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اخبار استان

استاندار کرمان از ناملموس بودن اشتغال ایجاد شده 
این  علل  تشریح  به  و  آورد  میان  به  در جامعه سخن 
اندازه  به همان  متاسفانه  پرداخت و گفت:  ناملموسی 
شغل ایجاد شده، متقاضی اشتغال نیز وارد بازار شده 
است و باید سرعت ایجاد اشتغال را به نحوی افزایش 
دهیم تا در نهایت منجر به کاهش نرخ بیکاری شویم.

به گزارش ایسنا منطقه کویر، »محمدجواد فدایی« در 
دولت  هفته  مناسبت  به  استان  قضائی  شورای  دیدار 
دستگاه های  با  قضا  دستگاه  همکاری  از  تقدیر  ضمن 
اجرایی استان، گفت: در هر جا که نیاز به حمایت های 
از  خوبی  بسیار  حمایت  شاهد  داشتیم،  قضا  دستگاه 
دستگاه قضا بودیم که همین امر نیز باعث رشد قابل 

استان  در  توسعه ای  شاخص های  از  برخی  در  قبولی 
کرمان نسبت به سنوات گذشته شده است.

 1.2 از  خارجی  تجارت  درصدی   100 رشد  از  وی 
 9 رشد  و  افزایش  دالر  میلیارد   2.4 به  دالر  میلیارد 
 500 و  هزار   32 از  داخلی  ناخالص  تولید  درصدی 
از  تومان  میلیارد   600 و  هزار   35 به  تومان  میلیارد 
کرمان  استان  در  تاکنون  امید  و  تدبیر  دولت  ابتدای 
سخن به میان آورد و اظهار کرد: در بخش های مختلف 
به  داشته ایم  توجهی  قابل  رشد  نیز  فرهنگی  میراث 
استان کرمان در دولت  ثبتی  آثار  تعداد  ای که  گونه 
تدبیر و امید از  150 اثر به 300 اثر رسیده و تعداد 
آثار ثبت شده جهانی استان کرمان از سال 92 تاکنون 

از دو اثر به 7 اثر افزایش یافته است.
عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان کرمان افزود: 
انجام  وری،  بهره  منظور  به  تاریخی که  بناهای  تعداد 
کارهای اقتصادی و توسعه اشتغال به بخش خصوصی 

واگذار شده از سه اثر به 5 اثر افزایش یافته است. 
روستاهای  درصدی   45 رشد  به  کرمان  استاندار 
گازدار شده استان، رشد 21 درصدی طول شبکه های 
گازرسانی و 1.5 برابر شدن ظرفیت تولید برق استان 
ابتدای  افزود: در  امید اشاره کرد و  در دولت تدبیر و 
در  نیروگاه خورشیدی  امید، هیچگونه  و  تدبیر  دولت 
استان نداشتیم اما اکنون 38 مگاوات تولید برق استان 

کرمان از این محل را شاهد هستیم.
وی با بیان این مطلب که در بحث اشتغال موفقیت های 
کرد:  اظهار  داشته ایم،  کرمان  استان  سطح  در  خوبی 
 124 شغل،   709 و  هزار   41 ایجاد  با  گذشته  سال 
درصد از هدف تعیین شده در این بخش محقق شده 
و  خانگی  خرد،  مشاغل  بخش  در  آنکه  ضمن  است 
خوداشتغالی با پرداخت 156 میلیارد تومان تسهیالت 
11 هزار شغل طی سال گذشته در استان کرمان ایجاد 

شد.
نیز  روستایی  اشتغال  بخش  در  اینکه  بیان  با  فدایی 
تومان تسهیالت 6 درصدی  میلیارد  پرداخت 300  با 
حوزه  در  داد:  ادامه  شد  ایجاد  شغل  هزار   5 حدود 
اشتغال روستایی و عشایری نیز از محل صندوق توسعه 
ملی در استان کرمان 309 میلیارد تومان تسهیالت با 
نرخ 6 درصد پرداخت شده که بر این اساس برای 5 

هزار و 653 نفر شغل ایجاد شده است.
راکد  نیمه  و  راکد  واحدهای  راه اندازی  برلزوم  وی 
و کمک  تولید  افزایش  منظور  به  افزود:  و  کرد  تاکید 
به واحدهای راکد و نیمه راکد به 60 طرح 50 میلیارد 
تومان از تسهیالت فراگیر پرداخت شد که هزار و 127 
شغل در این رابطه ایجاد شده و 961 میلیارد تومان 
نیز از محل رونق تولید و منابع مستقیم بانکی به طرح 

های نیمه تمام پرداخت شده است.

استاندار کرمان از ناملموس بودن اشتغال ایجاد شده 
این  علل  تشریح  به  و  آورد  میان  به  در جامعه سخن 
اندازه  به همان  متاسفانه  و گفت:  پرداخت  ناملموسی 
شغل ایجاد شده، متقاضی اشتغال نیز وارد بازار شده 
است و باید سرعت ایجاد اشتغال را به نحوی افزایش 
دهیم تا در نهایت منجر به کاهش نرخ بیکاری شویم.

در  ناهنجاری ها  بروز  باعث  بیکاری  اینکه  بیان  با  وی 
جامعه خواهد شد بیان کرد: برخی شاخص های کسب 
این  امیدواریم  و کار به دستگاه قضا بستگی دارد که 
مشکالت  از  بخشی  تا  یابد  ادامه  همچنان  همکاری 
مهمترین  که  اشتغال  مشکل  مخصوصا  شود  حل  ما 

دغدغه استان است.
کرد:  عنوان  تحصیل کرده  بیکاران  به  اشاره  با  فدایی 
ما حدود 15 هزار فارغ التحصیل در بخش مهندسی 
آنها  نفر   500 و   هزار  یک  تنها  که  داریم  کشاورزی 
مشغول به کار هستند و این زیبنده استان کرمان که 

ظرفیت های کشاورزی زیادی دارد، نیست.
کرمان  استان  در  دولت  اجرایی  مقام  ترین  عالی 
کشت  برای  هکتار  هزار   5 امسال  کرد:  خاطرنشان 
و  است  یافته  اختصاص  کرمان  استان  در  ای  گلخانه 
این تسهیالت استفاده  از  بتوانیم  امیدواریم در استان 
فراهم  را  این بخش  اشتغال در  توسعه  و زمینه  کرده 

کنیم.

لزوم  اعالم  با  کرمان  استان  دامپزشکی  مدیرکل 
استان،  طیور  صنعت  بازار  تنظیم  سیستم  تصحیح 
صنعت،  دراین  استان  تولید  متاسفانه  اظهارکرد: 
دالل  بنابراین  محور،  تولید  تا  باشد  می  محور  دالل 
ها تعیین کننده سرنوشت تولید این صنعت در استان 

می باشند.
رشیدی«  »حسین  کویر،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
کل  طیوراداره  های  بیماری  فنی  کمیته  نشست  در 
کمیته  این  کرد:  بیان  کرمان،  استان  دامپزشکی 
متشکل از متخصصین و کارشناسان طیور، نمایندگان 
تشکل ها، صاحبان واحدهای پرورش طیور به مدت 
بیماری  از  سه سال متوالی در خصوص پیش گیری 
فعالیت  صنعت  این  مشکالت  با  مقابله  و  طیور  های 
می کند و از دیدگاه صاحب نظران استفاده می نماید.

در  مطلوب  نتایج  کسب  به  موفق  ما  داد:  ادامه  وی 
خصوص پیش گیری از بیماری های طیور در استان 
شده ایم و علیرغم شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد 
پرندگان در استان های مجاور، چندین سال متوالی از 

ورود این بیماری به استان جلوگیری کرده ایم.
مدیرکل دامپزشکی استان کرمان در ادامه ضمن بیان 

خالصه ای از وضعیت صنعت طیور استان، گفت: در 
طیور  پرورش  واحدهای  کامل  زنجیره  کرمان  استان 
شامل؛ مرغ اجداد، مرغ مادر گوشتی، نیمچه گوشتی 

و مرغ تخم گذار صنعتی وجود دارد.
و  مادر  اجداد،  های  فارم  تعداد  آمار  بیان  ضمن  وی 
نیمچه گوشتی و مرغ تخم گذار در استان تصریح کرد: 
تعدادی از واحد های گوشتی و تخم گذار به صورت 
غیر مجاز بوده و مدیریت بهداشتی و امنیت زیستی 
مناسبی ندارند و باعث اشاعه بیماری در سطح استان 

می باشند.
وی با بیان این مطلب که  واحد های غیر مجاز مشکل 
این  در  افزود:  باشند،  استان می  جدی صنعت طیور 
واحد های غیر مجاز، به اصول پیش گیری از بیماری 
ها توجهی نمی شود و تمام اقدامات مبتنی بر درمان 

است.
وی با اعالم لزوم تصحیح سیستم تنظیم بازار صنعت 
طیور استان، اظهارکرد: متاسفانه تولید استان دراین 
صنعت، دالل محور می باشد تا تولید محور، بنابراین 
دالل ها تعیین کننده سرنوشت تولید این صنعت در 

استان می باشند.

رشیدی با اعالم اینکه اتحادیه تعاونی های مرغ به غیر 
قوی  تشکل  رفسنجان،  شهرستان  در  تعاونی  یک  از 
های  نهاده  داری  نگه  انبارهای  کرد:  تصریح  ندارند، 
طیور شرایط بهداشتی الزم را ندارند و در حال حاضر 
ها  مرغداری  بر علت مشکالت  مزید  تابستان  گرمای 
پایش  و  های رصد  تیم  راستا  این  در  که  است  شده 
کمبودهای  کل  اداره  این  درمان  و  تشخیص  اداره 

واکسن را بررسی کرده و سعی در تامین آنها دارد.
این مقام مسوول از ممیزی واحدهای مرغ تخم گذار 
و گوشتی استان خبر داد و بیان کرد: قرار است تمام 
فعالیت  از  و  استان ممیزی شده  واحدهای مرغداری 

واحدهای غیر بهداشتی جلوگیری بعمل آید.
رشیدی از مزایای استان گستردگی آن را نام برده و 
افزود: پهناوری استان سبب شده که حریم بهداشتی 

مرغداری ها رعایت گردد.
وی با اشاره به این مطلب که بیماری نیوکاسل یکی 
ایجاد خسارات در مرغداری ها است،  از عوامل مهم 
و تمهیدات متعدد در جهت کاهش  برنامه ها  افزود: 
میزان شیوع بیماری نیوکاسل و مخاطرات آن، در این 

اداره کل اندیشیده شده است.

استاندار کرمان:

از محل نیروگاه های خورشیدی استان ، 38 مگاوات برق تولید می شود 

مدیر کل دامپزشکی استان:

دالالن، صنعت مرغداری استان را تسخیر کردند

خبر
رییس دادگستری 

استان کرمان:
باید شوراهای حل اختالف را 

فعال تر دیده و در راستای توسعه 

آنها گام برداریم

 

در  قوه قضائیه  رویکرد جدید  به  اشاره  با  کرمان  استان  رییس دادگستری 
دوره آیت اهلل رییسی در ارجاع پرونده های ورودی به دادسراها به شوراهای 
کاهش میزان پرونده های ورودی به  کرد: این رویکرد در  حل اختالف، بیان 
کم موثر خواهد بود، بنابراین باید شوراهای حل اختالف  دادگستری و محا

گام برداریم. را فعال تر دیده و در راستای توسعه آنها 
کرمان به  کویر، »یداهلل موحد« در دیدار با استاندار  گزارش ایسنا منطقه  به 
گفت: 315 شورای حل اختالف با یک هزار و 500 عضو  مناسبت هفته دولت 
موفقیت های  انصافا  که  هستند  فعالیت  به  مشغول  کنون  ا هم  استان  در 

ارزشمندی را در استان بدست آورده اند.
وی با اشاره به رویکرد جدید قوه قضائیه در دوره آیت اهلل رییسی در ارجاع 
کرد:  بیان  اختالف،  حل  شوراهای  به  دادسراها  به  ورودی  پرونده های 
کم  و محا به دادگستری  ورودی  پرونده های  میزان  کاهش  در  رویکرد  این 
موثر خواهد بود، بنابراین باید شوراهای حل اختالف را فعال تر دیده و در 

گام برداریم. راستای توسعه آنها 
دستگاه  های  همراهی  از  قدردانی  ضمن  کرمان  استان  دادگستری  رییس 
سال جاری  در  امیدواریم  کرد:  عنوان  قضا،  دستگاه  با  استان  اجرایی 
و  دولت  بهتر  هرچه  خدمات  برای  زمینه ای  و  کنیم  تقویت  را  همکاری ها 

کرمان فراهم شود. قوه قضائیه در یک فضای تعاملی، به مردم در استان 
کلنگ زنی مجتمع  گرامیداشت هفته دولت و با اشاره به  وی در ادامه ضمن 
شهریورماه  سوم  یکشنبه  صبح  اقتصادی  جرائم  به  رسیدگی  ویژه  قضائی 
کرد: امیدواریم با حمایت های استانداری  کرمان تصریح  توسط استاندار 
کرمان و همکاری دستگاه های اجرایی مربوطه در هفته دولت سال آینده 

کرمان باشیم. شاهد افتتاح این مجتمع قضائی در شهر 
زندان  وضعیت  ساماندهی  برای  کرمان  استاندار  از  تقدیر  ضمن  موحد 
کرد: جمع قابل توجهی از زندانیان جرائم غیرعمد  کهنوج بیان  شهرستان 
زندان های  از  شده  انجام  مساعدت های  و  پیگیری ها  براساس  استان 
در  ارزشمندی در دستگاه قضاء  بسیار  گام  که  آزاد شده اند  کرمان  استان 

کرمان بوده است. استان 

مدیر کل امور مالیاتی استان خبر داد:

پرداخت 250 میلیارد ریال از محل 

مالیات به شهرداری رفسنجان 
سال  نخست  ماه  چهار  طی  گفت:  کرمان  استان  مالیاتی  امور  کل  مدیر 
جاری بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال از محل مالیات و عوارض ارزش افزوده به 

شهرداری رفسنجان پرداخت شد.
گزارش خبرنگار مهر، محمد سلمانی در جلسه شورای اداری شهرستان  به 
به  مکلف  پزشکان  بودجه،  قانون  اساس  بر  داشت:  اظهار  رفسنجان 
پرداخت مالیات هستند. این پزشکان تا ۱۵ شهریور وقت دارند تا مالیات 
گر نپردازند به منزله فرار مالیاتی محسوب می شوند و ما  خود را بپردازند و ا
کنیم و در  نیز به عنوان رابط دادگستری موظف هستیم نظارت و بازرسی 
صورت عدم پرداخت مالیات آنها، منجر به پلمپ مطب پزشکان می شود.
مشمول  نکنند  ارائه  مالیاتی  اظهارنامه  که  سال  هر  اشخاص  افزود:  وی 

خ صفر است. مالیات خواهند بود و از سال ۹۵ معافیت مالیاتی با نر
کرد: با توجه به دستورالعمل  کرمان تصریح  کل امور مالیاتی استان  مدیر 
مالیاتی  بدهی  کل  که  کسانی  کنون  تا جرایم  بخشودگی  بحث  در  امسال 
خود را می پرداختند جریمه بخشیده می شد  لذا این مدت تمدید شده و 
کنند جرایم آنها  که تا پایان مهرماه جاری بدهی معوقه را پرداخت  کسانی 

بخشیده می شود.
پیراپزشکان  و  داروسازان  دندانپزشکان،  پزشکان،  اینکه  بیان  با  سلمانی 
کنند و این تکلیف از  کارتخوان استفاده  که از سیستم پوز و  مکلف شدند 
۱۵ شهریور اجباری شده است، ادامه داد: اشخاص باید در سایت سازمان 
افراد  این  چنانچه  کنند  سامانه  ثبت  را  خود  دستگاه  اطالعات  مالیاتی 
کار اقدام نکنند فرار مالیاتی تلقی می شود و با جرایم غیرقابل  نسبت به این 

بخشش مواجه و عمل شان جرم محسوب می شود.
کل  که  کسانی  قبال  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
بدهی مالیات خود را پرداخت می کردند ۱۰۰ درصد جرایم را می بخشیدیم، 
که تا  کسانی  افزود: اخیرا برای تفاوت بین افراد خوش حساب و بدحساب 
کنند ۱۰۰ درصد جرایم شان بخشیده  ۳۰ مهر بدهی معوق خود را پرداخت 
که  کسانی  کرد: بعد از ۳۰ مهر به ازای هرماه  می شود. سلمانی خاطرنشان 
دارای پروانه بهره برداری هستند ۲ درصد هزینه و غیرتولیدی ها ۴ درصد 

هزینه ها از جریمه شان اخذ می شود.
ارزش  آن  درصد    ۵۰ پردازند  می  مردم  که  مالیاتی  کرد:  خاطرنشان  وی 
که به  افزوده است و در بهسازی و ساماندهی شهر خودشان هزینه می شود 
شهرداری رفسنجان ۲۰ میلیارد و۶۰۰ میلیون تومان طی ۴ ماه ابتدای سال 
کردیم تا برای امور شهرداری رفسنجان صرف شود و برای  جاری پرداخت 

مرداد ماه جاری نیز ۴ میلیارد و۳۰۰ میلیون تومان پرداخت خواهد شد.
سرچشمه،  بهرمان،  های  شهرداری  به  همچنین  داد:  ادامه  سلمانی 
کشکوئیه نیز طی ۴ ماه نخست امسال در مجموع اعتباراتی بالغ  صفائیه و 
بر ۲۵میلیارد ریال از محل مالیات و ارزش افزوده پرداخت شده تا برای امور 
کنند. در این جلسه ابولی سرداری به عنوان  شهرداری منطقه خود صرف 

مدیر جدید امور مالیاتی شهرستان رفسنجان معرفی شد.

