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رییس اتاق اصناف کرمان تاکید کرد:

وضعیت بازار شکر کرمان

 خراب است

کرمانی و فروش برق به دولت؛ گزارش »کرمان امروز« از اتفاق نیک توانمند سازی مددجویان 

متن کامل در صفحه سوم

ماهی گیری به جای ماهی
      در دهه های گذشته هر گاه نام کمیته امداد به میان می آمد کمک های موردی، بسته های حمایتی و مستمری اندک ماهیانه تنها مواردی بود که به ذهنمان می رسید، اما خوشبختانه در چند سال اخیر نگرش، تالش و پیگیری 
کمیته امداد نسبت  به مددجویان این نهاد تغییر یافته است و راهبرد توانمند سازی مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( و ایجاد اشتغال برای آنها نتایج ملموسی در کاهش تعداد مددجویان این نهاد حمایتی در سطح استان داشته 
است به گونه ای که امروز شاهدیم بزرگترین نیروگاه خورشیدی استان در اختیار مددجویان کمیته امداد قرار گرفته و در حال حاضر 720 مددجوی کمیته امداد استان کرمان به دولت برق می فروشند و دستشان توی جیب خودشان 

است. این یعنی یک حمایت صحیح که امیدواریم در آینده نیز همین رویکرد ادامه پیدا کند و به یک طرح خالصه نشود و...

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

  ناکامی آمریکا در نشست بی نتیجه شورای امنیت 

    درباره انفجار نفتکش ها 

  آیا رامبد جوان ممنوع التصویر شده است؟

 پایان رقابت های دوچرخه سواری انتخابی تیم استان کرمان

  حادثه ای شبیه زندان کهریزک اتفاق افتاده است

 واکنش ترامپ به سفر آبه: هنوز برای توافق زود است

اخبار ایران، جهان و حوادث:

جوابیه استانداری کرمان 
به روزنامه »کرمان امروز«:

کارت زرد کرمان امروز 
به روابط عمومی
استانداری کرمان

 صفحه  پنجم

یک استعداد ویژه
گردشگری مذهبی 

در کشور

گزارش »کرمان امروز« از جزییات برگزاری 
کرمان: سوگواره ملی تعزیه ده زیار در 

WWW.KERMANEMROOZ.COM روزان هم 

مردم کرمان   23 سال است 
که واقعیت را در  

»کرمان امروز« می خوانند

       آگهی مزایده عمومی امالک شماره 98-02
شرکت صنایع مس شهید باهنر

متن در صفحه هشتم 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )در سطح استان کرمان(
نام شرکت مناقصه گزار : شرکت فوالد زرند ایرانیان

موضوع مناقصه : خدمات عمومی مورد نیاز مجتمع کک سازی و پاالیشگاه شماره دو
متقاضیان محترم جهت کسب اطالع از شرایط مناقصه به نشانی اینترنتی: Zisco.midhco.com  مراجعه و 
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تماس : 1۷- ۳۲4۶8۷1۰ - ۰۳4   داخلی 1448 آقای اوجی تماس حاصل 

نمایند. 
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت فوالد زرند ایرانیان

کارخانه چسب هل از بومیان هر استان، ویزیتور )بازاریاب( 
با شرایط زیر استخدام می کند:

حقوق و مزایا: طبق قانون کار+پورسانت+بیمه
با یک هفته آموزش در تبریز)با حقوق و مزایا(پس از اتمام دوره 

آموزشی کار در استان بومی خود را شروع کنید .
شماره تماس : 09303331026

آدرس کارخانه : پلیس راه تبریز - تهران

آگهی استخدام ویزیتور

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت معدنی و صنعتی گل کهر )سهامی عام( 

به شماره ثبت 409 سیرجان شناسه ملی 10860515050
به اطالع کلیه سهامداران محترم می رساند جلسه مجمع عمومی عادی  بدینوسیله 
سالیانه شرکت برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1397 رأس ساعت 10 صبح 
روز یکشنبه 1398/04/09 در سالن غدیر مرکز همایش های وزارت کشور واقع در 

تهران میدان جهاد، ابتدای بزرگراه شهید گمنام، نبش کوچه پنجم برگزار می گردد.
دستور جلسه:

به  مالی منتهی  فعالیت هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال  استماع گزارش   -1
1397/12/29

2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی 
به 1397/12/29

3- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تصمیم گیری برای تقسیم 
سود سهام سال مالی منتهی به 1397/12/29

4- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1398/12/29
5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های رسمی

6- انتخاب اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال
7- تعیین پاداش هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی 1397

8- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره در سال 1398
9- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی  باشد.

هیأت مدیره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام(

رییس اتاق بازرگانی کرمان خبر داد:
کتشافی تفصیلی استان کرمان  تدوین طرح ا

در سطوح 50 درصدی تا یک ماه آینده
متن در صفحه دوم

رهبر انقالب در دیدار نخست وزیر ژاپن:

ترامپ را شایسته 
مبادله پیام نمی دانم
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اخبار استان

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان با اشاره به اینکه نمادهای 
مذهبی با انسان حرف می زند؛ گفت: معدل ما در ظاهر سازی شهر در 
مناسبت ها خوب نیست و قابل دفاع هم نیست؛ اگر غیرمسلمانی در ماه 

رمضان وارد شهر شود نمی فهمد ماه رمضان است.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، حجت االسالم والمسلمین »حسن علیدادی 
سلیمانی« ۲۳ خرداد در شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت سه 
مساله در ارتباط با این دهه را برای تبدیل آن به جریان قدرتمند و قوی 
با ریشه های ماندگار مهم دانست و گفت:  بعضی از جریانات فرهنگی 
مختص انقالب نیست و قبل از آن هم بوده مانند دهه محرم اما بعضی از 
مناسبت ها سابقه پرداختن به آن به بعد از انقالب و در سال های اخیر 

برمی گردد که دهه کرامت از جمله آنها است.

امام جمعه کرمان نخستین محور مهم را فضا سازی و ظاهر شهر دانست 
و با اشاره به اینکه نمادهای مذهبی با انسان حرف می زند؛ به صراحت 
گفت: معدل ما در ظاهر سازی شهر در مناسبت ها خوب نیست و قابل 
دفاع هم نیست؛ اگر غیرمسلمانی در ماه رمضان وارد شهر شود نمی فهمد 

ماه رمضان است.
به جریان شود  تبدیل  خواهد  می  اگر  کرامت  دهه  داد: پس  ادامه  وی 
باید از ظاهر )شهر و فضا( مشخص باشد؛ محور دوم محتوا است؛ زیرا دو 
خطر همیشه در محتوای حتی دینی وجود دارد  و محتوای ما متناسب 

با هدف نیست.
علیدادی سلیمانی این خطرات را شامل خرافات و الابالی گری دانست 
که اولی در حزن ها و دومی جشن ها را تهدید می کند و اظهار کرد: در 
عزاداری کارهایی می شود که اصاًل ربطی به دین ندارد مثل علم کشی 
که منطق پشت آن نیست و این موارد ضد تربیت و ضد فرهنگ است و 

پول خّیر و دولت را هم هدر می دهیم.
 وی ادامه داد: به محض اینکه از نشاط جامعه می گوییم، عده ای فکر 
اینها الابالی گری و  می کنند نشاط فقط همین چیزهاست در حالیکه   
انحراف است و  محتوا را آسیب می زند پس اگر پیچ انحراف زیاد است 
باید قطع شود در غیر این صورت بنایی گذاشته می شود که گناه دینی 

آن ادامه دارد.
نماینده ولی فقیه در استان کرمان ظاهر مناسب و محتوا را دو مقدمه 
اتفاق  مهم برای عمق دادن مناسب به یک جریان دانست که باید این 
بیفتد و تأکید کرد: این سه را مهندسی کنید؛ هر سال باید یک مقدار 
پررنگ تر شود و به سمتی که مردم مشارکت کنند و کار مردمی شود، 

پیش برویم
های  کانون  ستادهماهنگی  رییس  تکلو،  محمدابدالی  ایسنا،  گزارش  به 

فرهنگی هنری مساجد استان نیز در این جلسه با بیان اینکه این ستاد 
کرامت  دهه  ستاد  در  را  مجازی  وفضای  ارتباطات  کارگروه  مسئولیت 
به عهده دارد و دبیرخانه برنامه ریزی در حوزه مستندات است؛ افزود: 
و  اقوام  ادیان،  مردمی،  های  تشکل  دانشگاهیان،  هنری،  های  کارگروه 
مذاهب؛ هیئت اندیشه ورز به ترتیب با محوریت بنیاد بین المللی امام 
رضا )ع( نهاد رهبری در دانشگاه ها، آستان قدس رضوی، مجمع جهانی 

اهل بیت و حوزه علمیه است.
وی رییس این شورا را استاندار، دبیر را مدیرکل ارشاد و دبیر اجرایی را 
مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد ذکر کرد و بیان کرد: هر سال 
»خدمت کریمانه« محور دهه کرامت است اما یک شعار اصلی نیز انتخاب 

می شود که امسال »مهربانی به رسم اهل بیت )ع( است.«
بر گفتمان خدمت کریمانه،  تأکید  زیارت،  تعمیق  و  تبیین  تکلو  ابدالی 
وقف  ترویج  سال،  شعار  با  همسو  انقالبی  های  ارزش  و  اهداف  ترویج 
متناسب با نیازهای روز جامعه، ترویج نشاط با تأکید بر نشاط مؤمنانه و... 
را به عنوان اهداف این شورا مورد اشاره قرار داد و گفت:دهه کرامت از 

مصادیق احیای امر اهل بیت و از دهه های شاد است.
براساس این گزارش محمدرضا علیزاده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان کرمان نیز در این جلسه با اشاره به برگزاری برنامه های متنوع و 
خودجوش در دهه کرامت از جمله برنامه های بنیاد بین المللی امام رضا 
)ع(، جشن های زیر سایه خورشید و... اظهار کرد: توان مردم و تشکل 
ها در برگزاری این برنامه ها را قابل توجه بوده ضمن آنکه سندمحتوایی 

دهه کرامت از سوی آستان قدس رضوی ابالغ خواهد شد.
از برگزاری جشنواره شعر رضوی در آستانه ربع قرن برگزاری این  وی 
جشنواره در کرمان طی روزهای ۱۷ و ۱۸ تیرماه خبر داد و مهلت ارسال 

آثار را تا پایان خردادماه جاری خبر داد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان:

معدل ما در ظاهر سازی شهر در مناسبت ها قابل دفاع نیست

خبر
رییس اتاق اصناف کرمان تاکید کرد:

وضعیت بازار شکر کرمان خراب است
 

رییس اتاق اصناف کرمان گفت: مردم باید بدانند در سطح بازار گران فروشی 
نداریم؛ بلکه گرانی داریم.

اقتصادی  ایسنا منطقه کویر، »یوسف جعفری« در دیدار فعاالن  به گزارش 
دولت  بخشنامه های  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  با  کرمان  استان 
افزایش قیمت را تنها در حد ۱0 درصد می دهد، اما ما تا 40 درصد در مواد 

اولیه و .... افزایش نرخ داشته ایم.
وی بار دیگر به موضوع افزایش قیمت بی رویه شکر در کرمان اشاره و با تاکید 
بر اینکه قیمت شکر در بازار های کرمان کمتر از ۸000 تومان نیست اظهار 
کرد: وضعیت شکر در استان کرمان بسیار خراب است. برروی کاغذ شکر به 

استان اختصاص داده می شود اما در عمل چیزی وجود ندارد.
جعفری با بیان اینکه شکر در کرمان در حدود قیمت ۸ تا 9 هزار تومان است 
اظهار کرد: ۱0هزار تن شکر در سیلوی شهرستان سیرجان خوابیده است اما 
به هر دلیلی وارد بازار نمی شود این در حالی است که باید هر کاری کرد که 

وضعیت بازار از این روز نجات پیدا کند.

 افتتاح 2طرح صنعتی 

در سفر وزیر صنعت به کرمان 
 

افتتاح  کرمان ضمن  استان  به  خود  سفر  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
پایانه  از  و همچنین  معدنی  و  دیگر صنعتی  واحد  از چند  ۲ طرح صنعتی 

صادراتی جنوب کرمان بازدید کرد.
به گزارش ایرنا، رضا رحمانی به منظور سفری ۲ روزه به استان کرمان وارد 
مناطق جنوبی این استان شد و حضور در شهرستان های کهنوج، فاریاب، بم، 
جیرفت و عنبرآباد و زرند و بازدید و افتتاح طرح های این شهرستان ها از 

دیگر برنامه های سفر وزیر صمت به کرمان بود.
تیتانیوم کهنوج،  تولید کنسانتره  فاریاب و مجتمع  از شرکت معادن  بازدید 
افتتاح و بازدید از فازهای اول و دوم شرکت تولیدی نیلی صنعت در شهرستان 
عنبرآباد و نشست هم اندیشی با فعاالن اقتصادی جنوب کرمان از برنامه های 

روز نخست این سفر بود.
همچنین کارخانه تولید مس کاتد شرکت امید سبزواران در جیرفت به عنوان 
رحمانی  حضور  با  کشور  مس  فرآوری  خصوصی  بخش  کارخانه  بزرگترین 

افتتاح شد.
کرمان  خودروسازی  کارخانجات  و  کرمان  جنوب  صادراتی  پایانه  از  بازدید 
موتور و مدیران خودرو از دیگر برنامه های روز اول سفر وزیر صنعت، معدن 

و تجارت به استان کرمان بود.

ساالنه باالی ۱۱ هزار واحد خون گیری 

در رفسنجان و انار انجام می شود

رئیس مرکز انتقال خون شهرستان رفسنجان گفت : بانک اطالعاتی انتقال 
جامع  صورت  به  که  است  کشور  اطالعاتی  بانک  دومین  رفسنجان  خون 

اطالعات افراد و اهدا کنندگان را ثبت کرده است.
مهدی  جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
نشست  طی  رفسنجان  شهرستان  خون  انتقال  مرکز  رئیس  محمدحسینی 
خبری در تشریح فعالیت های این مرکز گفت : اطالعات 4۵ هزار و ۲۶9 نفر 
از رفسنجان و انار در بانک اطالعاتی انتقال خون ثبت شده است و این افراد 
در هر جایی از کشور که بخواهند خون اهدا کنند به راحتی می توانند این 

کار را انجام دهند.
محمدحسینی افزود: اطالعات سالمتی افراد و اینکه خون آن ها هیچ مشکلی 

ندارد و می توانند خون خود را اهدا کنند در این بانک ثبت شده است.
وی با اشاره به اینکه اهداکنندگان خون به سه دسته اهداکنندگان بار اول، 
کرد:  بیان  می شوند  تقسیم  مستمر  اهداکنندگان  و  سابقه  با  اهداکنندگان 

اهداکنندگان مستمر هر سال حداقل دو مرتبه خون خود را اهدا می کنند.
محمدحسینی با اشاره به اینکه نوزادان نارس، بیماران تاالسمی، دیالیزی ها، 
بیماران ام اس، تصادفی ها، بیماران خاص و افراد کهنسال وابسته به خون و 
فرآورده های خونی هستند تصریح کرد: روزانه در جهان بیش از ۸00 زن بر 
اثر عوارض ناشی از حاملگی جان خود را از دست می دهند که 99 درصد از 

این زنان در کشور های در حال توسعه هستند.
محمدحسینی با بیان اینکه ۳40 هزار نفر جمعیت رفسنجان و انار است بیان 
کرد: طبق شاخص اهدای خون، هر ساله باالی ۱۱ هزار واحد خون گیری در 
رفسنجان و انار انجام می شود و مردم این شهرستان از فرهنگ خوب اهدای 

خون برخوردارند.
وی خاطرنشان کرد: از سال ۸۲ در رفسنجان سیستم جایگزینی اهدای خون 
را حذف کردیم و به سمت جلب افراد و اهداکنندگان خون داوطلبانه رفتیم 
و به همین منطور اولین واحد سیار اهدای خون در استان در این سال در 

رفسنجان راه اندازی شد.
وی ادامه داد: عالوه بر تأمین خون مورد نیاز مراکز درمانی رفسنجان و انار، 
و  استان کرمان هم خون  دیگر شهر های  و  استان  درمانی جنوب  مراکز  به 
فرآورده های خونی ارسال می کنیم؛ هر بیمار تاالسمی در سال ۲۵ بار خون 

دریافت می کند.
رئیس مرکز انتقال خون افزود: مرکز انتقال خون رفسنجان جزو مراکز خون 
کشور است که توانایی تهیه خون و انواع فرآورده های خونی را دارد و مردم 
رفسنجان سال گذشته ۱0 هزار و ۶4۷ واحد اهدای خون داشتند که از این 
واحد ها ۲۶ هزار و ۱۲۵ واحد انواع فرآورده خونی شامل گلبول قرمز متراکم، 
گلبول قرمز فیلتر شده برای بیماران خاص، کرایو، پالسما و پالکت است که 

تهیه و در اختیار مراکز درمانی شهرستان های استان قرار دادیم.
محمدحسینی یادآور شد: سال گذشته ۱۳ هزار و 4۸9 نفر جهت اهدای خون 
به پایگاه های انتقال خون رفسنجان و انار مراجعه کردند که از این تعداد ۱0 
هزار و ۶4۷ واحد خون دریافت کردیم؛ ۱۸ درصد این افراد به دلیل نداشتن 
برای گیرندگان  یا  بود  برای خودشان مضر  یا  اهدای خون که  شاخص های 

خون مضر بود از اهدای خون معاف شدند.

