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مدیرعامل شرکت مس عنوان کرد:

در شش ماه نخست امسال 

به میزان کل سال گذشته 

فروش خواهیم داشت

کرمان: کز تفریحی مفید در  کرمانی و بررسی مرا گزارش »کرمان امروز« از رفتارهای پر خطر بعضی از جوانان 

متن کامل در صفحه سوم

کز تفریحی در کرمان کمبود فاحش مرا
    »دوردور«های بلوار حمزه و میدان کوثر و خیابان های شفا و هزار و یکشب این روزها تقریبا تنها تفریح بعضی جوانان بیش از بیست سال کرمانی است. تفریحی که در خود هم فساد و حادثه را مستتر 
دارد و هم اینکه معضالت ترافیکی و اتالف بنزین را باعث می شود. از هر سوی بنگریم این رفتار ناصحیح است. اما آیا تا به حال به درصد مفید بودن مراکز تفریحی که برای جوانان در نظر گرفته ایم 
اندیشیده ایم؟ البته در این میان نمی توان به پارک اشاره کرد زیرا جوان امروزی عالوه بر تحرکات بدنی نیاز به تفریحات به روز نظیر بولینگ، لیزرتک، پینت بال، پیست های دائمی موتور سواری و اتومبیل 

رانی دارد. آیا متوجه ایم که در این زمینه چند دهه عقب هستیم؟

متن در صفحه هشتم

مشکالت جنوب استان 
ریشه در پراکندگی 

جمعیت دارد

روایت و تحلیل »کرمان امروز« از پاسخ استاندار کرمان 
به خبرنگار این روزنامه در اولین کنفرانس خبری:

کندگی جمعیت، خدمت رسانی  به یک روستای  50 خانواری      به دلیل پرا
در جنوب استان معادل با خدمت رسانی به چندین شهرستان در شمال کشور است

WWW.KERMANEMROOZ.COM
روزان هم 

نماینده ولی فقیه در استان کرمان:
خبرنگاران باید در مسیر خود

 عدالت را در نظر بگیرند 
متن در صفحه دوم

یادداشت روز:

فــــضــــا 
فضای مجازی است

شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در نظر دارد یک قطعه زمین با موقعیت تجاری اداری به مشخصات ذیل در شهر کرمان را به 
صورت مزایده واگذار نماید. 

آدرس : بلوار جمهوری اسالمی حدفاصل خیابان والفجر و حمزه پالک 50 ،مساحت : 355 متر مربع ،کاربری : مسکونی با موقعیت 
تجاری اداری ،مشخصات ثبتی : شماره ثبت 1997 بخش چهار کرمان - ملکی 

لذا از کلیه متقاضیان محترم دعوت می نماید جهت دریافت اسناد مزایده  با در دست داشتن  فیش واریز مبلغ دو میلیون ریال2/000/000 
ریال  به حساب جاری IR  720140040000420000055533  نزد بانک مسکن شعبه میدان 
به دفتر  لغایت 98/05/26  تاریخ 19 /98/05  از  مزایده   اسناد  بابت هزینه خرید   احسان شیراز 
مرکزی شرکت به نشانی شیراز - معالی آباد نبش خیابان بهاران مجتمع آرین طبقه دوم و یا دفتر 
منطقه کرمان به نشانی کرمان - بلوار جمهوری اسالمی ساختمان تجاری اداری میالد   مراجعه 

نمایند.
مکان پروژه را با اکسن بارکد زیر میتوانید در گوگل مپ مالحظه نمایید.

آگهی مزایده

 
 آگهی مزایده

 در ذیل مشخصات به اداری تجاری موقعیت با زمین قطعه یک داردشرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در نظر دارد 

  .نماید واگذار مزایده صورت به را کرمان شهر

کاربری : ، متر مربع 355مساحت : ، 50آدرس : بلوار جمهوری اسالمی حدفاصل خیابان والفجر و حمزه پالک 

  ملکی -بخش چهار کرمان  1997مشخصات ثبتی : شماره ثبت ، با موقعیت تجاری اداری مسکونی

فیش واریز مبلغ دو  با در دست داشتن  لذا از کلیه متقاضیان محترم دعوت می نماید جهت دریافت اسناد مزایده 

مسکن شعبه نزد بانک   IR  720140040000420000055533به حساب جاری   ریال 000/000/2میلیون ریال

شرکت به دفتر مرکزی  62/05/98لغایت  05/98/ 19مزایده  از تاریخ  اسناد  بابت هزینه خرید میدان احسان شیراز

 - کرمان نشانیو یا دفتر منطقه کرمان به  دوم طبقه آرین مجتمع بهاران خیابان نبش آباد معالی - به نشانی شیراز

 مراجعه نمایند.   میالد اداری تجاری ساختمان اسالمی جمهوری بلوار

 مکان پروژه را با اکسن بارکد زیر میتوانید در گوگل مپ مالحظه نمایید.

 

KhvnVb2https://bit.ly/ 

آگهي مناقصه شماره 21982677 آگهی مزایده
شركت ملي صنایع مس ایران )نوبت دوم(

 شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد، ساخت يك باب انبار مركزی علوفه به منظور رفع نياز  جايگاههاي دام  اطراف كارخانه ذوب خاتون آباد  را 
از طريق مناقصه عمومي بين  پيمانكاران بومي انتخاب  نمايد.

HTTP جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت رسمي شركت به آدرس  SHAHRBABAK.NICICO.COM// :                 مراجعه نماييد.

مناقصه گزار: شرکت معادن زغال سنگ کرمان    موضوع مناقصه:  بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان 
و اشخاص ثالث مربوطه و همچنین بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان و اعضاء خانواده به صورت یکجا 

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخه 98/05/26
محل دریافت اسناد: بلوار شهید آیت ا... صدوقی- شرکت معادن زغالسنگ کرمان - امور قراردادها سرکار خانم خراسانی 

تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 255/000/000 ریال
  تاریخ تحویل پاکتها: مورخه 98/06/05    تاریخ گشایش پاکت ها: مورخه 98/06/06 

مبلغ خرید اسناد: 200/000 ریال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهید صدوقی ضمنا این آگهی در سایت  www.coal.kr.ir    در دسترس می باشد.    
شرکت معادن زغال سنگ کرمان تلفن تماس: 32117726 - 034 

نوبت دومآگهی مناقصه عمومی 
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اخبار استان

خبرنگار  گفت:  کرمان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
نظر  در  را  عدالت  مسیر خود  در  و  باشد  عادل  باید 

بگیرد.
حسن  حجت االسالم  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
روز  بزرگداشت  مراسم  در  سلیمانی   علیدادی 
استان  مجازی  فضای  فعاالن  گردهمایی  و  خبرنگار 
کرمان و در جمع اصحاب رسانه بیان کرد: خبرنگاران 

چند رکن را باید مورد توجه قرار دهند اولین رکن 
یعنی  است  مخاطب  به  توجه  است  مهم  بسیار  که 
کند  متوجه  خبری  به  را  کسی  می خواهد  هرکسی 
باید به مخاطب خود توجه کند که در چه رده و سنی 
است در کدامین جایگاه قرار دارد مخاطب شناسی 
اگر به صورت جدی مد نظر قرار بگیرد در کسی که 

ماموریت جدی را بر عهده دارد بسیار مهم است.

بحث  است  مهمتر  بسیار  که  دوم  محور  افزود:  وی 
مخاطب  است  قرار  محتوایی  چه  که  است  محتوا 
آن  وسیله  به  و  می فهمیم  چه  هر  ما  کند  دریافت 
معلومات خود را افزایش می دهیم در دو محور است 

که یا می بینیم یا می شنویم.
کرمان  جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
گفت: در واقع خداوند دو بندر وارداتی را در وجود 
انسان تعبیه کرده لذا دانش علم و فهم بشر به این 
بندر وابسته است آن چه می بینیم و می شنویم را با 
قوه ای که خدا در وجودمان گذاشته می توانیم تحلیل 
و  است  در ضمیرمان  اینکه چه  با  متناسب  و  کنیم 

می خواهیم منتقل کنیم یا باید بنویسیم یا بگوییم.
علیدادی سلیمانی یادآور شد: تمام این چهار بندرگاه 
آن  یعنی  است  خبرنگار  گروه  و  صنف  اختیار  در 

مجاری که انسان ها می فهمند در اختیار شماست.
کرمان  جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
گفت: مطلب مهم دیگر این که همه مطالب نیاز به 
محتوای صحیح و درست دارند یک رسانه می تواند 
آن  و  کند  منتقل  را  حرفی  فراملی  یا  ملی  بعد  در 

مطلب را پررنگ یا کمرنگ نشان دهد.
وثاقت  است  مهم  خیلی  که  سوم  مطلب  افزود:  وی 
یک خبر است لذا در شرع و اسالم به آن بسیار تاکید 
شده، خبرهای مطمئن خبرهایی هستند که به همان 
اندازه توسعه و گسترش پیدا می کنند که در پیشگاه 

خدا پاداش دارد.

مجازی  فضای  در  شد:  یادآور  سلیمانی  علیدادی 
کسانی که در ابتدا مطلبی را می فرستند و کسانی که 
بعد از آن مطلب را  منتشر می کنند اگر مطلب کذب 
باشد چگونه می توانند در مقابل خداوند پاسخ باشند.
خبرنگاران  شما  افزود:  خبرنگاران  به  خطاب  وی 
مهم  بسیار  وثاقت  که  شدید  مشغول  کاری  در 
اختیار  در  که  اعجازآمیزی  قدرت  با  است مخصوصا 
رسانه هاست به صورتی که خبری را می توانند بسیار 
مهم جلوه دهند و بر عکس آن خبری را بی اهمیت 

و کم اهمیت جلوه دهند.
وی گفت: شما خبرنگاران در جایی قلم می زنید و در 
میدانی پا گذاشتید که بسیار مهم است هم در بعد 
مثبت که می تواند خدمات خوبی انجام دهید هم در 

بعد منفی که ضرر و زیان به بار می آورد.
مراکز  و  رسانه ها  کرد:  تصریح  سلیمانی  علیدادی 
و  حاکمیت  به  مردم  توده های  اتصال  محل  خبری 
مسئوالن هستند به طوری که هم می توانند به مردم 
خدمت کنند و هم می توانند خبرهای خوب را منتقل 
کنند همچنین انتقادها را به بهترین وجه ممکن می 

توانند منتقل و منعکس کنند.
وی بیان کرد: خبرنگاران می توانند هم به انتقادها و 
بپردازند و  هم زبان نقد دلسوزانه و درست و خوب 
هم آن جا که واقعا باید تشویق کنند تشویق کنند 
لذا خبرنگار باید عادل باشد و در مسیر خود عدالت 

را در نظر بگیرد.

استان  شمال  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
 ۰.۵ از  کمتر  کشور  اعتبارات  کل  از  گفت:  کرمان 
درصد مربوط به حوزه فرهنگ است و ۱۳ درصد کل 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  به  متعلق  اعتبارات 

است.
در  علیزاده  محمدرضا  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
نشست خبری در فرهنگسرای رسانه شهر رفسنجان 
که به مناسبت روز خبرنگار افتتاح شد، اظهارکرد: در 
رفسنجان  رسانه  اهالی  را خدمت  روز خبرنگار  ابتدا 
تبریک عرض می کنم و از زحمات شهردار رفسنجان 
برای اهالی فرهنگ و هنر و رسانه برای احداث این 

فرهنگسرا قدردانی می کنم.
شأن  در  باید  مطبوعات  جایگاه  اینکه  بیان  با  وی 
رسانه ها باشد، افزود: اهدای فرهنگسرا به خبرنگاران 
در آستانه روز خبرنگار ابتکار جالبی از طرف شهردار 
جامعه  پایگاه های  فرهنگسراها  است.  رفسنجان 
فرهنگی و رسانه ای هستند و باید پویا باشند و برای 

جامعه کار کنند.

فرهنگ  حوزه  در  بزرگی  اتفاقات  اینکه  بیان  با  وی 
در رفسنجان رقم می خورد، تصریح کرد: رفسنجان 
دیگر  در جاهای  است  که ممکن  دارد  ظرفیت هایی 
از  شهرستان  این  خّیران  نقش  که  نحوی  به  نباشد 
سایر نقاط استان پررنگ تر است و با هیچ کجا قابل 

مقایسه نیست.
در  فرهنگی  مجموعه های  کرد:  اظهار  علیزاده 
رفسنجان کم نیست اما جزیره ای هستند و هر کدام 
در یک حوزه کار می کنند که این مهم نیازمند توسعه 

و نگاه متمرکز است.
به  کرمان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
نقش دولت در پیشبرد امورات فرهنگی اشاره و بیان 
کرد: دولت وظیفه حمایت، نظارت و سیاست گذاری 

دارد که نقش عمده دولت در حوزه نظارت است.
اشاره  کشور  فرهنگی  اعتبارات  به  ادامه  در  علیزاده 
 ۰.۵ از  کمتر  کشور  اعتبارات  کل  از  کرد:  عنوان  و 
درصد مربوط به حوزه فرهنگ است و ۱۳ درصد کل 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  به  متعلق  اعتبارات 

است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان ابراز 
 ۱۰ جاری  سال  اعتبارات  کرمان  استان  در  داشت: 
تومان  میلیون   ۶۰۰ حدود  که  است  تومان  میلیارد 
آن حمایتی و ۹۴ درصد اعتبارات درحوزه نظارت و 

سیاستگذاری صرف می شود.
علیزاده افزود: اعتبارات فرهنگی شهرستان رفسنجان 
حدودا سالی ۲۰۰ میلیون تومان است که ۱۰ درصد 

آن حمایتی است.
وی در خصوص درخواست خبرنگاران برای آگهی های 
در  می کنیم  پیگیری  را  موضوع  این  گفت:  دولتی 
نشریات  بین  توزیع  و  توزیع  نحوه  در  خصوص  این 

چالش هایی وجود دارد.
کرمان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
ابتدای  از  رفسنجان  پالتو  ساخت  آغاز  از  همچنین 
مهر ماه خبر داد و افزود: این پالتو در مدت شش ماه 

آماده بهره برداری خواهد بود.
روز  تبریک  با  مراسم  این  در  نیز  رفسنجان  شهردار 

خبرنگار به اهالی رسانه، اظهار کرد: انجام کارهای 
فرهنگی را از افتخارات شهرداری است و اعتقاد داریم 

مجری طرح ها و برنامه های فرهنگی باشیم.
این فضاهای  از  افزود: خیلی  محمدرضا عظیمی زاده 
فرهنگی و سخت افزاری در گذشته وجود داشت که 
می توانستیم از آنها استفاده کنیم تا بهره برداری از 

فضای مطلوب را ببریم.
وی تصریح کرد: رفسنجان دارای فرهنگی غنی است 
و شهری تاثیر گذار در تعامالت اجتماعی و سیاسی 

است که تاثیرگذاری آن بر سر زبانهاست.
بین  ارتباط  باید  کرد:  تصریح  رفسنجان  شهردار 
شهرستان  پیشرفت  برای  را  آینده  و  حال  گذشته، 
داشته باشیم و با ایجاد زمینه حضور مردم در کارهای 

فرهنگی می توانیم شهری فرهنگی ایجاد کنیم.
پاتوق  رسانه  فرهنگسرای  کرد:  اضافه  زاده  عظیمی 
فرهنگی برای اهالی رسانه است که می توان همدل 
و همسو باشیم و برنامه ریزی هایی در بحث فرهنگی 

و رسانه انجام دهیم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان:

خبرنگاران باید در مسیر خود عدالت را در نظر بگیرند  

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان:

حوزه فرهنگ کمتر از ۰.۵ درصد بودجه کشوررا دارد

خبر
شهردار کرمان تاکید کرد:

لزوم توجه جدی به استانداردسازی 

وسایل بازی پارک ها
شهردار کرمان بر لزوم توجه جدی شهرداران مناطق به استانداردسازی 

وسایل بازی در پارک ها و بوستان های شهر کرمان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، سید 
آن  نقش  و  بازی در سنین کودکی  اهمیت  به  اشاره  با  زاده  عالم  مهران 
آموزه های  و  اصول  یادگیری  میزان  و  کودکان  شکل گیری شخصیت  در 
نقش  کودکان،  شخصیت  شکل گیری  فرآیند  در  بازی  گفت:  اجتماعی، 

مهمی ایفا می کند.
وی ادامه داد: بنابراین خانواده ها سعی می کنند با اختصاص دادن بخشی 
از اوقات  فراغت کودکان شان به انجام بازی در فضاهای روباز نظیر پارک ها 
و شهربازی ها، ضمن فراهم کردن محیطی شاد و و فرح بخش برای آنها، 

راه های رسیدن به تکامل شخصیتی و فیزیکی آنها را هموار کنند.
از  به اهمیت استفاده  با توجه  این راستا  شهردار کرمان تصریح کرد: در 
از  کودکان،  جان  و  امنیت  حفظ  جهت  به  و  ها  پارک  در  بازی  وسایل 
شهرداران مناطق خواسته شده است هر چه سریع تر وسایل بازی موجود 
در پارک های سطح مناطق چهارگانه را از نظر استاندارد، مجددا بررسی 

کنند و از استاندارد بودن کامل آنها اطمینان حاصل نمایند.
وی نصب هرگونه وسیله بازی غیراستاندارد در پارک ها، معابر و ... را ممنوع 
اعالم کرد و افزود: کلیه ی وسایل و تجهیزات بازی باید استانداردهای الزم 

و مورد نیاز برای نصب را داشته باشد.
وی تصریح کرد: در صورت بروز هرگونه مشکل، مسئولیت بر عهده مدیر 

مربوط خواهد بود و با تخلفات در این زمینه برخورد می شود.

