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یادداشت:

بچه ها را برای مدرسه آماده کنید؛ باآرامش و بدون ترس!

صفحه  سوم 

شهردار کرمان اعالم کرد:

استقبال  شهرداری کرمان 

از خّیران برای طرح های مشارکتی
متن در صفحه دوم

گزارش »کرمان امروز« از نشست خبری 
معاون حقوق عامه دادسرای استان:

در پروژه انتقال آب 
تخلفاتی انجام شده است

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

  طالق به خاطر گاف عجیب کلینیک ناباروری!

 کشورهایی که باالترین ساعت کاری هفتگی را دارند

 ناکامی سوداگران مرگ در نرماشیر

  تالش پلیس در آمادگی شهر برای شروع ماه مهر

  ساخت ربات غربالگری کودکان مبتال به اتیسم

اخبار ایران، جهان و حوادث:

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 استان کرمان خبر داد:

تخصیص 46.3 درصدی 

اعتبارات هزینه ای استان 

در بودجه 98

 صفحه  دوم
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گزارش »کرمان امروز« از برگزاری نشست سینمایی با موضوع پیوند سینما و تئاتر
کادمی صحنه به مناسبت روز ملی سینما:  در آ

کرمان؛ حیاط خلوت سینمای کشور

 نگاهی به زندگی اسداهلل عسگراوالدی

مصادیق و جرم حیوان آزاری چیست؟ 
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بوم گردی 

گردشگران خارجی 

در کرمان
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وزیر کشور:  

تندروها در آمریکا 

نتوانستند سیاست های خود 

علیه ایران را پیش ببرند

که سبب شگفتی و نارضایتی مردم شده است؛ گزارش »کرمان امروز« از افزایش قیمت لوازم التحریر در این روزها 

متن کامل در صفحه سوم

قیمت های نجومی و بی مهری در ماه مهر
    دو قدم مانده تا شهریورماه چمدان خود را ببندد و برود و ماه مهرو ماه درس و دوستی رخ بنماید اما این روزها به هر مغازه لوازم التحریر و نوشت افزاری که پا بگذاریم با کسب اطالع از قیمت ها 
به بی مهری ماه مهر پی خواهیم برد و ای کاش شهروندانی که توانمند هستند به اتفاق سایر خیران دست خانواده های نیازمند را در این زمینه بگیرند تا هیچ دانش آموزی با حسرت به کیف و جامدادی 

همکالسی اش نگاه نکند و....

WWW.KERMANEMROOZ.COM روزان هم 

بخش دوم

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده مرحله دوم )نوبت اول(

شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان
متن در صفحه سوم 

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
نام شرکت مناقصه گزار : شرکت فوالد زرند ایرانیان  موضوع مناقصه : انتخاب پیمانکار ایاب و ذهاب کارکنان 

متقاضیان محترم جهت کسب اطالع از شرایط مناقصه به نشانی اینترنتی Zisco.midhco.com  مراجعه و در صورت نیاز 
به اطالعات بیشتر با شماره تماس 4- 0218875732   داخلی 1004 آقای محمدی تماس حاصل نمایند. 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت فوالد زرند ایرانیان

آگهی مناقصه آگهی مزایده
شماره 21982689

موضوع مناقصه : انجام اصالحات الزم بر روی شیب مسیر لوله های سرریز سیکلون های کارخانه تغلیظ 2 مجتمع مس سرچشمه  
شرکت ملی صنایع مس ایران در نظر دارد: انجام اصالحات الزم بر روی شیب مسیر لوله های سرریز سیکلون های کارخانه تغلیظ 2 مجتمع مس 

سرچشمه را از طریق مناقصه عمومی به انجام برساند. جهت کسب اطالعات بیشتر به سایتهای رسمی شرکت به آدرس های ذیل مراجعه شود. 
WWW.NICICO.COM              Sarcheshmeh.NICICO.COM

روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران 

تبریک تبریکتبریک

جناب آقای مهندس مشرفی 
انتصــاب به جا و شایســته ی جنابعالی را به عنوان سرپرســت گروه 
صنعتــی بــارز که بیانگــر تعهد، لیاقت و شایســتگی های برجســته 
حضرتعالی اســت را تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما 

را از درگاه خداوند منان مسئلت می نمایم.