مبارزه بیولوژیک

 در سطح

 ۵۰۰ هکتار

 باغات جنوب 

کرمان
کشاورزی  جهاد  سازمان  نباتات  حفظ  مدیر 
جنوب کرمان گفت: مبارزه بیولوژیک با آفت 
 ۵۰۰ سطح  در  مرکبات  آلود  آرد  شپشک 
شهرستان های  مرکبات  باغات  از  هکتار 

جیرفت و عنبرآباد آغاز شد.
های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
باشگاه خبرنگاران جوان  ، مجیدفرخی مدیر 
حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی جنوب 
آفت  با  بیولوژیک  مبارزه  گفت:  کرمان 
 ۵۰۰ سطح  در  مرکبات  آلود  آرد  شپشک 
شهرستان های  مرکبات  باغات  از  هکتار 
جیرفت و عنبرآباد با رها سازی کفشدوزک 

کریپتولموس آغاز شده است.
وی افزود:این آفت با مکیدن شیره گیاهی 
قارچ های  رشد  موجب  عسلک  ترشح  و 
دوده ای، کاهش رشد، زرد شدن و ریزش 
مرکبات  آلود  آرد  پوشش  می گردد  برگ ها 
و  کرده  محافظت  سموم  برابر  در  را  آفت 
موثرترین  از  آفت  این  با  بیولوژیک  مبارزه 

روش های کنترل می باشد.
فرخی تصریح کرد: کاربرد عوامل بیولوژیک 
دارای مزایای خاصی است که برای توسعه 
تأمین  و  مولد  اشتغالزایی  پایدار کشاورزی، 
امنیت غذایی جامعه و تولید محصول سالم 

الزامی است.
قطب  عنوان  با  کرمان  جنوب  منطقه  در 
و  چهار  از  بیش  سالیانه  ایران  کشاورزی 
نیم میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی 

تولید و روانه بازار می شود.

رییس اتاق بازرگانی کرمان خبر داد:

تدوین طرح اکتشافی تفصیلی استان کرمان در سطوح 50 درصدی 
تا یک ماه آینده

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان 
کرمان با تاکید بر اینکه از وزیر صنعت، معدن و تجارت 
خواستار تعیین اعتبار، تمرکز و تعیین سازمانی ویژه ای 
برای توسعه اکتشافات استان کرمان هستیم اظهار کرد: 
با تایید وزیر، برنامه اکتشافات تفصیلی در سطوح ۵0 
درصدی استان کرمان تا یک ماه آینده )برنامه ۵ ساله( 
تدوین خواهد شد که به وزارت خانه ارایه خواهد گردید 
زمان  برنامه های  و  ها  تصویب، هزینه  که در صورت 

بندی در این حوزه مشخص خواهد شد.
طبیب  مهدی  »سید  کویر،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
زاده« در نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت با فعاالن 
اقتصادی استان کرمان، با اشاره به وضعیت اکتشافات 
در استان گفت: استان کرمان یک استانی معدنی است 

 ۱0 از  کمتر  تاکنون  تاریخ  ابتدای  از  متاسفانه  اما 
درصدی کار سیستماتیکی در حوزه اکتشافی با عمق 
صورت  استان  در  متری(   ۲00 کمتر)حداکثر  بسیار 
گرفته است که یک ضعف در این استان به شمار می 

آید.
وی با تاکید بر اینکه از وزیر صنعت، معدن و تجارت 
خواستار تعیین اعتبار، تمرکز و تعیین سازمانی ویژه ای 
برای توسعه اکتشافات استان کرمان هستیم اظهار کرد: 
با تایید وزیر، برنامه اکتشافات تفصیلی در سطوح ۵0 
درصدی استان کرمان تا یک ماه آینده )برنامه ۵ ساله( 
تدوین خواهد شد که به وزارت خانه ارایه خواهد گردید 
زمان  برنامه های  و  ها  تصویب، هزینه  که در صورت 

بندی در این حوزه مشخص خواهد شد.

فراخوان - شماره 98- 3/پ

مبلغ ضمانت نامه فرآیند سال سررسید اسناد شماره طرح اعتبار برآورد اولیه پروژه 
ارجاع کار 

۵.1۰7.499.3423۰۰۰18۰1۰۰6/۰4614۰۰/۵/182۵6تکمیل مدرسه حضرت زینب انار 

6.۵16.971.98۵3۵6218۰2۰۰1/۰۰614۰۰/7/28326سالن سیدالشهداء )ع( کرمان 

22.736.۰۰۵.469738۰18۰1۰۰6/۰4614۰۰/۵/181.14۰خوابگاه شریعت بافت 

۵4۰اعتبار نقدی است1۰.697.247.۰69296818۰1۰۰1/۰34مدرسه 4 کالسه صدرای بم 

اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان در اجرای آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات در نظر دارد اجرای پروژه های به شرح ذیل را 
از طریق مناقصه عمومی فشــرده یک مرحله ای، به پیمانکاران متقاضی دارای گواهینامه معتبر واگذار نماید. لذا ازواجدین شــرایط دعوت می شود از تاریخ 
چاپ فراخوان نوبت اول به مدت یک روز به سامانه ستاد ایران جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه مراجعه نمایند. روش ارزیابی پروژه ها ساده و حداقل 
امتیاز ۶0 و در پروژه اتباع خارجی اهلل آباد کرمان ارزیابی طبق شرایط و حداقل امتیاز  جهت گشودن پاکات مناقصه ۶0 روز  می باشد. حضور شرکتهایی که 
سهامداران آن دارای سهام یا عضو هیات مدیره مشترک با شرکت های دیگر می باشند ممنوع است. 499۸۲۵                                        روابط عمومی 
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قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !

یادداشت های 

گاه و بی گاه

تعریف 
از  و  رسیدم  ها  همکالسی  از  یکی  به  سال  چند  از  بعد 
خوشحالی پردرآوردم و او را در آغوش گرفتم و سخن 
آغاز شد و از یک یک دیگر همکالسی ها سوال کردم 
و او برای هر کدام اما و اگری آورد و حال وضعیت آنها 
یاد  به  اصال  هم  را  نفری  چند  و  کرد  اعالم  معمولی  را 
بودند.  ناشناس  برایش  هم  من  نشانی  هر  با  و  آورد  نمی 
دیگر نوبت به من رسید که او در کالم آخر گفت از آن 
جایی  هیچ  به  هیچکدام  شناختم  می  که  همکالسی  همه 

نرسیدند ولی االن که می بینم تو رسیدی!

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

گزارش »کرمان امروز« از اتفاق نیک توانمند سازی مددجویان کرمانی و فروش برق به دولت؛

ماهی گیری به جای ماهی

اشاره:
در دهه های گذشته هر گاه نام کمیته امداد به میان 
و  حمایتی  های  بسته  موردی،  های  کمک  آید  می 
مستمری اندک ماهیانه تنها مواردی بود که  به ذهنمان 
نگاه،  اخیر  سال  چند  در  خوشبختانه  اما  رسید.  می 
تالش و پیگیری کمیته امداد نسبت  به مددجویان این 
توانمند سازی مددجویان  یافته  و راهبرد  تغییر  نهاد 
کمیته امداد امام خمینی ره و ایجاد اشتغال برای آنها 
نهاد  این  مددجویان  تعداد  کاهش  در  ملموسی  نتایج 
حمایتی در سطح استان داشته است. در همین زمینه 

گزارشی تهیه شده است که در ادامه می خوانید
90 هزار خانوارتحت پوشش

امداد  تعداد مددجویان کمیته  منتشره،  آمار  با  برابر 
کمیته  همچنین  است.  خانوار  هزار   90 حدود  استان 
برای  تا کنون  شش هزار و 500 شغل  امداد کرمان 
سال  در  است.  کرده  فراهم  استان  این  مددجویان 
خورشیدی  های  نیروگاه  اندازی  راه  با  نیز  اخیر  های 
در  نیز  خورشیدی  های  نیروگاه  بیشترین  کرمان،  در 
اختیارمددجویان کمیته امداد کرمان قرار گرفته تا با 
فروش برق به دولت درآمد ثابتی داشته باشند و زندگی 

خود را بدون چشمداشت  به دیگران بچرخانند.
فروش برق به دولت

مدیر کل کمیته امداد استان با بیان اینکه بیشترین 
نیروگاه خورشیدی در اختیار مددجویان کمیته امداد 
حال  در  گفت:  است  شده  ساخته  کرمان  استان  در 
به  استان کرمان   امداد  حاضر 720 مددجوی کمیته 

دولت برق می فروشند.
جشن خودکفایی مددجویان

مددجویانی  برای  خورشیدی  نیروگاه  طرح  قالب  در 
نیز  متری   50 مسکونی  واحد  یک  نداشتند  خانه  که 
ساخته شده است و اکنون مددجویان این کمیته  به 

خودکفایی رسیده اند.
ماهی یک میلیون تومان

هفته گذشته نیز با حضور فتاح رییس کمیته امداد 
واتی  نیروگاه خورشیدی پنج کیلو  کشور، 520 واحد 
مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان در منطقه 
تعداد  این  ایرنا  گزارش  به  شد.  افتتاح  بردسیر  گلزار 

طرح که در قالب جشن کرامت آفتاب به بهره برداری 
طریق  از  امداد  کمیته  مددجوی   720 برای  رسید 
نصب پنل های خورشیدی ماهانه به طور متوسط یک 
زایی  درآمد  به دولت  برق  فروش  بابت  تومان  میلیون 

شده است.
نیروگاه   520 این  افتتاح  آیین  در  کرمان  استاندار 
رفع  دولت  برنامه  اینکه  به  اشاره  با  خورشیدی 
محرومیت از مناطق دورافتاده و روستایی است، گفت: 
آنها  معیشت  و  مردم  مشکالت  حل  به  فعالیت ها  این 

کمک می کند و کار ارزشمندی است.
دولت  برنامه های  راس  در  افزود:  فدائی  محمدجواد 

رفع فقر و محرومیت، ایجاد اشتغال و تولید است که 
این سه مقوله به یکدیگر ربط دارد و مکمل هم هستند.
وی تصریح کرد: معتقدیم بسیاری از مشکالت ناشی 
از بیکاری است و اشتغال حالل همه مشکالت از جمله 
فقر و محرومیت، آسیب های اجتماعی و نابسامانی های 
جامعه است و هرکس برای ایجاد حتی یک شغل گام 
با حل  معادل  زیرا یک شغل  دارد  اهمیت  برمی دارد، 

بخشی از مشکالت است.
استاندار کرمان بیان کرد: نباید در ایجاد شغل زمان 
را از دست بدهیم و سرعت عمل در ایجاد شغل خیلی 
نیست  ایجاد شغل مشخص  در  تاخیر  زیرا  است  مهم 

چه مشکالتی برای جامعه ایجاد کند.
فدائی گفت: ایجاد اشتغال، مشارکت جمعی و کمک 
همگانی می خواهد و هیچکدام از دستگاه ها نمی توانند 
به تنهایی کار کنند و بانک ها نیز باید همکاری الزم را 

در این خصوص داشته باشند.
وی با قدردانی از همراهی بانک ها افزود: در سه سال 
گذشته سه هزار و 500 میلیارد تومان تسهیالت بانکی 
در استان کرمان برای اشتغال های خرد و خانگی، تولید 

و اشتغال پرداخت شده است.
از یک هزار و ۶00 واحد  بیان کرد:  ادامه  فدائی در 
و  است  غیرفعال  درصد   25 کرمان  استان  تولیدی 
سرمایه گذاری ها بالاستفاده مانده و منطقی است به 
جای سرمایه گذاری جدید، این واحدها را فعال کنیم 

که در زمان کوتاه تری اشتغال ایجاد می کند.
وی تصریح کرد: ۳5 درصد از واحدها نیز نیمه راکد 
و  تولید  آنها،  ظرفیت  افزایش  با  می شود  که  هستند 

اشتغال را برگرداند.
استاندار کرمان همچنین گفت: از ایده و فعالیت های 
با  و  استقبال می کنیم  اشتغال  ایجاد  زمینه  جدید در 
تمام توان همکاری خواهیم داشت تا در فرصت زمانی 
کن  ریشه  کرمان  استان  از  محرومیت  و  فقر  معقول 

شود.
کمیته امداد معین بردسیر شود

شهرستان های  مردم  نماینده  پور،  حسن  شهباز 
سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی نیز در 
این مراسم گفت: رییس کمیته امداد نوع جدیدی از 
مدیریت را در کشور اعمال می کند و دولت و مجلس 

شورای اسالمی را به خدمت گرفته است.
وی افزود: از فتاح درخواست کردیم که کمیته امداد 
مطالعه،  با  و  باشد  بردسیر  اقتصادی شهرستان  معین 
امداد  به هر میزان که کمیته  و  اجرا کنیم  را  طرحی 
سرمایه گذاری کند، معادل آن را از طریق بانک های 

عامل سرمایه گذاری می کنیم.
گلزار  شهر  در  مدیران  اینکه  به  اشاره  با  پور  حسن 
درخواست  گفت:  می کنند،  کار  بازی  سیاسی  بدون 
داریم اراضی که سال ها بدون کشت و زرع باقی مانده، 
تغییر کاربری داده شده و برای استفاده از انرژی پاک و 
احداث نیروگاه های خورشیدی مورد بهره برداری قرار 

بگیرد.
سخن آخر

مصداق  امداد،  کمیته  جویان  مدد  سازی  توانمند 
ماهی  جای  به  ماهیگیری  دادن  یاد  المثل"  ضرب 
های  مسکن  احساسی  های  حمایت  است.  دادن" 
موقتی هستند که هیچ گونه سرمایه گذاری محسوب 

نمی شود.