مدیرعامل شرکت مس عنوان کرد:

در شش ماه نخست امسال به میزان کل 

سال گذشته فروش خواهیم داشت
اردشیر سعد محمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در جلسه 
تولید مجتمع مس سرچشمه گفت: بر پایه مستندات و مشاهدات، وضعیت 
و شرایط در مجتمع مس سرچشمه مناسب است و با توجه به برنامه های 

توسعه ای پیش  رو وضعیت این مجتمع بهتر هم خواهد شد.
از روابط عمومی مجتمع مس سرچشمه،   به گزارش مس پرس به نقل 
دکتر سعد محمدی با بیان این مطلب گفت: شرکت ملی صنایع مس ایران 

در پایان تیرماه امسال ۶هزار و 7۰۰ میلیارد تومان فروش داشته است.
وی افزود: در مردادماه جاری هم به رغم رکودی که در بازار داخلی وجود 
دارد، صادرات را حرکت داده ایم و با توکل بر خدا و با تالش پرسنل صنعت 
مس امیدوار هستیم که در ۶ ماهه اول امسال به میزان کل فروش سال 

گذشته )۱۳۹7( دست یابیم.
مدیرعامل شرکت مس با اشاره به این که شرکت مس در حال بازگشت 
پروژه های  سرمایه  افزایش  محل  از  کرد:  اظهار  است  مطلوب  شرایط  به 
سود  به  نهایت  در  امر  این  که  شد  خواهد  عملیاتی  شرکت  توسعه ای 

سهامداران خواهد بود.
و  اول  اولویت  اولویت  های شرکت مس گفت:  و  برنامه ها  وی درخصوص 
اصلی ما هوشمند سازی سیستم های مالی در شرکت است که به امید خدا 
در اولین گام در شهریورماه سیستم اسناد حسابداری هوشمند در شرکت 
شکل می گیرد. هوشمند سازی سیستم های مالی کار بزرگی است که باید 

در اولین فرصت ممکن عملیاتی شود.
و  بزرگ  اقتصاددان های  از  اقتصادی  تیم  یک  تشکیل  از  محمدی  سعد 
از مجتمع ها و کار  بازدید نزدیک  با مراجعه و   تا  مطرح کشور خبر داد 
کارشناسی، برای اصالح رفتار اقتصادی شرکت راهکار ارائه دهند تا یک 

نگاه بین المللی اقتصادی برای شرکت طراحی شود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با تأکید بر این که راز موفقیت 
شرکت در  یکدلی، همدلی، صداقت و پاکی است به مسئله جذب نیروی 
انسانی اشاره کرد و گفت: آزمون استخدامی اواخر شهریور یا اوایل مهرماه 

برگزار خواهد شد.
از  تخصصی   نیازهای  تأمین  جهت  در  آزمون  از  جدای  کرد:  بیان  وی 
استان  دانشگاه های  اولویت  با  کشور  دانشگاه های  نخبه  فارغ التحصیالن 

کرمان نیرو  جذب خواهند شد.

مرمت باغ هرندی در صدر اولویت های 

میراث فرهنگی کرمان
و  مرمت  گفت:  کرمان  استان  وگردشگری  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
ساماندهی باغ موزه هرندی در اولویت برنامه های میراث فرهنگی قرار دارد.
فریدون  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
فعالی، سرپرست سازمان میراث فرهنگی استان کرمان در جمع اصحاب 
صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  زمینه های  در  کرمان  استان  گفت:  رسانه 

دستی از ظرفیت های خوبی برخوردار است.
لذا سال  ایجاد کنم  استان کرمان  تا یک تحول در  آمده ام  افزود: من  او 

آینده عملکرد یک ساله خود را با هم بررسی خواهیم کرد.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان گفت: کار ها و اقدامات 

من بر مبنای مطالعات، کارشناسی و برنامه ریزی شده است.
فعالی یادآور شد: استفاده از مشاورین بومی در الویت هستند لذا اگر طرح، 
اتفاقات خوبی در این حوزه رقم  اعتبار در اختیار داشته باشیم  برنامه و 

خواهد خورد.
او اظهار کرد: همچنین مرمت و ساماندهی خانه حاج اقاعلی، قلعه محمود، 
در  ماهان  شاهزاده  باغ  ساماندهی  و  جیرفت  موزه  ساخت  دختر،  قلعه 

جایگاه و اهمیت بعدی برنامه های پیش روی میراث فرهنگی قرار دارد.
او تصریح کرد: ایجاد بازار کار برای صنایع دستی از وظایف اداره میراث 

فرهنگی می باشد لذا در أین خصوص برنامه هایی مد نظر است.
فعالی به حوزه گردشگری در کرمان اشاره کرد و گفت: ارتقاء گردشگری 
استان در دستور کار است لذا همه دستگاه ها و همچنین بخش خصوصی 

باید همکاری الزم در جهت رونق گردشگری استان با ما داشته باشند.
فعالی گفت: امیدوارم موزه خبرنگاران را هر چه سریعتر پیگیری کنم.

افزون بر یک میلیارد تومان به بهسازی مدارس رفسنجان 
اختصاص یافت

یک  گفت:  رفسنجان  پرورش  و  آموزش  مدیر 
سال  اعتبارات  از  تومان  میلیون   ۵۹۰ و  میلیارد 
تامین  و  بهسازی  منظور  به   ۹۹  -  ۹۸ تحصیلی 
تجهیزات مدارس در این شهرستان اختصاص یافته 

است.
در  زاده   رشیدی  تقوی  ایرنا، حسین  گزارش   به 
جمع خبرنگاران در سالن اجتماعات اداره آموزش 
و پرورش رفسنجان گفت: افزون بر ۵۸ هزار دانش 
آموز در بیش از ۴۰۰ مدرسه رفسنجان با آغاز سال 
تحصیلی مشغول به تحصیل می شوند و هفت هزار 
و ۹۰7 مربی و فرهنگی در این مدیریت خدمت می 
کنند. وی ادامه داد: ضمن اینکه سه هزار و ۲۱۱ 
نفر نیز از فرهنگیان رفسنجان بازنشسته شده و ۲ 
هزار نفر دیگر نیز در بخش غیردولتی مشغول به 

فعالیت هستند.
تقوی رشیدی زاده عنوان کرد: آموزش و پرورش 
خانواده وسیعی است و وظایف مهم و گسترده ای 
دارد که باید کوتاه، میان و بلند مدت در راستای 
باشیم  داشته  ریزی  برنامه  نهاد  این  اهداف  تحقق 
لذا بازسازی و بهسازی مدارس از اهداف بلندمدت 

است.
وی خاطرنشان کرد: مشکل عمده آموزش و پرورش 
غیراستاندارد  آموزشی  های  مکان  رفسنجان  در 
این رو ۳۳ درصد دانش  از  و غیر مستحکم است 
غیردولتی  مدارس  در  شهرستان  این  آموزان 

مشغول به تحصیل هستند.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان تصریح 
کرد: حدود هفت هزار دانش آموز اتباع بیگانه در 

رفسنجان تحصیل می کنند.
دوره  معلم  کمبود  کرد: همچنین  وی خاطرنشان 
مشکالت  از  یکی  شهرستان  این  در  نیز  ابتدایی 
راستا  این  در  و  است  پرورش  و  آموزش  مبتالبه 

۱۵۰نیروی ابتدایی کمبود داریم.
سال  از  التدریس  حق  معلم   7۰ داد:  ادامه  وی 
صورت  در  که  اند  نشده  تکلیف  تعیین  گذشته 
تعیین تکلیف و جذب شدن این افراد مقداری از 

مشکالت این حوزه بر طرف می شود.
مدیر آموزش و پرورش رفسنجان تصریح کرد: در 
این  و  نیاز است  آموزشی  به جهاد  این شهرستان 

مهم مشارکت همگان را می طلبد.
وی از خیرین خواست در راستای ساخت و تجهیز 
مدارس آموزش و پرورش رفسنجان را یاری کنند.

وداع با شهیدان قربانعلی 

پور در بردسیر
محمد  امام  شهادت  شب  با  همزمان 
شهید  دو  پیکر  با  وداع  مراسم  )ع(  باقر 
امامزاده  در  مقدس  دفاع  دوران  گرانقدر 
و  مردم  حضور  با  بردسیر  محمد)ع(  سید 

مسئوالن شهرستانی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان،  همزمان با شب شهادت 
پیکر  با  وداع  )ع(مراسم  باقر  محمد  امام 
در  مقدس  دفاع  دوران  گرانقدر  شهید  دو 
با حضور  بردسیر  محمد)ع(  سید  امامزاده 

مردم و مسئوالن شهرستانی برگزار شد.
علی  و  پور  قربانعلی  حمداهلل  شهیدان 
قربانعلی پور سال ۶۵ در کربالی ۶ مفقود 
االثر شدند و پیکرهای پاکشان بعد از سالها 

شناسایی شد.
در  تشییع  از  پس  گرانقدر  شهیدان  این 
امامزاده روستای هراران بخش قلعه عسکر 
شهر الله زار بردسیر به خاک سپرده شدند.
 ۳ و  شهید   ۱7۵ یادواره  همچنین 
شهیدگمنام بخش ساردوئیه جیرفت )درب 

بهشت( برگزار شد.
مراسم   ،۳ والفجر  عملیات  سالگرد  در  و 
این  شهدای  از  تن  سه  گرامیداشت 
عملیات به نام سرداران شهیدحاج حسین 
جعفری پور و علی کفیلی و بسیجی شهید 
محمدرضا میرزایی در گلزار شهدای شهر 

صفائیه از توابع رفسنجان برگزار شد.
شهید  و  غواص  شهدای  یادواره  همچنین 
گلزار  در  شعاعی  شیخ  محمد  روحانی 

شهدای کرمان برگزار شد. 
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روز خبرنگار 
دختر  پنج  که  بادآبادی  سهل  عمو  بخیر،  یادش 
بسیار زیبا و تحصیل کرده و هنرمند داشت همیشه 
بی  خواستگار  حتی  خواستگاری  هر  قدم  گفت  می 
ام  به خانه  پول و بی شغل و بی خانه و بی ماشین 
روی چشم فقط خواستگار خبرنگار و روزنامه نگار 
نباشد که حتی اگر آن عارف بزرگ - که سفارش می 
کرد به هر مهمانی نان دهید -زنده بود و با گرفتاری 
استثنای  به  گفت  می  بود  آشنا  خبرنگاران  های 

خبرنگاران و روزنامه نگاران..
باز هم این روز بر خبرنگاران مبارک باشد.

به قلمراویان گمنام
 چماه کوهبنانی 

درماندگی

 و بیچارگی 
درماندگی و بیچارگی همان حالتی است 
که آدم نمی تواند برای شک و بدبینی ها 

مانع محکمی پیدا کند و نمی تواند روی آنچه برایش اتفاق 
احساس  همین  با  ها  آدم  زندگی  بگذارد.  تاثیر  افتد  می 
درماندگی شروع می شود زمانی که یک نوزاد قادر نیست 
که به اتفاقات اطراف واکنش مشخصی نشان دهد در چنین 
محدوده ای به سر می برد. در میانسالی تقریبا از درماندگی 
دور شده و قادر به کنترل امور بوده و می توان به ساز زندگی 
رقصید گرچه در این محدوده نیز بسیاری از امور از عهده ی 
ما بر نمی آیند از آنجایی که اندیشه های ما حوادث را تغییر 
می دهند در زمانی که می خواهیم کنترل خود را بر زندگی 
اعمال کنیم نیاز به افکار روشن و درخشان داریم چنانچه 
افکاری برگرفته از ترس راه را برایمان دشوار کرده یا اینکه 
کامال ما را از هدف مورد نظر دور می کنند و حتی اگر سزاوار 
شکست نباشیم. این ناامیدی ها سبب می شود که کار را 
بودن در  گر  نظاره  این  و  باشیم  گر  نظاره  و فقط  رها کرده 
از بزرگ ترین عذاب هایی است که  انتظار فروپاشی یکی 
انسان عصر اخیر را راضی به مرگ کرده است لذا از ابتدای 
راه باید ناامیدی را کنار گذاشته و به ساختن و پرداختن راه 
را در زندگی کاهش  و اختیارات خویش  بپردازیم  خویش 
ندهیم. به جای اینکه بگوییم کاری از من ساخته نیست 
زندگی  تا  بوده  واقف  خود  های  توانایی  به  که  است  بهتر 
جرات نکند ما را کنار بگذارد. ناتوانی های خود را فقط تا 

جایی بپذیرید که اختیار امور از دستتان خارج نشود.
با دردهایت آسمان محکم نمی شد 

ذهنت نباید خواب مردن را ببیند 
تا یک شب از آغوش تو گل سر بگیرد 

دلبستگی های خودت را شعله ور کن 

به قلم 
مهناز سعید 

یادداشت های 

گاه و بی گاه

جهیزیه 
یک  به  احتیاج  بخت   خانه  به  رفتن   برای  دختری  هر 
بر هر پدر سنتی واجب است  و  سری وسیله زندگی دارد 
تا در حد توان با سربلندی جهیزیه تهیه کند البته این در 
کفایت نمی کند و چون  بابا  نورچشم  و  یگانه  مورد دختر 
باید از شیرمرغ تا جون آدمیزاد به همراه داشته  او دیگر 
و  دوست  هر  به  و  گرفتم  وام  چند  دلیل  همین  به  و  باشد 
یاری رو انداختم تقریبا به خیال خود سنگ تمام گذاشتم 
باشد. روزی که همه  تا دخترم هیچ کم و کسری نداشته 
آنها را در حیاط گذاشته و منتظر نشسته بودیم تا بیایند 
و جهیزیه را به خانه خودشان ببرند من سرصحبت را باز 
بر  کردم و گفتم یادش بخیر قدیما همه جهیزیه مشتمل 
یک سری ظروف مسی می شد که در اینجا ناگهان دخترم 

گفت خوب شد یادم انداختی یک سرویس ظروف مسی.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