کریمی شرکت آسیا فراز کریمان

جناب آقای مهندس مشرفی
انتصاب شایسته ی جنابعالی را به عنوان سرپرست گروه صنعتی 
بارز تبریک عرض نموده،موفقیت و سربلندی شما را از درگاه 

خداوند منان مسئلت می نمایم.

عسکری شرکت باروسازان شرق

جناب آقای مهندس مشرفی 
خبــر مســرت بخش انتصــاب شایســته ی حضرتعالی را بــه عنوان 
سرپرســت گروه صنعتی بــارز تبریک و تهنیت عــرض می نماییم 
و توفیقــات روز افــزون و ســالمتی شــما را از درگاه خداوند منان 

آرزومندیم.

اسفندیاری شرکت فرزان کرمان

ی
مد
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بررسی جزئیات خسارات طوفان های شن 
به زیرساخت های شرق استان کرمان

با توجه به طرح توسعه بیمارستان راضیه فیروز
 این مرکز به منظور تامین و تکمیل کادر اداری خود 
به یک نفر تایپیست خانم )مسلط به تایپ فارسی و 

انگلیسی( با حداقل مدرک کارشناسی نیاز دارد. 
لذا متقاضیان می توانند

 از تاریخ 98/06/25 لغایت 98/06/27 
از ساعت12 لغایت 14:30 به نشانی کرمان،  خیابان 

شهید استاد مطهری شرقی، چهارراه قائم، بیمارستان 
راضیه فیروز، دبیرخانه بیمارستان مراجعه فرمایند.

فراخوان استخدام 
بیمارستان راضیه فیروز 

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

گزارش و خبر: سعید احمدی

و  عمومی  دادسرای  عامه  حقوق  معاون  خبری  نشست 
انقالب مرکز استان کرمان شنبه هفته جاری در مجتمع 
شد.  برگزار  کرمان  بهمن   22 بولوار  در  واقع  قضائی 
این  ابتدای سخنان خود درباره  محمدعلی سلیمانی در 
سال  عامه  حقوق  معاونت  گفت:  آن  وظایف  و  معاونت 
1396  با اصالح تشکیالت دادستانی کل کشور، به منظور 
حقوق  احیای  راستای  در  قضائیه  قوه  ماموریت  اجرای 
وظیفه  معاونت  که  معاونتی  است.  شده  تاسیس  عامه 
مدعی العمومی دادستانی را برعهده دارد و ماموریت های 
انجام  را  بیت المال  حقوق  از  صیانت  راستای  در  کالنی 
پیرامون  دادستانی  معاونت گوش شنوای  این  می دهد. 
گزارشات مردمی و مطالبات مطرح شده در جراید و تذکر 

به نهادها و دستگاه های متخلف است. 
سلیمانی در ذکر نمونه هایی از ماموریت های این معاونت 
سنگین  صنایع  اجتماعی  هزینه های  ساماندهی  گفت: 
استان، عملکرد بانک ها که به عنوان مثال تشکیل پرونده 
تخلفات بانک ملی،گردشگری و سپه نمونه هایی از آن 
بانک ها  اینکه  بانکی و  بر پرداخت کالن  است، نظارت 
موظف شده است تسهیالت از حدی مشخص به باالتر 
بیگانه،  اتباع  در خصوص  قوانین  دهند،  اطالع  ما  به  را 
ساماندهی صندوق های قرض الحسنه فاقد مجوز، پرونده 
مسائل  و  هلیل رود  سرشاخه های  از  آب  انتقال  بزرگ 
ترمینال  در  خانه  نماز  ایجاد  لزوم  محیطی،  زیست 

فرودگاه کرمان، جمعه بازار خودرو نمونه هایی از جمله 
اقدامات این معاونت در سال های اخیر در استان کرمان 