انتخابات هیات رئیسه شورای 

شهر کرمان برگزار شد ؛

فرشاد یکسال دیگر 
رییس می ماند

سوم  سال  برای  رئیسه  هیئت  انتخابات 
که  برگزار شد  کرمان  شهر  اسالمی  شورای 
در این رای گیری محمد فرشاد تنها کاندید 
ریاست شورا با شش رای موافق مجددا به به 

عنوان رئیس شورا انتخاب شد.
به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه نشست 
عمومی سال سوم شورای شهر کرمان عصر 
شورای  اعضای  و  رئیس  حضور  با  یکشنبه 
فرمانداری   نماینده  و  کرمان  شهردار  شهر، 

برگزار شد.
آینده،  یکسال  برای  رئیسه  هیات  انتخاب 
تصویب نهایی آخرین مصوبات کمیسیون ها 
نامه  و بررسی و اخذ تصمیم در مورد چند 
کار  دستور  در  های  برنامه  شورا  به  رسیده 

امروز شورای شهر است.
سوم  سال  برای  رئیسه  هیات  انتخابات   
شورای اسالمی شهر کرمان با حضور اعضای 
شورا و نماینده فرمانداری برگزار شد که در 
کاندید  تنها  فرشاد  محمد  گیری  رای  این 
به  مجددا  موافق  رای  با شش  شورا  ریاست 

عنوان رئیس شورا انتخاب شد.
در ادامه انتخابات هیات رئیسه شورا، رامین 
رئیسی  نائب  کاندید  تنها  کرمانی  ارجمند 
سمت  این  به  موافق  رای  شش  با  شورا 

منصوب شد.
هیات  انتخاب  برای  گیری  رای  ادامه  در 
رئیسه سال سوم شورای شهر، علی خدادادی 
و  شورا  اول  منشی  عنوان  به  رای  شش  با 
سید محمدرضا میرحسینی نیز با شش رای 
موافق به عنوان خزانه دار شورا در سال سوم 

این دوره از شورا انتخاب شدند.

زنده گیری 303 حیوان 

در کرمان
و  نشانی  آتش  مدیرعامل سازمان  به گفته   
ابتدای  از  کرمان،  شهرداری  ایمنی  خدمات 
زنده  عملیات  مورد   303 تاکنون  امسال 
شده  انجام  شهر  در  حیوانات  انواع  گیری 

است.
علی عسکری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
توسط  شده  گیری  زنده  حیوانات  افزود: 
ماموران آتش نشانی کرمان طی سال جاری 
شامل روباه، سگ و گربه بودند که با گزارش 
نشانی  تیم های سازمان آتش  های مردمی 
حیوانات  این  نجات  برای  ایمنی  خدمات  و 

اقدام کردند.
مشاهده  صورت  در  مردم  کرد:  اظهار  وی 
گیر  یا  و  خود  سکونت  محل  در  حیوانات 
کردن آنها در فضاهای ساختمانی و شهری 
از هرگونه اقدام خودسرانه خودداری کنند و 
تماس  نشانی  آتش  سازمان   125 شماره  با 

بگیرند.
خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل 
ایمنی شهرداری کرمان گفت: برای انجام هر 
عملیات زنده گیری حیوانات، تیمی سه نفره 
به محل اعزام می شود که امکان دارد در یک 
به  نیاز  از چاه  عملیات مثل نجات حیوانات 
اکیپ ها و نفرات بیشتری برای انجام امداد و 

نجات وجود داشته باشد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای شمال استان خبر داد:
افتتاح 141 میلیارد تومان پروژه راهداری در هفته دولت 

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای شمال استان 
با اشاره به پروژه های راهداری که در هفته دولت مورد 
افتتاح قرار می گیرند، گفت: در هفته دولت 37 پروژه با 
141 میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری خواهد رسید 
حفاظتی،  های  آسفالت  روستایی،  راه های  شامل  که 
پل،  احداث  و  تعریض  خیز،  حادثه  نقاط  ایمن سازی 
بهره برداری از 7 سامانه ثبت تخلف، بهره برداری از 2 
دستگاه توزین در حال حرکت، بهره برداری از دو سامانه 
دستگاه تردد شمار، مرکز معاینه فنی جوپار، یک باب 

مجتمع خدمات رفاهی و ... است.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، »سیدعلی سیدعلیخانی«  
دولت،  هفته  گرامیداشت  ضمن  خبرنگاران  جمع  در 
در  مهمی  نقش  وسعت  لحاظ  به  کرمان  استان  گفت: 

حمل و نقل جاده ای کشور دارد.
تامین  در  کرمان  استان  جاده های  مهم  نقش  از  وی 
بیان کرد: 95  و  آورد  میان  به  کاالهای داخلی سخن 
درصد کاالهای کشور از جاده های استان کرمان عبور 
از  نیز  واردات کشور  و  و 30 درصد صادرات  می کنند 

محورهای استان کرمان عبور می کنند.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای به اقدامات 
این اداره کل در حوزه راهداری اشاره و در ادامه طول 
کل جاده های آسفالته استان کرمان را 12 هزار و 928 
کیلومتر اعالم کرد و افزود: استان کرمان با داشتن یک 
با  کشوری؛  دوم  رتبه  بزرگراه،  کیلومتر   943 و  هزار 
داشتن یک هزار و 918 کیلوکتر راه اصلی، رتبه چهارم 
راه های  کیلومتر   712 و  هزار   2 داشتن  با  کشوری؛ 
فرعی رتبه چهارم کشوری و در طول راه های شریانی با 
2 هزار و 465 کیلومتر، جایگاه سوم کشوری به لحاظ 

طول به خود اختصاص داده است. 
وی ادامه داد: استان کرمان علی رغم کویری بودن اما 
 800 و  هزار   6 طول  به  تونل  دستگاه   20 داشتن  با 
با وجود 17  و همچنین  پنجم کشوری  رتبه  کیلومتر 
هزار و 86 پل در جاده های استان رتبه پنجم کشوری 

به خود اختصاص داده است.
در  کرمان  استان  که  خبر  این  اعالم  با  سیدعلیخانی 
سال  یک  در  جاده ای  آسفالت  تن  هزار   371 مجموع 
گذشته رتبه سوم کشوری را کسب کرده است، عنوان 
کرد: استان کرمان در حوزه نگهداری راه ها در یک سال 
گیری  درز  در  سوم،  رتبه  آسفالت  روکش  در  گذشته 
و مرمت رتبه دوم، در آسفالت حفاظتی و فوکسیل ها 

رتبه اول، در اجرای ماسه آسفالت رتبه سوم و در اجرای 
خود  به  کشوری  سوم  رتبه  کم  ضخامت  با  آسفالت ها 

اختصاص داده است. 
اداره کل در یک سال  این  ایمن سازی  اقدامات  از  وی 
گذشته سخن به میان آورد و بیان کرد: برای ایمن سازی 
مدارس حاشیه راه ها، با آموزش 35 مدرسه، رتبه اول، 
در خط کشی جاده ها رتبه دوم و در نصب گاردیل ها 

رتبه دوم کشوری کسب کرده است
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای شمال استان 
کرمان با بیان این مطلب که 125 نقطه پرحادثه خیر 
استان کرمان شناسایی که 26 نقطه زودبازه و 8 نقطه 
از  که  رفع حادثه خیزی شد  در سال گذشته  دیربازده 
این حیث رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داده 
ایم، تصریح کرد: در بحث تلفات جاده ای در سه ماهه 
اول امسال 11 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
کاهش داشته ایم که این تلفات تصادفات فوتی در این 
بازه زمانی در قالب 112 فقره بوده این درحالی است 
که در سه ماهه اول سال گذشته 153 فقره تصادفات 
منجر به فوت را در محورهای مواصالتی استان کرمان 
داشتیم که در این مورد کاهش 27 درصدی را شاهد 

بودیم.
وی افزود: تعداد زیادی از تلفات جاده ای استان مربوط 
است،  افغانی کش ها  و  سوخت  قاچاق  خودروهای  به 
در  ها  افغانی کش  تصادف  دو  در  تنها  و  به طورمثال 
سال جاری 10 کشته و 11 زخمی را داشتیم که طبق 
توافقات صورت گرفته مقرر گردید در سال جاری آمار 

این نوع تصادفات را جداگانه اعالم کنیم.
سیدعلیخانی با بیان این مطلب که 31.8 میلیون تن بار 
در سال 97 از محورهای مواصالتی استان کرمان عبور 
کردند که نسبت به سال 96، 10 درصد افزایش داشته  
 300 و  هزار   18 کرمان  استان  در  کرد:  اظهار  است، 
راننده مشغول به کار هستند و 270 شرکت در بخش 
حمل نقل در استان فعال هستند ضمن آنکه 13 هزار و 
800 وسیله نقلیه حمل بار در استان کرمان فعال بوده 
کرمان،  شهرستان های  در  بار  پایانه  چهار  آنکه  ضمن 

سیرجان، رفسنجان و جیرفت داریم.
وی به میزان سفرهای استان کرمان اشاره کرد و افزود: 
در سال 96 حدود 5.1 میلیون نفر از مبدا استان سفر 
کرده اند که نسبت به سال گذشته با 10 درصد افزایش 
)5.6 میلیون نفر( روبرو بودیم که بیشترین سفرها به 

بوده  رضوی  خراسان  و  هرمزگان  تهران،  مقصدهای 
است.  مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای شمال 
کرمان  استان  که  مطلب  این  بیان  با  کرمان  استان 
جمعیت  تعداد  نظر  لحاظ  از  را  کشوری  هشتم  رتبه 
مسافر و رتبه دوم به لحاظ استفاده مردم از خودرهای 
و  شرکت   104 کرد:  تصریح  دارد،  را  کرایه ای  سواری 
موسسه مسافربری و 8 پایانه مسافر در استان کرمان 
زائرین  جابجایی  خصوص  در  علیخانی  هستند.  فعال 
نیز گفت: در سال گذشته  اربعین حسینی  راهپیمایی 
اتوبوس  طریق  از  استانی هایمان  هم  از  نفر  هزار    24
برای  امسال  راهپیمایی شدند که  به شرکت در  موفق 
افزایش 25 درصد این جابجایی ها افزایش برنامه ریزی 
زائرین  بلیت  در سال جاری خرید  آنکه  کردیم صمن 
مسیرهای  برای  اینترنتی  صورت  به  حسینی  اربعین 

رفت و برگشت با ارائه تخفیف خواهد بود.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای شمال استان 
به  پنجگانه  آموزش های  دوره   55 داد:  ادامه  کرمان 
و  پیاده  بارها،  وانت  کشاورزی،  ادوات  موتورسواران، 
برگزار کردیم که در بخش  سرنشین در سال گذشته 
بارها  وانت  و  موتورسواران  کشاورزی،  ادوات  تصادفات 

کاهش تلفات داشتیم.
خودروهای  فنی  معاینه  مرکز   6 اینکه  بیان  با  وی 
از  یکی  کرد:  تصریح  داریم،  استان  سطح  در  سنگین 
دالیل تصادفات در محورهای مواصالتی استان خستگی 
و  استراحت  برای  لذا  است  رانندگان  آلودگی  و خواب 
رفع خستگی رانندگان استفاده از مجتمع های خدمات 
 37 حاضر  حال  در  که  بوده  راهکار  بهترین  رفاهی 
ضمن  داریم  استان  سطح  در  رفاهی  خدمات  مجتمع 
آنکه مجوز 17 موافق اصولی جدید نیز صادر شده و 7 
مجتمع جدید خدمات رفاهی نیز به بهره برداری رسیده 

است. 
سیدعلیخانی با اشاره به اینکه 17 تابلوهای پیام متغیر 
این  اول کشوری در  رتبه  داریم که  استان کرمان  در 
 27 داد:  ادامه  ایم،  داده  اختصاص  خود  به  را  زمینه 
استان  مهم  های  جاده  در  تصویری  نظارت  دوربین 
نصب شده ضمن آنکه مجوز نصب 118 دوربین  ثبت 
نصب  به  آن  مورد   96 که  کرده ایم  دریافت  را  تخلف 
شده گفتنی است که 20 دوربین به شکل استانی نیز 
خواهیم داشت و در مجموع 172 دوربین ثبت تخلف 

خواهیم داشت.
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گزارش »کرمان امروز« از چشم انتظاری دانش آموزان و دانشجویان کم بضاعت کرمانی با آغاز موعد خرید نوشت افزار؛  

موسم خوش مهرورزی

اشاره:
درشهریور ماه، آخرین ماه تابستان گرم و زیبا به سر 
می بریم. شهریور ماهی که تقریبا بسیاری از والدین و 
برای خرید  تکاپو  در حال  دانشجویان  و  آموزان  دانش 
وروپوش  و کفش  کیف  و  افزار  نوشت  و  لوازم ضروری 
این  دانشگاه هستند.  و  آغاز فصل مدرسه  و  نو مهرماه 
در حالی است که ده ها هزار دانشجو و دانش آموز بی 
بضاعت کرمانی در انتظار بخشندگی مردم نیک اندیش 

استان کرمان هستند.
اگر چه همه ساله و در آستانه مهر کمک هزینه خرید 
در  دولتی  منابع  محل  از  درسی  کتب  و  التحریر  لوازم 
اختیار دانش آموزان و دانشجویان نیازمند قرار می گیرد 
که پاسخگوی تمامی مخارج آغاز سال تحصیلی نیست 
و برای حفظ شان، عزت نفس و آبروی این فرزندان به 
مشارکت گسترده مردم نیکوکار استان نیازمند هستند.
جشن عاطفه ها امسال دو بار برگزار می شود

امداد،  کمیته  مردمی  های  مشارکت  توسعه  معاون 
لوازم  تامین  هدف  با  ها   عاطفه  برگزاری جشن  زمان 
تحصیلی  سال  در  نیازمند  آموزان  دانش  برای  التحریر 
اعالم  ماه  مهر  و  زمانی شهریور  دو مقطع  در  را  جدید 

کرد.
داریم  بنا  زمینه  همین  افزود:در  عسکریان  علیرضا 
جشن عاطفه ها را در دو مقطع زمانی برگزار کنیم که 
مرحله اول این جشن در تاریخ 15 تا 20 شهریور ماه و 

مرحله دوم 15 تا 20 مهر ماه برگزار خواهد شد.
عسکریان تصریح کرد: در مرحله اول از جشن عاطفه ها 

تا بیستم شهریور برگزار خواهد شد در  پانزدهم  از  که 
واقع از کمک خیرین و خیریه ها استفاده و لوازم التحریر 
بنا  و  شد  خواهد  تهیه  دانش آموزان  کفش  و  کیف  و 

مورد  اقالم  جدید  تحصیلی  سال  آغاز  از  پیش  داریم 
نیاز دانش آموزان را در اختیار دانش آموزان نیازمند قرار 

دهیم.