گزارش »کرمان امروز« از رفتارهای پر خطر بعضی از جوانان کرمانی و بررسی مراکز تفریحی مفید در کرمان:

کز تفریحی در کرمان کمبود فاحش مرا

اشاره:
هر چند به اعتقاد پلیس بیش از 90درصد رانندگان 
رفتارهای  با   که   رانندگانی  هستند  اما  قانونمندند 
نامتعارف و خطر ساز امنیت خود و دیگران را در خیابان 
به  گاهی  است  الزم  فقط  اندازند.  می  مخاطره  به  ها 
تصاویر تلخ تصادفات پر خطر که در رسانه های کرمان 
به چاپ می رسد، نگاهی بیندازیم. جان هایی که  در 
صحنه از دست رفته و خودروهایی که  در بزرگراه های 
این شهر واژگون شده یا در برخورد  با بدنه پل و گارد 
خسارت  و  آسیب  ها  جدول  یا  و  برق  چراغ  تیر  ریل، 

دیده اند.
فقط الزم است گاهی در برخی از خیابان ها و معابر 
شهر کرمان تردد کنید تا  با مصادیق بارز تخلفات حادثه 

ساز از سوی برخی رانندگان مواجه شوید.
تخلفات حادثه ساز

ها  راه  سطح  در  آکروباتی  و  نمایشی  حرکات  انجام 
رانندگان در محل ممنوع،عبور  و خیابان ها، دور زدن 
وسایل نقلیه از پیاده رو، سبقت غیر مجاز، عبور از چراغ 
قرمز، گردش به چپ یا راست در محل ممنوع، رانندگی 
است  مواردی  از جمله  و...  عیب  دارای  نقلیه  وسیله  با 
می  دیده  کرمانی  رانندگان  بعضی  سوی  از  بسیار  که 
شود که البته در این میان خودروهایی با برچسب های 
دودی و یا المپ های غیر مجاز و زنون هم در سطح 
خیابان های این شهر زیاد دیده می شود؛ آن هم به رغم 
این  برای  و جریمه  برخورد  اخطار  پلیس کرمان  اینکه 

تلفن همراه حین  از  استفاده  است.  داده  نوع خودروها 
رانندگی هم که این روزها جزو عادات رانندگی در شهر 
کرمان شده است. متاسفانه با وجود آنکه می بینیم و یا 

می شنویم که استفاده از تلفن همراه در رانندگی منجر 
انجام این  اما به  به حواس پرتی در رانندگی می شود 

رفتار هنجارشکنانه در رانندگی اصرار داریم!

 کورس درون شهری
یا  و  گذاشتن  بارها شاهد کورس  مطلب  این  نگارنده 
به اصطالح "دوردور" بعضی جوانان در برخی خیابان 
های پر رفت و آمد  نظیر بلوار حمزه و میدان کوثر و 
خیابان های شفا و هزار و یکشب بوده ام که این مورد 
رانندگان و سرنشینان  برای  نیز به معضلی خطرآفرین 
خودروها و عابران پیاده و مزاحمت  برای مردم تبدیل 
هزینه  و  مناسب  پیست  نبود  که  جوانانی  است.  شده 
باالی اماکن ورزشی را علت این تاخت و تازهای شهری 

می دانند.
 از راننده خودروی تیز رویی که سه جوان سرنشین 
ترافیک  این  با  در خیابانی  که چرا  پرسیدم  بودند،  آن 
باال و پر رفت و آمد با این سرعت سرسام آور جان خود 
را  به خطر می اندازید؟ که چنین پاسخ داد: جوانیم و 
نیاز به تفریح داریم. در شهری که پیست های رانندگی 
مناسب، اماکن تفریحی و سرگرمی هیجان انگیز ندارد 

با سن و شور و حال جوانی چه  باید بکنیم؟
گذاشتن  کورس  نوع  این  درباره  نیز  شهروند  یک 
جوانان در بزرگراه های شهر چنین گفت: هر چند انجام 
مسابقات در بزرگراه ها خطرناک است اما بعضی جوانان 
به  زیاد  سرعت  با  کورس،  هیجان  رفتن  باال  خاطر  به 
آیینه خودروهای عبوری می کوبند تا مهارت های خود 

را به رخ بکشند.
سخن آخر

است.  ناصحیح  رفتار جوانان  این  بنگریم  از هر سوی 
تفریحی  مراکز  بودن  مفید  به درصد  به حال  تا  آیا  اما 
که برای جوانان در نظر گرفته ایم اندیشیده ایم؟ البته 
در این میان نمی توان به پارک اشاره کرد زیرا جوان 
امروزی عالوه بر تحرکات بدنی نیاز به تفریحات به روز 
دائمی  های  پیست  بال،  پینت  لیزرتک،  بولینگ،  نظیر 
موتور سواری و اتومبیل رانی دارد. آیا متوجه ایم که در 

این زمینه چند دهه عقب هستیم؟

  »دوردور«های بلوار حمزه و میدان کوثر و خیابان های شفا و هزار و یکشب این 
روزها تقریبا تنها تفریح بعضی جوانان بیش از بیست سال کرمانی است. تفریحی که 
در خود هم فساد و حادثه را مستتر دارد و هم اینکه معضالت ترافیکی و اتالف بنزین را 
باعث می شود. از هر سوی بنگریم این رفتار ناصحیح است. اما آیا تا به حال به درصد 
مفید بودن مراکز تفریحی که برای جوانان در نظر گرفته ایم اندیشیده ایم؟ البته در 
این میان نمی توان به پارک اشاره کرد زیرا جوان امروزی عالوه بر تحرکات بدنی 
نیاز به تفریحات به روز نظیر بولینگ، لیزرتک، پینت بال، پیست های دائمی موتور 
سواری و اتومبیل رانی دارد. آیا متوجه ایم که در این زمینه چند دهه عقب هستیم؟

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

به قلم 
مهدی ایرانمنش پور 

کرمانی

که  اند  گذاشته  صّحه  موضوع  این  بر  همه  چندیست 
اعتیاد آور است و مبتالیان به آن حتی  فضای مجازی 
از معتادان مواد مخدر هم بیمارترند . این موضوع را هم 
همه حتی مسئوالن بی درد کم وبیش پذیرفته اند. لذا 

االن که همه به تشخیص این بیماری اعتراف کرده اند 
بهتر نیست ریشه ای درمان شود  وبیماران  مبتال  آیا 
تر  را حاد  این مرض  آزار ندهیم و  بیشتر  را  این بال  به 

نکنیم  ؟ 
البته همان معتادان به مواد مخدر هم یا باید مثل زمان 
طاغوت با رعایت شرط سنی سهمیه بگیرند و یا حداقل 

باید از ورود این همه مواد نوظهور جلو گیری شود . 
یکی از این عزیزان همیشه در صحنه می گفت : آنقدر 
از این شاخه به آن شاخه پریده ایم که شر در گم شده 
ایم که خمار کدام  جنش ونعشه ی کدامیک هستیم . 

 : از جگر گوشه گان سیگاری هم می گفت  البته یکی 
می  تا  که  چرا  بکنند.  ما  حال  به  فکری  باید  مسئوالن 
خواهیم به یک سیگار عادت کنیم راه ورود ش را می 
قلیانی  . همینطور  کنند  می  وارد  دیگری  نوع  و  گیرند 
ها هم ...  ولش کن . بهتر آن است تا خودمان را متهم 
نکرده و برچسب بر پیشانی مان نزده اند  مطلب را بیش 

از این دودی نکنیم. 
موضوع ما فضای مجازی بود و اینکه فضا به فضایمان می 
کنند  . روزی روزگاری وایبر آمد و پس از یک دوره ی 
کوتاه ممنوع شد ، روزی دیگر الین و واتس اپ و تلگرام 

و اینستاگرام و... 
معتادان به این فضا هم یک روز در این فضایند و روزی 
دیگر در آن فضا. آنقدر این بیچاره ها را فضا به فضا می 
کنند که گاهی  یادشان می رود در کدام فضا به چه نام 
و جنسیتی حضور داشته اند  . لذا یا مسئوالن محترم 
باید براساس گروه سنی فضای مناسب و واحدی  برای 
یا  و  دهند  قرار  اختیارشان  در  و  کرده   انتخاب  ایشان 
به رسمیت  را  اینکه حداقل یک فضای مجازی جهانی 
بشناسند و قرار هم نباشد که این فضا روزی سپر گرانی 

شیر شود و روز دیگر سپر گرانی بنزین .

فضا فضای مجازی



چهار شنبه 19 مردادماه 8/1398 ذی الحجه 1440/ 10 آگوست 2019/سال بیست و چهارم شماره 3045
فرهنگ و ادب

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای حمید سلطانی فرزند محمد مالک ششدانگ اعیانی خانه پالک 1723 فرعی 
از 6 اصلی بخش 4 کرمان که سند مالکیت آن به شرح 6640 صفحه 287 دفتر 
24 صادر و تسلیم گردیده و بموجب نامه شماره 1398021000563360- 1398/5/8 اجرای 
احکام شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی کرمان بازداشت می باشد ضمن تسلیم دو برگ استشهاد 
محلی تصدیق امضا شده مدعی است سند مالکیت مزبور به علت جابجایی مفقود و درخواست 
سند مالکیت المثنی نموده لذا به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در 
تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق 
الذکر با وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره 
ثبت شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
تسلیم نمایند در غیر این صورت پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام 

خواهد شد. تاریخ انتشار: 98/5/19    
   716 م/الف

عیسی حافظی فر
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان 

سرویس فرهنگی کرمان امروز

، نماینده تفکر و  اقوام   آداب و رسوم و عقاید و عادات 
این رهگذر است که می  از  بیشتر  آنهاست.  خصوصیات 
توان روحیه خاص هر ملت را دریافت. درباره افسانه های 
کرمانی باید گفت که برخی از افسانه ها یا ترانه ها ممکن 
از  هستند  ترکیبی  دیگر  برخی  و  باشند  خالص  است 
افسانه های رایج در سایر نقاط کشور. منتهی طی سالیان 
مردم  زندگانی  محیط  و  تفکر  طرز  و  لهجه  با  متمادی 
ممزوج و آمیخته شده و به صورتی متفاوت در آمده است.
حکمفرماست.  دنیا  های  افسانه  بین  در  شباهت  این 
داستان فاطی کو از مجموعه داستان های کرمانی است 
که در واقع همان داستان مشهور سیندرال است که در 
مختلف  های  صورت  به  آفریقا  شرق  در  و  آمریکا  اروپا، 
این  رسوم  و  آداب  تحقیق  زمینه  در  است.  شده  روایت 

مانع برسر راه قرار دارد که همه بخش های مخصوصی 
از فولکلور منحصراً مربوط به نوشته و کاغذ و کتابت می 
شود و هرگز به صورت شفاهی و دهان به دهان آموخته و 
پخش نمی شود مثل: ثبت تولد در پشت قرآن و نگارش 

یادگاری روی دیوارها.
به  دهان  و  شفاهی  طور  به  که  است  علومی  دیگر  مانع 
دهان آموخته و پخش می شود، مانند حرکات مربوط به 

بدن شامل رقص ها، بازی ها و اطوارها.
درباره فرهنگ مردم کرمان دانستنی های توده مردم مد 
نظر است از جمله: افسانه ها، قصه ها، شوخی ها، ضرب 
و  ها  قسم  ها،  لعنت  دعاها،  آوازها،  ها،  معما  ها،  المثل 
طرز  و  تتلک  تی  اتلک  از  توان  می  جمله  از  ها،  طعنه 
بازی آن، قلقلک که مخصوص بچه های خردسال است 
و گوساله فنگلی، یاد کرد. عجایب صنعتی دیدم در این 
دشت که بی جون ور رد جون دار می گش)کنایه از می 

گشت(. جواب چیستان گرجین یا خرمن کوب.
 پختن آش چهارشنبه سوری

به هر نخود یک قل هواهلل احد می خوانند و صبح روز 

از خمیر آن  و  پزند  با آن آش رشته می  چهارشنبه 
آدمک درست می کنند و در آش می اندازند تا بپزد 
که این آش برای سالمت مفید است. نمونه هایی از 
قصه ها: مانند بزوگرگو، داستان فاطی کو، قصه رمال 
باشی، قصه سوسکو، قصه سنگ سمور )صبور(، قصه 

نخودو، مشکل گشا، قصه پسر پادشاه و پری.
 اصطالحات کرمانی

برخی از مانند ها و اصطالحات مردم کرمان از این 
یا  را سرخ کرده،  با »پرنجو« صورتش  قرار هستند: 
پولش  بو  مثاًل  یا  افتد،  می  سالخونه  به  گذار سگ 
میاد. )پولش، از پولشیدن یعنی سوختن مو و پارچه(. 
از آداب و رسوم و سنن قدیمی یکی پا انداز است. 
یعنی طرز وارد شدن عروس به خانه داماد، اصطالحاً 
آنچه داماد هنگام ورود عروس به خانه اش به او می 
دهد. معموالً عروس را در خانه نگه می دارند و پدر 

داماد می آید و می گوید یک قرآن دارم.
گوید  می  شود.  وارد  عروس  گذارند  نمی  اطرافیان 
یک سفر کربال هم روش. باز هم اطرافیان راضی نمی 

شوند. سپس مقداری پول یا طال می دهد تا عروس 
و اطرافیان راضی شوند. یا اصطالح پشت و رو شدن، 

مخالف و دشمن کسی شدن.
زبان مردم کرمان، فارسی ادبی و دامنه اصطالحات 
بخش  شیرازیان  مانند  شهر  مردم  است.  وسیع  آن 
های مفتوح را به کسر تلفظ مردم تهران شنیده می 
آنها  میان  که  هایی  واژه  اغلب  این  از  شود. گذشته 
تلفظ آ است، به او تبدیل می شود. در لهجه کرمانی 
اختالف بین تلفظ غین وقاف است. مردم این شهر 

قاف را آخر حلق و خا تلفظ می کنند.
نکته دیگر در لهجه کرمانی اضافه کردن )و( به آخر 
پاره ای از اسامی: دختو، سوزنو، ماشینو و در برخی 
به  مثاًل  کند.  می  پیدا  عمده  دگرگونی  واژه،  موارد، 
و  تصغیر  دیگر  نکته  گویند.  می  »کرچو«  چروک، 
را می  محمد  مثال  است.  اشخاص  های  نام  تخفیف 
گویند: مملو / غالمحسین )غلو( و… نمونه هایی از 
ترانه های محلی و قصه های موزون: از کجا میایی، 
از بندرو، چی بار داره چغندرو - الو شد، بی بی سوار 

گو شد، لنگ کفشش پرتو شد. درباره غذاهای رایج 
مردم کرمان: مثال آب گرم و آرد را با روغن و پیاز 
سرخ می کنند و بعد از سرخ شدن آب در آن می 
افزودن  از  بعد  و  آید  تا جوش  گذارند  می  و  ریزند 
سیب زمینی،تخم مرغ در آن می شکنند. تهرانی ها 

این غذا را اشکنه می نامند.
از غذا های سنتی دیگر، آبگوشت، اماچو و شله زرد 
است که به آن ابراهیم خانی می گویند. آش قفا پا 
که معموالً پس از رفتن مسافربرای سالمت وی می 
پزند و به همسایگان و آشنایان می دهند. عالوه بر 
این، سنت های دیگری نیز وجود دارد. مثال: در روز 
پهنای  و کم  بلند  قوارهای  رمضان،  مبارک  ماه   21
کاغذ را به روزه داران می دهند تا هر یک بسم اهلل 
الرحمن الرحیم را روی آن بنویسند. بعد از این که 
چهل بسم اهلل ... نوشته شد آن را تا می کنند و در 
جیب می گذارند. اعتقاد عمومی بر ین است که این 
چهل بسم اهلل انسان را از خطر و مصیبت نجات می 

دهد.