بوده است. 
نیز  کرمان  سپه  بانک  تخلف  پرونده  درباره  سلیمانی 
بزرگ  تخلف  یک  به  مربوط  سپه  بانک  »پرونده  گفت: 
بانکی است و به دلیل اینکه در آغاز این پرونده در تهران 
مطرح شده است،  بنابراین به حوزه قضایی تهران ارجاع 
از  زودی  به  پرونده  این  بیشتر  و جزییات  است  خورده 

طریق قاضی این پرونده رسانه ای خواهد شد«. 
وی پیرامون فضای مجازی نیز گفت که رصد این فضا 
توسط ما و دیگر نهادهای همکار در حال انجام است و 
در همین زمینه به افرادی همچون عکاسان، مزون داران 
و آرایشگران زنانه هشدار داده شده که در صورت اصرار 
بر تخلفات فعلی خود که عموما از طریق اینستاگرام در 
حال انجام است قطعا در آینده ای نزدیک عواقبی جدی 

در انتظار آن ها خواهد بود. 
کرمان و آب 

سلیمانی در پاسخ به سوال خبرنگار کرمان امروز در این 
نشست پیرامون برخی تخلفات همچون ویالسازی باالی 
به  آباد  حسین  منطقه  همچون  کرمان  شهر  آب  منابع 
صورت مفصل به موضوع آب در استان کرمان پرداخت 
و قریب به یک ساعت درباره این موضوع صحبت و به 
تخلفات گسترده در این حوزه اشاره کرد. سلیمانی ابتدا 
به این ادعا که با کمبود آب هزار لیتر در ثانیه در کرمان 
عامل  و مدیر  آمارها  اینکه  و  اشاره کرد  مواجه هستیم 
مصرف  میانگین  که  کردند  اعالم  کرمان  استان  آبفای 

در  است.  مترمکعب   1۷ حدود  ماه  در  خانوار  هر  آب 
شهر کرمان حدود 2۰۷ هزار خانوار در کرمان زندگی 
می کنند که اگر مصرف هر خانوار در هر ماه را در تعداد 
و ۵19  میلیون  به سه  خانوار شهر کرمان ضرب کنیم 
عدد  این  اگر  و  است  نیاز  ماه  در  آب  مترمکعب  هزار 
تقسیم بر 3۰ شود روزانه به 11۷ هزار و 3۰۰ لیتر آب 
و براساس ثانیه، شهر کرمان به 13۵۰ لیتر در ثانیه آب 
نیاز دارد.  این در حالی است که وزارت نیرو به صورت 
کتبی اعالم کرده که هزار و ۸۰۰ لیتر بر ثانیه  آب به 
لوله های اصلی آب شرب شهر کرمان تزریق می شود که 
این اختالف اعداد، موضوعی قابل تامل است.  سلیمانی 
گفته  اساس  بر  نیز  را  زمینه  این  در  دیگر  مهم  بحث 
شهر  آب  درصد   2۸ اتالف  آبفا  عامل  مدیر  خود  های 
کرمان به دلیل فرسودگی 4۰ درصدی شبکه آب رسانی 
شهری دانست و اینکه ۵4۰ لیتر آب بر ثانیه به دلیل این 
فرسودگی از بین می رود.  از دیگر بحث های بسیار مهم 
به گفته این مسئول قضایی عدم جداسازی آب شرب با 
مصارف دیگر در شهر کرمان است و این در حالی است 
که کرمان تنها مرکز استان دارای تنش آبی در کشور 
است. به عبارت ساده تر روزانه فقط حجم عظیمی از آب 
شرب به شبکه فاضالب وارد می شود. فاضالبی که هیچ 
عایدی برای مردم نداشته است و خود این فاضالب جای 

ابهامات زیادی دارد. 
مصرف آب باور نکردنی توسط برخی نهادهای حاکمیتی 
در شهر کرمان نیز از دیگر مشکالت بزرگ شهر است که 
به گفته سلیمانی به تمامی این ادارات اخطار داده شده 
است و در صورت عدم رعایت به زودی لیست آن ها در 

اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت. 
سد حاشیه ساز

معاون حقوق عامه دادستانی کرمان با بیان این مقدمات 
گفت: با بخش کوچکی از هزینه چند صدمیلیاردی که 
شهیدان  سد  از  آب  انتقال  پروژه  در  غلط  به  تاکنون 
امیرتیموری شهرستان رابر به کرمان خرج شده است را 
اگر خرج بهبود و اصالح شبکه آبرسانی کرمان می کردیم 
قطعا تنش آبی کرمان برای سال های طوالنی مرتفع می 
شد. این در حالی است که با تخلفات بسیار گسترده سد 
شهیدان امیرتیموری ) صفا رود( در حال احداث است 
که قطعا مشکالت امنیتی، زیست محیطی، اقتصادی و 
خواهد  همراه  به  کشور  برای جنوب شرق  را  اجتماعی 
داشت. سلیمانی گفت: طبق اظهار نظر کارشناسان معتبر 
منطقه جازموریان قابلیت تولید 2۵ درصد ریزگردهای 

کشور را دارد و این اتفاق یعنی جنوب شرق کشور و به 
ویژه شهرهای اطراف جازموریان کامال باید تخلیه شوند. 
این مسئول قضائی گفت: کارشناسان خبره در حوزه های 
انتقال  مطالعات  معتقدند که حدود ۵۰ درصد  مختلف 
آب از سرشاخه های هلیل رود غیرواقعی است.  چرا که 
مطالعات بر اساس 2۰ سال قبل انجام شده است و در 
حال حاضر به دلیل خشکسالی های چندین ساله اصال 
برای  مشاوری  از شرکت  ندارد.  وجود  انتقال  برای  آبی 
فاجعه  گتوند  سد  با  که  است  شده  استفاده  طرح  این 
استان  دادستانی  بنابراین  است.  زده  رقم  را  خوزستان 
برای کارفرما، شرکت مشاور، پیمانکار پروژه انتقال آب 
از سرشاخه های هلیل رود به منظور تضییع حقوق دولتی 

کیفرخواست صادر کرده است. 
سلیمانی گفت: یکی از موضوعاتی که برای فریب اذهان 
عمومی استفاده شده است این است که برای این پروژه 
تاکنون 6۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است. پاسخ این 
از اساس اشتباه بوده است  است که اوال این هزینه ها 
و دوم اینکه دولت تاکنون برای مشکل خوزستان چند 
نیز  ای  نتیجه  و  است  کرده  هزینه  را  بودجه  این  برابر 
نداشته است. چرا ما باید روی موضوعی که آینده کشور 
اینقدر اصرار کنیم؟ در  و جنوب شرق را تباه می کند 
و  بیکاری  دلیل  به  قطعا  مناطق  آن  مردم  تمام  آینده 
و  شوند  می  شهرها  عازم  محیطی  زیست  مشکالت 
اطراف  در  را  دیگر  صنعتی  شهرک  و  آباد  اهلل  چندین 

کرمان ایجاد می کنند. 
فارس  خلیج  از  آب  انتقال  لوله  خط  گفت:  سلیمانی 
تاکنون به سیرجان رسیده است و شیب زمین به گونه 
ای است که از شهر سرچشمه نیز بدون پمپاژ این آب به 
کرمان خواهد رسید. با این حال اعالم شده است که اگر 
این آب به کرمان بیاید آب برای مردم گران در خواهد 
آمد. این در حالی است که گفته می شود قرار است در 
پروژه صفا رود آب از دریای عمان از طریق همین تونل 
به کرمان منتقل شود که این موضوع به دلیل ارتفاعات 
با  زیاد و نیاز به پمپاژهای گسترده در تناقضی عجیب 

سخنان خود این افراد است. 
سلیمانی قرار داد احداث محور گردشگری کرمان بافت 
این محور که در  بندرعباس و احداث چندین شهر در 
راستای طرح انتقال آب از دریای عمان قرار داد آن بسته 
زمینه  این  در  و  خواند  منطقی  غیر  اوال  را  است  شده 
گفت: برای این محور قراردادی بسته شده است که ده 

ها برابر بدتر از ترکمنچای است. 