   در دهه های گذشته هر گاه نام کمیته امداد به میان می آمد کمک های 
موردی، بسته های حمایتی و مستمری اندک ماهیانه تنها مواردی بود که به 
ذهنمان می رسید، اما خوشبختانه در چند سال اخیر نگرش، تالش و پیگیری کمیته 
امداد نسبت  به مددجویان این نهاد تغییر یافته است و راهبرد توانمند سازی 
مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( و ایجاد اشتغال برای آنها نتایج ملموسی 
در کاهش تعداد مددجویان این نهاد حمایتی در سطح استان داشته است به گونه 
ای که امروز شاهدیم بزرگترین نیروگاه خورشیدی استان در اختیار مددجویان 
کمیته امداد قرار گرفته و در حال حاضر 720 مددجوی کمیته امداد استان کرمان 
به دولت برق می فروشند و دستشان توی جیب خودشان است. این یعنی یک 
حمایت صحیح که امیدواریم در آینده نیز همین رویکرد ادامه پیدا کند و به یک 

طرح خالصه نشود و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

سرویس اجتماعی کرمان امروز

  چگونگی رفتار با نوجوانان و شیوه های فرزندپروری والدین اهمیت 
ویژه ای در آموزش، پرورش و رشد فرزندان دارد و بهتر است والدین با 
فراگیری دانش شیوه رفتار با نوجوان و کاربردی کردن این دانش در 

سبک پرورشی فرزندانشان مسیر موفقیت را طی کنند.
نکات طالیی برای پدران و مادران:

1- عزت نفس، اعتماد به نفس و خودباوری فرزندانتان را افزایش دهید
و  آنان  به  گذاشتن  احترام  فرزندتان،  ویژگی های  درک  و  شناخت  با 
استفاده نکردن از واژه های توهین آمیز نسبت به آنها، دوست داشتن و 
عشق ورزیدن به نوجوان، توقع بجا و صحیح داشتن از آنان و چیزی 
تفاوت ها و  به  آنها، توجه  از  توانایی شان نخواستن  از ظرفیت و  بیش 
پذیرش منحصر به فرد بودنشان و همچنین تامین و فراهم سازی زمینه 
های موفقیت و پیشرفتشان،شرایط و امکانات الزم را برای شکوفا شدن 

استعدادهای نوجوانتان فراهم کنید.
2-فرزند خود را به طرف خوب بودن سوق دهید

به جای این که دائم رفتار و خصایص منفی کودک خود را زیر سوال 
ببرید، بیشتر اعمال و نکات مثبت او را مورد توجه و تشویق قرار دهید.

۳- نظم و انضباط برقرار کنید و در اجرای آن با ثبات باشید
انضباط است،  و  و نظم  قانون  نیازمند  از جمله خانواده  هر جامعه ای 
قبول  مورد  رفتارهای  انتخاب  برای  فرزندان  به  قانون کمک  از  هدف 
اوال  است،  اهمیت  نکته حائز  رابطه دو  این  است.در  و خویشتن داری 
دقیق  طور  به  و  باشد  منصفانه  آنها،  از  سرپیچی  مجازات  و  قانون ها 

مشخص شده باشند و دوما در اجرای قوانین با ثبات و قاطع بود.
4- در برنامه ریزی هایتان زمانی را به فرزندان خود اختصاص دهید و 

برای آنها وقت کافی بگذارید.
بر حسب شغلتان و سن فرزندتان، هر از گاهی برای مدتی با او باشید، 
در این رابطه چند نکته را به خاطر بسپارید: در طی این مدت تمام 
ذهن و حواستان را به با هم بودن بدهید و به کالس درس و موعظه 
تبدیل نکنید، به فعالیت و کاری که فرزندتان دوست دارد بپردازید و 

در صورت امکان فقط شما و فرزندتان باشید.
5-الگوی خوبی برای فرزندان خود باشید

یکی  و  دارد  فرزندانمان  پرورش  بر  زیادی  تاثیر  یادگیری مشاهده ای 
به  که  پدری  هستند،  والدین  کودکان،  رفتاری  الگوهای  مهم ترین  از 

می کند  مجبور  نیز  را  فرزندش  گاهی  حتی  و  می گوید  دروغ  راحتی 
بر  را  گوشی  خانواده  فرزند  و  می زند  زنگ  )تلفن  بگوید!  دروغ  که 
می دارد و می گوید فالنی است و پدر به هر دلیلی می گوید: بگو خونه 

نیست!(،چگونه انتظار دارد فرزندش دروغ نگوید.
۶-ارتباط صحیح، مناسب و منطقی با فرزندانتان برقرار کنید

در انجام بسیاری از کارها و تصمیمات، نظر فرزندتان را نیز جویا شوید 
به وضوح مشخص  را  انتظاراتتان  و  بخواهید.خواسته ها  او کمک  از  و 
کنید و توضیح الزم را در مورد اجرای آن ها بدهید، در بحث ها فقط 
احترام  هم  او  نظرات  به  و  نکنید  فرزندتان  کردن  متقاعد  در  سعی 

بگذارید.
7-انتقادپذیر و انعطاف پذیر باشید

اگر در مورد خاصی اشتباه کردید، با جرات تمام اقرار کنید و پوزش 
بخواهید و اگر در اصالح رفتار فرزندتان درمانده شده اید، بی درنگ با 

یک فرد با تجربه یا روانشناس، مشاوره کنید.
8-نشان دهید که محبت و دوست داشتن شما شرطی نیست

تحت هیچ عنوانی نباید عالیق و وابستگی های فرزندی و پدر و مادری 
دوست  دیگه  نظیر:  عباراتی  تنبیه،  منظور  به  حتی  شود،  خدشه دار 
ندارم، اگه این کارو بکنی دوست دارم، تو بچه بدی هستی، از دستت 

خسته شدم، کاش بچه نداشتم و تو منو خسته کردی را به فرزندتان 
نگویید، این جمالت مخرب هستند و ضربه شدیدی به احساسات و 

عواطفشان وارد می کند.
9- نیازها و محدودیت های خود را نیز مدنظر داشته باشید

پدران و مادران بدانند که همانند سایر افراد دارای نقص و ضعف هایی 
پاسخ ها  تمام  دانستن  به  نیازی  و  نیستند  مطلق  کامل  و  هستند 
و  ازدواج  که  است  این  والدین  اشتباهات  بزرگ ترین  از  یکی  ندارند. 
روابط زناشویی خود را در ردیف دوم و ارجحیت پایین تری نسبت به 

رسیدگی به فرزندان خود قرار می دهند.
فرزندان خوب  که  مادرانی  و  پدران  روی  بر  انجام شده  مطالعات  در 
پرورش داده و به اجتماع تحویل داده بودند، مشخص شد که عالوه بر 
شرایط اولیه پدر و مادر خوب بودن مانند گوش دادن به فرزندشان، 
آنان و غیره، عامل  به  آنها، محبت و توجه داشتن  برای  کمک بودن 
موثر دیگر این بوده است که بیشتر برای همسر خود اهمیت قائل بوده 

تا برای بچه ها.
در خانواده هایی که تمرکز پدر و مادر بیشتر روی بچه ها بوده و رابطه 
زوجین نادیده گرفته شده است، معموال نه بچه ها به موفقیت مطلوبی 

رسیده اند و نه پدر و مادر رابطه خوبی با هم داشته اند.

نکات طالیی در شیوه رفتاری والدین با فرزندان نوجوان

رویش باغ
در  و  شده  وصل  زندگی  به  تو  رویای  با 
به  تا  کنم  می  پیدا  امتداد  درآمدنت  انتظار 
نشوم.  پریشان  ها  خستگی  از  رسیده  جایی 
که  وقتی  محتاجیم  تابیدنت  به  آفتاب  ای 

تکلیف زندگی با خودش معلوم نیست. باران ویرانگر و دوست 
دشمن است بیا که از هوای سینه ام درد کم شود. تازگی ها آب 
نفوذ در  با ماندن و  بلکه  از رکود خویش فقط لجن نمی زند و 
دامن طبیعت پایه های دنیا را می پوشاند. من از سکوت خویش 
می ترسم که به جای ارادت مرا در آتش فراموش بسوزاند. آنچه 
که می تواند زمان و زمین را متحول سازد اراده ی ماست که در 
بگیرند  ما  از  را  اراده  ها  ترس  اگر  یابد.  رگ روزها جریان می 
می  هایمان  بدبختی  به  که  کنند  می  چپاول  دیگرانی  را  حقمان 
بلکه  سوزد  نمی  است  شده  سپری  که  عمری  برای  دلم  خندند. 
از  خورم.  می  حسرت  روزگارم  کنار  در  تو  خالی  جای  برای 
چشم های تو به بهشت نگاه می کنم و در هیاهوی زندگی غرق 
اجازه  به خودم  این همه خوبی  با  دریابم  را  آرامش  تا  می شوم 
نمی دهم که بار زندگی ام را بر دوشت بگذارم. تو امید بسیاری 
تا  باشی.  شکوفایی  حال  در  باید  همواره  که  هستی  ها  آدم  از 
بست  بن  همه  این  میان  در  که  نگیر  من  از  را  نگاهت  ام  زنده 

دوام بیاورم.
من چشم به پژواک تو بستم شاید 

از دامن هر خنده ی تو باغ بروید

به قلم 
مهناز سعید 

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

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان زرند در نظر دارد تعدادی از امالک و مدارس مازاد بر نیاز خود را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( به شماره مزایده 2098004987000001 در مناطق مختلف شهرستان زرند را به فروش برساند.

مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 98/3/25 لغایت 98/4/4  با مراجعه به سایت مذکور 
مهلت تکمیل و بارگذاری اسناد از تاریخ 98/3/26 تا پایان وقت اداری 1398/4/4

تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 10 روز 98/4/5 در محل دفتر معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان 
هزینه نشر آگهی و کارشناسی امالک بر عهده برنده مزایده می باشد و آموزش و پرورش در رد یا پذیرش پیشنهاد مختار است.

پیشنهادات مخدوش و مشروط فاقد اعتبار می باشد.
لیست مدارس مزایده: 

1- مدرســه قدیمی روستای ختم سربنان 2- مدرسه ســراپرده سربنان ۳- مدرسه ده میالن سربنان 4- مدرسه باب هوتک دشتخاک 5- مدرسه روستای بنان 
دشــتخاک ۶- مدرســه چاهکین 7- مدرسه روستای نذرج غربی 8- مدرسه همکوئیه 9- مدرسه روستای ابرون سنگ 10- مدرسه روستای حصن سنگ سیریز 
11- مدرســه روســتای حصن آباد 12- مدرسه ده اصغر 1۳- مدرسه مخروبه شــهید عرب نژاد ریحان شهر 14- مدرسه مخروبه استثنایی خانوک 15- مدرسه 

بالل آباد 1۶- زمین عمرانی واقع در جنب امام زاده حمزه شهر زرند 
روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان زرند 

شرکت تعاونی مصرف کارگران کارخانه سیمان به شماره ثبت 201 شناسه ملی 10630022250  شهرستان کرمان استان کرمان 
به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه / عادی به طور فوق العاده نوبت اول این تعاونی در ساعت 15 روز سه 

شنبه مورخ 98/4/18 در محل شرکت تعاونی کارخانه تشکیل می گردد. از سهامداران دعوت می گردد راس ساعت مذکور در جلسه حضور بهم رسانند.
ضمنــا: 1- اعضایــی که مایلند حق حضور و رای دادن در مجمع را بــه نماینده تام االختیار واگذار نمایند تا تاریخ 98/4/1۶ بــه اتفاق نماینده خود جهت تایید و 
صدور برگ نمایندگی به محل شــرکت تعاونی کارخانه مراجعه نمایند. )حضور توام عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع اســت( ســاعت 10 صبح وکالتنامه توسط 
اشــخاص مســئول در محل برگزاری مجمع بررسی می گردد. 2- چنانچه در دستور جلسه انتخاب بازرسان باشد افرادی که متقاضی کاندیداتوری سمت مذکور می 
باشند. حداکثر تا تاریخ 98/4/1۶ جهت ثبت نام به محل شرکت تعاونی کارخانه مراجعه نمایند. دستور جلسه: 1- گزارش عملکرد هیات مدیره در خصوص سال 
97 2- گزارش بازرس در خصوص صورت های مالی ســال 97 ۳- انتخاب بازرســان 4- تصویب ترازنامه و صورت های مالی ســال 97  5- تصویب بودجه سال 98  

۶- تغییرات اعضا سرمایه و سهام 
هیأت مدیره شرکت تعاونی 

قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !



چهار شنبه 25 خرداد ماه 11/1398 شوال 1440/ 15 ژوئن 2019/سال بیست و چهارم شماره 3014 
فرهنگ و ادب

پُفیوز چیست؟
مفهوم  و  معنی  اینکه  بدون  کرمان  مردم  از  بسیاری 
کار  به  دشنام  نوعی  عنوان  به  را  آن  بدانند  را  »ُپفیوز« 
می برند. حقیر تاهنگامی که توضیحات آقای پرتوی آملی 
گمان  کنم،  مطالعه  حکم  و  امثال  ی  ریشه  کتاب  در  را 
می کردم پفیوز از واژگان ترکی است که به زبان فارسی 
راه یافته است اما با شرح مفصل ایشان درباره ریشه ی 
تاریخی این واژه دریافتم از واژگان ترکیبی فارسی است و 
حتی بخش اول آن در گویش کرمانی، کاربرد زیادی دارد.
ترسو  و  عرضه  بی  و  حال  بی  »افراد  است:  نوشته  وی 
گویند.  پفیوز  نیست،  ساخته  کاری  آنها  وجود  از  که  را 
به عالوه افراد ترسویی را که در مقام تهدید برآیند ولی 
معروف  اصطالح  به  نداشته  اساسی  و  ریشه  آنها  تهدید 

بلوف توخالی باشد نیز در گویش عوام پفیوز گویند.«
پفیوز واژه ای مرکب است که از دو واژه »ُپف« و »یوز« 

ترکیب شده است و از آنجا که دانستن آن برای خوانندگان 
عزیز خالی از فایده نیست به شرح آن می پردازیم. یوز، 
همان یوزپلنگ ایرانی است که از گربه بزرگتر و از پلنگ 
کوچکتر است. این حیوان تیزپا که سرآمد حیوانات جنگل 
مول  پلنِگ  به  مازندران  منطقه ی  در  رود  به شمار می 
یعنی بچه ی حرام زاده ی پلنگ شهرت دارد. آنها بر این 
یا گرگ  با سگ  پلنگ  آمیزش  از  این حیوان  باورند که 

به جود می آید.
یوزپلنگ را به غلط درنده و خطرناک می شناسند در حالی 
که چنین نیست و تا زمانی که گرسنه نباشد به هیچ حیوانی 
حمله نمی کند. پوست زیبای این حیوان بالی جانش شده 
انقراض است. هر چند که  به  رو  ایرانی  یوزپلنگ  و نسل 
انجام  اقداماتی  او  نسل  بقاء  برای  زیست  محیط  سازمان 
داده ولی مردم از ترس حمله ی او به گوسفندانشان اقدام 
به قتل آن می کنند. شکارچیان از پوست هر چهار یوزپلنگ 
پالتوهای پوست گرانقیمت تهیه می کنند تا وسیله ای باشد 

برای فخرفروشی ثروتمندان نوکیسه.
یوزباشی

هنگام  به  و  است  جهان  ی  دونده  سریعترین  یوزپلنگ 
تعقیب طعمه ی خود، سرعتش تا 130 کیلومتر در ساعت 
می رسد که اعجاب برانگیز است ولی خیلی زود خسته 

می شود و از ادامه ی تعقیب در می ماند.
برای  را  حیوان  این  های  توله  پادشاهان  گذشته  در 

مربی  منصب  کردند.  می  تربیت  بز  و  کل  و  آهو  شکار 
پرورش یوزپلنگ در سلسله مراتب حکومت های پیشین 

»یوزباشی« نامیده می شد.
و  ها  توانایی  از  که  ایران  پادشاهان  و  مغولها  مصریان، 
ضعف یوزپلنگ آگاه بودند، توله های یوزپلنگ را توسط 
یوزباشی ها تربیت می کردند تا به هنگام شکار از آنها 
بهره ببرند از آنجا که این حیوان نمی توانست در مسافت 
در  را  او  بدود،  کننده  خیره  سرعت  آن  با  طوالنی  های 
حالی که چشمانش بسته بود، روی ترک اسب خود می 
بستند و همینکه به نزدیکی شکار می رسید، چشمانش 
را گشوده و رهایش می کردند تا طعمه را از پا درآورده 

تقدیم مربی اش کند.
شاردن، جهانگرد فرانسوی در عصر صفوی در سفرنامه 

بزرگ  جهش  چند  از  بعد  اگر  کند:  می  نقل  خود  ی 
خاطرش  تسالی  برای  آورد،  نمی  دست  به  توفیقی 
نوازشش می کردند و می گفتند تقصیر وی نیست. بلکه 
صید را چنانکه باید نشانش ندادند. حیوان این داستان را 

می شنود و از پوزش صاحبش اظهار رضایت می کند.
خیلی  خود،  از  تر  ضعیف  حیوانات  به  نسبت  یوزپلنگ 
بدجنس و موذی است ولی چون در مقابل دشمن قویتر، 
قرار گیرد و احساس خطر کند، خود را به پشت حفاظی 
می رساند و برای تهدید و ارعاب دشمن به طور مرتب 
»ُپف« می کند به خیال آنکه دشمن از پف او می ترسد و 
دور می شود. در حالی که پِف یوز کمترین اثری در روحیه 
ادامه  او  تعقیب  به  تردیدی  و بی هر گونه  ندارد  دشمن 
گربه  مقابل  در  گربه هایی که  در  )این حالت  می دهد. 
ای قوی تر از خود قرار می گیرند نیز مشاهده می شود(

برای  یوزپلنگ  اینکه  از  پس  رسد،  می  نظر  به  چنین 
با  مربیانی  نظر  تحت  پادشاهان  ی  یوزخانه  در  خدمت 
عنوان یوزباشی آماده ی خدمت شد و شکارچیان از عمل 
ُپف کردنش در مقابل دشمن قوی تر آگاهی یافتند، زبانزد 
»ُپفیوز« بر سر زبانها افتاد و از آن در مورد ضعف و ترس 

و بی حالی و تهدیدهای توخالی افراد تمثیل شده است.
هر چند واژه پفیوز معنی زشتی ندارد ولی بهتر است به 
کار نرود چرا که بیان سخنان درشت سبب رنجش دلها 

می شود و رنجش دل دوا ودرمانی ندارد.