کرمانی نیم نگاهی به داستان ها و ترانه های 

 

سرویس ادبی کرمان امروز

اوت  تاریخ 10  به   ، آلمانی  و شهیر  بنام  نویسنده ی   ، دوبلین  آلفرد 
1878 در آلمان دیده به جهان گشود. او یکی از بزرگترین نویسندگان 
مکتب اکسپرسیونیست بود و همچنین نوشتن اولین رمان شهر آلمانی 
ثبت  به  آلمان  ادبیات  تاریخ  در  همیشه  برای  نامش  که  شد  باعث  او 
برسد. او در خانواده ای یهودی زاده شد ، اما بسیار زودتر از آنچه درگیر 
بسیاری از مراسم مذهبی یهودیان شود و یا تفکر آنان در او ماندگار شود 

، از یهودیت کناره گرفت.
و  داد  انجام  برلین  دانشگاه  در  پزشکی  رشته  در  را  خود  تحصیالت 
متخصص بیماری های عصبی گشت. کار پزشکی را از محله های فقیر 
نشین شهر آغاز کرد و چندی با نام مستعار مقاله های طنز آمیز انتشار 
داد و از 1902 به رمان نویسی پرداخت. ادبیات در نظر دوبلین بیانی 

است از تجربه های شخصی که بر روی کاغذ منعکس می شود.
وی که به زیست شناسی و روانکاوی عالقه خاص داشت و از شاگردان 
مکتب فروید به شمار می آمد، در آثارش دانش و هنر را به هم پیوند 
انتشار رمان سه  با  داده است. شهرت دوبلین در نویسندگی از 1915 
جهش با تناسخ وانگالون آغاز شد، در طرفداری از اصول فلسفۂ آسیائی 
که در آلمان پس از جنگ رواج یافته بود. دوبلین هرگز به چین نرفته 
است، اما آسیائی که در رمانهایش وصف می کند، مظهری از افسانه ها 

و اساطیر بی شمار و غیر قابل توصیف این قاره است.
او که از دنیای غرب سرخوردگی و نگرانی یافته بود، پیوسته در پی آن 
می رفت که بشر را هر چه بیشتر به قدرت بدوی نزدیک گرداند. دوبلین 
تمایل خود را به جهان طبیعی و ابتدائی در دو جلد کتاب والنشتاین 
نشان داده و وحشت خویش را از تمدن صنعتی در داستان غولها  بیان 
کرده است. دوبلین در این داستان خیال انگیز ارتباط مسائل مختلف 

ناشی از زندگی صنعتی را مورد مطالعه قرار می دهد.
در نظر او ماشین به طور غول آسائی در قفس کشورها رشد می کند 
و ناگهان دیوارها را می شکافد، خود را از بندها می رهاند و جامعه ای 
عالم  جوانی  و  طراوت  کند،  می  محاصره  را  شهرها  آورد  می  پدید  نو 
بشریت را به ماشین تبدیل می کند، کشاورزی را از توسعه باز می دارد 
و همه وسایل زندگی را مصنوعی می کند، از آن پس جهان آدمی هر 
روز احساس خالء می کند و همه مصائب چون غول در برابرش قد بر 
قانون  آن  و  گراید  می  یگانه  قانونی  به  جهان  سرانجام  اما  افرازد،  می 

اخالق است.
از دوبلین در 1927 منظومه ای به نام ماناس منتشر شد و در 1929 
داستان میدان الکساندر برلین که از شاهکارهای وی بشمار آمد، اثری 
واقع بینانه که آثار جیمز جویس را بیاد می آورد و پرده نقاشی گسترده 
ای از زندگی روزانه و عادی طبقه کارگر و رنج کشیده با مفاهیم انقالبی 
به هنر سینما  رایج رمان در هم شکسته و  قالب محدود و  که در آن 
نزدیک شده است را در اختیار مخاطب قرار میدهد. دوبلین در 1933 
خود را ناچار دید که آلمان نازی را ترک کند، پس به فرانسه  مهاجرت 
کرد و بعد از مدتی اقامت به تابعیت این کشور در آمد. پس از آن به 
اسرائیل و در 1940 به اتازونی سفر کرد. از آثار دوبلین به هنگام اقامت 

در کشور فرانسه داستان ببر آبی است.
نویسنده در این اثر فرد را نشان میدهد که در چنگال جمع اسیر است 
و در اجتماعی بسر می برد که به قدرت غیر انسانی ماشین و صنعت 
سپرده شده است. دوبلین در این میان راه حلی جز قبول این ضعف و 
تسلیم در برابر زندگی جدید نمی یابد. دوبلین پس از آنکه مدتی کوشید 

با فعالیت های سیاسی در صف سوسیالیسم، از شدت بدبینی خود  تا 
بکاهد، در 1940 به مسیحیت گروید و مذهب کاتولیک را پذیرفت و 

علل تغییر دین خود را در کتاب مرد جاودانی بیان کرد.
از آثار دیگر او بخشوده نخواهد شد است و اثر سه بخشی نوامبر 1918 
که در سه جلد که در سالهای 1949 – 1955 منتشر شد و با اقبال 
بسیاری نیز روبرو شد. آخرین اثر دوبلین هملت با شب دراز پایان می 
پذیرد است که پس از مرگ نویسنده انتشار یافت.دوبلین به سبب تغییر 
تابعیت و خدمت در ارتش فرانسوی، از طرف هم میهنانش بخشوده نشد 
و خود نیز در 1945 به این نکته پی برد که هر گونه ارتباط را با مردم 
آلمان تطع کرده و سکوت منتقدان و احساس او از این که دیگر برای 
هموطنانش فردی بیگانه کشته است، همه موجب شد که سالهای آخر 

عمر را در رنج بسیار و تنهائی اندوهبار بسر برد.
در واقع دوبلین پس از احتضاری معنوی و طوالنی چشم از جهان فرو 
بست. تنها ده سال بعد بود که ناشری از آلمان شرقی آخرین کتاب او 
هاملت با شب دراز پایان می پذیرد را منتشر کرد و عده ای از منتقدان 
آن را برجسته ترین کتاب در ادبیات آلمان پس از جنگ دانستند و شاید 
پایان این شب دراز اشاره به دوره تاریک و اندوهباری باشد که نویسنده 

آخرین ایام عمر در آن فرو رفته بود.
نشده  ساخته  متضاد  عوامل  از  سراسر  هم  اگر  دوبلین  آثار  و  زندگی 
باشد، می توان گفت که با تحول فراوان همراه بوده و همین امر قضاوت 
است:  گفته  او  دوستان  از  یکی  است.  ساخته  دشوار  را  او  آثار  درباره 
“دوبلین به طور مداوم در حال دگرگونی و نوگرداندن خود بود”. وی با 
آنکه همه تضادها را در خود جمع کرده بود، از یهودیت و مسیحیت، از 
آلمان و فرانسه، از سوسیالیسم تا مذهب کاتولیک، عمیقا فردی آلمانی 
باقی ماند. قطعا نسل پس از او درباره این نویسنده بزرگ تضاوت صحیح 
پیشوایان  از  ادب،  عالم  در  دوبلین  آورد.  خواهد  بعمل  ای  مغرضانه  و 

مکتب اکسپرسیونیسم شناخته شده است.
آثار

• برلین میدان الکساندر
• نوامبر 1918
• مرد جاودانی

• ناماس
• او هرگز بخشیده نخواهد شد

• هملت با شب دراز به پایان می رسد
• ببر آبی

مروری بر آثار
از شناسه های  و  آلمانی  نویسندگان صاحب سبک  از  ، یکی  دوبلین 
هویت ادبیات و فرهنگ آلمانی می باشد. او نویسنده مردمی و بشدت 
اجتماعی بود و سعی داشت که هر زمان بتواند تصویری صحیح و درست 
از آنچه که در وجود اجتماعش نهفته است را به مردم خود نشان دهد و 
در این راه از تمامی شاخصه ها و مولفه های ادبی برای هر چه زیبا بیان 
کردن آثارش نیز بهره جسته است. همانطور که گفتیم او نویسنده ای 

بسیار صاحب سبک است.
نوشته های او دارای اسلوب خاص اکسپرسیونیستی می باشند و بدون 
بهره می  نیز  اندیشه  و  از قوام خاصی در حوزه ی محتوا  شک همگی 
گیرند. اما بد نیست که یک شمای کلی از خوانش آثار دوبلین نیز در 
اختیار شما قرار دهیم که بتواند بیش از پیش به شما در فهم آثار او 
کمک کند. نخستین مسئله ای که باید بدان واقف باشیم ، ذکر این نکته 
است که هنگامی که دوبلین و یا نویسندگان اجتماعی به کل در باب 
جامعه صحبت می کنند ، یک پیش فرض و یک پیش زمینه دارند و 
آن جامعه ی کارگری و یا حتی قشر فقیر جامعه را مورد خطاب قرار 

می دهند.
از این رو می توان این چینن گفت که اگر سری به آثار دوبلین زدید ، 

بدانید که او چنین تفکیکی را میان اعضای دیگر جامعه و قشر کارگر و 
یا قشر متوسط و ضعیف جامعه مورد استفاده قرار می دهد و از آن بهره 

می گیرد. حال چرا این تفکیک در آثار او دیده می شود ؟
این امر مربوط به یک قاعده در نویسندگی است که نویسنده همیشه 
همراه و هم سطح با پایین ترین مردم یک جامعه در رمان های اجتماعی 
انحطاطی شده  امروز جامعه دچار  اگر  حرکت می کند و می داند که 
ی  جامعه  و  سیاسیون  ی  جامعه  جز  نیست  آن  مقصر  کسی   ، است 

مذهبیون.
این دو قشر در آثار دوبلین همیشه مورد چالش واقع می شدند. در 
واقع چالش دوبلین به هیچ وجه من الوجوه ، سیاسی و یا ضد مذهب 
نبود ، بلکه او دغدغه ی انسان را داشت و این انسانیت بود که او را به 
اعتراض وا می داشت. حتی وی بدین منظور مدتی مجبور به آن شد 
که وطنش را نیز ترک کند. اما دغدغه ی او جهانی را تحت تاثیر خود 
قرار داد. دیگر مطلبی که وی بسیار به آن می پرداخت ماشینی شدن 

زندگی انسان ها بود.
او معتقد به آن بود که بشر روزی را خواهید دید که آنقدر غرق در 
تکنولوژی است که دیگر هیچ چیز نمی تواند او را از آن جدا کند و بعد 
از ان تمام محبت ها ، روابط و هر آنچه که انسان حتی به لحاظ روحی 
به آن درگیر است نیز ماشینی خواهد شد و دیگر نباید آن زمان انتظاری 
از دنیای پر عشق داست. حرف او نیز امروزه کامال به ثمر نشسته است و 
می بینیم که به چه میزان همه چیز درگیر ماشینی شدن است و ارتباط 
از نوشته های  اما بعد ، بخش هایی  روح سردی به خود گرفته است. 
دوبلین را که به طور اختصاصی در تیم مطالعاتی تیموری مورد ترجمه 

واقع شده است را با هم مرور می کنیم :
• برای من کتاب خواندن درست مانند آن است که شعله های آتش ، 

بند بند تنه ی درختی را مورد مطالعه قرار میدهند.
• بلند شو و خورشید را بر فراز بگذار.درون تو روشنی نهفته است. چه 
اشکالی دارد اگر همه چیز دور است. چه اشکالی دارد که صدای ما به 
همه ی جهان نمی رسد . بلند شو و از من و ما نترس . تو باید به آن 
چه که می خواهی برسی و نباید در این راه محدودیتی داشته باشی 
.چیزهایی زیادی در این دنیا هستند که مانع رسیدن تو به خورشید می 
شوند ، اما تو باید پرواز کنی و به آن برسی. بسیار بسیار کسان بوده اند 
که از پست تاریکی ها به اوج نور رسیده اند. تو نه بزرگی و نه کوچک ، 
تو شادمان هستی و این کافیست تا که نور خورشید را در درون خودت 

حس کنی. تو نوری در درون داری.

آلفرد دوبلین و  هر آنچه که باید درباره آثارش بدانیم
عروسی باد 

غرش باد 

در پیچ و تاب رقص دلفریب شن داغ 

هیهوی جفت خواهی بود 

خواب ناز و نیاز رمل سرکش 

آرامش پس از زوزه های تک خارها 

سکوت وهن آلوده ی کویر 

از پی طوفان 

خبر از تولد یکباره ی ستونهای بلند شن سازه را 

می داد

به قلم 
سیدرضا 
مجدزاده 
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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 

بدین وسیله اعالم می گردد که مجوز حمل سالح شکاری اینجانب 
حمید سلطانی به شماره ملی 3090653214 به شناسه مجوز 
013216979133 مدت اعتبار از 1392/2/18 تا 1397/2/18 

مفقود گردیده  از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی حمل سالح شکاری 

قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !



شنبه 19 مردادماه 8/1398 ذی الحجه 1440/ 10 آگوست 2019/سال بیست و چهارم شماره 3045 پنج روزانه خوانی

به قلم چماه کوهبنانی 

بعد از علومی و دکتر اندوهجردی که در مورد طنز گذشته نوشته 
اند، اینک اکبر مرتضی پور مدیر انتشارات عطار گزیده ای از اشعار 
است.  کرده  منتشر  خاصی  وسواس  و  پژوهش  با  را  ایران  طنز 
فعالیت  در  پور  مرتضی  اکبر  که  است  این  در  کتاب  این  زیبایی 
و  است  شفاهی  طنزپردازان  از  یکی  زندگی  و  مطبوعاتی  های 
نکته های او در کوهبنان که زادگاهش است ورد زبان هاست. از 

او لطیفه های مالنصرالدین و شوخی های رایج هم منتشر شده 
است اما اشعار طنز او به مجموعه فعالیت های او چون شرح حال 
ابوعلی سینا شرح حال ماری کوری و گفتار بزرگان و شرح ریاضی 
دانان ایران و جهان و ... اضافه شده است و افتخاری دیگر برای 
کوهبنانی ها است. مرتضی پور تاکنون شرح حال بزرگانی چون 
اما  ادیسون، زکریای رازی، گاندی و دکارت را هم نوشته است. 
باید  هنوز به کرمان به طور اختصاصی نپرداخته است. بی شک 
ضرب المثل های کرمان که آقای یحیی فتح نجات تاکنون در دو 

جلد منتشر کرده اند مشوق این مدیر انتشاراتی باشد تا با مهارتی 
که در بکار بردن ضرب المثل های شیرین کوهبنانی دارد آنها را 
یادداشت نموده به روزنامه کرمان امروز ارسال کنند تا آقای فتح 
می  فرهنگی  بام  را  کوهبنان  که   نیست  جهت  بی  بدانند  نجات 
با شمارگان  612 صفحه  پور در  اشعار طنز مرتضی  کتاب  نامند. 

صد در سال 1398 در انتشارات عطار چاپ شده است.
حالت  ابوالقاسم  چون  بزرگی  نویسان  طنز  اشعار  کتاب  این  در 
اما  است  شده  آوری  جمع   .. میرزا  ایرج  احترامی،  منوچهر  و 

و  توفیق  طنزنویسان  سراغ  به  اینکه  بر  عالوه  پور  مرتضی 
از  هم  طنزی  اشعار  زیاد  مطالعه  با  است  رفته  آقا  گل  خورجین 
شاعران و ترانه سازان بزرگ چون رهی معیری و جندقی، انوری 
قرن  نیم  از  بیش  او  است.  کرده  انتخاب  شهریار  و  باباطاهر  و 
دارد  که  شغلی  علت  به  معاصر  شاعران  و  نویسندگان  با  که  است 
در ارتباط است و از تجربیات آنها هم استفاده کرده است. کتاب 
های همشهری اش دکتر محمود روح االمینی را هم منتشر کرده 

است. در انتظار آثار دیگر وی هستیم.