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد گفت:  
مرحله دوم از جشن عاطفه ها نیز پانزدهم تا بیستم مهر 

ماه در تمامی مدارس سطح کشور برگزار خواهد شد.
مدارس خشت و گلی

و  منابع  از  سرشار  استانی  در  که  است  تاسف  جای 
ثروت زندگی می کنیم اما هنوز عبارت مدارس خشت 
و گلی از زبان مسئوالن و متولیان امر شنیده می شود. 
مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی  کل  مدیر  که  آنگونه 
استان کرمان می گوید در این استان 80 کالس درس 
با توجه به سیاست های  خشت و گلی وجود دارد که 
نوسازی،  سازمان  و  پرورش  و  آموزش   وزارت  ابالغی 
توسعه و تجهیز مدارس کشور تا اول مهرماه 98، جشن 
برگزار  کرمان  استان  در  گلی  و  مدارس  خشت  پایان 
خواهدشد که البته امیدواریم این اتفاق نیک حتما رقم 

بخورد.
سخن آخر

که  ایم  داشته  اشاره  مختلف  گزارشات  در  و  بارها 
شهریه های متفاوت از سوی مدیران مدارس دولتی و 
هیات امنایی دریافت می شود آن هم از خانواده هایی 
فقر  خط  زیر  آموزان  دانش  و  دارند  کارگر  پدرانی  که 
هستند که با توجه به شهریه مدارس و دو برابر شدن 
قیمت نوشت افزارها ممکن است از حق ادامه تحصیل 
باز بمانند! مخصوصا که این روزها جامعه کارگری استان 
کرمان با وجود تمام مشکالت و دغدغه های معیشتی 
و اقتصادی در تب و تاب ثبت نام مدارس و خرید لوازم 

التحریر و کیف و کفش برای فرزندان خود هستند.
کاری  نیکو  و  احسان  با  خیرین  که  رود  می  انتظار 
آموزان  دانش  اساسی  نیازهای  تامین  در  تاکنون  که 
نذورات  اند،  داشته  خوبی  بسیار  مشارکت  بضاعت  بی 
و احسان حسینی مردم نوع دوست استان نیز در این 

راه هزینه شود. 

   تقریبا بسیاری از والدین و دانش آموزان و دانشجویان در حال تکاپو برای خرید لوازم 
ضروری و نوشت افزار و کیف و کفش و روپوش نو برای مهرماه و آغاز فصل مدرسه 
و دانشگاه هستند. این در حالی است که ده ها هزار دانشجو و دانش آموز بی بضاعت 
کرمانی در انتظار بخشندگی مردم نیک اندیش استان کرمان هستند. از این روی انتظار 
می رود که خیرین و نیکوکارانی که تاکنون در زمینه تامین نیازهای اساسی دانش آموزان 
بی بضاعت مشارکت بسیار خوبی داشته اند، نذورات و احسان حسینی خود را در ماه 

محرم امسال در این راه مهم هزینه کنند

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

دلبستگی ها 

و وابستگی ها 

همچون  زندگی  که  دانیم  می  همه 
دریاچه ای خروشان در جریان است و بی وقفه درمیان کوه 
و شهر و بیابان به مسیر خویش ادامه می دهد. ما انسانها 
گر  که بر این آب در حرکتند. ا بر قایق هایی مستقر شده ایم 
گاهی در مسیر رود موانعی ایجاد گردد و غرقاب هایی شکل 
که قایق ما را به خطر اندازد باید این هنر را داشته  بگیرد 
کرده از قایق  که موقعیت های آرامبخش برای خود ایجاد 
تا زندگی خود را نجات دهیم. اینکه چگونه و  بیرون زده 
بسیار  کنیم  رها  را  قایق  غرقاب  میان  در  شرایطی  چه  با 
گاهی  اهمیت داشته و ضامن آینده و خوشبختی ماست. 
که در عین خوشبینی و آرامش  از افراد خواسته می شود 
بدترین موقعیت احتمالی را نیز در نظر داشته باشند. در 
مسیر زندگی و هنگام نشستن در قایق نیز باید مهارت تن 
به آب زدن و عوض شدن شرایط را نیز داشت. برخی مواقع 
باید از دلبستگی ها دست برداشته و شرایط تازه را با قدرت 
کشید تا اضطراب پایمان را سست نکرده و ما را  در آغوش 
گرداب بال نیندازد. توانایی سازگاری و انطباق پذیری در  به 
که هر روز ساز تازه ای برای خودش  این زمانه ی َآفت زده 
که در سایه ی رها  می زند شاخص اصلی موفقیت است 
داشت.  خواهد  بیشتری  ضریب  وابستگی  عدم  و  بودن 
ناخواسته  که  شرایطی  با  انطباق  و  سریع  اندیشی  چاره 
که زندگی های  گهانی پیش آمده اند باعث می شود  و نا
بسیاری در شرایط سخت دوام آورده و به شکوفایی و بهره 
وری برسند. عالقه و ماندن در یک تعهد قلبی نباید آنقدر 
کرده و به او  که انسان را در غرقاب ها ناتوان  شدید باشد 
ارزشمند  زمانی  تا  حس  یک  ندهد.  ایستادگی  ی  اجازه 

که مایه ی ساختن باشد. است 
کافی نیست  که  در سمت تو چشم هایم 

کافی نیست  که  بر برف، رد پایم 
هرچاه، حکومتی تازه در یوسف 

کافی نیست  که  کنعان شده ای صدایم 
از دام سال ها یارها رفتند 

کافی نیست که  ماندی به هوا، هوایم 

به قلم 
مهناز سعید 

آگهی  مزایده امالک 
اداره کل اموال و امالک بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی استان کرمان و سیستان و بلوچستان در نظر دارد تعدادی از امالک مشروحه  ذیل  را از طریق  مزایده عمومی با  شرایط ویژه)به صورت اقساط بلند مدت و بدون کارمزد(  در استان های کرمان و سیستان و بلوچستان 

واگذار  نماید.  متقاضیان  محترم  می  توانند  از تاریخ 98/5/30 لغایت 98/6/12 همه روزه  حتی ایام تعطیالت از ساعت  30/ 8 لغایت  19 جهت اخذ  اطالعات  وبازدید  از محل  ودریافت  فرم شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات خود به آدرس: 
1- کرمان –بزرگراه امام خمینی ) ره( –بعد از هتل گواشیر – خیابان شهید ورزنده –غربی 1 –مقابل فضای سبز –اداره کل اموال و امالک بنیاد مستضعفان استان کرمان مراجعه و یا با شماره تلفن  32516240-32516705- 33421961 )054( تماس حاصل فرمایند .

2 - زاهدان - خیابان دانشگاه - نبش دانشگاه 57- طبقه فوقانی بانک سینا - دفتر نمایندگی اموال و امالک بنیاد مستضعفان استان سیستان و بلوچستان مراجعه و یا با شماره تلفن های 09156820306 و 3321961 تماس حاصل فرمایند.
1- اخذ پاکتهاي  پیشنهادي  به همراه اصل  چک بانکي در وجه سازمان اموال و امالک بنیاد مستضعفان به شماره شناسه ملی 10100171920به میزان  5 % قیمت  پایه ملک  مورد نظر  طبق  فرم  شرایط  شرکت  در مزایده  همه روزه حتی ایام تعطیل  در ساعت  

تعیین  شده  قابل  انجام است.ضمنا در تاریخ 98/6/13 متقاضیان محترم می توانند پاکتهای پیشنهادی خود را تا ساعت 30 : 9 صبح در محل بازگشایی ، در صندوق پاکات قرار دهند.
  2-باز گشایی پاکتهای پیشنهادی درمحل کرمان–بزرگراه امام خمینی ) ره (–بعد از هتل گواشیر– خیابان شهید ورزنده–غربی1- مقابل فضای سبز –اداره کل اموال و امالک در روز چهارشنبه مورخ 98/6/13 ساعت 30 : 10 صبح طبق برنامه زمانبندی انجام خواهد شد .

3-پیشنهادات  فاقد  سپرده  ویا مخدوش و مبهم  ومشروط   از  درجه اعتبار ساقط ورعایت  مفاد شرایط شرکت  در مزایده  که  از  طریق  دفاتر   فروش  ارائه  میگردد  الزامي میباشد. ضمنا امضاء پشت وروي فرم  تقاضا  ضروري است.
 4- هزینه  محضر  ) حق الثبت  وحق التحریر (  بالمناصفه  به عهده  طرفین  میباشــد .  5- ســازمان در رد یا قبول پیشــنهادات واصله مختار می باشــد . 6- اخذ اطالعات  از دفاتر مزایده وبازدید  از امالک  الزم وضروري  میباشــد. بدیهي  است  در صورت عدم بازدید  واخذ  

اطالعات  الزم  مسئولیتي  متوجه  این  سازمان  نخواهد بود . 7- 1 % رقم  پیشنهادی به عنوان هزینه مزایده از برندگان نقدا دریافت می گردد.  8-شرایط فروش کلیه امالک مندرج در لیست مزایده بصورت جدول زیر خواهد بود.

یادداشت های 

گاه و بی گاه

قلم 
ای  کلمه  خواست  و  گذاشت  کاغذ  بر  نوک  لرز  و  ترس  با 
و  جمله  به  را  کلمه  بتواند  و  کند  پیدا  جرات  شاید  تا  بنویسد 
اولین حرف  نوشتن  به محض  اما  تبدیل کند  به سطر  را  جمله 
سایه شوم آن شی را در کنارش دید. خود را کنار کشید چون 
نمی خواست ذره ای از توانش را هم به راحتی در معرض حمله 
قرار دهد. اندکی گذشت تا سرانجام تصمیم جدی گرفت و با 
عزم جزم، اعتماد به نفس و دید باز نوک بر کاغذ گذاشت و 
کلمه به کلمه نوشت تا به جمله رسید و بعد یک سطر و چند 
سطر نوشت و در ادامه با نتیجه مطلب را به پایان رساند اما روز 
بعد وقتی به سراغ نوشته اش رفت متنی بی سر و ته را دید که 

مورد هجوم پاک کن قرار گرفته بود.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

ردیف

لیست امالک آماده فروش مرحله دوم مزایده سال 98 مربوط به استان کرمان و سیستان و بلوچستان 
بدین وسیله به اطالع می رساند پاسپورت اینجانب 
 oA18801 غنچه غفوری فرزند عبدالطیف به شماره

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی 

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

دوره

مترمربع
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فرهنگ و ادب

سرویس ادبی کرمان امروز

 عشق در ادبیات فارسی، از جنبۀ عشق حقیقی و عشق مجازی در شعر 
شاعران، مورد بررسی قرار می گیرد.

با ذات  و  نهاده شده  انسان  الهی است که در وجود  ای  عشق ودیعه  
و فطرِت وی عجین شده و انسان پیوسته به دنبال معبود و معشوِق 

حقیقی بوده است. مولوی می گوید:
ناف ما بر مهر او ببریده اند / عشق او در جان ما کاریده اند

گفته شده که عشق، راه رسیدِن انسان را برای رسیدن به سعادت و 
کمال میسر می سازد و اساساً خداوند آدمی را خلق کرده تا عاشق باشد 
و تفاوت انسان با فرشته در این است که فرشته از درِک عشق عاجز 
است و عشق، خاِص انسان است و از روز ازل در وجوِد او نهاده شده 

است. به قول حافظ:
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد

عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد
جلوه یی کرد رخت، دید ملک عشق نداشت

عین آتش شد ازین غیرت و بر آدم زد
حسین بن منصور حالج، عارف مشهور پارسی، جان خود را نثار عشق 

الهی می کند و شاعران در اشعاِر خود از او چنین یاد کرده اند:
در مدرسه کس را نرسد دعوی توحید / منزلگه مردان موحد سر دار 

است
گفت آن یار کزو شد سر دار بلند / جرمش این بود که اسرار هویدا 

می کرد حافظ
ریشۀ عشق را از »عشقه« دانسته اند. عشقه نام گیاهی است که در زبان 
فارسی به آن »پیچک« می گویند. این گیاه به دور گیاهان می پیچد و 
آن ها را زرد و خشک می کند. عشق نیز با وجود عاشق چنین می کند.

کلمۀ عشق پیش از اسالم در ادبیات عرب وجود نداشت و پس از اسالم 
وارد ادبیات عرب شده و به تبع آن در ادبیات فارسی راه یافته است. 
ظاهراً نخستین بار شهید بلخی )وفات ۳۲۵ ه.ق( از این واژه در شعر 

استفاده کرده است.
در ادبیات فارسی عشق را می توان از دو جنبه مورد بررسی قرار داد. 

عشق مجازی یا انسانی و عشق الهی یا عرفانی.
در  آغاز  از  است،  هم نوع  به  عشق ورزی  که  انسانی  یا  مجازی  عشق 
پارسی زبان چون  اولین شاعران  آثار  بوده و در  فارسی مطرح  ادبیات 

رودکی، فرخی، و منوچهری وجود دارد.
فرخی عشق را این گونه تعریف می کند:

وای آن کو به دام عشق آویخت
خنک آن کو ز دام عشق رهاست

عشق بر من و رعنا بگشاد
عشق سر تا به سر عذاب و عناست

منوچهری دربارۀ عشق چنین می گوید:
حکیمانه زمانه راست گفتند که جاهل گردد اندر عشق، عاقل!

فخرالدین اسعد گرگانی داستان عاشقانه  ای را در نیمۀ اول قرن پنجم 
به نظم کشیده که داستانی است به جای مانده از دوران اشکانیان، با 

نام »ویس و رامین«:
نبرد عشق را جز عشق دیگر / چرا یاری نگیری زو نکوتر

فردوسی نیز در شاهنامه داستان های معروف عاشقانه یی چون زال و 
رودابه و رستم و تهمینه و بیژن و منیژه را به نظم کشیده است. وی 

در دل داد گی زال به رودابه می گوید:
دل زال یک باره دیوانه گشت / خرد دور شد عشق فرزانه گشت

اوج داستان های عاشقانه را می توان در آثار نظامی چون لیلی و مجنون 
باعث شد  مثنوی  نظامی در سرودن  مهارت  دید.  و شیرین  و خسرو 
شاعران بعدی در تمام دوره های ادبی زبان فارسی از او تقلید کنند. 