در نیمه دوم خردادماه جامعه هنری ایران، حسن کسایی و جلیل شهناز را از 
دست داد و گویی این قافله را سرباز ایستادن نیست. خزان ها می گذرد اما 
داغ ها بر دل ها می ماند. در دهه سی و چهل و پنجاه نویسندگان و شاعران 
و هنرمندان بزرگی در کشور ما به بلوغ رسیدند و باد خزان یکی یکی را فرو 
می ریزد. درد بزرگ اینجاست که بسیاری از هنرمندان بزرگ در غربت می 
میرند و روزهای پایانی عمر خود را با بی حرمتی سپری کردند در حالیکه بی 
هنران و نااهالن بر صدر بودند و دستگاه های دولتی از آنها تمجید می کرد. در 
خردادماه سال نود و دو نوبت به پرچمدار هنر موسیقی ایران جلیل شهناز رسید.
تازه  تاز  و سه  نی  نوازنده ی  و  دان  موسیقی  مزار حسن کسایی  هنوز خاک 
باید بسوزد  به کدامین گناه  این نسل  تر ساخت.  را غمگین  ماه  بود و خرداد 
که شاهد رشد کسائی و شهناز دیگری نباشد. این کدامین تبر بود که به قلع 
و قمع هنرمندان پرداخت و این هودج مرگ هنوز هم سر باز ایستادن ندارد. 
اما زندگی و مرگ با هم هستند و جدا نیستند. هنرمند هر چند محبوب باشد 
و دیکتاتور و جالد هر چند ستمگر باشد نمی تواند ماندگار شود اما مهم این 
است که جامعه تالش کند جای هنرمندان را پر کند و راه رشد و تولد و بلوغ 
ستمگران را بگیرد. یک ویژگی در همه هنرمندان بزرگ این است که همه در 
زندگی با استادانی دلسوز همراه شدند جلیل شهناز از کودکی نزد عبدالحسین 
شهناز و برادر بزرگ آموزش دید. در سال 1324 به رادیو رفت و بعدها اندک 
امیرناصر  یاحقی،  پرویز  بدیعی،  اله  حبیب  رسیدند.  راه  از  مستان  جمع  اندک 
افتتاح جهانگیر ملک، اسداله ملک، حسن کسائی و ... باغی پر از گل از هنر 

را به نمایش درآورند. این هنرمندان بزرگ تنها در هنر بی همتا نبودند آنها در 
قله بلند انسانیت ایستادند و با عشق به مردم خدمت کردند. هنر مانند فلسفه و 
حقوق زمینه مادی دارد. آالت موسیقی، پرده نقاشی مادی هستند. هنر موسیقی 
با انسان زاده شده است. شاید آموزگار اول هنرمندان موسیقی پرندگان و نغمه 

آبشار و جویبار باشد. 
و حتی  زحمت کشان  درونی  درد  ها  قرن  زحمت کشان  ناب  هنر  این  نی  و 

عارفان را بیان می کرد.
آنها که دشمن موسیقی هستند باید بی احساس باشند و از احساس آدمی کم 
داشته باشند. هنرمند موسیقی در زندگی هر چند که گاهی اندوه طبقه زحمت 
کش را بیان می کند اما شادی مردم را طلب می کند. حتی تقارن زیبایی شد 
روزی که جلیل شهناز خرقه تهی کرد که جوانان برای راه یابی تیم فوتبال 
جشن گرفته بودند. هنر تابع وضعیت تولید است هر چند که هنر موسیقی گامی 
فراتر بر می دارد. هنرمند موسیقی با موسیقی احساسات را اجتماعی می کند 
و باعث سرایت عواطف می شود هنگامی که یک موسیقی دان، موسیقی ارائه 
می دهد کلیه احساسات خود را به حضار سرایت می دهد و عواطف انفرادی 
اش را تبدیل به احساسات اجتماعی می کند. هنر موسیقی هم مانند همه هنرها 
درجه ترقی وسائل فنی اجتماع را نشان می دهد. امروزه پیانو و ارگ محصول 

دنیای امروز است.
حسن کسایی در مهرماه سال 1307 در یک خانواده مرفه تاجر به دنیا آمد. با 
اینکه به طور طبیعی می بایست خصلت های این طبقه را داشته باشد اما راه 
خود را جدا کرد و هنر را فرا گرفت. روزی که در 25 خرداد ماه سال 1391 در 
83 سالگی در اصفهان درگذشت شهرت جهانی داشت. دوستی و هم نشینی 
او با خاندان شهناز و ادیب خوانساری او را از حال و هوای تجارت به عالم هنر 
کشاند و عالقه زیادی به نواختن نی پیدا کرد. اینک هم جلیل شهناز هم حسن 
به دوش ماست.  نوجوان  تربیت و تشویق نسل  اند ولی رسالت  رفته  کسائی 

خوشبختانه سطح دانش و فرهنگ خانواده ها باال رفته است و دیگر آن نگاه 
ارتجاعی به موسیقی وجود ندارد. اینک خانواده ما حتی در کرمان فرزندان خود 

را تشویق به فراگیری موسیقی می کنند.
اگر تا نیم قرن پیش تنها نی و دایره در روستاها نفس می کشید امروزه حتی 
در کوهبنان هم صدای موسیقی و آموزش موسیقی به گوش می رسد و باید 

بهار  تا دوباره  راه هستند  بود که کسائی ها و شهنازهای جدیدی در  امیدوار 
موسیقی را باز آورند.

به قول هاللی
بعد از این راز هاللی نتوان ساخت نهان 

که بهر خلوت از او انجمنی ساخته اند

ضرب المثل های کرمانی 

کوچه بن بست     به بهانه روزهای پایانی خرداد ماه و کوچ حسن کسائی و جلیل شهناز

به قلم 
یحیی فتح نجات

به قلم 
میرسیدعباس 

روح االمینی

بند و طوق 

بند الفت مرا، از نهان خانه ی مهر مادر 
در گسست از مأمن اول 

به طوق دنیا 
بریدند

تا آنگاه که گور 
پای بست وصل مرا 

از روی خاک 
برید
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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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از  و  است  کرمان  استان  پرمخاطب  های  روزنامه  از  امروز  کرمان 
فعال  مشارکت  و  مردمی  های  خواسته  حضور  آن  های  ویژگی 

مخاطبان در تولید محتوا در آن به شمار می رود.
در شماره 3009 روزنامه کرمان امروز مورخ 13 خرداد 98 مطلبی 
است؟«  گریزان  مطبوعاتی  کنفرانس  از  استاندار  »چرا  عنوان  با 
منتشر شد. آقای محمد فتح نجات در این مطلب خواستار برگزاری 
که  ای  خواسته  است.  شده  کرمان  استاندار  مطبوعاتی  کنفرانس 

منطقی و حرفه ای است.
در این مطلب از 9 ماه فعالیت رسمی دکتر فدائی در سمت استاندار 

کرمان نام برده شده است در حالی که دکتر فدائی در تاریخ 23 آبان 
98 از سوی هیات وزیران به عنوان استاندار کرمان معرفی و مراسم 

تودیع و معارفه نیز در 28 آبان برگزار شده است. 
برگزاری  و  ها  رسانه  با  تعامل  بر  فدائی  دکتر  همواره  زمان  آن  از 
از  استاندار  بودن  گریزان  و  اند  داشته  تاکید  خبری  کنفرانس 

کنفرانس خبری، اصطالحی دقیق و منصفانه نیست.
به غیر  استانداری  کار گروه های  و  تمامی جلسات  برای  از سویی 
از شورای تامین که حضور روابط عمومی نیز امکان پذیر نیست و 
سفرهای داخل استان و سفر مقامات در کلیه سطوح، از خبرنگاران 

شاهد  کمتر  گرچه  آید.  می  عمل  به  دعوت  خبری  پوشش  برای 
حضور  زمینه  اما  ایم  بوده  امروز  کرمان  روزنامه  خبرنگار  حضور 
خبرنگاران و ارتباط آنها با استاندار و معاونان و سایر مدیران همواره 
به  مبادرت  جلسات  پایان  در  خبرنگاران  بارها  و  است  بوده  فراهم 

مصاحبه با استاندار کرمان نموده اند.
شایان ذکر است از آذرماه 98 تاکنون برگزاری کنفرانس خبری در 
برنامه های استاندار کرمان قرار داشته و دست کم چهارمرتبه برای 
دالیل  به  دفعه  هر  اما  است  شده  ریزی  برنامه  کنفرانس  برگزاری 
متعدد و به ویژه حجم برنامه ها و موارد پیش بینی نشده، امکان 

برگزاری در عمل محقق نشد.
برگزار نشدن کنفرانس خبری از ضعف های روابط عمومی استانداری 
به شمار می رود و به عنوان مسئول روابط عمومی استانداری کرمان 
این نقیصه را می پذیرم و امیدوارم طبق برنامه ریزی انجام شده در 

تیرماه کنفرانس خبری استاندار کرمان برگزار شود.
کارکنان  و  خبرنگاران  دبیران،  سردبیر،  مدیرمسئول،  از  پایان  در 

روزنامه کرمان امروز تقدیر و تشکر می گردد.
عباس تقی زاده 

مشاور استاندار کرمان در امور رسانه و روابط عمومی 

جوابیه استانداری کرمان به روزنامه »کرمان امروز«:
کارت زرد کرمان امروز به روابط عمومی استانداری کرمان

سرویس گردشگری کرمان امروز

 
 

یکی از بناهای عرفانی و منحصر به فرد ایران که گردشگران ایرانی 
و خارجی بسیاری را به خود جذب می کند، مقبره شاه نعمت اهلل ولی 
در کرمان است. این بنای زیبا با رمز و رازهای معماری و صحن های 
زیبا و درختان سرو قامت برافراشته می تواند مکانی باشد که ساعت 

ها شما را درگیر خود نماید. 
 شاه نعمت اهلل ولی کیست؟

ولی  نعمت اهلل  نورالدین شاه  واقعی سید  نام  با  ولی  اهلل  نعمت  شاه 
هجری  نهم  و  هشتم  قرن  ایرانی  عارف  و  شاعر  کرمانی،  ماهانی 
است که سلسله نعمت اللهی را در تصوف به وجود آورد. امروزه بنای 
آرامگاه او تبدیل به مکانی برای زیارت و البته بازدید گردشگران شده 
است. از این شاعر بزرگ کتاب و دیوان شعری به جای مانده است 
که یک نسخه از دیوان در کتابخانه ملی و یک نسخه از آن در همین 

بنای آرامگاه شاه نعمت اهلل ولی در ماهان است.
 تاریخچه آرامگاه شاه نعمت اهلل ولی

صفوی  دوره  به  ولی  نعمت اهلل  شاه  آرامگاه  به  مربوط  اولیه  بنای 
برمی گردد. بخش هایی از این مقبره مربوط به دوره تیموریان بوده و 
ساخت و ساز در آن ادامه داشته تا جایی که آثار و نشانه های معماری 
قاجاریه هم در آن دیده می شود. بیشتری توسعه آرامگاه شاه نعمت 

اهلل ولی در ماهان کرمان مربوط به دوره قاجاریه است.
 شاه نعمت اهلل ولی در سال ۸۳۲ و به قولی ۸۳۴ ه .ق در شهر کرمان 
درگذشت و در ماهان در میان باغی مدفون شد. هستهٔ اولیهٔ این بنا 
گنبدی منفرد بود که در سال ۸۴۰ ه .ق و به دستور »احمدشاه دکنی« 
ساخته شد و به تدریج گسترش یافت. آخرین توسعه این بنا در سال 
اولین  ولی  نعمت اهلل  آرامگاه شاه  است.  بوده  ۱۳۳۲ هجری قمری 

بنایی بوده است که به شکل گنبدخانه ساخته شد.
مرمت و بازسازی آرامگاه شاه نعمت اهلل ولی

سازمان میراث فرهنگی مرمت های بسیاری بر روی گنبد و بخش 
های مختلف این بنا از سال ۱۳۶۰ انجام داده است. این بنا در زلزله 

بم خسارت دید و مرمت آن همچنان ادامه دارد.
 معماری آرامگاه شاه نعمت اهلل ولی

شامل  مترمربع،   ۳۵٬۰۰۰ مساحت  با  ولی  نعمت اهلل  شاه  آرامگاه 
مجموعه ای از ابنیه ی تاریخی است که هر کدام با توجه به پیشینه ی 
معرفی  را  اسالمی  ایرانی  معماری  سبک  از  بخشی  خود  تاریخی 

می کنند.
 این بنا در آغاز به شکل یک تک بنا با گنبدی بلند بر فراز فضایی 
بناهای  بعدی  دوره های  در  بوده که  بزرگی  باغ  درون  چهار گوش 

هنر  آمیخته ای  عمارت  این  شده است.  ساخته  آن  کنار  در  دیگری 
معماری شش سده اخیر است.