سرویس فرهنگی کرمان امروز
 

نویسنده شدن و نویسندگی ، یکی از آرزوهایی است که هر انسانی در 
طول عمر خود ، حداقل یکبار به فکر آن افتاده است.

بعضی از این افراد ، دنبال آن رفته اند و موفقیت هایی حاصل کرده اند 
و بعضی دیگر هم آن را مثل بسیاری دیگر از آرزوهای خود به گوشه ای 
رها کرده اند و همچنان در گوشه ی لیست آرزوهایشان ، نویسندگی و 

نویسنده شدن نیز خاک میخورد.
و  است؟نویسندگی  نیافتنی  دست  رویایی   ، نویسندگی  آیا  واقعا  اما 
انسانی  دانیم هر  ما می  . چرا که  نیست  رویا  نویسنده شدن یک دیگر 
نیز در خود  را  ، ظرفیتی  را در خود طلب می کند  ،هر گاه که چیزی 

دیده است.
بزرگان بسیاری در باب آرزوهای آدمی صحبت کرده اند و بسیار کتاب 
ها در این باره نوشته شده است ، اما از این میان سخن شاعر و عارف 
بزرگ ایرانی ، حضرت موالنا ، می تواند پر انرژی ترین و اثربخش ترین 

در بین همه ی آنان باشد.
موالنا می گوید :

مطلوبی  به  طالب  هر  زانکه   / خداست  گروگان  تو  در  طلب  کاین   ”
سزاست “.

مولوی نیز مانند همه ی روانشناسان و رهبران موفقیت دنیا یک حرف 
را می زند ، حرفی که به درازای 6 قرن ، راهنمای موفقیت انسان های 

هوشیار بوده است.
او می گوید : ” هر خواسته  و آرزویی در انسان شکل گیرد ، به پیش 
خداوند ارجمند است و آن انسان به آن خواسته با تالش و کوشش بسیار 

می رسد.” .
پس اگر روزی آرزوی نویسنده شدن در سرتان بوده است و حاال این 
مطلب را می خوانید بهتر است که بهانه را کنار گذاشته و پا به پای ما تا 

نویسنده شدن پیش بیایید.
این یادداشت و راهکاری در آن ، می تواند راهنمای همه ی افرادی باشد 

که به نوشتن عالقمندند.
چگونه نویسندگی را شروع کنیم اولین اصل در نویسنده شدن ، خود 

باوری است.
شما باید تمامی بهانه و انرژی های منفی را از خود دور کنید.

توانید  نمی   ، باشید  نداشته  باور  به خودتان  تا خودتان   ، باشد  یادتان 
انتظار داشته باشید که دیگران کتاب های شما را بخوانند یا به نوشته 

های شما آفرین بگویند.
پس اولین گام نویسنده شدن ، رهایی از تمام مانع های ذهنی است که 

برای خودتان درست کرده اید.
بعضی با تمام استعدادی که در این زمینه دارند ، خود را باور نداشته و 

میگویند: ” نویسندگی ، استعداد می خواهد و من ندارم “.
با خودشان  نویسندگان جهان هم  بزرگترین   ، باید گفت  افراد  این  به 
همچین فکری می کردند ، اگر نگاهی به زندگی نامه نویسندگان بزرگ 
بیاندازید ، خواهید دید که تنها تفاوت آنها با شما این است که آنها قلم 

به دست گرفته اند و نوشته اند.
پس شما هم میتوانید.خودتان را باور کنید. این نیمی از راه نویسنده 

شدن است.
ابزار کار خودتان را فراهم کنید.

چگونه نویسندگی را شروع کنیم  ؟ شما برای نویسنده شدن نیاز دارید 
که فضا را برای خودتان آماده کنید.

اکثر ما در ذهن وقتی یک نویسنده را تصویر می کنیم از او در اتاقی با 
یک میز خاص و کلی خودکار و کاغذ های درهم در ذهنمان می سازیم.

درست است ، باید با نویسندگی و نویسنده شدن زندگی کنید.
التحریری سر  لوازم  اولین  به  بلند شوید و سری  االن  کافیست همین 

راهتان بزنید و برای خودتان یک خودکار و یک دفتر تهیه کنید.
می توانید چند کاغذ چرک نویس هم تهیه کنید و برای افکار پریشانتان 

از آن استفاده کنید.
در منزل یا هر محلی که برای نوشتن راحت ترید ، شرایط خوبی برای 

نوشتن خودتان فراهم کنید.
میز خودتان را تمیز کنید و یک ساعت روی آن قرار دهید و نور مناسب 
برای نوشتن هم فراهم کنید. این کار باعث می شود تا انگیزه ی تان برای 

نوشتن بیشتر شود.
برای آنکه کمی فضای کاری خود را برای نوشتن تلطیف کنید ، می 
توانید از گلدان های گیاهان یا ابزار رومیزی نظیر یک جامدادی رو میزی 

نیز استفاده کنید.
در یک کالم ، هر آنچه به شما حس خوبی برای نوشتن میدهد را به 
نویسندگی  در  موفقیت  فرمول  ترین  ساده  این   ، کنید  گرد خود جمع 

است.
تفکر را آغاز کنید

چگونه نویسندگی را شروع کنیم ؟سومین اصل در نویسنده شدن تفکر 
است.

حال می خواهیم به شما بگوییم که نوشتن امری است که نیاز به صبر 
و تامل دارد. کافی است همین االن یک برگه از دفتری که خریده اید را 

به ایده هایتان اختصاص دهید.
 خیلی ها معتقدند بارها ، تمام کارهایی که در باال گفته شد را انجام 
داده اند و به نوشتن که رسیده اند ، موضوعی برای نوشتن پیدا نکرده اند.

 دنبال موضوع و یا سوژه ی خاص نباشید.
راه بروید

قدمی بزنید
به اتفاقات روزتان فکر کنید

 از خاطرات دوران کودکی نیز می توانید الهام بگیرید.
مطمئنا اتفاقاتی دور و برتان رخ داده است که سوژه های خوبی برای 

شروع می باشند.
برای اینکه به شروع خوبی دست پیدا کنید ، همه ی افکار خود را بر 

روی کاغذ بیاورید.
برای خودتان در چند خط از اول تا پایان نوشته ی تان را مرور کنید.

اعتماد به نفس داشته باشید.
اگر چند روز فکر کردید و به نتیجه ای نرسیدید ، می توانید از راه های 

دیگری که در ادامه به شما می گوییم ، استفاده کنید.
سری به قفسه ی کتابخانه ها بزنید

چگونه نویسندگی را شروع کنیم  ؟
برای این کار می توانید از کتابخانه های شخصی شروع کنید و بعد هم 

سری به کتابخانه های عمومی و کتابفروشی ها بزنید.
برای نویسنده شدن ، بیشتر از نوشتن باید مطالعه کنید.

مطمئن باشید ، اگر در این راه هزینه ای هم کنید ، هیچگاه به ضررتان 
نخواهد بود.

شما برای نویسنده شدن در حال مطالعه هستید، و این یعنی وسعت 
بخشیدن به دنیای خود.

در کتاب ها دنبال سوژه بگردید و آن سوژه ها را با برگه ای که پر از 
ایده های خود کرده اید ، تطابق دهید. خواهید دید که چه میزان از ایده 
های شما و یا اتفاقات روزمره ی شما به سادگی هر چه تمام تر تبدیل به 

یک داستان و یا یک کتاب علمی شده اند.
از نوشتن نهراسید ، با مطالعه تنها راه را هموار می کنید ، اما مسیر جاده 

سازی شما ، از روزی آغاز شده است که دفتری نو برای خود خریدید.
در کالس ها و کارگاه های نویسندگی شرکت کنید

ورزش  با  توان  می  را  نویسندگی  ؟  کنیم  شروع  را  نویسندگی  چگونه 
مقایسه کرد.

هر چند که نویسندگی یک استعداد درونی است اما یادتان باشد ، برای 
به  را  خود  و  رفت  هم  نویسندگی  به کالس  باید  خود  استعداد  پرورش 

دست یک کار بلد سپرد.
سویی  از  و  دارید  ای  ورزیده  بدن  و  دارید  خوبی  بازوی  زور  شما  اگر 
استعداد باالیی نیز در انجام یک ورزش دارید ، تنها جایی که این استعداد 

شما شکوفا می شود در کالس های ورزشی است
ی  انگیزه  و  استعداد  و  کنید  مراجعه  ورزش  مربی  یک  به  باید  شما   

خودتان را پرورش دهید.
کارگاه و کالس نویسندگی  می تواند میدانی باشد که خود را محک 

بزنید.
شما در می یابید که به هیچ وجه آنطور که فکر می کردید ، بی استعداد 

نیستید.
ده ها نفر دیگر مانند شما، کنارتان نشسته اند و آن ها هم با همین تفکر 
که نویسندگیشان را رشد دهند ، پا به این کالس ها گذاشته اند ، پس با 

انگیزه ی فراوان این کالس ها را دنبال کنید.

یادداشتی درباره اشعار طنز ایران 

چگونه نویسندگی را شروع کنیم
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زیرکی آخرین قربانی 
شکارچی زنان را گیر انداخت

 
کرد.  جلب  را  توجهم  ماشین  اگزوز  صدای  شدم،  ماشین  سوار  وقتی 
صدای عجیبی داشت و وقتی راننده گاز می داد، صدایش بیشتر هم 
مرد شیطان صفت  قربانی  آخرین  بود که  این سرنخ مهمی  می شد.« 
در اختیار پلیس قرار داد و باعث شد مرد تبهکار شناسایی شود. این 
مرد سوار بر پژو 405 نقره ای، در نقش راننده مسافرکش ظاهر می شد 
و پس از سوار کردن زنان با تهدید چاقو آنها را مورد آزار و اذیت قرار 
می داد. به گزارش همشهری، طعمه مرد شیطان صفت زنانی بودند که 
در ساعات میانی شب )19 تا 22( و پس از پایان یک روز کاری در حال 
متروی  حوالی  در  که  زمانی  آنها  بیشتر  بودند.  خانه هایشان  به  رفتن 
نواب یا میدان راه آهن در انتظار تاکسی بودند در دام مرد شیطان صفت 
گرفتار و قربانی نقشه شیطانی او شده اند. یکی از شاکیان در تشریح 
ماجرا به پلیس گفت: قصد رفتن به خانه مان در نازی آباد را داشتم و 
حوالی میدان راه آهن منتظر تاکسی بودم که یک خودروی پژو مقابلم 
شدم.  سوار  که  خواست  سر  اشاره  با  و  گفتم  را  مقصدم  کرد.  توقف 
ماشین شروع به حرکت کرد اما کمی بعد تغییر مسیر داد و به سمت 
اتوبان قم رفت. همان لحظه با فریاد از راننده خواستم توقف کند تا 
پیاده شوم اما او چاقویی به طرفم گرفت و تهدید کرد که اگر سروصدا 
کنم مرا می کشد. به او التماس کردم که شوهر و بچه دارم و خواستم 
همه پول هایم را ببرد اما مرا رها کند ولی همچنان تهدید می  کرد و از 
طرفی وقتی به محلی خلوت رسیدیم، به زور مرا مورد آزار و اذیت قرار 

داد و همانجا رهایم کرد و رفت.
سرنخ مهم

تهران  آگاهی  پلیس   16 اداره  اختیار  در  پرونده  زن  این  شکایت  با 
برای شناسایی و دستگیری مرد شیطان صفت  قرارگرفت و تحقیقات 
شروع شد. هنوز ردی از او به دست نیامده بود که شاکیان دیگری نیز 
اداره آگاهی شکایت  های مشابهی را مطرح کردند. همه  با حضور در 
شاکیان از مردی با مشخصات یکسان حرف می زدند که پس از ربودن 
التماس هایشان  به  بی توجه  قم،  اتوبان  به سمت  مسیر  تغییر  و  آنها 
قربانیان موفق شده  از  برخی  بود.  داده  قرار  اذیت  و  آزار  مورد  را  آنها 
بودند بخش هایی از شماره پالک خودروی متهم را به خاطر بسپارند. 
با این حال به خاطر تاریک بودن هوا نتوانسته بودند تشخیص دهند 
آن  رنگ  اینکه  یا  بود  پارس  پژو  یا  پژو405  نظر  مورد  خودروی  که 
نقره ای بوده یا نوک مدادی. همین اطالعات اما باعث شد که مأموران 
به نظر  که  برسند  پژو  خودروی  تعدادی  به  تخصصی  بررسی های  با 
این  بوده است. در  آنها خودروی مرد شیطان صفت  از  می رسید یکی 
داد  قرار  پلیس  اختیار  در  مهمی  آخرین شاکی سرنخ  که  بود  شرایط 
را جلب  توجهم  آن  اگزوز  و گفت: »وقتی سوار ماشین شدم، صدای 
کرد. صدای عجیبی داشت و وقتی راننده گاز می داد، صدایش بیشتر 
هم می شد.« مأموران با این سرنخ به جست وجو در بین خودروهای 
شناسایی شده پرداختند و متوجه شدند که اگزوز یکی از این خودروها 
که یک پژو پارس نقره ای است تغییر پیدا کرده تا صدای بلندی تولید 
مقابل  را  او  مأموران عکس  و  این خودرو شناسایی شد  کند. صاحب 
شاکیان گذاشتند و همه آنها تأیید کردند که وی همان فردی بوده که 

آنها را ربوده و مورد آزار و اذیت قرار داده است.
اعتراف سیاه

بازداشت صاحب خودرو صادر شد و مأموران  این اطالعات، دستور  با 
در ادامه بررسی ها محل تردد او را در حوالی افسریه شناسایی کردند. 
این ترتیب یکم مردادماه درحالی که متهم سوار بر خودرواش بود  به 
سوی  از  آگاهی،  اداره  به  انتقال  از  پس  و  درآمد  پلیس  محاصره  به 
شاکیان مورد شناسایی قرار گرفت. متهم که چاره ای جز بیان حقیقت 
نداشت به ربودن زنان و آزار و اذیت آنها اعتراف کرد و گفت به خاطر 
وسوسه های شیطانی دست به این کار می زده است. به گفته سرهنگ 
تهران،  آگاهی  پلیس  جنایی  جرایم  با  مبارزه  معاون  گودرزی،  علی 
از  بررسی ها نشان می دهد که متهم مجرمی سابقه دار است و پیش 
نیز به جرم زورگیری دستگیر و زندانی شده است. به گفته وی،  این 
تحقیقات تکمیلی از این مرد ادامه دارد و شاکیان احتمالی می توانند 
با اطمینان از محفوظ ماندن نام و مشخصات شان نزد پلیس و مرجع 

قضایی برای شکایت از وی به اداره آگاهی مراجعه کنند.