نظامی در شیفته گی مجنون به لیلی می گوید:
مجنون چو شنید پند خویشان

از تلخی پند شد پریشان
زد دست و درید پیرهن را

کاین مرده چه می کند کفن را
چون وامق از آرزوی عذرا

گه کوه گرفت و گاه صحرا…
سعدی شاعر نامدار شیراز، یک باب از گلستان و بوستان را به عشق 
اختصاص داده و غزلیات وی نیز سراسر سخن از عشق است. وی عشق 

را الزمۀ انسان بودن می داند:
سعدی همه روزه عشق می باز

تا در دو جهان شوی به یک رنگ
عشق بازی چیست سر در پای جانان باختن

با سر اندر کوی دلبر عشق نتوان باختن
مهم ترین پیام دیوان لسان الغیب حافظ شیرازی، عشق است و بنا به 
گفتۀ آقای خرمشاهی، عشق در غزلیات حافظ بر سه قسم است: الف( 
ادبی اجتماعی؛ ب( انسانی زمینی؛ ج( عرفانی؛ بیت های زیر نمونه یی 

از عشق مجازی است:
اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را / به خال هندویش بخشم 

سمرقند و بخارا را
سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند / همدم گل نمی شود یاد دمن 

نمی کند
عشق مجازی یا عشق به هم نوع، از نظر عرفا وسیله و مقدمه یی است 
را  این که احساسات معنوی  به شرط  به عشق حقیقی،  برای رسیدن 
عرفا  نظر  از  صورت،  این  غیر  در  برسد.  کمال  به  عاشق  و  برانگیزد 

مذموم است.
عشق ز اوصاف خدای بی نیاز / عاشقی بر غیر او باشد مجاز

عشق مجازی در اصل پرتوی از عشق حقیقی و الهی است، زیرا حسن 
و زیبایی یی که در جهان است، جلوه یی از شاهد ازلی ست.

مزیت عمدۀ عشق انسانی و مجازی آن است که موجب تزکیۀ نفس و 
دوری از خودخواهی و منیت در انسان می شود، به طوری که عاشق 
ایثار  و  فداکاری  معشوق،  راه  در  و  می دارد  مقدم  خود  بر  را  دیگری 
می کند. الیب نیتس حکیم آلمانی )۱۷۱۶ـ ۱۶۴۶( در تعریف این نوع 
عشق می گوید: »تمتع بردن از سعادت غیرست و این که انسان سعادت 

دیگر کس را بر سعادت خویش برتر شمرد«.
عشق حقیقی، عشق به ذات خداوند است که خیر و کمال مطلق است.

»او )افالطون( عشق مجازی را باعث خروج جسم از عقیمی و به وجود 
ابقای نوع می داند و عشق حقیقی را نیز سبب خروج  آمدن فرزند و 
روح از عقیمی و رهایی از نازایی دانسته که سبب درک اشراق و زند گی 
جاوید و شناخت جمال حق و نیکی مطلق و حیات روحانی می شود.« 

در تمام مکتب های عرفانی از جمله عرفان اسالمی، عشق اساسی ترین 
عرفان،  و  تصوف  اصطالح  در  و  می شود  محسوب  مسأله  مهم ترین  و 
اساس  و  پایه  محبت  و  شده  نهاده  عشق  بر  هستی  بنیاد  و  اساس 
زنده گی و بقای موجودات عالم را موجب می شود و جنبش و حرکت 
زمین و آسمان و همۀ موجودات، به وجود عشق وابسته است. به قول 

نظامی: گر از عشق آسمان آزاد بودی / کجا هرگز زمین آباد بودی.
ماحصل  است:  نوشته  چنین  مسأله  این  دربارۀ  غنی،  دکتر  "مرحوم 
عقیدۀ عارف در موضوع محبت و عشق این است که عشق غریزۀ الهی 
و الهام آسمانی است که به دور آن، انسان می تواند خود را بشناسد و 

به سرنوشِت خود واقف شود.« 
حافظ چنین گوید:

سخن عشق نه آن است که آید به زبان / ساقیا می ده و کوتاه کن 
این گفت وشنفت

نخستین بار شیخ ابوسعید ابوالخیر، اشعار عاشقانۀ فارسی را آن طور که 
موافق با طبع صوفیه بود، شرح و تفسیر کرد و با تصوف درآمیخت. 
امام محمد غزالی بزرگ ترین امام و فقیه عصر خود بود. وی فتوا داد 
صوفیان پاک نیت می توانند اشعار عاشقانۀ عامیانه را در مراسم سماع 

بخوانند. این امر نیز در وارد کردن شعر عاشقانه در تصوف، موثر بود.
آثار  در  را  با شعر  عرفان  آمیختن  و  عرفانی  نخستین جلوه گاه عشق 
این  دید.  می توان  هجری  ششم  و  پنجم  قرن  بزرگ  شاعر  سنایی 
با نام و عنوان »فی  اثر مشهورش »حدیقه الحقیقه«، فصلی  شاعر در 

ذکرالعشق و فضیله« دارد و می گوید:
دلبر جان ربای عشق آمد

سربر و سرنمای عشق آمد
عشق با سر بریده گوید راز

ز آن که داند که سر بود غماز…
خود  که  ششم  قرن  نامدار  عارف  نیشابوری  عطار  سنایی،  از  پس 
وادی های معرفت را طی کرده در منطق الطیر از هفت وادی نام می برد 

و وادی دوم، وادی عشق است و در بیان آن گوید:
بعد از این وادی عشق آید پدید / غرق آتش شد کسی کانجا رسید

نیست عیشش  آتش  و آن که   / مباد  آتش  به جز  وادی  این  در  کس 
خوش مباد

عاشق آن باشد که چون آتش بود / گرم رو، سوزنده و سرکش بود…
تصور  قابل  عشق  وجود  بدون  را  هستی  رومی،  الدین  جالل  موالنا 
نمی داند. مثنوی موالنا نغمۀ عشق الهی است. وی گویندۀ مثنوی را 

معشوق می داند و می فرماید:
ما چو چنگیم و تو زخمه می زنی / زاری از ما نی تو زاری می کنی

آتش عشق است کاندر نی فتاد / جوشش عشق است کاندر می فتاد
بیشترین بخش غزلیات و دیوان مولوی، ناشی از عشق معنوی و جاذبۀ 
روحانی انسان کامل و محبوب مولوی شمس تبریزی ست، عشقی که 

سبب تحولی عظیم در موالنا شد:
آمد و من  / دولت عشق  بدم خنده شدم  بدم زنده شدم گریه  مرده 

دولت پاینده شدم
دیدۀ سیر است مرا، جان دلیرست مرا / زهرۀ شیرست مرا زهرۀ تابنده 

شدم…
همان طور که پیش از این ذکر شد، عشق ـ خواه حقیقی، خواه مجازی 
ـ سبب تحول اخالق و تزکیۀ نفس می شود و صفایی چون بخشندگی 
و سخاوت و شجاعت و بی اعتنایی به مادیات و دل بستگی های دنیوی و 

پرهیز از خودخواهی و نخوت، در اثر تأثیر عشق است.
موالنا در این باره گفته است:

هر که را جامه ز عشقی چاک شد / او ز حرص و عیب کلی پاک شد
مرحبا ای عشق خوش سودای ما / ای طبیب جمله علت های ما

ای دوای نخوت و ناموس ما / ای تو افالطون و جالینوس ما
جسم خاک از عشق بر افالک شد / کوه در رقص آمد و چاالک شد

اما عشق که در وحلۀ اول آسان می نماید، راهی  ست بی پایان و خطرناک 
که در نهایت موجب هالک عاشق می شود و به قول حافظ:

اال یا ایها الساقی ادر کاساً و ناولها / که عشق آسان نمود اول ولی افتاد 
مشکل ها

/ آن جا جز آن که جان  راهی ست راه عشق که هیچش کناره نیست 
بسپارند چاره نیست
تقابل عقل و عشق:

فقها از به کار بردن عشق دربارۀ خداوند مخالف بوده اند و این موضوعی 
بوده که اختالف نظر و دشمنی میان عارف و فقیه را در پی داشته و 
به معرفت و کمال، الزم  برای رسیدن  از نظر فقیه، عقل و استدالل 
و کافی ست؛ در حالی که عرفا قدرت عشق را برتر از عقل دانسته اند 
و عشق الهی در مبارزه با عقل همواره پیروز بوده است. سعدی گفته 

است:
آن جا که عشق خیمه زند جای عقل نیست

غوغا بود دو پادشه اندر والیتی
وآن گه که عشق دست تطاول دراز کرد

معلوم شد که عقل ندارد کفایتی
عین القضات همدانی در برتری عشق گفته است:

»عاشقان را به ترازوی عقل مسنج که عشق از آن منزه بود که او را به 
ترازوی عقل بر توان ساخت«.

نوشتاری درباب عشـق در ادبیات فارسـی

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 

۵۷۷9۳۴
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سرویس اقتصادی کرمان امروز

نگاه دولت برای حذف چهار صفر از پول ملی این بار به آخرین مرحله خود 
رسیده و در میز بحث و بررسی هیات دولت قرار گرفته است.

 حذف صفر در اقتصاد جهانی سابقه ی طوالنی دارد که شروع آن از کشور 
از جنگ جهانی اول بود؛ کشور هایی مانند هلند و ترکیه تجربه  آلمان پس 
موفقی در این زمینه داشتند، ولی کشور هایی مانند انگوال، جمهوری کنگو، 

نیکاراگوئه، زیمبابوه، برزیل و حتی آلمان را نمی توان موفق دانست.
حذف چهار صفر از پول ملی در ایران سابقه ۲۶ ساله دارد که در سال ۱۳۷۲ 
دربانک مرکزی مطرح شد و در سال ۱۳۸۶ در کمیسیون اقتصادی مجلس 
در دستور بررسی مجدد قرار گرفت؛ سپس کمیسیون مربوط اعالم کرد این 

طرح نیازبه گذر زمان دارد.
اما امسال برای چهارمین بار از طرف ریاست بانک مرکزی موضوعی مطرح 
شده که نظرات زیادی را به خود اختصاص داد. طبق طرح پیشنهادی بانک 
پولی ملی جدید تحت عنوان  به تصویب رسید، واحد  مرکزی که در دولت 
ریال   )۱۰۰۰۰( هزار  ده  معادل  "تومان"  هر  که  می شود  تعریف  "تومان" 
فعلی و یکصد )۱۰۰( "ریال جدید" خواهد بود. اما هدف ازحذف این صفر ها 

چیست؟
از پول ملی کاهش هزینه ها و  به نظر می رسد دالیل ضرورت حذف صفر 
اتالف وقت، تسریع فعالیت های اقتصادی و ایجاد تناسب بین قدرت خرید پول 
ملی و حجم پول در گردش است که در صورت اجرای صحیح این طرح مانع 
ایجاد تورم و یا حتی کاهش آن می شود، ولی مسئله این است حذف صفر از 

پول ملی هم اکنون کار درستی است؟
به عقیده بیشتر اقتصاددانان کشور، حذف ۴ صفر از پول ملی صرفا جنبه 
دارند  اعتقاد  هم  برخی  ندارد،  نفعی  هیچ  کشور  اقتصاد  برای  و  دارد  روانی 
حذف صفر از واحد پول ملی در صورتی که به درستی اجرا شود و پس از ان 
با سیاست های درست اقتصادی حمایت گردد، می تواند باعث نجات کشور از 
تورم شود، اما عده ای از ان ها هم بر این باورند که در شرایط فعلی نامناسب 
کشور نوعی سرگرمی برای فعاالن اقتصادی فراهم شده تا مسئوالن اقتصادی 
اما حذف ۴  باشند.  امان  انتقادات در  از موضوعات اصلی و  و سیاسی کشور 
صفر از پول ملی فواید و مضراتی هم دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

در  خود  موافقت  اعالم  با  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  نایب  موسوی  فرید 
خصوص حذف ۴ صفر از پول ملی اظهار کرد: حذف ۴ صفر از پول ملی کار 
درستی است، اما در حال حاضر شرایط برای حذف صفر از پول ملی مساعد 
نیست؛ جنگ اقتصادی با بیگانگان از مطرح ترین مسائل در جامعه ماست که 
متاسفانه اداره ها، وزارت خانه ها و سازمان ها آرایش جنگی به خود نگرفته اند.
او ادامه داد: علی رغم توصیه ها و تذکرات جدی مقام معظم رهبری در بحث 
واردات بی رویه بازهم شاهد این تخلفات هستیم که نشان میدهد هنوز متوجه 

خطر جنگ نظامی نشده ایم و احساس مسئولیت نداریم.
موسوی ادامه داد:دشمن اتاق جنگ را تشکیل داده است و باهماهنگ کردن 
ژنرال های خود به دنبال ایجاد مشکل برای کشور ماست که مجلس و دولت 
هم ارایش جنگی به خود نگرفته اند؛ تورم و رکود سنگین در کشور مردم را 
از نظر معشیتی با مشکل روبه رو کرده است و در حال حاضر حذف ۴ صفر از 

پول ملی تورم را بیشتر می کند.
چه  اگر  کرد:  بیان  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو  این 

حذف صفر از پول ملی برای کشور مفید خواهد بود، ولی در حال حاضر بهتر 
است این امر به زمان دیگری ارجاع داده شود و تا زمانی شاهد کاهش تورم و 
رسیدن به وضعیت مطلوب اکثریت افراد جامعه نبودیم، دولت دست نگه دارد.

و ۲۰۰  میلیون   ۱ ماهیانه حدود  فردی  اگر  اگر  مثال  داد:به طور  ادامه  او 
تومان  به ۱۲۰۰  رقم  این  با حذف ۴ صفر  تومان حقوق دریافت کند،  هزار 
می رسد، که این عدد برای مردم تفاوتی ندارد؛ درامد و هزینه های افراد باید 

باهم مطابقت داشته باشد.
موسوی با اشاره به اینکه حذف ۴ صفر زمانی می تواند روی معشیت افراد 
تاثیر بگذارد که درامدشان باال باشد گفت: حذف ۴ صفر عالوه بر ایجاد تورم 
روی معشیت افراد هم تاثیر بسزایی ندارد، هم چنین هزینه سنگینی از جمله 
ضرب سکه و چاپ اسکناس جدید همراه دارد که در حال حاضر بهتر است 

این درامد ها صرف کمک به معیشت مردم شود.
هم چنین صادق مردانی کارشناس اقتصادی  در خصوص حذف ۴ صفر از 
پول ملی، اظهار کرد: حذف ۴ صفر از واحد پولی کشور، به قصد افزایش ارزش 

پول ملی است که این عمل در کشور هایی مانند ترکیه و آلمان و برزیل نتایج 
مثبتی داشت؛ در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم کمبود کاال و وجود پول زیاد 
باعث ایجاد تورم شد و با حذف ۴ صفر ارزش پول این کشور افزایش پیدا کرد 

و بازار های پولی و کاالیی توانستند به تعادل نسبی برسند.
او ابراز کرد: برداشتن ۴ صفر از پول ایران تاثیری بر تولید و بخش حقیقی 
اقتصاد ندارد و این امر به خانواده هایی که از دهک های پایین جامعه هستند 

فشار ایجاد می کند.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به ضرورت نداشتن تغییر واحد پول 
کشور از لحاظ اقتصادی و سیاسی افزود: تغییر واحد پول یک کشور معموال 
زمانی توصیه می شود که نرخ تورم ۱۰۰۰ یا ۱۵۰۰ درصد باشد و ارزش پول 
کشور طوری باشد که مردم حجم زیادی از اسکناس را بخواهند جابجا کنند 
با رقم  از ارزش چاپ شده روی اسکناس های  و هزینه چاپ اسکناس شاید 
کم بیشتر شود و در ایران که تورم در بیشترین حالت حدود ۵۰ درصد است. 
واگر االن هزینه تولید برخی سکه ها از ارزش روی آن بیشتر است، این پول ها 

تولید نشوند.
مردانی ادامه داد: تغییر واحد پول عالوه بر افزایش هزینه چاپ پول موجب 
اختالفات واشتباهات بین مردم می شود؛ مثال اگر فردی ۱۰۰ میلیون تومان از 
کسی طلبکار باشد با تغییر واحد پول ۱۰۰ هزارتومان بدهکار می شود وممکن 

است طلبکار درک صحیح پیدا نکند و موجب درگیری بین طرفین شود.
یا بصورت  اقتصادی  اینکه عمده پرداخت های مردم وفعالین  به  با اشاره  او 
اینترنتی یا پرداخت با موبایل یا با دستگاه کارت خوان است گفت: طراحی نرم 
افزار های موجود به ریال است وبا تغییر واحد پول باید کل نرم افزار ها اصالح 
شود وهزینه غیر ضروری برای دارندگان نرم افزار ها ودرآمد برای شرکت های 
تولید کننده نرم افزار است؛ هم چنین کاال های با قیمت پایین به سمت باال 
تومان می شود که  به ۲/۷  تبدیل  مثال کاالی ۲۷۰۰  به طور  گرد می شوند 

به طور معمول به ۳ تومان جدید گرد شده وگرانی به همراه خواهد داشت.
این کارشناس حوزه اقتصادی در پایان گفت: دولت باید تکلیف خودش را 
با فضای تولید روشن کند و اولویت های خودش را پیدا کرده؛ و بتواند به این 

سوال پاسخ دهد که حذف ۴ صفر در حال حاضرضروریت دارد یا نه؟
نتیجه ی سیاست حذف ۴ صفر از پول ملی حفظ ارزش پول ملی است، ولی 
در باطن هزینه های گزاف در چاپ اسکناس های جدید و تورم است؛ اما به 
نظر می رسد حذف ۴ صفر در حال حاضر نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه 

باعث بروز مشکالتی هم می شود. 