 تک بنای گنبدی شکل آرامگاه شاه نعمت اهلل ولی در نمای بیرونی 
خود از تزئینات نماسازی و کاشیکاری بهره مند بوده است. هم اینک 
نیز بخشی از این نماسازی با کاشیکاری معرق و زیبا با نقش اسلیمی 
و رنگهای الجوردی، فیروزه ای، سفید و زرین در سر در باختری مقبره 
دیده می شود. دو گلدسته بلند، رواق شاه عباسی و دارالحفاظ، سردر 
محمد شاهی، صحن وکیلی، صحن اتابکی و صحن میرداماد از دیگر 

بخش های آرامگاه شاه نعمت اهلل ولی هستند.
 بخش های مختلف آرامگاه

بقعه:
بقعه شاه نعمت اهلل ولی اتاقی چهارگوش با سقفی گنبدی است که 
با تزئینات گچی و نقاشی بر روی گچ پوشانده شده است. همچنین 
کاشی کاری های معرق به رنگ های الجوردی و فیروزه ای در نمای 
داخلی بقعه و نقوش اسلیمی سفید و زرین در نمای بیرونی آن جلوه 
و زیبایی خاصی به این قسمت از بنا بخشیده است. سنگ قبری که 
برای شاه نعمت اهلل ولی در این قسمت از بنا قرار داده اند، سنگی 
مرمرین است که اطراف آن، نام دوازده امام )ع( و آیاتی از قرآن مجید 

با خطی زیبا حکاکی شده است.
 چله خانه:

کوچک  فضایی  و  کوچک  ورودی  به  بقعه،  جنوب غربی  سمت  در 
ولی  اهلل  نعمت  شاه  نشینی  چله  مکان  به  که  کرد  خواهید  برخورد 
کنجکاو  و  ترین  جذاب  را  مکان  این  بتوان  شاید  است.  معروف 
برانگیزترین مکان در این آرامگاه دانست. آذین های رنگارنگ درون 
آن، مربوط به دوران پس از تیموریان است در تمام بازسازی های بنا 
حفظ شده است. درون آن شاهد نقاشی ها و عناصری جذاب بر روی 
دیوار خواهید بود. در حقیقت از همان ابتدای ساخت بقعه، مکان چله 

نشینی شاه نعمت اهلل ولی را سالم و باقی نگه داشته اند.
 رواق شاه عباسی:

رواق شاه عباسی همانطور که از نام آن مشخص است در دوره صفوی 
و شاه عباس ساخته شده و سردری زیبا دارد. جنس این سردر از جنس 
فوالد بوده و نام دوازده امام )ع( به صورت برجسته همانند سنگ قبر 

این مرحوم تراشیده شده است.
 صحن میرداماد:

این بخش از آرامگاه شاه نعمت اهلل ولی در ماهان کرمان نیز در دوره ی 
صفویه ساخته شده است. در زمان ناصرالدین شاه، صحن میرداماد 

دوباره بازسازی و  البته تکمیل شده است.
 صحن اتابکی:

صحن اتابکی به همت علی اصغر خان اتابک، صدراعظم ناصرالدین 
شاه و با کمک هدایای داده شده به دربار ساخته شده است.

 صحن وکیلی:

صحن وکیلی از دیگر صحن های زیبا و دیدنی این آرامگاه است که 
یادگارهای محمد اسماعیل خان نوری وکیل الملک از رجال دوره ی 

قاجار و همچنین حاکم کرمان است.
صحن حسینیه:

دو گلدسته بلند و با وقار آرامگاه شاه نعمت اهلل ولی در ماهان کرمان 
در این صحن قرار گرفته است. این صحن دومین صحن پس از ورود 
به بنا بوده که شما را در نهایت به درون بنا راهنمایی می کند. ارتفاع 
گلدسته های آن ۴۲ متر بوده که در زمان محمدشاه قاجار ساخته شده 
است. امروزه در این صحن و حیاط می توانید مکان های خدماتی 
آرامگاه مانند سرویس های بهداشتی، فروشگاه آثار موسیقی، فروشگاه 

کتاب های باارزش و خرید سوغاتی را نیز بیابید.
 درب آستانه ورودی این بنا، دری خاتم کاری شده و ساخته شده 
از عاج فیل با نقوشی هندسی است که در هندوستان ساخته شده 
و در نهایت به ماهان کرمان آورده شده است. موزه شاه نعمت اهلل 
ولی نیز مکانی است که بهتر است حتما به دیدن آن بروید. دلیل 
نامگذاری این صحن به صحن حسینیه برگزاری مراسم عاشورای 
افراد بسیاری در آن  و  بوده  اینجاست که بسیار دیدنی  حسینی در 

شرکت می کنند.
 دیگر مقبره ها:

بقعه و آرامگاه دیگری نیز در این بنا دیده می شود. بقعه ی امیرنظام 
گروسی، چهره ی نامدار دوره ی قاجاریه در سمت جنوب غربی داالن 
ورودی قرار دارد. این شخصیت سیاسی و البته هنرمندی خوشنویس، 
در اواخر عمرش والی کرمان و بلوچستان بوده و پس از مرگش در 
پنجم رمضان ۱۳۱۷ هجری قمری، بنا به وصیت نامه اش، بقعه ای در 

محوطه ی آرامگاه شاه نعمت اهلل ولی در ماهان کرمان برایش ساخته 
می شود. 
 مناره ها:

چهار مناره کاشی کاری شده در برگیرنده کتیبه های شیعی هستند. 
پیش از مرمت برای تزیین دور تا دور مناره هشت ضلعی از کلمه علی 
)ع( استفاده شده بود؛ اما کتیبه های امروزی کمی با گذشته تفاوت 
دارند. در بخش باالیی هر سمت از مناره کلمه »اهلل« دیده می شود 

و قسمت اول شهادتین »ال اله اال اهلل« در زیر آن تکرار شده است.
 کلمه »علی« نیز چهار بار به صورت الگوی در هم پیچیده نوشته 
شده است. تکرار این شیوه در دور تا دور هشت ضلعی جلوه جالب 
توجهی دارد. در اینجا تلفیق ستایش اهلل و تحسین علی )ع( را شاهد 
هستیم و از چیدمان کتیبه این گونه برداشت می شود که هر کس به 

علی ایمان بیاورد به عشق خدا می رسد.
 کاروانسرا:

کاروانسرایی در کنار ضلع غربی آستانه قرار دارد که مربوط به دوران 
قاجار بوده است. این کاروانسرا که ورودی آن در جهت شمال است 

شاه نشین و صحن و حجره هایی را در خود دارد.
 پس از زمین لرزه ۱۳۶۰ کرمان بخشی از قسمت باالیی گنبد آستانه 
فرو ریخت و شکاف هایی در آن پدیدار شد که توسط سازمان میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان بازسازی شد.
 این مجموعه طی شش قرن بنا شده و تداوم معماری ایران را در 
شش قرن گذشته و به صورت زیبایی به تماشا گذارده است. عناصر 
و  گچبری  مقرنس،  کاربندی،  کاشیکاری،  شامل  مجموعه  تزئینی 

نقاشی است.

 موزه:
در بخش زیرین داالن ورودی موزه ای قرار دارد که در آن اشیای 
با فرهنگ تصوف نگهداری می شوند. ساختمان  ارزشمند و مرتبط 
موزه به عمارت یا سردر امیریه شهرت دارد و از گچ و آجر در ساخت 
آن استفاده شده است. بنا حدود ۱۳۰ سال قدمت دارد و آن را به سبک 
معماری قاجار در زمان ناصرالدین شاه ساخته اند. زمانی این عمارت 
محل تجمع صوفیان و درویشان بود و در سال ۱۳۵۷ پس از مرمت 

و بازسازی به موزه آستانه بدل شد.
 در این موزه آثار متنوعی دیده می شوند که نیکوکاران آنها را اهدا 

کرده اند. از جمله این اشیا و آثار می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- کشکول های آراسته به خط و نقش: این آثار برجسته ترین نشانه 
دراویش محسوب می شوند. این کشکول ها ظروف کوچکی هستند 
که دراویش و صوفیان آنها را در دست می گیرند و با زنجیری به شانه 
آویزان می کنند. کشکول بزرگی از آلیاژ برنج و ساخته دست هنرمندان 
نماد کشکول شاه  این موزه است که  اصفهانی مهم ترین کشکول 

نعمت اهلل ولی و سایر درویشان به شمار می رود.
 - تبرزین های تراشیده شده: تبرهای کوچکی که دراویش بر دوش 

حمل می کردند.
 - پته شال های سوزن دوزی شده: یکی از زیباترین و باارزش ترین 
آنها پته ای است که سال ها قبر شاه نعمت اهلل ولی را می پوشاند. این 
شال توسط ۹ تا ۱۲ زن در مدت سه سال برای پوشش قبر دوخته شد 

و و ابعاد آن ۴۰۵ در ۲۶۵ سانتیمتر است.
 - صفحات قرآن: دو صفحه از یک قرآن که به خط کوفی نوشته 
شده اند و سبک نگارش آن، قدمتش را بیش از هشتصد سال نشان 

می دهد.
چرمی،  جلد  با  )جواهرنشان(  مرصع  شمشیرهای  اشیا:  سایر   -  
با چاپ های  از پوست کرگدن و فوالد، کتاب های خطی  سپرهایی 
سنگی، دو عدد رحل قرآنی ساخت هند و چندین تمثال متعلق به 

حضرت محمد )ص( و ائمه اطهار )ع(، ظروف چینی و بلور و…
 محوطه آرامگاه شاه نعمت اهلل ولی

بنا و باغ آرامگاه از دو طرف به خیابان منتهی می شود. در جاده عمومی 
که در گذشته از میان شهر عبور می کرده جلوخان وسیعی در سمت 
چپ دیده می شود. این جلوخان به شکل نیم دایره است و نزدیک 
به ۳ متر از کف جاده ارتفاع دارد. این جاده در واقع رودخانه قصبه 
و یاگذرگاه دو رودخانه است و برای جلوگیری از خطر رودخانه این 

جلوخان مرتفع را ساخته اند. 
 بر جلوخان دو مناره مرتفع دیده می شود که در زمان محمد شاه 
مساجد  مناره های  بلندترین  از  و  شده اند  ساخته  او  از  پس  و  قاجار 
ایران به شمار می روند. سه حیاط و ساختمان های اطراف شمای کلی 
آرامگاه را تشکیل می دهند. هر یک از حیاط ها یک حوض و تعدادی 

درخت دارد.

آرامگاه شاه نعمت اهلل ولی، بنایی زیبا و تاریخی در کرمان؛

نگین آبی ماهان

      
آگهی مزایده مال غیرمنقول - نوبت چهارم 

در خصوص  دارد  نظر  در  دادگستری کرمان  احکام حقوقی  اجرای  مزایده  دایره 
پرونده اجرائی کالسه 970437 اجرای احکام شعبه چهارم حقوقی کرمان، ملک 
دارای سند عادی متعلق به مرحوم عباس پشته شیرانی را با مشخصات زیر از طریق مزایده عمومی 

به فروش برساند: 

آدرس ملک واقع در کرمان: کوهپایه، روستای پشته شیران، خیابان ولیعصر
مشخصات ملک: حدود اربعه شماال به ملک مجاور شرقا به خیابان 8 متری - جنوبا به ملک مجاور 

- غربا به ملک مجاور متعلق به آقای عباس پشته شیرانی فرزند رمضان 
وضعیت ملک به مساحت تقریبی 327 مترمربع است اعیانی مشتمل بر یک ساختمان یک طبقه 
قدیمی با سقف گنبدی - کف اتاقها سیمانی - دارای سرویس بهداشتی حیاط - و ... به مساحت 
185 مترمربع می باشد - ملک مورد نظر دارای حق االمتیاز آب و برق و دیوارهای حیاط سنگی با 

مالت ماسه و سیمان - جوی آب غیرمستمر و .. می باشد.

کارشناس  توسط  که  ریال   716/000/000 ملک  ریالی  ارزش  جمع  فوق  توضیحات  به  توجه  با 
راس   98/04/22 مورخ  شنبه  روز  در  مزایده  جلسه  است.  گردیده  ارزیابی  دادگستری  رسمی 
ساعت 10 صبح در محل اتاق مزایده های دادگستری کرمان و با حضور نماینده محترم دادسرا 
از ملک مذکور  مزایده  از  قبل  روز   5 تا  توانند  می  مزایده  در  طالبین شرکت  برگزار می گردد 
مبلغ  به  کارشناسی  قیمت  درصد  ده  بایستی  مزایده  در  شرکت  به  تمایل  صورت  در  و  بازدید 
به  دادگستری  سپرده  حساب  به  را  خود   96387020021201206 واریز  شناسه  با   71/600/000
شماره 2171293951000 نزد بانک ملی واریز و به همراه درخواست کتبی خود در پاکت دربسته 

مزایده  برنده  عنوان  به  است شخصی  بدیهی  نمایند.  تحویل  مزایده  برگزاری  از ساعت  قبل  تا  و 
شناخته می شود که قیمت باالتری داده باشد. در صورت انصراف برنده مزایده 10 درصد مبلغ 
پیشنهادی به نفع دولت ضبط خواهد شد. در ضمن دایره اجرا هیچ گونه مسئولیتی در قبال معامالت 
معارض و یا سند رسمی نخواهد داشت برنده مزایده بایستی مابه التفاوت مبلغ کارشناسی تا مبلغ 

پیشنهادی در روز مزایده اقدام نمایند. 177م /الف

 دادورز مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان - شیروانی 



آیا رامبد جوان 

ممنوع التصویر شده است؟
به نظر می رسد سفر رامبد جوان و همسرش به کانادا که در روزهای 
گذشته با حاشیه های زیادی همراه بوده حاال در صداوسیما هم باعث 

اتفاقاتی شده است.
نگار  و  جوان  رامبد  خبرآنالین،  از  نقل  به  »تابناک«  گزارش  به 
رفته اند.  کانادا  به  مورفی«  »قانون  فیلم  اکران  بهانه  به  جواهریان 
همزمانی این سفر با زمان تولد فرزند این زوج سینمایی اما باعث 
داغ فضای  و در روزهای گذشته موضوع  بسیاری شده  حاشیه های 

مجازی بوده است.
از سوی دیگر با انتشار تصویری منتسب به این زوج به نظر می رسد 
باعث شده تا مدیران صداوسیما هم دست به اقداماتی برای ایجاد 
اخیر هزاران  این مجری که در سال های  ممنوعیت پخش تصویر 
خبرگزاری  بزنند.  بود  نسیم  شبکه  آنتن  روی  »خندوانه«  با  شب 
اصولگرای مشرق نیوز در خبری از قول یک منبع آگاه درباره منع 

بازپخش تمام برنامه های رامبد جوان نوشته است.
از  بریده هایی  یا  این خبر، تکرار فصل های قبلی خندوانه  براساس 
پخش  بعدی  اطالع  تا  نسیم  شبکه  در  برنامه  میان  عنوان  به  آن 

نخواهد شد.
آیا این خبر صحت دارد و یا یک جنجال رسانه ای دیگر  باید دید 

برای مجری حاشیه ساز این روزهای تلویزیون است؟

 مشروبات الکلی دست ساز ۸ نفر 

را در شیراز راهی بیمارستان کرد
رئیس بیمارستان حضرت علی اصغر )ع( شیراز گفت: هشت نفر در 
شیراز و در پی مصرف مشروبات الکلی دست ساز، دچار مسمومیت 
شدند. رامین افشاری در گفتگو با ایرنا افزود: این افراد برای درمان 
به این مرکز درمانی مراجعه کردند. رئیس بیمارستان حضرت علی 
اصغر )ع( شیراز ادامه داد: یک نفر از این افراد روز سه شنبه هفته 
گذشته و هفت نفر دیگر عصر چهارشنبه به این بیمارستان مراجعه 
کردند که همه آن ها بر اثر مصرف مشروبات الکلی دچار عوارضی 

مانند تهوع شدید، دو بینی و سردرد شده اند.