کرمان  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رییس 
بودجه  در  کرمان  استان  ای  هزینه  اعتبارات  گفت: 
ماهه   6 در  که  است  تومان  میلیارد   9۵4.۷ میزان   9۸
امسال 1۷۰ میلیارد تومان معادل 46.3 درصد تخصیص 
یافته است. به گزارش ایسنا منطقه کویر، دکتر »جعفر 
رودری« در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان 
کرمان اظهار کرد: اولویت های ظرفیت بودجه 9۸ و از 
پروژه های  تهاتر،  اسناد   ۵ تبصره  و  بند  ظرفیت  جمله 
قابل  واگذاری و تکمیل پروژه های نیمه تمام و ... دستور 

کار این جلسه را تشکیل می دهد.
اعتبارات هزینه ای استان کرمان در بودجه  افزود:  وی 
ماهه   6 در  که  است  تومان  میلیارد   9۵4.۷ میزان   9۸
امسال 1۷۰ میلیارد تومان معادل 46.3 درصد تخصیص 

یافته است.
رودری با بیان اینکه اعتبارات هزینه ای بین 31 دستگاه 
تصریح  شود،  می  توزیع  استانی  بودجه،  نظام  مشمول 

کرد: در سال 9۷ تعداد 2۵4 نفر بازنشسته در استان 
پایان خدمت  پاداش  به  مربوط  مالی  بار  ایم که  داشته 
تومان است که 1۰ و  به 21 میلیارد  نزدیک  افراد  این 
تخصیص  و  واریز  معادل ۵۰ درصد  تومان  میلیارد  نیم 
1۰۰ درصد داده شده است ضمن آنکه لیست مربوط به 
بازنسشتگان را از دستگاه ها گرفته ایم و اعتبار براساس 
ارقام به همه دستگاه ها یکسان پرداخت شده و اختالفی 

در پرداخت نداریم.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با 
بودجه  بند تبصره ۵  از  استفاده  اینکه در راستای  بیان 
سال جاری و تهاتر بدهی ها، باید پیمانکاران و متقاضیان 
گفت:  بدهند  ارائه  را  خود  درخواست  و  کرده  مراجعه 
دارایی  تملک  اعتبارات  ابالغ  تومان  میلیارد   1۷62
سرمایه ای استان بوده که تاکنون 31.4 درصد تخصیص 
یافته و عمده اعتبارات تملک دارایی، اسناد یک، دو و 

سه ساله است.

گزارش »کرمان امروز« از نشست خبری معاون حقوق عامه دادسرای استان:

در پروژه انتقال آب تخلفاتی انجام شده است

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان خبر داد:

تخصیص 46.3 درصدی اعتبارات هزینه ای استان در بودجه 98

خبر
شهردار کرمان اعالم کرد:

استقبال  شهرداری کرمان از 
خّیران برای طرح های مشارکتی

 
 

احداث  برای  خیران  از  کرمان  شهرداری  استقبال  از  کرمان  شهردار 
ح های مشارکتی خبر داد. فضاهای فرهنگی و رفاهی در قالب طر

کرمان، سید  گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری   به 
مهران عالم زاده در نشست معارفه مدیر عامل  جدید بنیاد خیریه توسعه 
کرمان با بیان اینکه راه اندازی موسسه خیریه  بناهای ماندگار شهرداری 
بناهای ماندگار یکی از اقدامات بسیار خوب دوره جالل مآب از شهرداران 
سابق است، ادامه داد: وی رسالت جدیدی برای شهرداری )که البته جزو 
بتواند در مجرای  تا شهرداری  کرد  تعریف  نهاد است(  این  وظایف ذاتی 

کند. قانونی خود به وظایفش عمل 
و  امناست  نفرهیات   ۱۴ و  مدیره  هیات  دارای  سازمان  این  افزود:  وی 
استان  تجربه  با  و  اقتصادی  بزرگان  و  اجرایی، خیران  از شخصیت های 

تشکیل شده است.
این  در  خوبی  کارهای  و  اقدامات  کنون  تا اینکه  بیان  با  کرمان  شهردار 
داده  مشارکت ها،  بخش  در  افزود:  است،  شده  انجام  خیریه  موسسه 
شهرداری زمین و پروانه است و هزینه ساخت و نگهداری با خیران می 
های  مکان  احداث  در  خیران  قدرت  شده  باعث  خوشبختانه  که  باشد 
فرهنگی و رفاهی بیشتر شود؛ ضمن اینکه شهرداری نیز بخشی از رسالت 

