کرازوس 
با شگفتی پرسید: پس تو مرا، که هم صاحب ثروتم، و هم از 
قدرت و بزرگی برخوردارم خوشبخت نمی دانی؟ سولون گفت: 
این پاسخ را بگذار برای روز بعد از مرگت، زیرا تا آخرین لحظه 

زندگی نمی توان مهر خوشبختی بر کارنامه کسی زد.

پایان تلخ نبرد دو »استاد«

دوران جوانی و دوران دبیرستان و تحصیل تاکنون حدود پنجاه سال را 
پشت سر دارد لیک چه سریع گذشت. در آن دوران دوست و همکالسی 
داشتیم باریک اندام و ریزنقش که عالقه وافری به کار تئاتر و سینما داشت 
و گهگاه در اول ساعات کالس اتفاق می افتاد یا دبیر نداشتیم با اینکه دبیر 
هنوز به کالس وارد نشده بود این دوست ریز نقشمان در برابر همکالسی 
ها به روی سکوی تخته سیاه می ایستاد و گوشه ای از فیلم سینمایی را 
که قبال مشاهده کرده بود برای بچه ها تعریف و یا برخی اوقات که فرصت 
بیشتری را می دید دیالوگهای فیلم را همان گونه بازی می کرد و این 
عالقه روز به روز دوست خوب و هنرمند سرشناس کشورمان جناب یداهلل 

شادمانی را به ورطه صحنه های تئاتر و اینک به عالم سینما کشاند.
آری یداله شادمانی پس از فراغت از تحصیل جذب آموزش و پرورش و 
نخست در سیرجان شروع به کار نمود و پس از چندسالی به بخش شهداد 
منتقل شد. همزمان با شغل شریف معلمی کارهایی فوق برنامه با دانش 
آموزان برنامه ریزی و با شوق و عالقه به کار صحنه و تئاتر می پرداخت 
و گاهی خود نیز متن را بر کاغذ می آورد و پس از تمرین به نمایش می 
گذاشت. فعالیتهای وی همچنان ادامه داشت تا به بازنشستگی نائل آمد. 
او با سی سال کار تالش و دور نبودن از صحنه تئاتر یداله عزیز را مددکار 
گردید تا پس از اتمام کار معلمی عالم هنر را فراموش نکرده و پای فراغت 
را غنیمت شمارد و نخست به صحنه تئاتر با نقش جذابی در نمایش »دو 
به دل« به کارگردانی آقای امیری توانمندی خویش را به نمایش گذاشته و 
در جشنواره فجر مورد تقدیر قرار گیرد و از آن تاریخ تاکنون پیشنهادهای 
بسیاری از کارگردانان بنام کشور دریافت کرد و بازیگر نقشهای کلیدی در 
عالم سینما باشد. شاخص ترین آن را می توان در فیلم ممیرو نام برد که 
در کشورهای مختلف بر پرده سینما همراه با تقدیر و تشویق از منتقدان 

فیلم شده است و مایه افتخار خانواده تئاتر و سینمای دیارمان می باشد.
از ایشان خواهش کردم گوشه ای از نحوه فعالیت های خود را شرح دهند 

که اینچنین متواضعانه به شرح نمونه فعالیت های خویش پرداخت. 

داشتم.  بازیگری  به  زیادی  عالقه  کودکی  زمان  از  شادمانی  یداله  من 
برای اولین بار سال 1346 برای ایفای نقشی در نمایش کوروش کبیر به 
صحنه رفتم. کالس هفتم در دبیرستان بازرگان نمایش نامه ای نوشتم و 
کارگردانی کرده و همراه با عده ای از دوستانم آن را به صحنه آوردیم تا 
پایان دبیرستان گهگاهی این اتفاق تکرار می شد تا پایان تحصیل جذب 
منتقل شدم همه ساله  به بخش شهداد  از سال 1361 که  و  کار شدم 
مشغول کمیته هنری ستاد دهه فجر بوده و تا سال 1378 فعالیت داشتم و 
در سال 76 در برنامه جمعه تلویزیون کرمان اجرای میان پرده  داشتم و تا 
سال 86 ادامه داشت تا اینکه به بازنشستگی نائل آمدم سپس با دوستانی 
چون مسعود اشجعی، آقای امیری و امین شجاعی آشنا شدم و روز به روز 
بر فعالیت های الزم افزون گردید. در فیلم خسته نباشید کاندیدای سیمرغ 
شیار 143. سرزمین  فیلمهایی چون  و  بلورین شدم جشنواره سال 91 
کهن، کار خانم نرگس آبیار و آقای کمال تبریزی با همراهی جناب مهران 
احمدی، سامان صفاری و خانم مریال زارعی از نمونه افتخارات بنده می 
باشد. توسط آقای هادی محقق کارگردان و نویسنده فیلم سینمایی ممیرو 
پوننی  ایفا و در جشنواره کره جنوبی و جشنواره  را  فیلم  اول آن  نقش 
هند به نام فیلم اول شناخته و مقام اول بازیگری را کسب کردم. شرکت 
در سریالهای بچه مهندس 2 ،در سریال خاک، سریال بهار تاریخ ،سریال 
پنج در پنج، سریال چند دقیقه سکوت، سریال دور از خانه از نمونه دیگر 
فعالیت های بنده به شمار می آید و همچنین فیلم سینمایی تختی و 
سریال جمال لرد و سریال مریخها و فیلم سینمایی یک ماه دوست داشتنی 
از خاطرات فراموش نشدنی این بنده ناچیز خانواده تئاتر و سینمای کرمان 

می باشد.
آری این مجموعه فعالیت های یداهلل شادمانی عاشق دلباخته ی هنر در 
کرمان است و تا آنجا که می دانم با همان عالقه قدیمی پای به صحنه می 
نهد و برایش درآمد ریالی چندان جلوه ندارد. آرزوی موفقیت روز افزون را 

برایش از خدای توانا خواستاریم.

یادداشتی به قلم مسعود فوقانی درباره یداهلل شادمانی:

معلِم آرتیست