جهانگیری:
شرایط امسال از نظر بودجه سخت است 

خودکشی مادر و دختر باعث شد تا پدر خانواده هم خودش را به کشتن بدهد

تنگناهایی  با  ما  گفت:  رئیس جمهوری  اول  معاون   
بانک  نفت،  بخش  روی  آمریکا  فشار  هستیم،  روبه رو 
و اقتصاد کشور و نیز روی بودجه و منابع دولت بوده 

و شرایط از نظر بودجه در سال جاری سخت است.
به گزارش ایسنا- ، دکتر اسحاق جهانگیری در نشست 
مقاومتی  اقتصاد  ستاد  و  اداری  شورای  مشترک 
کرد:  اظهار  مشهد،  شهر  تاالر  در  رضوی  خراسان 
که  هستند  این  به  معروف  رضوی  خراسان  استاندار 
دوره  در  بیاورند.  نو  ایده های  می کنند  تالش  همواره 
تکامل  اکنون  که  داشتند  مثلثی  کرمان  استانداری 
یافته تر شده و بخشی از کارهایی که در آن زمان انجام 
دادند از جمله آوردن دستگاه و شرکت های بزرگ در 
کرمان که آثار خوبی در برخی شهرهایی که محروم 

بودند، اتفاق افتاد. 
کردند.  دنبال  جدی تر  را  ایده  این  اکنون  افزود:  وی 
بخش خصوصی در این زمینه در استان همکاری دارد. 
استان بخش خصوصی بزرگ و فنی و تاثیرگذاری بوده 
که مسئولیت پذیرفته کار و مسئولیت اجتماعی خود 
را انجام دهد. بنگاه های دولتی و خصوصی باید عالوه 
دوش  بر  نیز  را  اجتماعی  مسئولیت  اقتصادی  کار  بر 
نیز کمک خواهند کرد.  بگیرند و کمک کنند، مردم 
حمایت  باید  و  است  خوب  رزم حسینی  آقای  ابتکار 
حمایت  ائمه جمعه  و  قضایی  دستگاه  مسئوالن  شود، 

کردند. 
دشوار،  شرایط  در  کشور  اینکه  بیان  با  جهانگیری 
پیچیده و حساسی قرار دارد، عنوان کرد: با خودمان 
کشور  برای  می تواند  شرایط  این  نداریم،  تعارف 
و  کند  ایجاد  را  مشکالتی  و  تنگناها  محرومیت ها، 
که  زمانی  است.  کرده  ایجاد  نیز  محرومیت هایی 
آمریکایی ها جنگ اقتصادی را با تمام ابعاد علیه ایران 
جنگ  این  با  که  بود  این  منظورشان  کردند،  شروع 
اسالمی  بپاشند و جمهوری  از هم  را  ایران  اقتصادی 
برنامه  به نظر خودشان  پایان کار خود را اعالم کند. 
دقیقی تهیه کرده بودند و گفتند همه همکاری کنید 

تا کار جمهوری اسالمی تمام شود.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: پیش نیاز مقابله 
با این هدف نمایشی آن چیزی است که در این جلسه 
اتفاق افتاد، از باب اینکه قوه قضاییه، سپاه، دستگاه های 

و  زیر یک سقف جمع می شوند  ائمه جمعه  و  اجرایی 
یک هدف دارند که آن پیشرفت استان و کشور است و 
می خواهند این هدف را پیش ببرند. آنچه باطل السحر 
بوده و می تواند آمریکا را به شکست بکشاند، انسجام، 
در  ببینند  مردم  تا  است  در کشور  و همدلی  وحدت 
این  دارد.  وجود  وحدت  آمریکایی ها  تهاجم  با  مقابله 
امر در کشور ما اتفاق افتاد، پشتوانه قوی وجود داشت 

و همه همدل و هماهنگ شدند. 
شرایط اقتصاد امروز ما از سال گذشته بهتر است
وی بیان کرد: بیش از یک سال است که از تحریم اول 
کشوری  که  ببالیم  خود  به  باید  ما  می گذرد،  آمریکا 
شرایط  بایستد.  آمریکا  مقابل  در  شد  موفق  ما  چون 
امروز اقتصاد ایران از سال گذشته بهتر است. اکنون 
نیز شرایط مردم سخت است اما اقتصاد ایران از هم 
تالطم  از  و  رسیده  ثبات  به  مانده،  سرپا  نپاشیده، 
عبور کرده است. بخش خصوصی ایران امیدوار بوده، 
دارند،  عادی  شرایط  کشور  اقتصاد  بزرگ  بنگاه های 
بورس کشور در حال جهش است و این نشان می دهد 

مردم به اقتصاد امیدوار هستند. 
روبه رو  تنگناهایی  با  ما  کرد:  خاطرنشان  جهانگیری 
هستیم. فشار آمریکا روی بخش نفت، بانک و اقتصاد 
کشور و نیز روی بودجه و منابع دولت بوده و شرایط 
بودجه ای  است.  بودجه در سال جاری سخت  نظر  از 
هزار   ۴۴۸ کرده،  تصویب   ۹۸ سال  برای  مجلس  که 
میلیارد تومان بوده و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد 
آمریکایی ها  آید.  دست  به  نفت  فروش  محل  از  باید 
نتوانستند نفت ما را صفر کنند اما درآمد ما با مشکل 
روبه رو شده است. در بخش درآمدزایی و ایجاد درآمد 
که  نیست  این  موضوع  مقاومتی  اقتصاد  برای  جدید 
فکر کنیم باید کارهای فوق العاده انجام دهیم، اقتصاد 
مقابل  در  کشور  یک  تاب آوری  بردن  باال  مقاومتی 

فشارهای خارجی است. 
مقام  سخن  به  اشاره  با  رئیس جمهوری  اول  معاون 
تا  کنیم  کاری  باید  اینکه  بر  مبنی  رهبری  معظم 
مستحکم  بیرونی  تکانه های  مقابل  در  کشور  اقتصاد 
که  است  این  برنامه  مهم ترین  کرد:  تصریح  بماند، 
بودجه و اقتصاد کشور از درآمد نفت منفک شود، آن 
روز اقتصاد ما مطمئن است که درآمد نفت در بودجه 

مقابل  در  باید  ما  نیست.  تعیین کننده  ما  اقتصاد  و 
آمریکا به راهکارهایی برسیم که بدون نفت مواد اولیه، 
همه  رسالت  این  کنیم،  وارد  دارو  و  اساسی  کاالهای 

کشور است. 
وی گفت: استان خراسان رضوی، استانی مرزی بوده 
کنیم.  تهاتر  نفت  می توانیم  است.  باالتر  رسالتش  که 
نماییم، کاال دهیم و کاال  باید راهکاری جدید کشف 
بگیریم یا جنسی وارد کرده و نفت صادر کنیم. اکنون 
غربی ها و اروپایی ها به دنبال راهکاری برای حل مسائل 
خود با ایران هستند زیرا اقتدار، اقتصاد و قدرت ایران 
را دیدند. اقتصاد ایران علیرغم فشارها به ثبات رسیده 
است. اینجا استان مرزی بوده و مرز ایران خط قرمز 
است. فرقی نمی کند چه کسی می خواهد به مرز ایران 
تجاوز کند، ایران می جنگد، از مرز خود دفاع می کند 

و شهید و جانباز می دهد. 
زورگویی جواب نمی دهد

ایران  افزود: آمریکا پهپاد  خود را به مرز  جهانگیری 
مسلح  نیروهای  قاطع  عکس العمل  با  اما  می فرستد 
روبه رو می شود. این کشور اقتدار دارد و از مرز و کیان 
را  ایران  نفتکش  انگلیسی ها  می کند.  حمایت  خود 
ایران  که  کردند  مشاهده  و  گرفتند  دریایی  دزدی  با 
نفتکش  جلوی  می تواند  حقوقی  استدالل های  با 
سیاسی  ثبات  اقتدار،  این  بگیرد.  را  دیگر  کشورهای 
و اقتصادی و انسجام و هماهنگی، این پیام را به دنیا 

منتقل کرده که باید با کشور و جمهوری اسالمی راه 
گفت وگو  و  منطق  راه  آن  و  بگیرند  پیش  را  دیگری 
است که دنیا می تواند مسائل خود را با ایران حل کند، 

زورگویی جواب نمی دهد.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه ما به عنوان 
دنبال کنیم، عنوان کرد:  را  باید خط خود  مسئوالن 
باید  بگذاریم.  کنار  را  خود  کار  و  کنیم  غفلت  نباید 
را  کردیم  باز  کشور  اقتصاد  اداره  برای  که  مسیری 
پیش ببریم. مسئوالن باید گفت وگوها را انجام دهند، 
که  است  شیطنت  گاه  اما  رسیدند  که  رسیدند  اگر 
اقتصاد  مسیر  باید  کنند.  منحرف  را  ما  می خواهند 
کار  این  و  ببریم  پیش  را  داخل  بر  تکیه  و  مقاومتی 

را خواهیم کرد. 
بحث  در  دولتی  مدیران  از  صرفه جویی  انتظار 

بودجه را داریم
امسال  اینکه  به  اشاره  با  رئیس جمهوری  اول  معاون 
انتظار صرفه جویی  از مدیران دولتی  در بحث بودجه 
با  بودجه  در  میلیارد  هزار   ۱۰۰ کرد:  تصریح  داریم، 
برای کشف  راهی  روبه رو هستیم، چه  درآمد  کاهش 
درآمد جدید و کاهش هزینه ها وجود دارد؟ هیچ بریز 
و بپاشی از هیچ مدیری قابل قبول نبوده و سفرهای 
محدود  را  سفرها  این  ما  نیست،  پذیرفته  خارجی 
کردیم. استاندار باید در این زمینه نظارت دقیق کنند. 

باید کارهای مردم را با سرعت دنبال کنیم. 

 پدرخانواده وقتی فهمید همسر و تنها دخترش خودکشی کرده اند، در 
استان  ریز  نی  اهالی  خبر  این  داد.  پایان  اش  زندگی  به  عمدی  تصادفی 

فارس را در شوک فرو برد و موضوع نقل محافل شده است. 
از  پس  و  مرداد  دهم  پنجشنبه  ساعات  واپسین  در  جام جم،  گزارش  به   
مشاجره خانوادگی، پدر به باغ شخصی اش می رود. بعد از رفتن پدر، اولین 
تصمیم شوم سراغ همسر خانواده می آید و او همراه دختر نوجوانش به اتاق 
مرگ می روند. به نظر می رسد مادر که رابطه تنگاتنگی با فرزندش دارد او 
را دعوت به مرگ می کند. مادر و دختر تصمیم خود را برای پایان زندگی 

قطعی کردند. قرص برنج را می خورند و مرگ آنها را در آغوش می گیرد.
 پدر روز بعد یعنی جمعه ۱۱ مرداد به خانه می آید و متوجه می شود در 
اتاق هنوز قفل است و صدایی از زن و فرزندش به گوش نمی رسد، بعد از 
چند ساعت، مشکوک می شود و به آتش نشانی اطالع می دهد و آتش نشانان 
با مراجعه به آنجا و با شکستن در اتاق، صحنه ای را پیش روی پدر قرار 
می دهند که باورش سخت است. دختری که تا پیش از این در تمام مسیر 
بی جان روی  بود حاال  و در درس سرآمد همکالسی هایش  زندگی موفق 
زمین افتاده و همسر  ۳۳ساله اش آن طرف اتاق به زندگی اش خاتمه داده 

است.  مادر روی تخت افتاده بود اما دختر نوجوان که تحمل درد ناشی 
از قرص برنج را نداشته تالش زیادی کرده و چند  قسمت بدنش زخمی 
شده است. مأموران انتظامی و قاضی کشیک در محل حاضر می شوند و 
و  گذشته  نوجوان  دختر  و  مادر  مرگ  از  زیادی  زمان  می شود  مشخص 
احتمال خودکشی پس از به جا ماندن وصیت نامه مادر که گفته می شود 
با دستخط دختر بوده قطعیت پیدا می کند. روز شنبه ۱۲ مردادماه پدر 
دومین فردی است که تصمیم به خودکشی می گیرد. او که کانون خانواده 

را برباد رفته می بیند، بارها به زبان آورده بود که قصد خودکشی دارد.

 خودروی یکی از اقوام را برمی دارد و می گوید به گردنه نی ریز ـ استهبان 
با فریب  تا  انتخاب می کند  را  اما مسیر دیگری  را بکشد،  تا خود  می رود 

خانواده بتواند تصمیمش را عملی کند.
سیمان  کارخانه  دوراهی  در  و  می کند  حرکت  سیرجان  جاده  طرف  به   
تریلر  یک  با  عمدی  برخورد  با  دقیقه   ۴۵ و   ۱۰ ساعت  در  و  خاکستری 
در  نی ریز  شهر  مردم  شد  دردناک سبب  تراژدی  این  می کند.  خودکشی 
شرق استان فارس هنوز در بهت و حیرت باشند.تحقیقات و بررسی ابعاد  

مختلف پرونده کماکان ادامه دارد.

وزیر کشور در خصوص آمادگی وزارت کشور برای 
شرایط  گفت:  امسال،  مجلس  انتخابات  برگزاری 
ما  که  است  گونه ای  به  کشور  اجتماعی  و  سیاسی 
باید انتخابات را به یک مانور قدرت تبدیل و با اتحاد 
و انسجام ملی در شرایط کامال آرام، امن و قانونی 

برگزار کنیم.
خصوص  در  رحمانی  عبدالرضا  ایسنا،  گزارش  به 
رخوت سیاسی در کشور، تاکید کرد: وزارت کشور 
احزاب   و  سیاسی  فعالیت های  بسترسازی  متولی 
ایجاد  مانعی  ها  فعالیت  این  برای  تسهیل  ایجاد  و 

نکرده است.
وی با بیان اینکه برخی از احزاب درخواست تجمع 
بر اساس قانون اساسی را مطرح کردند، تصریح کرد: 

که   کردم  مطرح  دولت  در  را  مساله  این  نیز  بنده 
باشد  و گروهی  رعایت شرایط حزبی  با  باید  تجمع 
که براساس قانون در دولت تصویب شد و ۱۰ نقطه 
در تهران نیز برای تجمعات مشخص و در استانها نیز 
این مساله باید از سوی شورای تامین پیگیری شود.
از ۲۰۰  رحمانی فضلی گفت: در حال حاضر بیش 
در  سیاسی  رخوت  و  است  فعال  کشور  در  حزب 

زمینه فعالیت های سیاسی وجود ندارد.
وی در خصوص آمادگی وزارت کشور برای برگزاری 
انتخابات مجلس، گفت: شرایط سیاسی و اجتماعی 
به  را  انتخابات  باید  ما  که  است  گونه ای  به  کشور 
یک مانور قدرت تبدیل و با اتحاد و انسجام ملی در 

شرایط کامال آرام، امن و قانونی برگزار کنیم.

اصلی  عناصر  با  جلسه  چندین  افزود:  کشور  وزیر 
و  شده  برگزار  مختلف  سالیق  و  سیاسی  احزاب 
نظرات اصالح طلبان، اصول گرایان و ... را در خصوص 
رعایت  با  افراد  این  همه  که  شدم  جویا  انتخابات 

قانون و مشارکت حداکثری تاکید داشتند.
 : گفت  ملی،  هوشمند  کارت های  خصوص  در  وی 
مجلس  سوی  از  ملی  کارت  صدور  خدمات  قیمت 
تصویب و هزینه صادرات کارت برای افراد به صورت 

مستقیم به خزانه وارد می شود.
وی با اشاره به اینکه در صدور کارت ملی به مشکل 
برخورد کردیم، تصریح کرد: واردات چیپ و کاغذ با 
مشکل روبه رو شده بود که اکنون وزارت دفاع چیپ 
از سازمان  و  تولید می کند  را  کارت هوشمند  های 

ثبت احوال قول گرفته شده است در زمان انتخابات 
همه کارت های ملی هوشمند صادر شود.

احراز  در  ملی  کارت  نقش  در خصوص  وزیر کشور 
مجلس  انتخابات  در  دهندگان  رای  برای  هویت 
امسال، بیان کرد: احراز هویت، جلوی ۸۰ درصد از 
تخلفات را می گیرد و فردی نمی تواند با شناسنامه 
دیگری یا زیر ۱۸ سال یا شناسنامه باطل شده رای 

دهد .
غیربومی،  استانداران  ناکارآمدی  پاسخ  در  وی 
استانداران  انتصاب  بر  بنده  اصرار  کرد:  خلطرنشان 
غیر بومی است و تالش می کنم این موضوع محقق 
نشود  پیدا  غیربومی  استاندار  که  مواردی  در  شود، 

مجبور به انتخاب از استانداران بومی می شوم.

یک مقام انتظامی در استان فارس خبر داد که پلیس متهم ۲۵ ساله 
ای را دستگیر کرده است که به آزار و اذیت یک دختربچه پرداخته بود
به  متهم  یک  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  محمدی  کاوس  سرهنگ 
توسط  جرم  وقوع  از  ساعت   ۴۸ از  کمتر  مدت  طی  آزاری  کودک 
پزشکی شیراز، دستگیر  علوم  با همکاری حراست  و  پلیس  نیروهای 

شد.
با بیان اینکه فرد یاد شده متهم به آزار و اذیت یک دختر بچه  وی 
است، گفت: این حادثه در یکی از بیمارستانهای شیراز حادث شده و 
بعد از وقوع، بالفاصله اقدامات برای شناسایی و دستگیری متهم انجام 

شده است.