فواید و معایب حذف ۴ صفر از پول ملی 

چندی پیش سایت »خبرآنالین« با سید حسین مرعشی که یکی از مهم 
ترین شخصیت های اصالح طلبان و شاید بتوان گفت از مهم ترین شخصیت 
های انقالبی کشوراست، گفتگویی داشت که بیشتر درباره انتخابات پیش رو 

بود. بخشی از این گفتگو را در ادامه خواهید خواند.
میان  روزها  این  که  اختالفاتی  درباره  می خواستم  مرعشی!  آقای 

اصالح طلبان وجود دارد بپرسم...
اصالح طلبان هیچ اختالفی باهم ندارند.

یعنی  زنند  و آملی الریجانی علیه هم حرف می  آقای یزدی  اینکه 
اختالف؟

خب االن حرف های مختلفی از جانب چهره های اصالح طلب مطرح می شود 
که...

علیه  آملی الریجانی  آقای  و  یزدی  آقای  االن  ندارد.  به عمل  ربطی  حرف 
همدیگر حرف زدند، یعنی باهم اختالف دارند؟

هیچ کسی نمی تواند جبهه اصالحات را از هم بپاشد اال خدا
ماموریت  اصالحات  جبهه  در  بعضی ها  می گوید  عارف  آقای  اینکه 
دارند که این جریان را از درون بپاشند یا اینکه آقای خرازی درباره 
اختالف  نشان  دهنده  می زنند،  حرف  جریان  این  در  پدرخوانده ها 

نیست؟
جبهه اصالحات آنقدر منسجم هست که هیچ کس نمی تواند این جبهه را از 
درون بپاشد، اال خداوند متعال؛ اگر خدا اراده کند مساله فرق دارد. در جبهه 
آن  در  هم  طلبگی  اختالف نظرهای  و  است  مشخص  ارکان  همه  اصالحات 
وجود دارد. همان طور که بین آقای یزدی و آقای آملی الریجانی بحث طلبگی 
انشااهلل  است.  طلبگی  بحث  هم  کرباسچی  آقای  و  عارف  آقای  بین  هست، 

انتخابات را خواهیم بُرد.
یعنی در مورد آقای عارف و عملکردشان هم اختالفی وجود ندارد؟ 

انتقادهای زیادی به آقای عارف وارد می شود که...
به صورت  و  اصالح طلبان هستند  رئیس شورای سیاستگذاری  عارف  آقای 
کامال دموکراتیک انتخاب شده اند. همه اعضا به ایشان رای داده اند و به ایشان 
احترام می گذارند. در شورای عالی سیاستگذاری همه هماهنگی های انتخاباتی 
انجام می شود و ان شاءاهلل شخصیت های تراز اول را با رعایت خطوط قرمز نظام 

و رهبری معرفی خواهیم کرد و انتخابات را هم خواهیم برد.
عارف با رعایت مصالح کلی نظام حرف می زند

اما بعضی افراد نسبت به مدیریت آقای عارف انتقاد دارند...
آقای عارف در دو دوره شورای عالی سیاستگذاری هیچ موضوعی را به اعضا 
تحمیل نمی کردند و تصمیم جمعی بوده است. آقای عارف یک رای داشته  و 

همیشه به نظر جمع احترام می گذاشتند.
یعنی شما انتقادهایی که به آقای عارف می شود را وارد نمی دانید؟

بعضی ها انتظار دارند که آقای عارف مصاحبه های تند و تیز بکند، آقای عارف 
شخصیتی است که با رعایت مصالح کلی نظام مصاحبه می کند.

عملکرد آقای عارف را قابل دفاع می دانید؟
در شورای عالی سیاستگذاری کار جمعی است و آقای عارف چیزی را به 

جمع تحمیل نکرده است. مشکلی در جبهه اصالحات وجود ندارد.
آستانه  در  اصالح طلبان  بین  که  طلبگی  بحث های  و  اختالف نظرها  این 

انتخابات وجود دارد
ما مشکلی در جبهه اصالحات نداریم.
همین بحث های طلبگی را می گویم.

گاهی بحث هایی به وجود می آید، باالخره طلبه ها با هم بحث می کنند.
اصالح طلبان نمی توانند به شورای نگهبان انتقاد کنند، از خودشان انتقاد 

می کنند
سازوکارهای  به  بیشتر  باید  انتخابات  آستانه  در  نمی کنید  فکر 

انتخاباتی پرداخته بشود تا بحث های طلبگی؟
نه، االن کار در شورای عالی سیاستگذاری جریان دارد و خیلی جدی است. 

آقای عارف، آقای موسوی الری، آقای علی سیاسی نماینده حزب ما، خانم 
ترکان و بقیه احزاب به طور جدی در حال کار هستند. حاال گاهی هم برای 
اینکه فضا خیلی آرام نباشد - ما که نمی توانیم به شورای نگهبان انتقاد کنیم- 

برای همین به خودمان انتقاد می کنیم.
است  جریان  در  سیاستگذاری  عالی  شورای  در  که  بحث هایی  در 
مشخص شده است که مکانیزم حضور اصالح طلبان در انتخابات چه 

طور باشد؟
برنامه ها  انتخاباتی و در حال تدوین  شورای عالی در آستانه تشکیل ستاد 

است.
منظورم این است که درباره اینکه لیست  ائتالفی باشد یا نه تصمیم 

گرفته شده است؟
شورای عالی سیاستگذاری اصال برای ائتالف تشکیل شده است، شورای عالی 

که حزب نیست.
نه اصولگرایان ما را برای ائتالف قابل می دانند نه ما آنها را

منظورم ائتالف با اصولگرایان است.
قرار نیست با اصولگرایان ائتالف کنیم. اصولگرایان خیلی ما را قابل نمی دانند 

و ما هم آنان را قابل نمی دانیم.
حیات و ممات ما دست شورای نگهبان است

شما به شورای نگهبان هم اشاره کردید...
االن تمام حیات و ممات ما دست شورای نگهبان است، برای همین ما به 

شورای نگهبان انتقاد نمی کنیم.
ما از شورای نگهبان باج نمی خواهیم، حق مان را می خواهیم

اما سخنگوی شورای نگهبان گفته است که درهای شورا به روی اصالح طلبان 
باز است، اما نه برای باج دادن...

را  حق مان  اینکه  و  می خواهیم  را  قانون  اجرای  ما  نمی خواهیم.  باج  ما 
می خواهیم.

را  حق تان  و  کنید  مذاکره  نگهبان  شورای  با  که  دارید  برنامه ای 
بگیرید؟

ما از شورای نگهبان فقط می خواهیم که قانون را رعایت کند.

سید حسین مرعشی:
هیچ کس نمی تواند اصالحات را نابود کند
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مهمانی پلید مبینا 
و خواهر 19 ساله اش 

برای ۵ مرد ثروتمند تهرانی 
 

اعضای یک باند خانوادگی با ترفندی خاص مردان پولدار را به خانه شان 
می کشاندند و با فیلم های سیاه از آن ها اخاذی می کردند.، در این 
پرونده اعظم ۵۰ ساله متهم است با همدستی دو دختر ۲۷ و ۱۹ ساله 
اش به نام های مبینا و ماهرو و پسر ۲۹ ساله اش میثم از اوایل سال 
از آن ها  تا  اند  انداخته  به دام  را  پولدار  با ترفندی خاص پنج مرد   ۹۵

باجگیری کنند.
 اعضای این باند خانوادگی در شعبه ۷ دادگاه کیفری یک استان تهران 
محاکمه شدند. در پی محاکمه اعضای این باند یکی از مردان فریب 
خورده در جایگاه ایستاد و گفت: من سوار خودروی شاسی بلند از اتوبان 
ستاری عبور می کردم که زنی به همراه دو دخترش را در حاشیه اتوبان 
سوار خودرو کردم. مبینا به من گفت وضعیت مالی خوبی ندارند . آن 
ها مرا به خانه شان دعوت کردند تا وضعیت مالی شان را به من نشان 
دهند اما به محض این که به خانه رفتیم پسری جوان در حالی که چاقو 
در دست داشت از اتاق بیرون آمد و به سمت من حمله کرد. او با چاقو 
مرا زد و با تهدید از من خواست تا لباس هایم را در بیاورم. ماهرو نیز که 
آن موقع دختری نوجوان بود از من فیلم برداری کرد . آن ها می گفتند 
فیلم را پخش می کنند و آبروی مرا می برند . از من پول خواستند و 
من کارت عابر بانکم را به آن ها دادم. آن ها یک و نیم میلیون تومان 
پول نقدی را که همراه داشتم و چهار میلیونی را که در کارت عابر بانکم 

بود به زور از من گرفتند و مرا رها کردند .
به  قبل  سال  چند   : گفت  خود  از  دفاع  در  خانواده  مادر  اعظم  سپس 
خاطر اعتیاد از همسرم جدا شدم .در یک آرایشگاه کار می کردم تا این 
که مبینا ازدواج کرد و صاحب یک فرزند شد اما از همسرش جدا شد .او 
مدتی بود صیغه مردی شده بود اما شوهر صیغه ای او به زندان افتاد 
و برای آزادی اش نیاز به وثیقه ۳۰ میلیون تومانی داشت. دخترم برای 
مردان  از  اخاذی  پیشنهاد  دلیل  به همین  تابی می کرد  بی  شوهرش 

پولدار را مطرح کرد.
وی در حالی که سرش را پایین انداخته بود ابراز پشیمانی کرد و گفت: 
باور کنید من به خاطر دخترم ناچار شدم با او در این مسیر همراه شوم. 

می دانم اشتباه کرده ام.
پسرم مردان پولدار را کتک می زد و مبینا از آن ها اخاذی می کرد اما 
حاال حاضرم جرم دختر و پسرم را گردن بگیرم تا آن ها آزاد شوند و از 

زندان بیرون بروند و من تا ابد در زندان بمانم.
سپس مبینا گفت: شوهر صیغه ای ام مدام از زندان تماس می گرفت 
و از من می خواست تا وثیقه ۳۰ میلیونی را جور کنم تا او آزاد شود.

من شرایط روحی بدی داشتم تا این که یک روز که به سوالریوم رفته 
و آرایش غلیظی کرده بودم از آرایشگاه خارج شدم و یک خودرو جلوی 
در  و  کرد  مطرح  را  رابطه  برقراری  پیشنهاد  پولدار  .راننده  ایستاد  پایم 
عوض یک چک ۱۰ میلیون تومانی به من داد . آن جا بود که به ذهنم 
رسید می توانم به همین راحتی ۳۰ میلیون تومان را برای آزادی شوهرم 
جور کنم . من دقیقا همان روزی که مبلغ وثیقه را برای آزادی شوهرم 

جور کردم به دام پلیس افتادم.
سپس ماهرو که هنگام بازداشت نوجوان بود، گفت : من بعد از دستگیری 
از سوی دادگاه انقالب به اتهام فیلم برداری و فساد به پنج سال حبس 
محکوم شدم که تسلیم به رای شدم و حاال دوسال از محکومیت ام را 
هم گذرانده ام. باور کنید من هیچ فیلمی از مردان غریبه نمی گرفتم 
فقط گوشی تلفن همراهم را به سمت آن ها می گرفتم تا فکر کنند در 
حال فیلم برداری هستم. االن چند روز است که فهمیده ام شاکی ها 
حاضر به گذشت نیستند به همین دلیل در زندان اعتصاب غذا کرده ام 

و تا وقتی هم که آن ها رضایت ندهند اعتصابم را نمی شکنم.
میثم نیز گفت : قبول دارم وقتی خواهرم مردان غریبه را به خانه می آورد 

عصبانی می شدم و آن ها را کتک می زدم. می دانم اشتباه کرده ام .
بنابر این گزارش، در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا رای صادر 

کنند.

وزیر صنعت: 
نگفتم تخمه خوردن عامل

 تصادف است
این  از  پیش  که شما  به سؤالی  پاسخ  در  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت، 
علت تصادف با پراید را خوردن تخمه عنوان کرده بودید گفت: چنین 
و  بیست  افتتاحیه  مراسم  در  امروز  رحمانی  رضا  نگفته ام.  چیزی 
هشتمین نمایشگاه بین المللی فرش دستباف درباره بازداشت شدگان 
حوزه خودرو گفت: این مورد را از قوه قضاییه بپرسید. وزیر صنعت، 
معدن و تجارت همچنین در پاسخ به سؤالی که شما پیش از این 
علت تصادف با پراید را خوردن تخمه عنوان کرده بودید گفت: چنین 

چیزی نگفته ام.

حبس ۳ تا 1۰ سال »نجفی«
 در انتظار رأی دیوان عالی

به  به حکم قصاص  نجفی  اعتراض وکالی محمد علی  روزه  مهلت ۲۰ 
اتمام رسیده، اما هنوز دیوان عالی کشور رأی نهایی خود را از نظر جنبه 
عمومی قتل صادر نکرده است. در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسالمی مقرر 
شاکی  یا  باشد،  نداشته  شاکی  و  شود  عمد  قتل  مرتکب  کس  هر  شده 
داشته، ولی از قصاص، گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود، 
در صورتی که اقدام وی موجب اخالل در نظم، صیانت و امنیت جامعه 
یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، دادگاه مرتکب را به حبس از ۳ تا 
۱۰ سال محکوم می کند؛ بنابراین، حاال باید منتظر رأی دیوان عالی کشور 
در مورد جنبه عمومی پرونده قتل بود، چراکه وکالی محمدعلی نجفی 
نسبت به صدور حکم قصاص، اعتراض کرده و این پرونده برای رسیدگی 

به دیوانعالی کشور ارجاع شده است.