حادثه ای شبیه زندان کهریزک 

اتفاق افتاده است
علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به سوالی 
درباره کشته شدن زندانی سیاسی در فشافویه و امکان ورود مجلس 
دارد،  را  این موضوع  به  ورود  وظیفه  این موضوع، گفت:مجلس  به 
ارایه  و  تحقیق  برای  را  هیاتی  باید  حتما  ملی  امنیت  کمیسیون 
گزارش تعیین کند. سازمان زندان ها در این قضیه کوتاهی کرده و 
وزیر دادگستری هم باید پاسخگو باشد، زندانی سیاسی را نباید در 
بند تبهکاران، دزدان و قاتالن و قاچاقچیان قرار دهند تا چنین اتفاقی 
بیفتد. گاهی برای تنبیه متهمان سیاسی این کار را می کنند که کار 
بسیار بدی است و در واقع شبیه اقدامی است که در کهریزک انجام 
زندان کهریزک که جای  به  را در سال ۸۸  شده و بچه های جوان 
الت ها و قاچاقچیان بود منتقل کردند که آسیب های جدی دیدند. 
به دلیل قتل فعال سیاسی رئیس سازمان زندان ها و وزیر دادگستری 

هر دو باید جوابگو باشند

 بخشودگی سود و جرایم وام کمتر از صد 

میلیون تومان شامل چه کسانی است؟

مدیرکل وصول مطالبات و اجرای بانک کشاورزی با اعالم زمان آغاز 
طرح بخشودگی سود و جرایم وام کمتر از صد میلیون تومان، شرایط 
مشموالن این طرح را تشریح کرد.فریدون بهبهانی، مدیرکل وصول 
مطالبات و اجرای بانک کشاورزی ، در تشریح اجرای طرح بخشودگی 
سود و جرایم تسهیالت کمتر از صد میلیون تومان اظهار کرد: طرح 
بخشودگی جرایم و سود تسهیالت کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان )یک 
با  امسال  شد.  آغاز  بودجه   ۳۵ تبصره  در   ۹۵ سال  از  ریال(  میلیارد 
تصویب این بند در بودجه سال ۹۸، بانک مرکزی طبق دستورالعملی 
در تاریخ ۱۸ خرداد ۹۸ دستور اجرایی شدن مصوبه بخشودگی سود و 

جرایم وام های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان را صادر کرد.
وی افزود: دولت در سال ۹۵ مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال برای بخشودگی 
سود و جرایم وام های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان اختصاص داده است 
که از این مبلغ ۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به بانک کشاورزی اعتبار 
داده شد. بانک کشاورزی هم بر اساس اولویت بندی ها و استحقاق 
سنجی، سود و جرایم تعداد ۳۴۰ هزار نفر را تحت پوشش این مصوبه 

قرار داد.
بخشودگی  برای  کل  اعتبار  سوم  یک  از  بیش  داد:  ادامه  بهبهانی 
سود و جرایم وام های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان به بانک کشاورزی 
تخصیص داده شد، زیرا دولت معتقد بود کشاورزان و تولیدکنندگان این 
بخش بیشتر مستحق حمایت های بخش بانکی هستند. بخشودگی 
سود و جرایم به افرادی تعلق می گیرد که اصل وام آنها کمتر از ۱۰۰ 
میلیون تومان باشد. مدیرکل وصول مطالبات و اجرای بانک کشاورزی 
بیان کرد: اعتباری که در سال ۹۶ به بانک ها اختصاص داده شد رقم 
۵۰ هزار میلیارد ریال بود که در سال ۹۶ مبلغ ۲۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
ریال هم به آن اضافه شد، سهم بانک کشاورزی از این ۲۳ هزار میلیارد 
ریال، ۷ هزار میلیارد ریال بود.وی تأکید کرد: سال ۹۷ هیچ اعتباری به 
بخش بخشودگی سود و جرایم وام های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان 
تخصیص داده نشد و به طور کلی بند )ط( تبصره ۱۶ بودجه سال ۹۷ 
اجرایی نشد.بهبهانی با اشاره به اینکه اولویت بندی برای تخصیص 
این بخشودگی به افراد بسیار حائز اهمیت است، گفت: قطعا تعداد 
افرادی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت دریافت کرده اند، زیاد 
است و بودجه دولت ها توانایی بخشودگی تمام جرایم این افراد را ندارد. 
بر همین اساس بانک مرکزی برای اجرای این قانون افرادی را مشمول 
دریافت این بخشودگی قرار داده است.وی ادامه داد: سه حالت برای 
اجرای این مصوبه وجود دارد، حالت اول؛ اصل وام افراد کمتر از ۱۰۰ 
میلیون تومان بوده و سررسید بدهی آنها به بانک حداکثر تا پایان سال 
۹۵ باشد، حالت دوم؛ اصل بدهی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان باشد نه 
مانده بدهی یا جرایم باقی مانده وام های قبلی، حالت سوم؛ افرادی که 
دارای چند اصل وام به مجموع کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان هستند نیز 

می توانند از این مصوبه استفاده کنند.

خبر رهبر انقالب در دیدار نخست وزیر ژاپن:
ترامپراشایستهمبادلهپیامنمیدانم

کنشترامپبهسفرآبه:هنوزبرایتوافقزوداست وا

حضرت آیت اهلل خامنه ای در واکنش به سخنان »آبه« 
جنابعالی  به  را  ترامپ  پیام  دارم  قصد  »من  بر  مبنی 
را شایسته مبادله  ترامپ  برسانم«، فرمودند: من شخص 

هیچ پیامی نمی دانم و هیچ پاسخی هم به او ندارم.
به گزارش خبرگزاری مهر »شینزو آبه« نخست وزیر ژاپن 
رهبر  خامنه ای  آیت اهلل  با حضرت  )پنج شنبه(  روز  صبح 

انقالب اسالمی دیدار و گفت وگو کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی در دیدار 
با آقای آبه شینزو نخست وزیر ژاپن و هیأت همراه تأکید 
به آمریکا  اعتمادی  ایران هیچ  کردند: جمهوری اسالمی 
ندارد و تجربه تلخ مذاکرات قبلی با آمریکا در چارچوب 
برجام را به هیچ وجه تکرار نخواهد کرد زیرا هیچ ملت 

آزاده و عاقلی مذاکره تحت فشار را نمی پذیرد.
ژاپن  وزیر  آبه شینزو نخست  آقای  دیدار  این  ابتدای  در 
خطاب به مقام معظم رهبری گفت: من قصد دارم پیام 

رئیس جمهور آمریکا را به جنابعالی برسانم.
رهبر انقالب اسالمی خطاب به نخست وزیر ژاپن گفتند: 
ما در حسن نیت و جدی بودن شما تردیدی نداریم اما در 
خصوص آنچه از رئیس جمهوری آمریکا نقل کردید، من 
شخص ترامپ را شایسته مبادله هیچ پیامی نمی دانم و 

هیچ پاسخی هم به او ندارم و نخواهم داد.
بیان  را که  افزودند: مطالبی  حضرت آیت اهلل خامنه ای 
خواهم کرد، در چارچوب گفتگو با نخست وزیر ژاپن است 
زیرا ما ژاپن را کشوری دوست می دانیم، اگرچه گالیه هایی 

نیز وجود دارد.
ایشان با اشاره به صحبت های نخست وزیر ژاپن مبنی بر 
اینکه ترامپ به او گفته »آمریکا قصد تغییر رژیم در ایران 
را ندارد«، تأکید کردند: مشکل ما با آمریکایی ها موضوع 
تغییر رژیم نیست، زیرا آنها اگر چنین قصدی هم داشته 
رؤسای  که  همانطور  نیستند،  آن  اجرای  به  قادر  باشند، 
جمهور قبلی آمریکا، در چهل سال گذشته، برای نابودی 

جمهوری اسالمی ایران تالش کردند اما نتوانستند.
ترامپ  اینکه  کردند:  خاطرنشان  اسالمی  انقالب  رهبر 
زیرا  است  دروغ  یک  ندارد  را  رژیم  تغییر  قصد  می گوید 
اما  می داد  انجام  دهد،  انجام  را  کار  این  می توانست  اگر 

نمی تواند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به صحبت های نخست 
وزیر ژاپن مبنی بر درخواست آمریکا برای مذاکره درباره 
موضوع هسته ای، گفتند: جمهوری اسالمی ایران به مدت 

پنج، شش سال در موضوع هسته ای با آمریکا و اروپایی ها 
در قالب ۱ + ۵ مذاکره کرد و به یک نتیجه هم رسید، اما 
آمریکا زیر این توافق و قرارداد قطعی زد، بنابراین کدام 
فرد عاقلی است که دوباره با کشوری که زیر تمام توافق ها 

زده، مذاکره کند؟
صحبت های  از  دیگری  بخش  به  اسالمی  انقالب  رهبر 
نخست وزیر ژاپن مبنی بر عزم آمریکا برای جلوگیری از 
ساخت سالح هسته ای بوسیله ایران اشاره کردند و افزودند: 
فتوای شرعی من حرام  و  با سالح هسته ای مخالفیم  ما 
که  بدانید  را  این  اما  است  بودن ساخت سالح هسته ای 
اگر ما قصد ساخت سالح هسته ای داشتیم، آمریکا هیچ 
کاری نمی توانست بکند و اجازه ندادن آمریکا، هیچ مانعی 

ایجاد نمی کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه انباشت سالح 
هسته ای نیز اقدامی خالف عقل است، خاطرنشان کردند: 
آمریکا به هیچ وجه صالحیت حرف زدن درباره اینکه کدام 
کشور سالح هسته ای داشته باشد یا نداشته باشد، ندارد 
زیرا آمریکا، چند هزار کالهک هسته ای در انبارهای خود 

دارد.
ایشان با اشاره به سخنان نخست وزیر ژاپن مبنی بر اینکه 
به  است، خطاب  ایران  با  مذاکرات صادقانه  آماده  آمریکا 
آقای آبه گفتند: ما این حرف را اصاًل باور نمی کنیم زیرا 

مذاکرات صادقانه از جانب شخصی همچون ترامپ، صادر 
نمی شود.

میان  در  صداقت  کردند:  تأکید  اسالمی  انقالب  رهبر 
مقامات آمریکایی بسیار کمیاب است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای خطاب به نخست وزیر ژاپن 
افزودند: رئیس جمهوری آمریکا چند روز پیش با جنابعالی 
دیدار و گفتگو و درباره ایران هم صحبت کرد، اما بعد از 
بازگشت از ژاپن، بالفاصله تحریم صنایع پتروشیمی ایران 
نشان  این  آیا  است؟  صداقت  پیام  این  آیا  کرد،  اعالم  را 

می دهد که او قصد مذاکره صادقانه دارد؟
ایشان تأکید کردند: ما به هیچ وجه تجربه تلخ مذاکره چند 

سال اخیر با آمریکا را تکرار نخواهیم کرد.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به روند مذاکره با آمریکایی ها 
در چارچوب برجام گفتند: بعد از توافق هسته ای، اولین 
کسی که برجام را بالفاصله نقض کرد، شخص اوباما بود، 
همان کسی که درخواست مذاکره با ایران کرده و واسطه 

هم فرستاده بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: این تجربه ما است و 
جناب آقای آبه بدانید که ما این تجربه را تکرار نمی کنیم.

ایشان با اشاره به سخنان نخست وزیر ژاپن مبنی بر اینکه 
ایران  پیشرفت  موجب  آمریکا  با  »مذاکره  گفته  ترامپ 
بدون  خداوند،  لطف  به  ما  کردند:  تأکید  شد«،  خواهد 

مذاکره با آمریکا و با وجود تحریم هم به پیشرفت خواهیم 
رسید.

رهبر انقالب اسالمی با استقبال از پیشنهاد نخست وزیر 
ایران،  اسالمی  جمهوری  با  روابط  گسترش  برای  ژاپن 
خاطرنشان کردند: ژاپن کشور مهمی در آسیا است و اگر 
به گسترش روابط با ایران تمایل دارد باید اراده قاطع خود 
را نشان دهد، همانگونه که برخی کشورهای مهم این اراده 

را نشان داده اند.
ایشان با اشاره به دشمنی های چهل ساله آمریکا با ملت 
ایران و ادامه این دشمنی ها، افزودند: ما معتقدیم از طریق 
مذاکره با آمریکا، مشکالت ما حل نخواهد شد و هیچ ملت 

آزاده ای، مذاکره زیر فشار را قبول نخواهد کرد.
رهبر انقالب اسالمی همچنین با اشاره به بخشی از سخنان 
همواره  آمریکایی ها  اینکه  بر  مبنی  ژاپن  وزیر  نخست 
کشورها  دیگر  به  را  خود  عقاید  و  فکر  طرز  می خواهند 
تحمیل کنند، گفتند: اینکه شما این واقعیت را تصدیق 
می کنید، خوب است و این را هم بدانید که آمریکایی ها 

در تحمیل دیدگاه های خود به هیچ حدی قانع نیستند.
در این دیدار که آقای روحانی رئیس جمهور کشورمان هم 
حضور داشت، آقای آبه شینزو با اشاره به مذاکرات خود 
در تهران ابراز امیدواری کرد این گفتگوها زمینه گسترش 

بیشتر همکاریها را فراهم کند.

در  آمریکا  رئیس جمهوری  ترامپ«  »دونالد 
واکنش به سفر نخست وزیر ژاپن به تهران، گفت 
به نظر می رسد که هنوز برای توافق زود است 

و نه تهران و نه واشنگتن آماده چنین توافقی 
نیستند.

وی  انتخاب،  از  نقل  به  »تابناک«  گزارش  به 

»آبه«  نخست وزیر  اینکه  »از  نوشت:  توییتر  در 
برای مالقات با آیت اهلل علی خامنه ای به تهران 
که  احساس می کنم  اما شخصا  متشکرم،  رفت 

هنوز حتی برای فکر کردن به یک توافق، زود 
است.«

ترامپ افزود: »نه آن ها آماده اند، و نه ما.«
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ها  نفتکش  انفجار  درباره  امنیت  شورای  نشست 
بدون نتیجه پایان یافت.

از صدا و سیما  نقل  به  به گزارش خبرگزاری مهر 
در این نشست آمریکا ایران را متهم کرد اما سایر 
تحقیقات  و خواهان  نبردند  ایران  از  نامی  کشورها 

شدند.
نشست  از  بعد  ملل,  سازمان  در  آمریکا  نماینده 
دو  به  حمله  درباره  سازمان  این  امنیت  شورای 
بسته  درهای  پشت  که  عمان  دریای  در  نفتکش 
برگزار شده بود ادعا کرد ایران مسؤول این حمالت 

بوده است.
مرتبط  درباره  کرملین  سخنگوی  دیگر  خبری  در 
کردن حمله به دو نفتکش در دریای عمان با ایران 

هشدار داد. دیمیتری پسکوف تصریح کرد با توجه 
این  درباره  کافی  اطالعات  نداشتن  اختیار  در  به 
این حادثه  بتوان درباره  حادثه هنوز زود است که 

قضاوت کرد.
نمایندگی دائم جمهوری اسالمی ایران نزد سازمان 
ملل متحد نیز در پاسخ به اظهارات نماینده آمریکا 
بیانیه ای اعالم کرد: اظهارات  در شورای امنیت در 
فتنه جویانه نماینده آمریکا علیه ایران در جلسه ۲۳ 
از  نماد دیگری  امنیت سازمان ملل  خرداد شورای 

عملیات روانی ایران هراسانه این کشور بود.
ادعای  قاطعانه  ایران  است:  آمده  بیانیه  این  در 
خرداد   ۲۳ حوادث  با  ارتباط  در  آمریکا  اساس  بی 
تانکرهای نفتکش را رد و آن را با شدیدترین لحن 

ممکن محکوم می کند.
فراخواندن  است:  آمده  بیانیه  این  دیگر  بخش  در 
مذاکره  میز  به  بازگشت  و  دیپلماسی  به  ایران 
غیرقانونی  صورت  به  خود  که  آمریکایی  توسط 
و  جنگ  است.  طنز  یک  شده،  خارج  برجام  از 
تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران و حضور 
گسترده نظامی آن کشور در منطقه همواره منشأ 
اصلی ناامنی و بی ثباتی در منطقه خلیج فارس و 
جدی ترین تهدید علیه صلح و امنیت آن به شمار 

می آید.
نمایندگی دائم جمهوری اسالمی ایران نزد سازمان 
ارائه  نه  کرد:  تصریح  خود  بیانیه  در  متحد  ملل 
اخبار ساختگی و انتشار اطالعات نادرست می تواند 

واقعیت را تغییر دهد و نه متهم کردن بی شرمانه 
از  باید  آن  منطقه ای  متحدان  و  آمریکا  دیگران. 
فتنه  توطئه های  به  و  بردارند  دست  جنگ طلبی 
انگیزانه و عملیات های مخفیانه خود با هدف متهم 

ساختن دیگران در منطقه پایان دهند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: ایران با هشدار 
و  تهدید  و  ارعاب  زورگویی،  به  نسبت  مجدد 
درباره  را  خود  نگرانی  آمریکا،  شریرانه  رفتارهای 
حوادث مشکوک تانکرهای نفتی ابراز می کند. ایران 
از جامعه بین المللی می خواهد تا به مسئولیت های 
خود در پیشگیری از اینگونه سیاست ها و اقدامات 
غیرمسئوالنه و خطرناک آمریکا و متحدان منطقه ای 

آن در افزایش تنش در منطقه، عمل کند

ناکامی آمریکا در نشست بی نتیجه شورای امنیت درباره انفجار نفتکش ها
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مدیرعامل شرکت معدنی 

و صنعتی گل گهر :

با تمام قوا برای میزبانی 

در لیگ برتر آماده می شویم
گهر  گل  صنعتی  و  معدنی  شرکت  مالرحمن،مدیرعامل  مهندس 
ضمن بازدید از مجموعه ورزشی گل گهر و ورزشگاه امام علی )ع( 
سیرجان،از نزدیک روند آماده سازی و بهسازی این اماکن را برای 

برگزاری هر چه بهتر و با شکوه تر لیگ برتر فوتبال بررسی کرد.
شهرستان  ویژه  فرماندار  همراهی  با  که  بازدید  این  در 
سیرجان،معاونین گل گهر،مدیرعامل و رییس هیئت مدیره باشگاه 
هیات  رییس  همچنین  و  جوانان  و  ورزش  اداره  گهر،رییس  گل 
فوتبال سیرجان انجام شد،مهندس مالرحمن با دستور ویژه نسبت 
به آماده سازی ورزشگاه امام علی)ع(،تاکید کرد از تمامی پتانسیل 
ها و زیرساخت های شرکت و شهرستان برای میزبانی در لیگ برتر 

استفاده می کنیم.
برنامه  تنظیم  و  تخصصی  و  فنی  کمیته  تشکیل  افزود:با  وی 
سازی  آماده  امور  انجام  برای  گهر  گل  شرکت  در  اجرا  زمانبندی 

ورزشگاه ها،شخصا این مراحل را رصد و پیگیری میکنم.