این مقام انتظامی با اعالم  اینکه پس از ارجاع پرونده به پلیس آگاهی 
و با تحقیقات گسترده و اقدامات اطالعاتی  متهم  اعتراف کرد، افزود: 
وی ۲۵ سال سن  دارد که با هماهنگی مقام قضایی در اختیار پلیس 
آگاهی قرار دارد که پس از اتمام تحقیقات به دادسرا معرفی خواهد 

شد.

باز  محوطه  از  ای  گوشه  در  اتفاق  این   اینکه  به  اشاره  با  محمدی 
بیمارستان و دور از چشمان عابران و کادر بیمارستان حادث شده و 
همین در زمانبر شدن اقدامات پلیس موثر بوده است، گفت: پلیس با 
کسانی که قصد آزار و اذیت افراد به ویژه کودکان  را دارد خط قرمز 

خود می داند و با جدیت تمام با متهمان برخورد می کند.

وزیر کشور:   انتخابات باید به یک مانور قدرت تبدیل شود

کودک آزار شیرازی بازداشت شد

خبر
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در پایان مسابقات تنیس لیگ 

دسته دو کشور در کرمان؛

تهرانی ها کاپ قهرمانی 

را به خانه بردند
مسابقات تنیس لیگ دسته دو باشگاه های کشور در بخش 
بانوان با پیروزی تیم ام تی اِی )ب( تهران در باشگاه تنیس 

اقبال کرمان خاتمه یافت.
در  کرمان  استان  تنیس  هیات  رئیس  ایرانمنش،  مرتضی 
گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان  ، گفت: مسابقات تنیس لیگ دسته دو باشگاه های 
کشور در بخش بانوان از صبح روز شنبه 12 مرداد جاری 
یزد،  البرز،  اصفهان،  شاهرود،  تهران،  از  تیم   1۳ با حضور 
همدان، شیراز و کرمان در باشگاه تنیس اقبال کرمان آغاز 

شد.
او افزود: تیم ها در قالب ۳ گروه سه تایی و یک گروه ۴ 
تایی، در مجموع در قالب ۴ گروه رقابت های خود را آغاز 

کردند.
ایرانمنش تصریح کرد: در پایان این رقابت ها، تیم ام تی 
اِی )ب( تهران متشکل از دنیا عامری ملینا مهرانی و پادنا 

قورچیان بر سکوی نخست ایستاد.
او بیان کرد: تیم البرز با ترکیب ندا صدوقی و ستاره رسولی 
متشکل  کرمان  تیم  و  شد  دوم  صدوقی  ندا  مربیگری  به 
نسیم  چاووشیان،  سارا  ارجمندی،  فاطمه  بارزمان  رعنا  از 
جاودانی به مربیگری محبت عبداللهی به مقام سوم دست 

یافت.
ایرانمش با اعالم اینکه مدیریت برگزاری رقابت ها بر عهده 
ی شهین سلطان زاده و سرداوری مسابقات با زهرا محمدی 
طالبی  شیرین  حسینی،  شیما  حسنی،  فرانک  گفت:  بود، 

زاده و نیایش میرزایی نیز رقابت ها را قضاوت کردند.  
رقابت های تنیس لیگ دسته دوم بانوان کشور  12 تا 1۷ 
مرداد جاری به میزبانی کرمان در محل باشگاه تنیس اقبال 

برگزار شد.
در حاشیه ی مراسم اختتامیه ی این رقابت ها که با حضور 
اعضای  جوانان،  و  ورزش  کل  اداره  سرپرست  زاده  کریم 
و  ورزشکاران  کرمان،  استان  و  شهرستان  تنیس  هیئت 
سرپرستان تیم های شرکت کننده در محل باشگاه تنیس 
اقبال کرمان برگزار شد، عالوه بر تجلیل از تیم های برتر 
رقابت های لیگ دسته دوم بانوان، از ارشیا دیلمی جیران 
ی  رده  های  رقابت  قهرمان  نایب  غیبی  ونداد  و  رشیدی 
سنی البرز، امین ارجمندی دارنده ی مقام سوم رقابت های 
رده ی سنی تهران و نیایش میرزایی دارنده ی مقام سوم 

مسابقات تنیس آزاد بانوان مشهد تجلیل شد.

وقوع دو آتش سوزی 

در مراتع کرمان
وقوع دو آتش سوزی در مراتع سیرجان و بردسیر استان 

کرمان بخشی از پوشش گیاهی این مناطق را از بین برد.
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
جوان، سعیدی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان 
گفت: آتش سوزی ده هکتار از مراتع باب گنجوییه بخش 
گلزار بردسیر با تالش نیرو های مردمی و امدادی پس از ۴ 
باد شدید  با توجه به وزش  از گسترش آن  ساعت مهار و 
این حادثه که علت آن  افزود: در  جلوگیری شد. سعیدی 
باب  منطقه  مراتع  از  هکتار  ده  شده،  اعالم  انسانی  عامل 

گنجوییه بخش گلزار بردسیر دچار حریق شد.
سوزی  آتش  از  کرمان  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  مدیر 
آتش  متاسفانه  گفت:  و  داد  خبر  استان  طبیعی  اراضی  در  دیگری 
سوزی نسبتا وسیعی در منطقه هندیز و فریدون از توابع بخش پاریز 

شهرستان سیرجان آغاز شد.
با تالش ۴ ساعته  باد  به رغم وزش شدید  زاده گفت:  مهدی رجبی 
نیرو های بخشداری، مردمی، بسیج و منابع طبیعی این آتش مهار شد.

تریلر با ۲۲۷ کیلو گرم
 مواد مخدر متوقف شد

فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف 22۷ کیلو و 2۹۰ 
گرم تریاک از یک دستگاه تریلر در عملیات شبانه پلیس 

مبارزه با مواد مخدر شهرستان بردسیر خبر داد.
سردار   ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش  به 
ماموران  گفت:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  ناظری،  عبدالرضا 
پلیس مبارزه با مواد مخدر بردسیر هنگام پایش شبانه و نامحسوس 

محور های این شهرستان یک دستگاه تریلر را متوقف کردند.
او افزود: در بازرسی از این تریلر 22۷ کیلو و 2۹۰ گرم تریاک که به 
طرز ماهرانه ای جاسازی و به مقصد تهران بارگیری شده بود، کشف 
استان  انتظامی  فرمانده  شد.  دستگیر  متهم  یک  رابطه  این  در  و 
تصریح کرد: نیروی انتظامی با عزمی جدی مبارزه با قاچاقچیان مواد 
مخدر را بطور شبانه روزی در دستور کار دارد و الزم است مردم نیز 
ضمن مراقبت از فرزندان خود با احساس مسئولیت بیشتری هرگونه 
خبر در رابطه با حمل و توزیع موادافیونی را به پلیس اطالع دهند. 

سارق زورگیرتلفن همراه 

شهروندان کرمانی دستگیر شد
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت: سارق زورگیری که اقدام 
ماموران  عملیات  در  می کرد  کرمانی  شهروندان  گوشی  سرقت  به 

کالنتری 1۶ این فرماندهی با ۶ فقره سرقت دستگیر شد.
سرهنگ  جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش  به 
در  گفت:  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده  فدا  رضا  محمد 
سرد  سالح  از  استفاده  با  همراه  تلفن  زورگیری  فقره  چندین  پی 
دستگیری سارق در دستور کار ماموران قرار گرفت. او افزود:ماموران 
کالنتری 1۶ این فرماندهی با انجام اقدامات اطالعاتی سارق را که از 
شهر های جنوبی استان به قصد سرقت به کرمان آمده بود  شناسایی 

و دستگیر کردند.

را  جهان  فوتبال  تاریخ  تیم  ترین  گران  مارکا  روزنامه 
معرفی کرد.

 به گزارش جام جم آنالین ، مارکا به بهانه  انتقال هری 
مگوایر به منچستریونایتد که او را به گران ترین مدافع 
بازیکنی که گران ترین  یازده  تاریخ فوتبال تبدیل کرد، 

بازیکنان تاریخ فوتبال بوده اند را معرفی کرده است.
کپا آریزاباالگا

انتقال  با   2۰18 آگوست  در  اسپانیایی  دروازه بان  این 
به  چلسی  به  مادرید  اتلتیکو  از  یورویی  میلیون   8۰
 5 اختالف  با  او  شد.  تبدیل  دنیا  دروازه بان  گران ترین 
سنگربان  بکر،  آلیسون  از  شد  موفق  یورو  میلیون 

لیورپول پیشی بگیرد.
کایل واکر

دفاع راست انگلیسی با قراردادی 5۶.۷ میلیون یورویی از 
تاتنهام به منچسترسیتی پیوست. واکر در سال 2۰1۷ 
گران ترین مدافع دنیا بود ولی حاال در این فهرست در 

رتبه پایین تری قرار گرفته است.
ویرژیل فن دایک

گران ترین  عنوان  مگوایر  انتقال  از  پیش  تا  فن دایک 
دسامبر  در  لیورپول  داشت.  اختیار  در  را  دنیا  مدافع 
2۰1۷ با پرداخت 85 میلیون یورو او را از ساوتهمپتون 

به خدمت گرفت.
هری مگوایر

مگوایر  با اختالف سه میلیون یورو بیشتر از فن دایک، 
یا 8۰ میلیون  یورویی  میلیون  قراردادی 88  امضای  با 
عنوان  تا  پیوست  منچستریونایتد  به  لستر  از  پوندی 

گران ترین مدافع تاریخ را به خود اختصاص دهد.

لوکاس هرناندز
بایرن مونیخ امسال برای به خدمت گرفتن این مدافع 
پرداخت.  مادرید  اتلتیکو  به  یورو  میلیون  فرانسوی 8۰ 
لوکاس در اصل دفاع چپ است اما توان بازی در مرکز 
از  یکی  را  هرناندز  باواریایی ها  دارد.  هم  را  دفاعی  خط 
سرمایه گذاری های بزرگ خود می دانند و به او به شدت 

امیدوارند.
رودری

ستاره  رودری،  گرفتن  خدمت  به  برای  منچسترسیتی 
اسپانیایی، ۷۰ میلیون یورو به اتلتیکو مادرید پرداخت 
تا او را به اتحاد منتقل کند. او حاال بعد از کپا دومین 

فوتبالیست گران اسپانیایی است.
پل پوگبا

قدیمی ترین انتقال این فهرست به پل پوگبا تعلق دارد 
که در سال 2۰1۶ انجام شده است. یونایتد در آن سال 
برای به خدمت گرفتن فوتبالیستی که چهار سال قبل 
رهایش کرده بود به یوونتوس 1۰5 میلیون یورو پرداخت. 

او درآن زمان گران ترین هافبک تاریخ فوتبال بود.
فرانکی دی یونگ

پیراهن  با  درخشش  از  بعد  هلندی  دی یونگ  فرانکی 
 ۷5 ارزش  به  قراردادی  با   2۰18-2۰1۹ فصل  در  آژاکس 
میلیون یورو بعالوه یازده میلیون یورو پاداش به بارسلونا 
به  را  آژاکس  تاریخ  فروش  گران ترین  عنوان  تا  پیوست 

خود اختصاص دهد.
فیلیپ کوتینیو

میلیون   12۰ قراردادی  با  کوتینیو  جذب  با  بارسلونا 

قرارداد  در  را شکست.  باشگاه  این  تاریخ  رکورد  یورویی 
کوتینیو عالوه بر این رقم، چهل میلیون یورو هم پاداش 
در نظر گرفته شده بود. کوتینیو در این مدت نتوانسته 

آنطور که از او انتظار می رفت در بارسا بدرخشد.
نیمار

بزرگترین معامله تاریخ فوتبال در سال 2۰1۷ انجام شد، 
با فعال کردن بند آزادسازی  زمانی که پاری سن ژرمن 
ستاره برزیلی بارسلونا با پرداخت 222 میلیون یورو او را 
با  که  بود  فوتبالیستی  اولین  نیمار  کرد.  پاریس  راهی 

این  منتقل می شد.  یورو  میلیون  از 2۰۰  بیش  مبلغی 
بازیکنی  اولین  به  امسال  نیمار  احتمال وجود دارد که 
بار  برای  را  تبدیل شود که رکورد 2۰۰ میلیون یورویی 

دوم می شکند.
کیلیان امباپه

پاری سن ژرمن در همان سالی که نیمار را به خدمت 
گرفت برای تقویت تیمش برای جذب کیلیان امباپه نیز 
18۰ میلیون یورو به موناکو پرداخت. امباپه جوان ترین 

بازیکن حاضر در این فهرست یازده نفره است.

گران ترین تیم تاریخ فوتبال جهان
خبر

اردوی انتخابی تیم امید بسکتبال ۳x۳ بانوان استان در سیرجان با 
درخشش کرمانی ها پایان یافت.

ماشااهلل ایرانمنش، رئیس هیات بسکتبال استان کرمان در گفت و گو 
با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: 
سیرجان میزبان اردوی یک روزه ی انتخابی تیم امید بسکتبال و ایونت 

۳x۳ بانوان استان کرمان بود. او افزود: این اردوی انتخابی به منظور 
معرفی تیم منتخب استان برای اعزام به مسابقات قهرمان کشوری رده 
بانوان که قرار است به میزبانی خوزستان برگزار شود، به  سنی امید 

مدت یک روز در سالن چندمنظوره گل گهر سیرجان انجام شد.
حضور  با  سیرجان  کمپ  سه  به  سه  ایونت  کرد:  تصریح  ایرانمنش 

تیم های سیرجان، کرمان و رفسنجان برگزار شد که در پایان تیم های 
حس برتر )کرمان(، گلگهر 1 و گلگهر 2 عناوین اول تا سوم رقابت ها 

را به خود اختصاص دادند.
او بیان کرد: این ایونت ثبت فیبا ۳x۳ شد و در نهایت به تیم های 

برتر لوح تقدیر اهدا شد.

رئیس هیات اسکیت استان کرمان از اعزام 1۳ورزشکار نوجوان کرمانی 
به مسابقات دستجات آزاد کشور در رشته اسکیت سرعت خبر داد.

و  استان کرمان در گفت  اسکیت  رئیس هیات  آشورماهانی،  امیررضا 
کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو 

پسران  و  دختران  سرعت  اسکیت  آزاد  دستجات  مسابقات  گفت: 
آکادمی  میزبانی  به  ایران  سراسر  از  بازانی  اسکیت  حضور  با  کشور 
ملی اسکیت مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود. او افزود: 1۳ 
نوجوانان اسکیت باز کرمانی متشکل از آتمین حداد رنجبر، پارسا شیخ 

بنیامین  عسکری،  آیهان  عسکری،  عماد  میرزایی،  مثیم  حسینی، 
نازنین زهرا ترک زاده، زینب  دلشاد، آوین افشاری در بخش پسران و 
نازنین محمد میرزایی و  پور حسینی، دنیا فخاری، بهاره جعفر پور، 
مائده احمد یوسفی در بخش دختران در این رقابت ها حضور می یابند.

سمینار داوران، ناظران و مربیان لیگ برتر هندبال کشور با حضور 1۰۰ 
شرکت کننده از سراسر کشور به میزبانی کرمان آغاز شد.

در  ایران  اسالمی  جمهوری  هندبال  فدراسیون  رئیس  پاکدل  علیرضا   
گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، گفت: 
به  برتر هندبال کشور هر ساله  لیگ  مربیان  و  ناظران  داوران،  سمینار 

منظور ارتقاء سطح کیفی داوران و ناظران و به روز کردن سطح اطالعات 
آن ها و تدریس جدیدترین قوانین داوری برگزار می شود.