لوازم التحریر 60 تا 90 درصد گران شده است
 رئیس اتحادیه لوازم التحریر و فروشندگان کتاب ارومیه 
گفت: قیمت لوازم التحریر 60 الی 90درصد افزایش یافته 

است.
اشاره  با  ایسنا   خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  سلیمی   حسن 
واسطه  توسط  بازار  در  موجود  التحریر  لوازم  اینکه  به 
ها  قیمت  افزایش  و  شود  می  خریداری  تهران  از  و  ها 
با  کرد:  تصریح  نیست،  فروشندگان شهرستان  در دست 
گونه کمبودی  التحریر، هیچ  لوازم  قیمت  افزایش  وجود 

در عرضه  محصوالت در بازار نداریم .
رئیس اتحادیه لوازم التحریر و فروشندگان کتاب ارومیه 
خاطر نشان کرد: با توجه به افزایش قیمت کاغذ به دلیل 
بین  در  را  قیمت  افزایش  بیشترین  دالر  قیمت  افزایش 
لوازم التحریر در محصوالت کاغذی از جمله دفترچه ها 
افزایش قیمت نسبت به مدت مشابه سال  با 80 درصد 

گذشته شاهدیم.
وی با اشاره به اینکه نزدیک به 100درصد لوازم التحریر 
موجود در بازار ایرانی هستند اظهار کرد: خوشبختانه با 
بهتر شدن کیفیت لوازم التحریر ایرانی نسبت به جنس 

خارجی رغبت مردم به استفاده از این محصوالت افزایش 
یافته  و جنس ایرانی قابلیت رقابت با جنس خارجی را 

در این عرصه دارد.
200واحد  به  نزدیک  حاضر  حال  در  یادآورشد:  سلیمی 

عرضه نوشت افزار در سطح ارومیه فعال هستند.
رئیس اتحادیه لوازم التحریر و فروشندگان کتاب ارومیه با 
اشاره به اینکه سال گذشته دست فروشان خیابان عطایی 
با  کردند  می  عرضه  تقلبی  و  کیفیت  بی  محصوالت  که 
مشارکت شهرداری جمع آوری شدند، ادامه داد: در سال 
و  فرمانداری  با  شده  انجام  های  هماهنگی  با  نیز  جاری 
شهرداری در تالش هستیم از فعالیت این افراد جلوگیری 

کنیم.
از واحد های  بازرسی  وی در خصوص تعداد اکیپ های 
اکیپ های  و  بازرس ها  افزود:  نیز  التحریر   لوازم  عرضه 
صورت  به  شهرستان  اصناف  و  اتحادیه  سوی  از  نظارتی 
روزانه از واحدهای عرضه لوازم التحریر بازرسی می کنند 
با  تخلف  هرگونه  مشاهده  صورت  در  میتوانند  مردم  و 

شماره 32364446 تماس بگیرند.

کید  تا با  خانگی  لوازم  فروشندگان  اتحادیه  رییس 
را  جهیزیه  تهیه  هزینه  سقف  و  کف  که  نکته  این  بر 
برابری   ۱۳ فاصله  از  کرد،  محاسبه  دقیقا  نمی توان 
کثر هزینه ها برای خرید جهیزیه خبر داد. حداقل و حدا

و  »ازدواج  نوشت:  خبرآنالین  ایسنا،  گزارش  به 
که به موازات  هزینه های آن همواره از بحث هایی بودند 
اقتصادی  شرایط  که  حاال  و  می شدند  ح  مطر یکدیگر 
ولو  ازدواج  مراسم  یک  برگزاری  شده،  سخت تر  کشور 

گذشته شده است. ساده نیز مشکل تر از 
فرزندان  تعداد  کاهش  تاثیر  تحت  زندگی  سبک  تغییر 
کثری  تامین حدا برای  و تالش والدین طبقه متوسط 
مفهوم  است  شده  سبب  فرزندان  زندگی  ملزومات 
به  نسبت  را  فراوانی  تغییراتی  سال ها  این  در  جهیزیه 
کند. مروری بر اسناد و مکتوبات به جا  گذشته تجربه 
مانده نشان می دهد چند دهه قبل جهیزیه، ملزومات 
و  فرش  رختخواب،  پخت وپز،  لوازم  نظیر  زندگی  اولیه 
... را دربرمی گرفت اما امروزه یخچال و فریزر و ماشین 
و  فرش  و  خواب  سرویس  و  ظرفشویی  و  لباسشویی 
مانند  پخت وپز  در  نوظهور  وسایل  انواع  و  مبلمان 
گاز و ... یک  کنار اجاق  گوشت و ... در  خ  مایکروفر، چر

جهیزیه حداقلی را تشکیل می دهد.
افزایش۵/۲برابریقیمتها

لوازم  اتحادیه فروشندگان  سید مرتضی میری، رییس 
که از فعالن قدیم این صنف است، در رابطه با  خانگی 
خبرآنالین  به  ازدواج  کثری  حدا و  حداقلی  هزینه های 
باید اشاره  از ورود به موضوع میزان هزینه  گفت: قبل 
گذشته  به  نسبت  اندکی  خرید  در  مردم  رفتار  که  کنم 
اقسام  و  انواع  قبل  سال  یک  تا  است.  کرده  تغییر 

و  پز  غ  و تخم مر اسفنددودکن  مانند  نوظهور  کاالهای 
جهیزیه  برای  خانواده ها  توسط   ... و  بخارپز  و  همزن 
خریداری می شد اما با رشد شدید قیمت ها تعداد اقالم 

کم و هزینه ها افزایش یافته است.
حوزه  این  در  مردم  عمومی  رفتار  چند  هر  گفت:  وی 
مورد  در  چه  و  کثر  حدا مورد  در  چه  اما  کرده  تغییر 
حداقل بحث ها فراوان است و من فکر نمی کنم بشود 
کرد. مثال طبقه ای هستند  تعیین  کف  و  خیلی سقف 
برای خرید جهیزیه به دوبی می روند و یخچالی به  که 
طریق  از  هم  بعد  می خرند.  تومان  میلیون   ۱۰۰ قیمت 
قاچاقچی آن را به تهران می آورند. پس به نوعی سقف 

کنیم. مطلق را نمی توانیم تعیین 
حداقلهزینهجهیزیه۴۰میلیونتومان

جهیزیه  مردم  از  زیادی  بخش  برای  کرد:  کید  تا میری 
کاهش  آبرومند از نان شب هم واجب تر است و با وجود 
شدید خرید و فروش لوازم خانگی از سوی مردم عادی، 

مردم همچنان برای خرید جهیزیه مراجعه می کنند.
گفت: بررسی ها نشان می دهد حداقل هزینه های  وی 
تامین یک جهیزیه متعارف با اقالم ایرانی و در دسترس 
گذشته  ماه های  در  البته  است.  تومان  میلیون   ۴۰
جهیزیه  برای  نیز  تمیز  دوم  دست  خانگی  لوازم  برخی 
محدوده  در  که  ترتیب  این  به  کرده اند.  پیدا  خواهان 
کبند،  خیابان مازندران، برخی مغازه ها به جای اقالم آ
کاالهای دست دوم تمیز را برای جهیزیه عرضه می کنند 
کاالها خریداران فراوانی  و به دلیل قیمت پایین تر این 

دارند.
میلیون  بیست  حدود  با  صورت  این  در  وی  گفته  به 
کاالها  کرد و البته نوع  تومان نیز می توان جهیزیه تهیه 

به عنوان مثال برخی  این قیمت دخیل است.  نیز در 
به جای ماشین لباسشویی اتوماتیک، ماشین سطلی 

کاهش دهند. خریداری می کنند تا هزینه ها را 
کرد:  تصریح  خانگی  لوازم  فروشندگان  اتحادیه  رییس 
نوی  لباسشویی  یک  برای  قیمت  حداقل  کنون  ا
ولی  است  تومان  میلیون  نیم  و  دو  حدودا  اتوماتیک 
از  می رسد.  تومان  میلیون   ۱۸ به  آن  گران  انواع  خ  نر
تا  چهار  حداقل  خوب  فریز  و  یخچال  یک  دیگر  سوی 
تومان است ولی مدل های بسیار  نیم میلیون  و  چهار 
بازار وجود دارد. در نتیجه قیمت  نیز در  این  از  گران تر 
کثری آن با لوازم خوب و نه لوکس به ۵۰۰ میلیون  حدا

تومان می رسد.
رکودشدیددربازارلوازمخانگی

گزارش های میدانی نشان می دهد خرید و فروش لوازم 
روبه روست.  توجه  قابل  و  شدید  رکودی  با  خانگی 
فعاالن بازار می گویند مدت هاست با مشتری معمولی 
کاالهای مصرفی آشپزخانه  که درصدد تبدیل به احسن 

است، روبه رو نیستند.
کاال  که خرید  یکی از فعاالن بازار در پاسخ به این سوال 
این  گفت:  می خورد،  آب  چقدر  کامل  جهیزیه  برای 
جنس  شدن  جور  برای  نیست.  جور  ما  جنس  روزها 
بار  و  کار  البته  کنید.  مراجعه  مغازه  چندین  به  باید 
و  پررونق است  بسیار  کاال می آورند،  بانه  از  که  کسانی 
این  با  می دهند  ترجیح  ما  از  خرید  جای  به  خیلی ها 

افراد طرف شوند؛ با قاچاقچیان.
کاالهای وارداتی از  که ارزان تر بودن  کید بر این  وی با تا
بانه انگیزه ها را باال برده است، ادامه داد: طبیعی است 
که فروشندگان لوازم خانگی به دلیل قانونی بودن شکل 

از  ناشی  هزینه های  و  گارانتی  و  خارجی  اقالم  واردات 
را  کاال  باالتری  قیمت  به  مجبورند   ... و  مغازه  اجاره 
وضعیت  روزها  این  بانه  کاسب های  اما  کنند  عرضه 

کرده اند. خوبی پیدا 
و  خرید  کاهش  مورد  در  خانگی  لوازم  بازار  فعال  این 
میان  در  نارضایتی  به واقع  گفت:  خانگی  لوازم  فروش 
که در اتحادیه اغلب  فعاالن بسیار زیاد شده؛ به گونه ای 
البته  هستند.  نگران  موجود  وضعیت  از  فروشندگان 
هنوز آمار دقیقی از خرید و فروش نداریم ولی خود من 
کاهش شدید مشتری مواجه شدم. من به همراه  هم با 
گاهی از مجموعه  دو پسرم سه مغازه داریم اما شب ها 
کاهش  این فروشگاه ها نهایتا دو قلم جنس فروختیم. 
این در حالی است  و  قدرت خرید مردم مشهود است 
که مغازه خود من در محله نسبتا مرفه شهر در خیابان 

شریعتی حوالی میرداماد است.
کاالهایایرانیدربازار وضعیت

کاالهای ایرانی مشتریان تضمین  فعاالن بازار می گویند 
کمتر بودن  شده خود را دارند اما اقالم قاچاق به دلیل 
ترجیح  بسیاری  و  می ربایند  را  سبقت  گوی  قیمت، 
فعاالن  از  یکی  کنند.  خریداری  را  اقالم  این  می دهند 
خیلی  موضوع  گفت:  امین حضور  منطقه  در  بازار  این 
کاالهای ایرانی پیش فروش شد، به  ساده است. وقتی 
کردند. همین حاال هم اعطای  از آن استقبال  سرعت 
کاالی ایرانی را در سبد خرید  تسهیالت خرید می تواند 
که جهیزیه  جای دهد؛ خصوصا برای مشتریان خاصی 
تقویت  برای  کنونی  فرصت  می رسد  نظر  به  می خرند. 
از  را  آن  نباید  که  است  مناسب  فرصتی  ایرانی  تولید 

دست داد.

خبر  خود  الخروجی  ممنوع  از  آهنگرانی  پگاه 
که به عنوان داور  داد. این بازیگر سینما و تئاتر 
گرجستان،  "باتومی"  جشنواره ی  دعوت  به 

کند،  رویداد سینمایی شرکت  این  بود در  قرار 
که ممنوع الخروج شده است. این  متوجه شد 
ایسنا  خبرنگار  به  موضوع  این  تأیید  با  بازیگر 

که  که این اتفاق به دلیل پرونده ای است  گفت 
که  داشته  قضاییه  قوه  در   ۸۸ حوادث  از  بعد 
به موجب آن به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم 

شده بود و به نظر می رسد با تغییرات اخیر در 
قرار  اجرا  پروسه  در  حکم  کنون  ا قضاییه  قوه 

گرفته است.

حداقل هزینه خرید یک جهیزیه ایرانی چقدر است؟

پگاه آهنگرانی ممنوع الخروج شد

خبر

هر ایرانی حداقل چند کارت بانکی دارد؟
پرداخت  نظام های  اداره  آماری  گزارش های  تازه ترین 
بانک مرکزی از تعداد کل کارت های صادر شده توسط 
شبکه بانکی کشور تا پایان خرداد ماه 98 نشان می دهد 

اعتباری 342 میلیون و  بانک ها و مؤسسات مالی و  که 
982 هزار کارت بانکی در قالب کارت برداشت، اعتباری، 
هدیه و کارت پول الکترونیک تا پایان خرداد ماه صادر 

مؤسسات  و  بانک ها  مرکزی،  بانک  آمار  طبق  کرده اند. 
بانکی  اعتباری 342 میلیون و 982 هزار کارت  مالی و 
پول  کارت  و  هدیه  اعتباری،  برداشت،  کارت  قالب  در 

این  با  کرده اند.  صادر  ماه  خرداد  پایان  تا  الکترونیک 
می توان  ایران  میلیونی  به جمعیت 80  توجه  و  حساب 
گفت که هر ایرانی حداقل 4 کارت بانکی در جیب دارد.
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آتش به جان

 نخلستان های فهرج افتاد

دو  گفت  فهرج  فرمانداری  ریزی  برنامه  و  عمرانی  معاون 
فهرج  کویر  نگین  بخش  دهگاوی  آباد  حسن  در  نخلستان 

طعمه حریق شد
به گزارش خبرنگارگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  
محمود کدوری معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری فهرج 
۳۳بوته  و  خرما  درخت  ۴۲اصل  سوزی  آتش  این  گفت:در 

مرکبات در اثر آتش سوزی از بین رفتند.
او اظهارکرد: علت این حادثه در دست بررسی است.

کدوری تصریح کرد:در مهار آتش سوزی اکیپ هایی از آتش 
نشانی بخش مرکزی فهرج ,گنبکی ریگان و بخش نگین کویر 

حضور داشتند.
مرکز  کیلومتری   ۵۰ در  دهگاوی  آبادی  حسن  روستای 

شهرستان فهرج واقع شده است.

کشف ۱۷۰ دستگاه وسیله نقلیه 

مسروقه در کرمان

دستگاه   ۱۷۰ ازکشف  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
امنیت  ارتقاء  طرح های  اجرای  در  مسروقه  نقلیه  وسیله 

اجتماعی خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، 
انتظامی شهرستان کرمان  سرهنگ محمدرضا فداء، فرمانده 
گفت: در اجرای ۱۶ طرح ارتقاء امنیت اجتماعی طی مرداد ماه 
انتظامی این فرماندهی  در سطح شهرستان کرمان، مأموران 
موفق شدند با استعالم از پارکینگ ها و خودرو های سطح شهر 
 ۳۷ و  موتوسیکلت  دستگاه   ۴۵ خودرو،  دستگاه   ۸۸ کرمان 

دستگاه دوچرخه مسروقه را کشف کنند.
او افزود: ماموران انتظامی در ماه گذشته و در اجرای طرح های 
انتظامی ۱۱سارق خودرو ۱۷ سارق موتوسیکلت و ۱۲ سارق 
معرفی  قضایی  مرجع  به  را  آن ها  و  نیز دستگیر  را  دوچرخه 

کردند.
درصدی   ۶۶ و  کشف  درصدی   ۵۰ افزایش  به  اشاره  با  فداء 
از اجرای  دستگیری نسبت به مرداد ماه سال گذشته هدف 
شهروندان  بین  در  امنیت  احساس  افزایش  را  طرح ها  این 
بهتر  اجرای هرچه  برای  از شهروندان خواست  و  عنوان کرد 
طرح ها با پلیس همکاری بیشتری داشته باشند و وسایل نقیله 

خود را به تجهیزات ایمنی مجهز کنند.