کشف بیش از ۶۰۰ کیلوگرم مواد مخدر 

در عملیات  پلیس کرمان
فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف دو محموله ۴۰۵ کیلوگرمی 
شهربابک  و  رابر  شهرستانهای  در  مخدر  مواد  گرمی  ۲۱۱کیلو  و 

خبر داد.
 ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
گفت:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  فر،  اسدی  بنی  رضا  سردار 
محموله  رابر  مخدرشهرستان  مواد  با  مبارزه  پلیس  ماموران 
اصلی  محور  پایش  هنگام  را  موادمخدر  کیلوگرمی  سنگین ۴۰۵  
و ضمن  پژو ۴۰۵ کشف  دستگاه خودروی  یک  از  این شهرستان 
دیگر  پژو ۴۰۵  دستگاه خودرو  یک  این خودرو  راننده  دستگیری 
که اسکورت این محموله بود را نیز توقیف و راننده آن را دستگیر 

کردند.
سردار رضا بنی اسدی فر در ادامه از کشف ۲۱۱کیلوگرم مواد مخدر 
درشهربابک خبر داد و گفت: خودرو پژویی  دریکی از محور های این 

شهرستان توقیف و ۲قاچاقچی دستگیر شدند.

افتتاح ساختمان جدید پلیس آگاهی رفسنجان

آگاهی  پلیس  ساختمان  کشور  انتظامی  فرمانده  جانشین  باحضور 
رفسنجان به بهره برداری رسید.

جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
ایوب  سردار  باحضور  رفسنجان  آگاهی  پلیس  جدید  ساختمان 

سلیمانی جانشین فرمانده ناجا کشور به بهره برداری رسید.
در مراسم افتتاح ساختمان جدید پلیس آگاهی رفسنجان با حضور 
محلی  مسئوالن  و  ناجا  فرمانده  جانشین  سلیمانی  ایوب  سردار 
رفسنجان اعالم شد: خانواده های نیکوکار آگاه، نظری وامین برای 

ساخت این ساختمان ۸۰ میلیارد ریال هزینه کرده اند.
ساختمان جدید پلیس آگاهی رفسنجان هزار و ۵۰ مترمربع زیر بنا 

ودوهزارو ۴۵۰ مترمربع مساحت دارد.

و  مرحله  دو  تیمی  مجموع  در  کرمان  رسالت  بانک  تیم 
رقابت  مرحله ی  دومین  در  تیم  این  رکابزن  نجفی  امین 
سکوی  بر  کشور  باشگاه های  لیگ  سواری  دوچرخه  های 

دوم رقابت ها ایستادند.
استان  سواری  دوچرخه  هیات  رئیس  اسالمی،  حسین 
کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه 
دوچرخه  مسابقات  مرحله  دومین  گفت:  جوان،  خبرنگاران 
حضور  با   ۹۸ سال  کوهستان  باشگاه های  لیگ  سواری 
شرکت کنندگانی از سراسر کشور در رشته کراس کانتری و 
دانهیل در بخش آقایان به میزبانی چهارمحال و بختیاری 

در شهرستان بروجن برگزار شد.
وی افزود: این رقابت ها در رشته دانهیل رده سنی بزرگساالن 
و جوانان، کراس کانتری رده ی جوانان و کراس کانتری رده 

ی بزرگساالن در منطقه تفریحی سیاسرد بروجن پیگیری 
شد.

امین  ترکیب  با  رسالت  بانک  تیم  کرد:  تصریح  اسالمی 
و  سرپرستی  به  عرب  مرتضی  و  قابلی  طا ها  نجفی، 
ها  رقابت  این  دانهیل  رشته  در  تیموری  مسلم  مربیگری 

حضور یافت.
وی یادآور شد: در پایان، تیم بانک رسالت کرمان که دو روز 
پیش از مسابقات ترکیه برگشته بود، در مجموع تیمی دو 

مرحله در مسابقات دانهیل نایب قهرمان شد.
نایب  نیز  تیم  این  رکابزن  نجفی،  امین  افزود:  اسالمی 

قهرمانی رقابت ها را به خود اختصاص داد.
 ۱۲ مسابقات  این  مرحله  نخستین  شود:  می  یادآور 

اردیبهشت ماه در استان البرز برگزار شد.

بانوان موی تای کار کرمانی عالوه بر درخشش در رقابت 
اردوی  به  برنز  های قهرمانی کشور و کسب سه مدال 

تیم ملی نیز دعوت شدند.
زهره توسلی، نایب رئیس هیات ورزش های رزمی استان 
کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان  ، گفت: مسابقات موی تای قهرمانی 
فایتر  با حضور حدود ۱۸۰  تیم ملی  انتخابی  ـ  کشور 

میزبانی  به  تا ۲۰ خرداد جاری  استان کشور ۱۷  از ۲۰ 
اصفهان در سالن ورزشی شهید عباسپور برگزار شد.

استان  بانوان  تای  انجمن موی  منتخب  تیم  افزود:  وی 
کرمان متشکل از زینب ملک اوالدی، فاطمه برجی، بهاره 
ابراهیمی،  اسما حاج  مهناز غضنفری،  افشار،  پور  ملک 
افسانه ملک پور افشار و مهدیه ارجمندی به سرمربیگری 
ماه سیما احمدی، مربیگری سمیه قاسمی و سرپرستی 

زهره توسلی در این رقابت ها حضور یافت.
توسلی تصریح کرد: آسیه لقمانی نیز به عنوان داور از 

استان کرمان در این مسابقات قضاوت کرد.
وی یادآور شد: در پایان این رقابت ها، موی تای کاران 

کرمانی با کسب ۳ مدال برنز خوش درخشیدند.
نایب رئیس هیات ورزش های رزمی استان کرمان گفت: 
بر این اساس مهدیه ارجمندی، مهناز غضنفری و زینب 

ملک اوالدی به نشان برنز رقابت ها دست یافتند.
توسلی افزود: بدین ترتیب هر سه موی تای کار کرمانی 

به اردوی تیم ملی دعوت شدند.
وی از ابراهیمی، رئیس هیات ورزش های رزمی استان 
کرمان برای حمایت و پشتیبانیش از ورزشکاران، تشکر 
و قدردانی کرد و این موفقیت را به جامعه رزمی استان 

تبریک گفت.

بازی های  و  روستایی  ورزش  فدراسیون  رئیس 
و محلی گفت: درچارچوب سیاست هایمان  بومی 
به دنبال این هستیم با استفاده از ورزش و ارتقای 
سطح سالمت که می تواند در فرایند های اقتصادی 
هزینه های  کاهش  به  شود،  واقع  موردنظر  هم 

درمانی توجه کنیم.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
رئیس  جعفری،  غالمرضا   ، جوان   خبرنگاران 
و  بومی  بازی های  و  روستایی  ورزش  فدراسیون 
سنتی  بازی های  ویژگی های  به  اشاره  با  محلی 
گروه  روسای  بازآموزی  و  آموزش  دوره  در  بومی  و 
و  روستایی  مناطق  ورزش  توسعه  کارشناسان  و 
عشایری ادارت کل ورزش و جوانان کشور که به مدت 
سه روز به میزبانی کرمان درهتل ایرانگردی در حال 
سیاست ها  بر  حاکم  نگرش  گفت:  است،  برگزاری 
پیش  علمی،  رویکرد  یک  با  ما  برنامه های  و 
ورزش  چون  نیست،  این  قرارمان  که  چرا  می رود 
و  بومی  بازی های  و  سنتی  ورزش  و  روستاییست 
انداز، سیاست ها  به تشریح چشم  فقط  محلیست 

و برنامه ها بپردازیم.
کار هایی که دوستان ما در دفتر توسعه  افزود:  وی 
تعارضی  هیچ  می کنند،  مدیریت  روستایی  ورزش 
انداز  چشم  اساس  بر  و  ندارد  ما  برنامه های  با 
شده،  بیان  روشن  و  صریح  خیلی  که  فدراسیون 
وری  بهره  و  سالمت  سطح  ارتقای  و  همانندسازی 

روستاییان و عشایر یکی از اولویت های ماست.
 جعفری تصریح کرد: ورزش های قهرمانی سر جای 
ما  مردم  همه ی  که  آنجایی  از  ولی  است،  خودش 
چارچوب  در  ما  پس  باشند،  قهرمان  نمی توانند، 
با استفاده  این هستیم  به دنبال  سیاست هایمان 

در  می تواند  که  سالمت  سطح  ارتقای  در  ورزش  از 
به  شود،  واقع  موردنظر  هم  اقتصادی  فرایند های 

کاهش هزینه های درمانی توجه کنیم.
اعتبارات هزینه های  این اساس،  بر  یادآور شد:  وی 
هم  آن  می شود،  معطوف  تولید  رونق  به  درمانی 
رونقی که مقام معظم رهبری در سال جدید به آن 

تأکید ویژه ای داشتند.
رئیس فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی 
و محلی تأکید کرد: جامعه ورزش قهرمانی یکی از 
ورزشکاران  اتفاق  به  اکثر  که  است  این  افتخاراتش 

نخبه اش از بین روستا ها ست.
ارزش های  ترویج  و  احیا  اینکه  اعالم  با  جعفری   
محلی  و  بومی  بازی های  قالب  در  فرهنگیمان 
سنتی  ورزش های  کرد:  بیان  می کند،  پیدا  تجلی 
و بازی های بومی و محلی، مورد تأکید مقام معظم 
رهبریست و منویات ایشان در همه ی موضوعات به 
الخطاب  فصل  ورزش  توسعه  بحث  در  عام  صورت 
بتوانیم در عرصه ی بین  باید  اینکه ما  است و ویژه 

الملل ویژگی ایرانی ها را مدیریت و تبلیغ کنیم.
 وی گفت: معرفی فرهنگ ارزشی ایرانی در دنیا یکی 
و  است  الملل  بین  عرصه ی  در  ما  اصلی  اهداف  از 
یکی از مهمترین بحث هایی که ما دنبال می کنیم، 

موضوع احیا و ترویج بازی های سنتیست.
فدراسیون  یک  ما  فدراسیون  افزود:  جعفری 
تشکیالت  و  ساختار  گفت،  باید  کل  در  و  نوپاست، 
تشکیالت،  سایر  مقابل  در  کشور  روستایی  ورزش 
دیگر  تجارب  از  هستیم  ملزم  ما  پس  است،  جوان 
ظرفیت های  افزایش  و  ارتقا  برای  جهانی  حتی  و 

داخلیمان استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: اینکه با همکاری هیئت ها در جهت 

یک  با  مولدمان  جامعه  توانمندی  باال،  وری  بهره 
اولویت همگانی کردن ورزش،  با  و  رویکرد همگانی 
که  انسجامی  و  ورزشیمان  جایگاه  ارتقای  تثبیت 
بوجود  اقواممان  بین  در  از طریق ورزش  می توانیم 

بیاوریم، اقدام کنیم.
 جعفری یادآور شد: قرارمان توجه به وجه اشتراک 
از  که  فرهنگیمان  تنوع  صورت  این  در  که  هاست 
فرصت  یک  می تواند  می گیرد،  نشأت  اقوام  تنوع 
نداشته  برنامه ای  آن  برای  اگر  ولی  شود،  تلقی 
نشان  را  خودش  تهدید  یک  صورت  به  این  باشیم، 

می دهد.
رئیس فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی 
کردیم،  تعریف  که  مأمورتی  کرد:  بیان  محلی  و 
جلب  قهرمانی،  ورزش  فرایند های  از  حمایت 
ورزشی  فعالیت های  به  روستایی  جامعه  مشارکت 
تثبیت  دارد،  که  تأثیراتی  و  مواهب  به  توجه  با 
باعث  که  ملی  غرور  تهییج  کشور،  ورزش  جایگاه 
به صورت ویژه ای در  را  می شود مردم هیجاناتشان 
قالب برنامه ها بروز دهند و احیا و ترویج ورزش های 

سنتی و بازی های بومی و محلی است.
هدف،  جامعه  مندی  رضایت  جلب  جعفری 
منویات  به  بخشی  عینیت  کارایی،  و  اثربخشی 
مقام معظم رهبری با رویکرد ورزش همگانی را جزو 

وظایف و اهداف این فدراسیون برشمرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اعالم اینکه به 
بودیم،  روستایی  ورزش  سازمان  اندازی  راه  دنبال 
گفت: هدف این بود بتوانیم ساختارمان را پوینده تر 
و فعال تر در حوزه ورزش روستایی مدیریت کنیم لذا 
محقق  که  داشت  وجود  معذوریت هایی  راه  این  در 

نشد.

روستایی  ورزش  خانه های  اندازی  راه  به  جعفری 
اشاره کرد و افزود: بر این اساس از اماکن بالاستفاده 
استفاده  ورزشی  کاربری  با  روستا ها  در  موجود 
می شود و با این کار در واقع یک فرصت متوازنی را 

ایجاد می کنیم.
خانه های  شکل گیری  فلسفه  کرد:  تصریح  وی   
بتوانیم  که  است  مهم  ما  برای  منظر  این  از  ورزش 
عالوه بر گسترش فعالیت های ورزشی در روستاها، 
خالء های موجود را نیز برطرف کنیم. جعفری یادآور 
دارای  تا  ۵۳هزار  که  داشتیم  روستا  هزار   ۶۳ شد: 
سکنه هستند، بدین منظور اولویت های رشته های 
و  روستاییان  مندی  عالقه  به  متناسب  را  ورزشی 

توجه به زیرساخت ها در پیش داریم.
وی تأکید کرد: با اولویت جلو بروید، باید برای تک 
امکان  شهروندی،  حقوق  به  توجه  با  مردم  تک 
را  اقبالشان  مورد  فعالیت های  در  مشارکتشان 

مدیریت کنیم.
از  حمایت  و  استان ها  عملکرد  ارزیابی  جعفری 
طرح های پژوهشی را از دیگر وظایف این فدراسیون 
و  سیاست ها  داریم  تصمیم  گفت:  و  کرد  عنوان 

برنامه ها مان را با یک رویکرد علمی پیش ببریم.
وزارت  با همکاری  این است  بر  افزود: سعیمان  وی 
بندی رشته های ورزشی  اولویت  با  و جوانان  ورزش 
زمینه های  شده،  تعریف  سیاست های  مبنای  بر 

مشارکت را در مناطق تقویت کنیم.
جعفری تصریح کرد: تعامل با فدراسیون ورزش های 
اولویت هایمان است  همگانی و دانش آموزی جزو 
و به دنبال این هستیم با استفاده از نگرش علمی 
اولویت  با  را  بر حوزه روستا، ورزش روستایی  حاکم 

ورزش همگانی مدیریت کنیم.