استان  هندبال  هیئت  عهده  بر  سمینار  این  میزبانی  امسال  افزود:  او 
کرمان است که به مدت دو روز برگزار می شود.

 پاکدل تصریح کرد: استان کرمان از دیرباز جزو قطب های هندبال کشور 

بوده است و خوشبختانه امسال هم به رغم مشکالتی که تیم هندبال 
مس کرمان داشت در لیگ برتر هندبال کشور حاضر خواهد شد.

او با اشاره به اینکه هندبال کرمان در سال های گذشته خدمات زیادی به 
هندبال کشور داشته است، ابراز امیدواری کرد: از امسال به بعد شاهد 

تداوم حضور هندبال این استان در لیگ برتر باشیم.

درخشش کرمان در اردوی انتخابی تیم امید بسکتبال بانوان استان

اعزام ۱۳ اسکیت باز نوجوان کرمانی به رقابت های کشوری

کرمان میزبان داوران، ناظران و مربیان لیگ برتر هندبال کشورشد
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روایت و تحلیل »کرمان امروز« از پاسخ استاندار کرمان به خبرنگار این روزنامه در اولین کنفرانس خبری:

کنفرانس  اولین  گذشته  هفته  پنجشنبه  سرانجام 
خبری استاندار کرمان برگزار شد. نشستی که مقارن 
خبرنگاران  از  نفر   15 حدود  و  بود  خبرنگار  روز  با 
کرمان موفق به طرح پرسش از آقای استاندار شدند 
و برخی دیگر که وقت پرسش نیافتند از این کوتاهی 
زمان گالیه داشتند که به امید خداوند و با توجه به 
وعده های مدیر روابط عمومی استانداری قرار بر این 
شد که این خبرنگاران جا مانده در جلسه ای دیگر 
سئواالت خود را مطرح سازند. این کنفرانس که بیش 
و  پرسش  صورت  به  انجامید  طول  به  ساعت  دو  از 
گستردگی  با  سئواالتی  و  شد  برگزار  همزمان  پاسخ 
موضوعی فراوان دراین جلسه مطرح شد. یکی از این 
سئواالت توسط بنده حقیر به عنوان خبرنگار روزنامه 
حوزه  باره  در  سئوالی  شد.  مطرح  امروز«  »کرمان 
نشست  سئوال  تک  تقریبا  که  کرمان  استان  جنوب 

خبری استاندار در این زمینه بود.
سئوال بنده به نارضایتی های مردم جنوب و بازتاب 
این نارضایتی در رسانه های بیگانه بود که البته فقط 
مربوط و معطوف به زمان مدیریت دکتر فدایی نیست 
و اعتراضی 100 ساله را در تاریخچه خود می بیند. 
همواره شاهد هستیم که اهالی جنوب استان از کم 
توجهی مدیران و مسئوالن استانی گالیه دارند و به 
یک  تاسیس  از  خبری  های  نشست  اکثر  در  راحتی 
استان جدید با مدیریت شهرستان جیرفت سخن به 
اصال  بنده  عقیده  به  که  پیشنهادی  آورند.  می  میان 
مفید نیست و نه تنها چاره معضالت جنوب به شمار 
نمی آید، بلکه به نظر بنده حقیر تازه آغاز مشکالتی 
آنچه که  از  را  یقینا وضعیت جنوب  است که  جدید 

هست بدتر خواهد کرد. 
های  گالیه  این  درباره  را  ما  سئوال  کرمان  استاندار 
جنوبی چنین پاسخ داد: »بنده از سال 58 در حوزه 
بسیار  منطقه  این  با  و  داشتم  فعالیت  استان  جنوب 
این  در  بسیاری  کارشناسی  کارهای  و  دارم  آشنایی 
به  خدمت  ی  زمینه  در  اینکه  ام.  داده  انجام  حوزه 
است،  اشتباه محض  یک  است  کوتاهی شده  جنوب 

و  نیاز  اساس  بر  را  اعتبارات  استان  در  همواره  ما 
اما  دهیم.  می  تخصیص  شده  کارشناسی  آمار  البته 
را  استانداران  همواره  که  مشکلی  جنوب  حوزه  در 
است.  جمعیت«  »پراکندگی  دهد  می  قرار  تنگنا  در 
معضلی که هزینه خدمات رسانی به یک روستای 50 
یک  به  رسانی  خدمات  هزینه  با  معادل  را  خانواری 
استان در شمال کشور ساخته است. به عنوان مثال 
شمال  در  کنم،  صحبت  گازرسانی  درباره  توانم  می 
کشور به دلیل تراکم جمعیت و نزدیک بودن روستاها 
و شهرستان ها به یکدیگر هزینه گازرسانی یک دهم 
جنوب  در  جمعیت  کم  روستای  یک  به  گازرسانی 
استان است که با نزدیک شهر اطرافش 100 کیلومتر 
را  استانداران  توجهی  بی  نباید  بنابراین  دارد.  فاصله 
باعث معضالت جنوب دانست، زیرا پراکندگی جمعیت 
با  از سویی دیگر  بندد،  را می  دست خدمت رسانان 
پیش  چندی  که  سفری  در  معضالت  همین  وجود 
دکتر نوبخت به استان کرمان داشتند، بنده ایشان را 
به جنوب استان بردم و وی را در کپرهای این منطقه 
نشاندم تا معضالت را از نزدیک احساس کند. همین 

طرح  نوبخت  آقای  بعد  روز  چند  که  باعث شد  سفر 
احداث یکصد خانه را در این منطقه پذیرفت و به امید 
از  استان  جنوب  به  ایشان  سفر  سالگرد  در  خداوند 
آن بهره برداری خواهد شد. اینکه بنده معاون رییس 
جمهوری را به جنوب استان برده ام و چنین اعتباری 
را جذب کردم، دلیل بر بی توجهی است، خیر بنده 
این ایده را قبول ندارم. دربخشی دیگر از سخنان تان 
خوراک  که  کنید  می  صحبت  تصاویری  درباره  شما 
رسانه های معاند می شود و از جنوب استان ارسال 
می شود. باید در این باره هم بگویم که در هر استان 
به هر حال معضالتی وجود دارد و  و هر شهرستانی 
اینکه از بین این همه خدمات یک رسانه تنها معضل 
یک خانواده را درشت و سیاه منتشر می کند دیگر 
به دلیل مشی و منش مدیران رسانه های معاند نظام 
به خوبی  مردم  دیگر  روزها  این  یقینا  است که خب 
البته این حرف به معنای بی  ایشان را می شناسند. 
یقینا  نیست،  استان  جنوب  در  خدمات  بودن  عیب 
پراکندگی  به  توجه  با  قطعا  و  داریم  کار  جای  هنوز 
دارد  وجود  هایی  محرومیت  منطقه  این  در  جمعیت 

اما  ساخت.  برطرف  علمی  راهکارهای  با  باید  که 
اینکه اوضاع جنوب را نابسامان نشان دهیم یک رفتار 
اشتباه است، زیرا ما نگاهمان به تمام استان یکپارچه 

و هم عرض است«
گرا  علم  مرد  یک  عنوان  به  کرمان  استاندار  سخنان 
از  اما  است،  قبول  قابل  دانشگاهی  شخصیت  یک  و 
تاریخ  در  اش  علمی  سواد  سطح  که  شخصیت  این 
که  رود  می  توقع  است  نظیر  بی  کرمان  استانداران 
چاره ای برای معضل تراکم جمعیت پیدا کند. شاید 
بهتر باشد با ساکنان برخی روستاها مذاکره شود و در 
نهایت به تجمیع برخی از آنها بپردازیم. البته اینکه ما 
خدمات رسانی به برخی روستاها را کال از دستور کار 
خارج کنیم هم صحیح نیست. در همان شمال کشور 
روستاهایی  فرمایید،  می  اشاره  درستی  به  شما  که 
هستند که به دلیل ارتفاع زیاد یا آب و هوای نامساعد 
خدمات رسانی را بسیار پُرهزینه و سخت کرده است، 
روزی  شبانه  تالش  با  که  هستیم  شاهد  بازهم  اما 
ما  اینکه  شود.  می  انجام  رسانی  خدمات  نهایت  در 
را  آن  دلیل  و  بگذاریم  بالتکلیف  را  معضالت جنوب 
یک معضل دیگر بدانیم صحیح نیست و اول باید به 
رفع معضالت خدمات رسانی بپردازیم و سپس دیگر 

مشکالت را برطرف سازیم.
این  سخنان  به  باید  کرمان  استاندار  دیگر  سویی  از 
افرادی که گالیه  معترضان جنوبی گوش فرا دهد و 
دارند را توجیه کند. یا باید این معضالت برطرف شود 
شود.  ارائه  کننده  قانع  دالیلی  ایشان  به  اینکه  یا  و 
نیز  حقیر  بنده  که  کردم  اشاره  متن  این  ابتدای  در 
مانع  جنوب  در  جمعیت  کم  تراکم  که  دلیل  این  با 
آیا  اما  موافقم،  شود،  می  مطلوب  رسانی  خدمت 
خبری  کنفرانس  در  آنهم  کافیست؟  دلیل  این  بیان 
برگزار شده است!   استان  برای خبرنگاران شمال  که 
باید جلسه ای به همین گونه برای فعاالن رسانه ای 
با  پرده و شفاف  بی  و  برگزار شود  استان  در جنوب 
در  نارضایتی  وجود حس  یقینا  ایشان صحبت شود. 
این عزیزان منجر به انشقاق بیشتری خواهد شد که 

به نفع استان نیست.
روابط عمومی  مدیر  و  کرمان  استاندار  از  باید  بازهم 
ایشان قدردانی کنیم که این کنفرانس را -اگرچه دیر 
فعاالن  به سئواالت  و  برگزار کردند  به هر حال-  اما 
پاسخ  استان در کمال صداقت و شفافیت  ای  رسانه 

دادند.

کندگی  مشکالت جنوب استان ریشه در پرا
جمعیت دارد

به قلم
 محمد فتح نجات

نکاتی که باید در زمان تماشای 

تئاتر به آنها توجه کنیم 
سرویس هنری کرمان امروز

الزامات درست تماشای تئاتر به این صورت است که با کم ترین تولید 
و  نشسته  تئاتر  تماشای  به  تصویری  و  آلودگی صوتی  ایجاد  و  صدا 
تداخلی در آن نه برای تماشاچی و نه برای اجراکننده به وجود آوریم.
به  تئاتر  ورود  گام های  اولین  که  بدانید  باشد  جالب  برای تان  شاید 
شکل امروزی از زمانی پاگرفت که ناصرالدین شاه پایش به کشورهای 
فرنگ باز شد. بعد از آن از سال 1۳۲۴ بود که دیگر تحول عظیمی 
نیز  متعددی  تئاترهای  و  آمد  وجود  به  ایران  تئاتر  شکل گیری  در 
فرهنگ در  تئاتر  آنها  قدیمی ترین  و کنار سردرآوردند که  از گوشه 

عمارت مسعودیه بود.
متاسفانه  اما  می گذرد؛  ایران  در  تئاتر  شکوفایی  زمان  از  سال   ۷۴
باوجود قدمتی که تئاتر در کشور دارد؛ هنوز الزامات تماشای درست 
تئاتر آنطور که باید در میان مردم جا نیفتاده و بسیاری از کسانی 
که پا به سالن تئاتر می گذارند گالیه مند هستند از اینکه چرا مفهوم 
اصیل هنر، ادبیات و تئاتر باوجود گذشت این همه سال در جامعه به 

درستی نهادینه و فرهنگسازی نشده است؟
سالن  وارد  تئاتر  تماشای  برای  که  کسانی  از  توجهی  قابل  بخش    
نمایش می شوند یا با صحبت کردن با همراه خود، یا به دلیل صدای 
از آن در  نور تلفن همراه به خاطر استفاده  یا  بلند زنگ تلفن شان، 
حین اجرا، یا صحبت کردن با تلفن، یا اظهارنظرهای با صدای بلند 
در زمان اجرا، یا خوردن خوراکی، یا آوردن کودکانی که سن شان به 
تماشای تئاتر نرسیده و... باعث ایجاد سر و صداهای عجیبی می شوند 
که نه تنها تمرکز سایر تماشاگران بلکه کسانی که بر روی صحنه در 

حال اجرای نمایش هستند را نیز از آنها می گیرند.
با رعایت این نکات تئاتر ببینید

الزامات درست تماشای تئاتر به این صورت است که باکم ترین تولید 
و  نشسته  تئاتر  تماشای  به  تصویری  و  آلودگی صوتی  ایجاد  و  صدا 
تداخلی در آن نه برای تماشاچی و نه برای اجراکننده به وجود آورد. 
چون در اجرای زنده ممکن است هر حرکت و صدای بیرونی موجب 
عدم  دارد  امکان  نیز  نهایت  در  که  شود  نمایش  کیفیت  به  آسیب 
رضایت تماشاچی ها را نیز برانگیزد. به دلیل آنکه تماشاچی متوجه 
نمایش  حین  در  اعصاب اش  بیشتر  و  نمی شود  می کند  تماشا  آنچه 
خورد شده و برای همین هم ممکن است کال قید تماشای تئاتر را 
بزنند. مخصوصا که هزینه بلیت تئاتر نسبت به هزینه بلیت سینما 

طبیعتا باالتر بوده و بنابراین گالیه ها باالتر نیز می رود.
قبل از انتخاب تئاتر مورد نظر درباره آن تحقیق کنید

یکی از نکاتی که باعث می شود در دیدن تئاتر الزامات فرهنگی این 
هنر را رعایت کنیم این است که کافیست قبل از انتخاب تئاتر مورد 
با سبک آن  ببینید چقدر می توانید  و  نظر درباره آن تحقیق کنید 
تئاتر ارتباط برقرار کنید تا در نهایت مجبور نباشید در طول تئاتر با 
گوشی سرگرم بوده یا تلفن همراه تان را به جای آنکه خاموش کنید 
روشن نگه داشته و حتی پاسخگوی آن باشید! چه بهتر قبل از آنکه 
از کسی توصیه و تذکر بشنوید پیش از ورود به سالن تئاتر به مدت 
فضای  این  از  و  خاموش  را  خود  همراه  تلفن  دقیقه   1۲0 الی   ۶0

مجازی به دور باشید.
صحبت نکردن با یکدیگر، اظهار نظر نکردن درباره جریانات داستان 
تئاتر، بلند حرف نزدن، خوراکی نخوردن و... موضوعات ساده و مهمی 

است که باید رعایت شود.

   به دلیل پراكندگی جمعیت، خدمت رسانی به یک روستای 50 خانواری در جنوب 
استان معادل با خدمت رسانی به چندین شهرستان در شمال كشور است

آگهی فراخوان عمومی
بدینوسیله به اطالع عموم می رساند، با توجه به شرایط خاص آب و هوایی کرمان و کاهش زمان ماندگاری خطوط ترافیکی 
در معابر شهری، سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل قصد دارد تا با افراد، دانشگاهیان و شرکت های دانش 
بنیانی که در زمینه تولید رنگ فعالیت دارد جهت تولید رنگ ترافیکی با فرمولی متناسب با شهر کرمان همکاری نماید، لذا 
واجدین شرایط می توانند با مراجعه به این سازمان به آدرس: بولوار آزادگان کوچه شماره ۳۷، تولیدات و پیشنهادات خود 
را معرفی نمایند، الزم به ذکر است در صورت حصول نتیجه الزم و تولید رنگ با کیفیت باال و متناسب با اقلیم کرمان، این 

سازمان همکاری الزم را به انجام خواهد رساند.
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره  تلفن ۳1 – 0۳۴۳۲۴۳8۶۳0 تماس حاصل نمایید.

مدیریت ارتباطات و بین الملل شهرداری کرمان