تیم منتخب کرمان از مسابقات جوجیتسو دومین 
 ۱۵ کشور  ورزش  برتر  استعداد های  المپیاد  دوره 

مدال رنگارنگ صید کرد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
جوجیتسو  مسابقات  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
دومین دوره المپیاد استعداد های برتر ورزش کشور 
 ۳ در  استان   ۱۵ از  کننده  شرکت   ۲۰۸ حضور  با 
کالسیک(  و  )نمایشی  کاتا  و  وازا  نه  فایت،  استایل 
به مدت سه روز در سالن امام )ره( مجموعه ورزشی 

آزادی استان گلستان برگزار شد.
مازندران،  تهران،   خراسان رضوی، خراسان شمالی، 
زنجان، اصفهان، آذربایجان شرقی، قم، چهارمحال و 
بلوچستان،  و  سیستان  گلستان،  کرمان،  بختیاری، 
سمنان، کردستان و مرکزی ۱۵ استان حاضر در این 

رقابت ها بودند.
جوجیتسو  منتخب  تیم  ها،  رقابت  این  پایان  در   
از  رنگارنگ  ۱۵مدال  به کسب  موفق  کرمان  استان 

این رقابت ها شد.
 تیم کرمان پس از ورود به کرمان در راه آهن مورد 

استقبال جامعه ورزش قرار گرفت.
 اسامی مقام آوران استایل نه وازا بدین شرح است:

وزن منهای ۴۶ کیلوگرم
مقام  رضوی(،  )خ.  علیپور  حسن  محمد  اول:  مقام 
بختیاری(،  و  )چهارمحال  طهماسبی  آرمین  دوم: 
نودهی  متین  و  )کرمان(  پرستار  آرش  سوم:  مقام 

)گلستان(
وزن منهای ۵۰ کیلوگرم

مقام اول: کیان علیزاده )خ. رضوی(، مقام دوم: مهدی 
حسین  امیر  سوم:  مقام  رضوی(،  )خ.  طلب  عمران 

شمس )کرمان( و ابوالفضل خانه باز )گلستان(
وزن منهای ۵۵ کیلوگرم

مقام اول: بهنام رستمی )مازندران(، مقام دوم: ادریس 
مهر  آرین  محمد  سوم:  مقام  شمالی(،  )خ.  شعبانی 
الدینی  شمس  ابوذر  و  بلوچستان(  و  )سیستان 

)کرمان(
وزن منهای ۶۰ کیلوگرم

مقام اول: سجاد باقری )خ. رضوی(، مقام دوم: محسن 
و  )تهران(  اباذری  سینا  سوم:  مقام  )قم(،  حامدی 

حمیدرضا محمدی )خ. شمالی(
ورن منهای ۶۶ کیلوگرم

دوم:  مقام  شمالی(،  )خ.  اکرامی  محمد  اول:  مقام 
سعید  سوم:  مقام  )اصفهان(،  حسینی  علیرضا 

محمدی قنات )کرمان( و نصیر جمالی )سمنان(
ورن منهای ۷۳ کیلوگرم

مقام  رضوی(،  )خ.  مظفری  جواد  محمد  اول:  مقام 
دوم:امیررضا شکفته )تهران(، مقام سوم: محمد صالح 

شهیدی )کرمان( و حسین رستمی زاده )کرمان(
ورن منهای ۸۱ کیلوگرم

یونس  دوم:  مقام  )تهران(،  غفاری  فرزاد  اول:  مقام 
یوشحی  سجاد  سوم:  مقام  )اصفهان(،  مصلحی 

)کرمان( و عادل گل مکانی )خ. رضوی(
وزن به اضافه ۸۱ کیلوگرم

مقام  شمالی(،  )خراسان  روحانی  حسن  اول:  مقام 
سوم:  مقام  )تهران(،  رستمیان  مهدی  محمد  دوم: 

عرفان  محمد  و  )اصفهان(  صادقی  محمدصدرا 
افراشته )مازندران(

جدول توزیع مدال استایل نه وازا
۱. خراسان رضوی ۴طال، ۱نقره، ۱برنز

۲. خراسان شمالی ۲طال، ۱نقره، ۱برنز
۳. تهران ۱طال، ۲نقره، ۱برنز

۴. مازندران ۱طال، ۱برنز
۵. اصفهان ۲نقره، ۱برنز

۶. چهارمحال و بختیاری و قم ۱نقره
۷. کرمان ۷برنز

۸. گلستان ۲برنز
۹. سیستان و بلوچستان و سمنان ۱ برنز

اسامی مقام آوران استایل فایت
وزن منهای ۴۶ کیلوگرم

و  )چهارمحال  طهماسبی  آرمین  اول:  مقام 
بختیاری(، مقام دوم: محمدمهدی فارقی )سیستان 
زاده  کامران  اکبر  علی  سوم:  مقام  بلوچستان(،  و 

)کرمان( و مهدی مکی )کرمان(
وزن منهای ۵۰ کیلوگرم

امیر  دوم:  مقام  )کرمان(،  جوکار  امین  اول:  مقام 
امیر  سوم:  مقام  شمالی(،  )خ.  زاده  حاتمی  محمد 
مهدی عرب )سمنان( و محمد رضا فارقی )سیستان 

و بلوچستان(
وزن منهای ۵۵ کیلوگرم

مقام اول: بهنام رستمی )مازندران(، مقام دوم: ادریس 
عزیزپور  کیان  سوم:  مقام  شمالی(،  )خ.  شعبانی 

)تهران( و سید جواد کارآموز )خ. رضوی(
وزن منهای ۶۰ کیلوگرم

پور )خ. شمالی(، مقام  امیر علی اسحاق  اول:  مقام 
دوم: علی اصغر سلیمی )زنجان(، مقام سوم: محمد 

حسین سعید )کرمان( و علی کاظمی )مازندران(
وزن منهای ۶۶ کیلوگرم

و  )چهارمحال  کاوه  پور  حسین  امیر  اول:  مقام 
بختیاری(، مقام دوم: علی زند وکیل )کرمان(، مقام 
محمدرضا  و  رضوی(  )خ.  محمد  پور  محمد  سوم: 

هیزجی )قم(
وزن منهای ۷۳ کیلوگرم

مقام اول: امیررضا شکفته )تهران(، مقام دوم: محمد 
صالح  محمد  سوم:  مقام  )اصفهان(،  رحیمی  امین 

شهیدی )کرمان( و محمد مهدی جهانی )قم(

وزن منهای ۸۱ کیلوگرم
رضا  دوم:  مقام  )قم(،  زینعلی  ابوالفضل  اول:  مقام 
شمسی  علیرضا  سوم:  مقام  )اصفهان(،  نوروزی 

)مرکزی( و عادل گل مکانی )خ. رضوی(
وزن به اضافه ۸۱ کیلوگرم

مقام اول:حسن روحانی )خراسان شمالی(، مقام دوم: 
مقام سوم: سعید  )تهران(،  رستمیان  مهدی  محمد 
کاملی )خ. رضوی( و محمد عرفان افراشته )مازندران( 

جدول
رده بندی تیمی استایل فایت

۱. خراسان شمالی ۲طال، ۲نقره
۲. چهارمحال و بختیاری ۲طال

۳. کرمان ۱طال، ۱نقره، ۴برنز
۴. تهران ۱طال، ۱نقره، ۱برنز
۵. مازندران و قم ۱طال، ۲برنز

۶. اصفهان ۲ نقره
۷. سیستان و بلوچستان ۱نقره و ۱برنز

۸. زنجان ۱نقره
۹. خراسان رضوی ۴برنز

۱۰. مرکزی و سمنان ۱ برنز
برترین های کاتا نمایشی

مقام اول: استان زنجان )رضا بابایی و محمد بابایی(.
مقام دوم: استان آ. شرقی )هادی چاهی و امیر عطا 

حسن پور(.
سینا  و  مارابی  )آرین  کردستان  استان  سوم:  مقام 
امیر  و  عاقلی  )رامین  شرفی  آ.  استان  و  حسینی( 

حسین فراغت(
مقام آوران کاتا کالسیک

مقام اول: استان زنجان )رضا بابایی و محمد بابایی(.
محمد  و  زینعلی  )ابوالفضل  قم  استان  دوم:  مقام 

مهدی افشاری(.
مقام سوم: استان سیستان و بلوچستان )محمد رضا 
فارقی و محمدمهدی فارقی( و استان کرمان )دانیال 

زندی و امیر علی شمس الدین(
جدول توزیع مدال کاتا )کالسیک و نمایشی(

۱. زنجان ۲طال
۲. آذربایجان شرقی ۱نقره، ۱برنز

۳. قم ۱نقره
 ۴. کردستان، کرمان، سیستان و بلوچستان ۱برنز

از  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  سرپرست 
افتتاح ۱۶ طرح ورزشی با اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد 
و ۷۵۰ میلیون تومان و برگزاری بیش از ۱۷۰ برنامه در 

این استان خبر داد.
و جوانان  اداره کل ورزش  زاده، سرپرست  وحید کریم 
استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان  استان 
گرامیداشت  ضمن   ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های 
انفجار  گفت:  باهنر  و  رجایی  شهیدان  خاطره  و  یاد 
و  در هشتم شهریور سال ۱۳۶۰  وزیری  نخست  دفتر 
اسوه  دو  و  انقالب  و  )ره(  امام  دیرین  یار  دو  شهادت 
علم و تقوا، شهیدان محمد علی رجایی، رئیس جمهور 
از  نمونه ای  که  وزیر  نخست  باهنر،  جواد  محمد  و 
دولتمردان مردمی بودند و نیز به منظور آشنایی مردم 

دولت،  آینده  برنامه های  و  اهداف  بیان  و  فعالیت ها  با 
هفته ای به نام هفته دولت نامگذاری شده که از دوم تا 

هشتم شهریور است.
و  اداره کل ورزش  ورزشی  ـ  فرهنگی  برنامه های  به  او 
اشاره  دولت  هفته  مناسبت  به  کرمان،  استان  جوانان 
کرد و بیان داشت: بیش از ۱۷۰ برنامه طی این هفته 

در سراسر استان کرمان برگزار می شود.
افتتاح و بازدید ۱۶ پروژه عمرانی در سطح  کریم زاده 
روستایی،  ورزش  خانه   ۴۱ همزمان  افتتاح  استان، 
روز  مناسبت  به  صبحگاهی  ورزش  بزرگ  همایش 
اولین  کارمندان،  ویژه  استانداری،  همکاری  با  کارمند 
کارگاه آموزشی با عنوان مهارت های زندگی ویژه کارکنان 
مراسم  بانوان(،  )ویژه  کرمان  شهرستان  و  کل  اداره 

تجلیل از ایثارگران، دومین کارگاه آموزشی تحت عنوان 
مهارت های زندگی ویژه کارکنان اداره کل و شهرستان 
با  همکاران  صمیمی  نشست  آقایان(،  )ویژه  کرمان 
خانواده، دیدار با خانواده شهدا، برگزاری همایش پیاده 
و  سیما  سوم  شبکه  از  پخش  و  رفسنجان  در  روی 
برگزاری مراسم پیاده روی از میدان عاشورا تا حسینیه 

ثاراهلل را از مهمترین برنامه های این هفته عنوان کرد.
هفته  در  کل  اداره  این  افتتاح  قابل  طرح های  به  وی 
دولت اشاره و تصریح کرد: ۱۶ طرح ورزشی با اعتباری 
بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان در این هفته 

افتتاح می شود.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: 
چمن  آهوان،  فوتبال  مینی  مصنوعی  چمن  زمین 

گران  تم  مصنوعی  چمن  و  آباد  شمس  مصنوعی 
چمن  ارزوئیه،  آباد  وکیل  مصنوعی  چمن  گنج،  قلعه 
مصنوعی سلطان آباد و چمن مصنوعی گنبکی ریگان، 
چمن مصنوعی دقوق آباد رفسنجان و چمن مصنوعی 
حاجی آباد کرمان، برخی از پروژه های قابل افتتاح در 

هفته دولت عنوان کرد.
 کریم زاده، تکمیل سالن های ورزشی محمد آباد ریگان، 
زمین  تکمیل  کرمان،  آباد  فرح  فهرج،  آباد  اسماعیل 
چمن زه کهنوج، احداث زمین چمن مصنوعی روستای 
بچگان منوجان، احداث زمین چمن نرماشیر، تکمیل 
چمن مصنوعی ارزوئیه، تکمیل زمین چمن مصنوعی 
از  را  آباد  حسین  شهدای  نام  با  آباد  عنبر  شهرستان 

دیگر این پروژه ها برشمرد.

دومین  در  کرمان  پسران  سواری  دوچرخه  تیم 
دوره المپیاد استعداد های برتر ورزشی کشور بر 

سکوی سوم رقابت ها ایستاد.
سواری  دوچرخه  هیات  رئیس  اسالمی،  حسین 
گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان  استان 
گفت:  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان 
المپیاد  دوره  دومین  سواری  دوچرخه  مسابقات 
استعدادهای برتر ورزشی کشور در بخش پسران 
با حضور ۳۱ تیم از سراسر کشور به مدت سه روز 

تبریز  شهر  شرقی،  آذربایجان  استان  میزبانی  به 
برگزار شد.

او افزود: از استان کرمان یک تیم ۴ نفره با ترکیب 
محمدامین رحیم آبادی، عرفان ولی شاهی، بردیا 
مربیگری  به  اسالمی  محمدحسن  و  زاده  خباز 

حسین اسالمی در این رقابت ها حضور یافت.
اسالمی تصریح کرد: این مسابقات در چهار رشته 
کراس  کوهستان،  مسیر  متر،   ۲۰۰۰ متر،   ۲۰۰
کانتری و دور حذفی به صورت صبح و عصر به 

مدت سه روز پیگیری شد.
در  پایانی  روز  تا  کرمانی  رکابزنان  کرد:  بیان  او 
مجموع سه رشته اول بودند اما در نهایت در عین 
ناباوری به علت آسیب دیدگی دو ورزشکار به رده 

سوم تنزل پیدا کردند.
رئیس هیات دوچرخه سواری استان کرمان گفت: 
با  رشته  چهار  این  در  کرمان  تیم  ترتیب  بدین 
کسب ۴ مدال طال و ۴ نشان برنِز محمد امین 
رحیمی نیا در رده سنی ۸۳، عرفان ولی شاهی 

در رده سنی ۸۴، بردیا خباززاده در رده سنی ۸۵ 
و محمد حسن اسالمی در رده سنی ۸۶  بعد از 
استان های اصفهان، آذربایجان شرقی، بر سکوی 

سوم کشور ایستاد.
برای  مقام  کسب  نخستین  این  افزود:  اسالمی 
کرمانی ها در این رده های سنی است که با کاپ 

سومی به شهرشان بر می گردند.
او این موفقیت را به جامعه ورزش، این ورزشکاران 

و خانواده هایشان تبریک گفت.

در پایان المپیاد استعدادهای برتر کشور حاصل شد؛
جوجیتسوکاران کرمانی و صید ۱۵ مدال رنگارنگ از مسابقات

طی هفته دولت صورت می گیرد؛
افتتاح ۱۶ طرح و برگزاری بیش از ۱۷۰ برنامه ورزشی در کرمان

در المپیاد استعداد های برتر ورزشی کشور؛
رکابزنان کرمانی سوم شدند

دختران فوتسالیست سیرجانی در مسابقات قهرمانی دانش 
آموزان کشور عنوان دوم رقابت ها را از آن خود کردند.

استان  آموزی  دانش  ورزش  هیات  رئیس  تقی،  زاده  هاشم 
باشگاه  استان های  با خبرنگار گروه  و گو  کرمان در گفت 
دوم  دوره  دخترانه  دبیرستان  گفت:   ، جوان   خبرنگاران 

استان  از  نمایندگی  به  که  )ع( سیرجان  رضا  امام  متوسطه 
شرکت  کشور  آموزان  دانش  قهرمانی  مسابقات  در  کرمان 
کرده بود با برتری در مرحله گروهی و حذفی به فینال این 

رقابت ها راه پیدا کرد.
او افزود: تیم سیرجان در فینال این رقابت ها در حالی که در 

وقت های قانونی و اضافی برابر شهرستان های تهران ۲ بر ۲ 
مساوی بود نتیجه را در ضربات پنالتی به حریف واگذار کرد 

و به مقام دوم بسنده کرد.
زاده تقی این موفقیت را به بازیکنان، عوامل فنی و اجرایی و 

جامعه ورزش استان کرمان تبریک گفت.