رکابزنان کرمانی نایب قهرمان دومین مرحله لیگ باشگاه های کشورشدند

درخشش موی تای کاران کرمانی در رقابت های قهرمانی کشور

تالش فدراسیون ورزش روستایی برای کاهش هزینه های درمانی

خبر

مسابقات دوچرخه سواری انتخابی تیم استان کرمان 
خاتم  پیست  در  کننده  شرکت   ۲۵ حضور  با  که 
االنبیاء انجام شد با معرفی نفرات برتر به کار خود 

پایان داد.
حسین اسالمی، رئیس هیات دوچرخه سواری استان 

استان های  با خبرنگار گروه  و گو  کرمان در گفت 
باشگاه خبرنگاران جوان  ، گفت: مسابقات دوچرخه 
 ۲۵ حضور  با  کرمان،   استان  تیم  انتخابی  سواری 

رکابزن در پیست خاتم االنبیاء انجام شد.
این رقابت ها در قالب  اینکه منتخبان  با اعالم  وی 

اولین مرحله رقابت های لیگ  به  تیم مس کرمان 
برتر باشگاه های کشور در بخش جاده اعزام می شوند، 
نژاد،  بهرامی  ها، حسین  رقابت  این  پایان  در  افزود: 
محمد چرخ انداز و طا ها صادقی به ترتیب مقام های 

اول تا سوم این رقابت ها را از آن خود کردند.

اسالمی تصریح کرد: اولین مرحله رقابت های لیگ 
 ۲٩ تا   ۲۷ جاده  بخش  در  کشور  باشگاه های  برتر 
خرداد جاری با حضور رکابزنانی از سراسر کشور به 
میزبانی تهران برگزار می شود.وی برای تیم اعزامی به 

این رقابت ها آرزوی موفقیت کرد.

پایان رقابت های دوچرخه سواری انتخابی تیم استان کرمان
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گزارش »کرمان امروز« از جزییات برگزاری سوگواره ملی تعزیه ده زیار در کرمان:

اشاره:
نخستین سوگواره  ملی تعزیه ده زیار کرمان از 22 خردادماه  
تا 2 تیر ماه در روستای ده زیار در حال برگزاری است. آیینی 
از اذان مغرب و  که تمامی مردم استان کرمان هر شب بعد 
عشاء می توانند در آن حضور پیدا کنند و شاهد اجرای برخی 
از بهترین گروه های تعزیه استانی و کشوری با موضوع ویژه 
شهادت حضرت مسلم بن عقیل علیه سالم باشند. به همین 
مناسبت نشست خبری این سوگواره سه شنبه هفته قبل 21 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  مکان  در  خرداماه 

کرمان برگزار شد. 
آیینی مردمی

ارشاد اسالمی  اداره کل فرهنگ و  معاون هنری و سینمایی 
و  مهمترین  جزو  تعزیه  گفت:  نشست  این  در  کرمان  استان 
ایرانی و اسالمی است و اهمیت  اصیل ترین هنرهای آیینی 
وحید  نیست.  پوشیده  کسی  بر  آن  مذهبی  و  هنری  های 
و  عشق  ایمان،  با  عرصه  این  هنرمندان  داد:  ادامه  محمدی 
به  که  رویدادی  شوند.  می  عرصه  این  وارد  وضو  با  و  اعتقاد 
معنی واقعی مردمی است و مردم جای جای کشور با اعتقاد 
صفر تا صد برگزاری این آیین را برعهده دارند. محمدی با بیان 

اینکه استان کرمان یکی از استان های ممتاز در زمینه برگزاری 
تعزیه است و روستای ده زیار نیز یکی از خاستگاه های این 
هنر در استان و کشور است گفت:  مردم این روستا با شوری 
بسیار خاص این آیین را هر ساله به بهترین شکل برگزار می 
کنند.  وحید محمدی تاکید کرد: تعزیه هنری مردمی است و 

باید مردمی نیز باقی بماند. 
برخی  دارد  امکان  تعزیه که  از جمله آسیب های  وی گفت: 
مباحثی همچون تحریف،  تعزیه گرفتار آن شوند  گروه های 
این  در  که  است  دیگر  های  آسیب  برخی  و  معنایی  انحراف 
سوگواره کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی با هدف 

جلوگیری از این آسیب ها برگزار خواهد شد. 
ده زیار

دبیر این سوگواره نیز در این نشست گفت: ده زیار یکی از قطب 
های مهم برگزاری تعزیه در استان کرمان است و در برخی 
سوگواره ها شاهد هستیم که هر شب قریب به 3 هزار نفر از 
مردم نقاط مختلف استان برای مشاهده این آیین حضور پیدا 
می کنند. ثارهلل انکوتی ادامه داد: در این روستا 6 دوره سوگواره 
به صورت استانی برگزار شده است که سال های اول موضوع 
آزاد و  از سال چهارم سوگواره به صورت تخصصی و هر ساله به 
ترتیب با موضوع شهادت حضرت عباس علیه السالم،  شهادت 
حضرت علی اکبر  علیه السالم و شهادت طفالن مسلم بوده 
است و در همین راستا با هدف تخصصی بودن سوگواره اولین 
دوره ملی این سوگواره نیز به موضوع شهادت حضرت مسلم 

علیه السالم اختصاص دارد.  
این روزنامه نگار و تعزیه خوان گفت: متأسفانه تمام برنامه های 
فرهنگی و مذهبی مهم در سطح مرکز استان برگزار می شود و 
مردم روستاها از این برنامه ها بی بهره هستند اما سوگواره تعزیه 

ده زیار به عنوان یک برنامه فرهنگی مذهبی و هنری این امکان 
را فراهم کرده تا مردم روستا نیز از برنامه های مهم در سطح 
ملی استفاده کنند. روستای ده زیار می تواند به عنوان مقصد 
این راستا  گردشگری مذهبی در کشور شناخته شود که در 
امید است نهادهای مرتبط در استان کرمان اهتمام ویژه ای 

داشته باشند. 

تمامی  به  اول خردادماه  این سوگواره  فراخوان  انکوتی گفت: 
گروه های استان و استان های کشور ارسال شده است و مهلت 
ارسال آثار نیز تا 15 خردادماه سال جاری بوده است. در اولین 
دوره این سوگواره سهم ویژه ای برای استان کرمان در نظر 
گرفتیم و از همین رو 5 گروه از 10 گروه حاضر در این سوگواره 
کرمانی هستند و این در حالی است که قطعا در دوره های 

بتوانیم  بیشتر  تا  شد  خواهند  کمتر  استان  های  گروه  آینده 
میزبان گروه های کشوری باشیم. 

و  دانشگاهی  اساتید  از  حاکمی  خان  گنجعلی  مسعود  استاد 
علمی تعزیه، عباس صالحی از نوازندگان مشهور موسیقی تعزیه 
این حوزه  از پیشکسوتان مشهور  استاد اسماعیل محمدی  و 

داوران تخصصی این سوگواره ملی هستند. 

یک استعداد ویژه گردشگری مذهبی در کشور

شرکت صنایع مس شهید باهنر )سهامی عام( در نظر دارد نسبت به فروش2 واحد مسکونی در شهر کرمان از طریق 
برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.

عالقمندان می توانند جهت دریافت اسناد به آدرس های ذیل مراجعه و یا اسناد را مستقیما از طریق سایت به نشانی 
www.csp.ir دریافت و پیشنهادات خود را به صورت کتبی در پاکت دربسته حداکثر تا ساعت 14 روز  سه شنبه  

مورخ   98/04/04   به دبیرخانه شرکت تحویل نموده و رسید دریافت کنند.
آدرس مجتمع مس شهید باهنر: کرمان، کیلومتر 12 جاده باغین، ساختمان اداری، واحد تدارکات - تلفن: 034-31227150 
آدرس دفتر مرکزی:  تهران ، میدان ونک ، خیابان گاندی جنوبی ، کوچه هفتم ) شهید پالیزوانی ( ، پالک 19، طبقه سوم، 

واحد تدارکات - تلفن: 021-82166164
روابط عمومی شرکت صنایع مس شهید باهنر

       آگهی مزایده عمومی امالک
 شماره 98-02

گزارش:
 سعید احمدی

سرویس فرهنگ و هنر کرمان امروز

  
موسیقی هر ملت همانند آیینه ای است که اوضاع اجتماعی ، تغییر 
و زوال جامعه را می توان در آن مشاهده نمود. هنرهای زیبا نماینده 
متفاوت   ، ملل  ذوقیات  و چون  است  قوم  روحیات هر  و  احساسات 
است؛ هنرهای مردم هم که تراوش های روحی آنها است از یکدیگر 

متمایز می باشد.
 از طرف دیگر اوضاع جغرافیایی و طبیعی ، عوالم روحی و معنوی 
، طرز عقاید و افکار ، کیفیت رسوم مذهبی ، درجه تمدن ، سوابق 
تاریخی و حوائج زندگانی مادی از عوامل تاثیر گذار در موسیقی یک 

ملت است.
 هر کشور موسیقی مخصوصی دارد که خاطرات ایام گذشته ، نمونه 
احساسات و عواطف مردمی که در آن کشور نشو و نما یافته اند از 
طریق آن متبلور می گردد. شک نیست که قدمت تمدن ، کیفیت 
تاریخی،  حوادث   ، اتفاقات  انقالبات،   ، مختلف  های  دوره  زندگی 
خاطرات شادی بخش و دوران غم انگیز گذشته همه دست به دست 

یکدیگر داده ، موسیقی امروز ما را پدید آورده اند .
و  می کردند  حکومت  ایران  در  ساسانیان  از  پیش  که  سلسله هایی   
از آن ها تاریخ مستند موجود است شامل پیشدادیان، کیانیان، مادها، 
او(، و اشکانیان  هخامنشیان، سلوکیان )اسکندر و جانشینان یونانی 
می شدند. در سه مورد اول، سندی دقیق در مورد وضعیت موسیقی 

مادها  زمان  در  که  می آید  بر  چنین  اما  ندارد،  وجود  دوره ها  آن  در 
موسیقی دانان جایگاه واالیی داشتند.

 در دورهٔ هخامنشیان نیز انواع موسیقی )بزمی، رزمی و مذهبی( رایج 
باره محدود است. در دورهٔ سلوکیان،  این  اما مدارک کتبی در  بوده 
فرهنگ و دانش موسیقایی یونانیان در ایران رواج داده شد و منجر به 
پیوندی عمیق بین موسیقی ایران بوستان و موسیقی یونانی گردید. در 
دورهٔ اشکانیان نیز ده ها شهر یونانی نشین در ایران وجود داشت و این 
ارتباط فرهنگی تداوم یافت. سلسلهٔ ساسانیان اولین سلسله ای است 
که در مورد وضعیت موسیقی در آن اسناد مکتوب کافی وجود دارد و 
روشن است که در آن دوران موسیقی جایگاهی واال نزد مردم و نیز 

نزد دربار داشت.
 دوره حکومت ساسانیان بالغ بر چهارصد سال بطول انجامید و این 
عصر را در میان اعصار تاریخ ایران پیش از اسالم، درخشانترین دوره 
موسیقی نام نهاده اند. در این دوره قدرت متمرکز به جای قدرتهای 
پراکنده در ایران حاکمیت یافت و با تمرکز قدرت و جذب تدریجی 
ارباب هنر به دربار، زمینه رشد، پیشرفت و پرورش هنرمندان، بویژه 

موسیقی دانان فراهم آمد.
 موسیقی یکی از فرازهای شهریگری)تمدن( ساسانی به شمار آمده 
و داده های موجود نمایانگر رواج و گستردگی آن در میان َمهان و 

همچنین توده های مردم است.
در پیرامون واالیی جایگاه هنر موسیقی در زمان ساسانیان همین بس 
که, اردشیر یکم همه ی کسانی که کارشان به گونه ای به موسیقی 
پیوند داشت را در یک طبقه ی ویژه جای داده و این سامانه)سیستم( 

در زمان شاهان دیگر نیز کمابیش پاسداری شده است.
 در زمان ساسانیان موسیقی رواج و رونق گرفت ؛ هم از آن جهت که 
پادشاهان ساسانی به توسعه تمدن ایرانی عالقه داشتند و در دوره آنها 
علوم و صنایع ترقی کرد و هم اینکه به دلیل تجمل سلطنت ساسانیان 
، موسیقی در آن دوره احترام و اعتبار یافت به خصوص که بعضی از 
شاهان این سلسله از قبیل بهرام گور و خسرو پرویز عشرت دوست و 

خوش گذران بوده اند.

 بنابراین با رواج گرفتن موسیقی و اعتبار آن نزد پادشاهان ساسانی، 
رامشگران و خنیاگران نیز در بارگاه ساسانیان مقامی مخصوص یافتند. 
بخصوص در زمان بهرام گور موسیقیدانها جزء طبقه ممتاز کشور بودند 

و بر سایر طبقات مردم مقدم بودند.
موسیقی دوره ساسانی مخصوصاً در زمان خسرو پرویز بیشترین ترقی 
را داشت . معروفترین آهنگسازان دوره خسرو پرویز سرگش، باربد و 

نکیسا بودند.

 اختراع دستگاههای ایرانی را به باربد نسبت می دهند و به نظر می 
آید که او در مقام های قدیم اصالحاتی به عمل آورده و دستگاهها 
را تنظیم کرده است. مقام او نزد خسرو پرویز تا اندازه ای بوده که هر 

کس حاجتی داشته از طریق او به عرض شاه می رسانده است.
 پادشاهان ساساني براي موسیقي و موسیقیدان جایگاهي واال قائل 
به  حتي  که  به گونه اي  داشتند،  وافر  عالقه ایي  موسیقي  به  و  بودند 
هنگام شکار نیز از لذت شنیدن موسیقي خود را محروم نمي کردند و 
همواره گروهي خنیاگر و رامشگر را با خود همراه مي بردند. از همین 
روست که در آثار باقي مانده از آن دوران، اغلب در کنار صحنه هاي 

مربوط به شکار، خنیاگران و نوازندگان را نیز مي توان مشاهده کرد.
 در کتاب پهلوی خسرو پسر قباد طویلی از سازهای دوران ساسانیان 

گرد آوری شده که می توان کم و بیش کامل دانست:
چنگ  از  نوعی  چنگ،  بربط،  )وین(،  هندی  عود  معمولی،  عود 
)اندروای(، تنبور، تنبور بزرگ از مس، تنبور کوچک )دنبالک(، طبل 
کوچک )چمبار(، سنتور )کنار(، زنگ، نای، قره نی، مار، تاس و چند 
آالت موسیقی دیگر که تشخیص آن ها مشکل است مانند زنجیر، تیر 

سپر، شمشیر، مشتک، رسن، وندق، شیشک، کپیک
به  باستان  ایران  را که در  نام سازهایی  الذهب   مسعودی در مروج 
را  سرنای  و  بربط  و  عود  و  نی  و  چنگ  و  می شمرد  رفته است  کار 
از ایرانیان می داند و گوید که بنیاد پرده ها و آهنگ های موسیقی و 
هفت سرود خسروانی را ایرانیان نهاده اند. مسعودی در مروج الذهب 
می نویسد:مردم خراسان چنگ را به کار می برده اند و مردم طبرستان و 

دیلمستان رباب را بیشتر می پسندیدند.

نوشتاری درباره موسیقی در دوران ساسانیان

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