سیرجانی ها نایب قهرمان مسابقات دانش آموزان کشورشدند

خبر
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  سرویس ادبی کرمان امروز

 
در  مي گفت:  و  مي دانست  ثالث  اخوان  وامدار  را  ما  آتشي،  منوچهر 
از  انتشار »زمستان« )1335(، شعر معاصر  تا سال  فاصله شهریور 20 
نظر صورت و سيرت به کليشه رسيده بود و طبعا از طبيعت خود که 
جهان پيرامون و ماده جهان بود، دور افتاده بود. شعر اخوان در قطعات 
دوران  این  در  سرنوشت ساز  و  سازنده  حضوري  »زمستان«  درخشان 
اخوان  یعني شعر  پيشگيري مي کرد؛  نيمایي  مكتب  رکود  از  و  داشت 
توانست ظرفيت هاي تازه مكتب نيمایي را پيش روي شاعران جوان تر 

بگذارد و به دوران کليشه ها پایان دهد. 
از  پيشرفته تري  اخوان حاوي جمال شناسي  بود: شعر  یادآور  البته  وي 
با این همه به شاعران  نيما نبود؛ سهل است، در قفاي آن قرار داشت. 
و  طبيعت  در  زیبایي  از  تازه تري  عرصه هاي  تا  کرد  کمك  جوان تر 
قلمروهاي عاطفه جست وجو کنند و شعر سترگ دهه 40 با چهره هاي 

نمایانش را به وجود  آورند. 
آن  از  اخوان  ثالث  مهدي  مي گوید:  اخوان  درباره  نيز  ابراهيمي  نادر 
عاشقان حرفه یي وطن است، از آن عاشقاني که هر چيز را که بخواهند، 

مي شوند.  عاشقش  بعد  مي کنند،  تبدیلش  وطن  به  ابتدا  شوند،  عاشق 
آن  آن که  شرط  به  کرده اند،  حالل  خود  بر  را  چيزها  خيلي  به  عشق 
چيزها لياقت تبدیل به وطن را داشته باشند و یا دست کم بشود وصله 
تن شان کرد. اما، این اخوان هميشه خوب، براي ابد خوب، البته مشكل 
کوچكي هم دارد، مشكل بسيار کوچكي، و آن این است که از وطن – از 
معشوق – تعریف، تصویر و تعبير کامال دقيق و مشخصي ندارد. وطن 

را خواب دیده است. 
او در ادامه مي افزاید: باوري غریب، اخوان را به گذشته هاي دور مي برد، 
گذشته هاي نابوده که به هيچ شكلي نمي توان حتی لحظه اي – جزیي 
– ذره اي از آن گذشته ها را یافت که اي کاش مي شد. گذشته ها گویي 
اخوان ثالث را پناه داده اند تا در سرماي زمستان بزرگ، منجمد نشود 
را  غالبا، آن گذشته ها  ثالث،  اخوان  پا درنياید. گذشته هاي ما که  از  و 
وطن تلقي مي کند، هرگز آن گونه نبوده است که او مي گوید. آدم ها هم 

آن گونه نبوده اند. 
وي اعتقاد دارد: اگر بزرگاني چون اخوان ثالث نباشند – اسراف کار در 
و  نهادها  به  نسبت  در شيفتگي  غلوکننده  و  به خاك،  بخشيدن  عزت 
نمایه هاي ملي و ميهني – بيم آن مي رود که رسم دوست داشتن خار و 

خاك وطن فراموش شود یا به مخاطره بيفتد. 
محمدعلي اسالمي ندوشن نيز درباره اخوان ثالث گفته است:  با مرگ 

مهدي اخوان ثالث یكي از طرفه ترین گویندگان نوپرداز ایران از ميان 
ما رفت. من اگر شعرهاي همه معاصران را خوانده  بودم، شاید این جرات 
را به خود مي دادم که بگویم اخوان قابل ترین نماینده شعر این دوران 
از گفتنش  باشم،  نگفته  گزافه  که  آن  براي  نخوانده ام،  ولي چون  بود؛ 
درمي گذرم. همه شعرهاي خود او را هم نخوانده ام، ولي از قدیم گفته اند: 
مشت نمونه خروار است. 10، 20 قطعه مي تواند کافي باشد که به قول 

نظامي عروضي معلوم کند که »مردي از او همي زاید« یا نزاید. 
وي از خصوصيات شعر اخوان را پيوند شعر قدیم و جدید مي داند که 
به  را  و در عين حال خود  بود  فارسي  ادب  برکه عظيم  از  آبشخورش 

»نوي« سپرده بود، بدان گونه که بر در هيچ گذشته اي نمي ایستاد. 
که  آزموده  شاعر  را  اخوان  خصوصيات  دیگر  از  دانشگاه  مدرس  این 
حرفه خود را مي شناخت، ذکر مي کند و معتقد است: شخصيت ساده و 
محجوب اخوان و صميميت او در کار، او را از نوپردازان نمایشگر، ممتاز 
مي داشت. او خوشبختانه ربوده موج وارداتي فرهنگ نبود که کارش در 
شعر مونتاژ باشد و در و تخته پيش ساخته را بر هم سوار کند. شعر او 
بوي ایران و بوي خراسان داشت، بوي بوته ها و گزنه هاي دشت خاوران، 
گندم دیم و خانه هاي گلي. گرچه از نيما تاثير گرفته است، ولي از او 
فراتر رفته و نوآوري را از موضع خانوادگي و دودماني خود دور نكرده 

است. 

مهدي اخوان ثالث از نگاه شاعران معاصر 

گزارش اختصاصی »کرمان امروز« از کنسرت عمومی »رضا بیجاری« و اقدامات تحسین برانگیز شهرداری کرمان:

القای احساس خوب به مردم و آشنایی بيشتر آن ها با شهرداری با 
انگيزه هایی  ترین  از جمله مهم  انگيزه، شور، نشاط و شادابی  ایجاد 
هستند که شهردار کرمان و معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار کرمان 
به آن  ویژه جشنواره های شهروندی کرمان  در نشست های خبری 
اشاره داشته اند. جشنواره هایی که در آن فرهنگ و هنر یكی از اصلی 
از  دهه  چندین  از  پس  و  است  شهروندان  جذب  برای  ابزارها  ترین 
تاسيس شهرداری کرمان، حضور افراد فوق العاده محبوب و با بينشی 
همچون محمدعلی جوشایی و شخص مهران عالم زاده شهردار کرمان 
در مدیریت مهم ترین نهاد شهری کرمان اتفاقات مبارکی را رقم زده 
است که تقریبا بعيد است حتی یك نفر از شهروندان کرمانی متوجه 

این تغييرات فضای عمومی شهر نشده باشد. 
شهر فرهنگ

جشنواره های بسيار بزرگی که بهار امسال در قالب جشنواره عيدانه و 
تابستان نيز با عنوان جشنواره 2020 با ده ها برنامه شاد و بی نظير در 
شهر کرمان برای اولين بار برگزار شد. حضور ده ها هزار نفری مردم 
باز حميد هيراد در همان روزهای آغازین  کرمان در کنسرت فضای 
به  را  مردم کشور  تمام  که چشم  بود  ها  آن شب  از  یكی  تنها  سال 
کرمان خيره کرد و ده ها جشن دیگری که تمام افراد از خردسال تا 
کهن سال و تقریبا با هرگونه سليقه ای را پوشش می داد. با جشنواره 
2020 نيز به جرات می توان گفت که اکثر شهروندان کرمانی و حتی 
افرادی که عادت به سياه بينی دارند عموما نمره 20 را به شهرداری 
کرمان دادند. هرچند که بودند افرادی همچون یكی از نمایندگان شهر 

کرمان که در شورای فرهنگ عمومی استان مدعی بود به هر محله 
ای که می رود مردم از این کنسرت ها و جشن ها گالیه مند هستند 
و آسفالت کوچه ها و سرویس ایاب و ذهاب برای برخی مراسم برای 
آن ها اولویت بيشتری دارد. قطعا در اینكه شهرداری کرمان باید برای 
مراسم مذهبی سرویس ایاب و ذهاب در نظر بگيرد هيچ شكی نيست 
و اگر افرادی در این زمينه بر اساس وظایف خود کوتاهی داشته اند 
باید مورد بازخواست قرار گيرند. آسفالت معابر و کوچه ها نيز از اصلی 
ترین دغدغه های مردم کرمان است که بارها از طریق همين نشریه 
نيز حتی نشانی دقيق کوچه هایی که مردم را با چالش مواجه کرده 
است ذکر شده است؛ با این حال با کمی انصاف و فقط یك شب حضور 
در سطح شهر می دیدیم که هر شب هزاران نفر از شهروندان کرمانی 
و آن هم به صورت خانوادگی در حال بهره بردن از این فضاهای شاد 

و کم نظير هستند. 
دیده انصاف

مسئوالن باید این سئوال را از خود  داشته باشند که به عنوان مثال قبل 
از جشنواره شاد پيمایی که به مدت ده شب با استقبال بی نظير مردم 
برگزار شد کجا دیده بودند که این حجم از خانواده ها به صورت جمعی 
و به همراه فرزندان خردسال و حتی پدران و مادران کهن سال خود 
چندین ساعت را با فراموش کردن بالی مجازی اینگونه با هم بگذرانند 
و از این فضا لذت ببرند؟ راه پيمایی های خانوادگی که حتی اگر باعث 
ایجاد مهر و محبت بيشتر بين یك خانواده و جلوگيری از حتی ایجاد 
یك طالق شده باشند با هيچ ثواب معنوی قابل مقایسه نيست. یا اکثر 
درگير  ما  اکثر  که  مالی  مشكالت  دليل  به  که  کرمانی  های  خانواده 
به حضور در یك کنسرت  آن هستيم حتی در طول عمر خود موفق 
نفره  خانواده چهار  عادی یك  در حالت  که  است  بدیهی  بودند.  نشده 
تومان  به سيصد هزار  برای حضور در یك کنسرت قریب  باید  حداقل 
پرداخت کنند تا بتوانند آن هم با نشستن در ردیف های آخر سالن فقط 
دورنمایی از خواننده را مشاهده کنند. حال با این اقدام تحسين برانگيز 

شهرداری کرمان هر خانواده ای که در این مدت اراده کرده بودند به 
صورت رایگان و نيم بها از ده ها کنسرت متعدد بهره بردند. حجم این 
برنامه ها به قدری گسترده است که در این نوشته فقط به درصد اندکی 
شهربازی  در  شده  برگزار  همگانی  های  جشن  و  شد  اشاره  ها  آن  از 
کرمان، جنگ های شادی، موسيقی خيابانی، جنگ های ویژه کودکان و 
نوجوانان، نمایشگاه هنرهای تجسمی و نقاشی در پارك مادر، نمایشگاه 
بزرگ عرضه محصوالت و ده ها برنامه دیگری که قطعا نگاه تمام مردم 
کشور را به کرمان و نگاه کرمانی ها را به شهرداری کرمان خيره کرده 
است. نگاه هایی که قطعا باعث خواهد شد مردم کرمان به شهرداری و 

فرهنگ شهروندی نگاه ویژه تری داشته باشند. 
شب عشق

شاهد  مردادماه   31 گذشته  هفته  شب  پنجشنبه  راستا  همين  در 
برگزاری کنسرت عمومی و رایگان رضا بيجاری در سالن تالش شهر 
کرمان بودیم. کنسرتی که با حمایت شهرداری کرمان و شرکت صنایع 
فوالد مشيز بردسير برگزار شد و قریب به 1500 نفر مخاطب نيز از 
و  ای  بسيار حرفه  های  خواننده  از  یكی  که  بيجاری  بردند.  بهره  آن 
خوش صدای استان و کشور است و به جرات می توان گفت از بيش 
از پنجاه درصد خوانندگان مشهور کشور در علم موسيقی و کيفيت 
صدا  حرفه ای تر است و قطعا این خواننده در سال های آینده بيش از 
پيش به دل مخاطبان حرفه ای موسيقی پاپ کشور خواهد نشست. در 
این کنسرت قریب به 1500 نفر از اقشار مختلف مردم کرمان حضور 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر  و  کرمان  شهردار  داشتند. 

کرمان نيز از جمله مسئوالن حاضر در سالن بودند. 
ارکستر حرفه ای

رهبری  و  تقوی  انوشيروان  سرپرستی  به  عشق«  »روز  آلبوم  قطعات 
ارکستر مجيد کاشانيان در این کنسرت اجرا شد. 16 اسفندماه سال 
نظير  کم  استقبال  با  بيجاری  رضا  عشق  روز  آلبوم  که  بود  گذشته 
دوستداران این خواننده و عالقه مندان به فرهنگ و هنر شهر کرمان 

در کتاب فروشی شهر فرهنگ کرمان رونمایی شد. آلبومی که دومين 
می  محسوب  نيست«  مهم   « از  پس  بيجاری  رضا  آهنگ  مجموعه 
شود و در توليد آن عواملی از بهترین آهنگسازان و تنظيم کنندگان 
کشوری همچون  سامان امامی، فتاح فتحی، مهدی معظم و شاهين 

طاها همكاری داشته اند. 
اول  و سطح  ای  بسيار حرفه  ارکستر  از یك  بيجاری  این کنسرت  در 
کشوری بهره برده بود. عالوه بر رهبر ارکستر؛ سعيد عليرضایی نوازنده 
گيتار بيس با سابقه همكاری با گروه محسن یگانه، اميرحسين اویسی 
نصر  حميدرضا  عليزاده،  محمد  ارکستر  رهبری  سابقه  با  درام  نوازنده 
و  سون  گروه  نواز  پرکاشن  حاضر  حال  در  که  پرکاشن  نوازنده  الهی 
محمدعليزاده می باشد و مهرداد حسن شاهی نوازنده ویولون و گيتار 
اعضای این ارکستر بودند. قدرت فوق العاده نوازندگان و سایر زمينه ها 
به دست  مخاطبان همگی دست  همراهی  و  نور  همچون صدابرداری، 
هم داد تا بيجاری حرفه ای ترین کنسرت خود را تاکنون تجربه کند.  

در این کنسرت که در دو بخش اجرا شد رضا بيجاری به ترتيب قطعات 
پایيز و  آواز  آروم آروم، به دل ميشينه، من تو رو ميخوام، روز عشق، 
نهایت  برو، دلبر، عشق همينش خوبه، سادگی، طناز و در  تو  بيخيال 
قطعه ملی و ميهنی نام جاوید وطن را برای حاضرین در سالن اجرا کرد. 
گفتنی است که رضا بيجاری متولد 1363 در کرمان است و در زمينه 
وی  دارد.  مدیریت  دکتری  و  عمران  ارشد  کارشناسی  نيز  تحصيالت 
موسيقی ایرانی را با بهره مندی از مكتب استاد محمد ميرزایی آموخت 
محمد   ، خسرویان  حسين  چون  اساتيدی  ازمحضر  حين  این  در  و 
کربالیی ، شهال ميالنی ، جهانگير مهر پروران ،وحيد تاج و…در زمينه 
ایرانی و پاپ بهره جست. در دیماه 13۹2 در آیين  آواز   ، پيانو  ساز 
پایانی جشنواره جوانه رادیو جوان در سالن همایش های برج ميالد 
منتخب   ، اثر   513 بين  از  خوانندگی  بخش  در  وی  پایيز  اثر  تهران 
جشنواره شد . آلبوم اول این خواننده نيز رکورددار بيشترین فروش در 

جشن های امضای شهر کرمان است.

حمایت شهرداری از هنرمندان یک وظیفه است
که در این دوره به خوبی انجام می شود

گزارش و عکس:
 سعید احمدی 