خود را در حوزه اجتماعی به بهترین نحو انجام می دهد.
کرد: امروزه بسیاری از مشکالت ما در حوزه ی شهر،  کرمان اظهار  شهردار 
که برای رفع آنها  به فضا و مکان  مسائل و آسیب های اجتماعی هستند 
که تا تامین نشود؛ نمی توان  کار نیاز است  یا همان بخش سخت افزاری 

کرد. در بخش نرم افزاری آن اقدام 
کید بر اینکه قطعا توان اجرایی شهرداری و دولت در این زمینه   وی با تا
همراهی  و  مشارکت  حضور،  است؛  گذار  اثر  و  مهم  آنچه  و  است  محدود 
خوبی  بسیار  اقدامات  قبل  های  دوره  در  خوشبختانه  که  است  خیران 

انجام شده است.
وی ادامه داد: در این دوره نیاز است اقدامات و فعالیت های این موسسه 
گذار و خیر و چه در بخش اطالع  چه در بخش اجرایی و جذب سرمایه 
را مجددا شناسایی و  کند و ظرفیت های خود  تر عمل  گسترده  رسانی 
در  خوبی  اقدامات  بتوان  تا  دهند  قرار  خیران  اختیار  در  و  کرده  تکمیل 

سطح شهر بر  اساس اولویت ها و نیازهای شهری انجام داد.
که از  کز فرهنگی و رفاهی مختلفی است  کرمان نیازمند مرا گفت: شهر   وی 

کنیم. کز استقبال می  حضور و مشارکت خیران در احداث این مرا
به صورت  سال  هشت  از  که  قربی  زحمات  از  تشکر  ضمن  زاده  عالم 
نیز  زاده کافی  علی   افزود:  اند،  داشته  فعالیت  موسسه  این  در  افتخاری 
این  مسئولیت  امروز  از  دارد  که  باالیی  کاری  سوابق  و  تجارب  دلیل   به 
که در وی سراغ  که با توجه به توانمندی  گرفت  موسسه را برعهده خواهد 
با  موسسه  این  از  ای  ارزنده  خدمات  شاهد  زودی  به  امیدواریم  داریم؛ 

همکاری خیران برای اقشار آسیب پذیر جامعه باشیم.
کرد: با جابه جایی شهرداری مرکز به ساختمان جدید واقع در  وی اظهار 
کاری این موسسه نیز با هدف تعامل، همراهی،  میدان شورا، مجموعه 

همفکری و نزدیکی بیشتر به ساختمان جدید منتقل خواهند شد.

بررسی جزئیات خسارات طوفان های شن 
به زیرساخت های شرق استان کرمان 

 
در  کرمان  استان  شرق  شهرستان های  مردم  نماینده  گفته  به 
به  شن  شدید  طوفان های  با  توام  غبار  و  گرد  اسالمی،  شورای  مجلس 
که  کرده  وارد  هنگفتی  خسارت  استان  از  مناطق  این  زیرساخت های 

جبران آن حمایت جدی دولت را می طلبد.
طول  در  افزود:  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  پناه   نیکزادی  اهلل  حبیب 
هفته بطور متوسط دو روز در مناطق شرق استان از جمله شهرستانهای 
شدید  طوفان  و  غبار  و  گرد  جوی  پدیده  با  نرماشیر  و  ج  فهر بم،  ریگان، 
که این امر ضمن تخریب زیرساخت های عمرانی و  شن مواجه هستیم 

کنان را در معرض تهدید جدی قرار داده است. کشاورزی سالمت سا
نخلستانهای  از  بسیاری  روان  وشنهای  وغبار  گرد  این  کرد:  اظهار  وی 
وروستاهای  است  برده  فرو  روان  شنهای  زیر  در  را  شهرستان  این  انبوه 

کرده است. زیادی را خالی از سکنه 
مجلس  در  نرماشیر  و  ج   فهر ریگان،  بم،  شهرستانهای  مردم  نماینده 
کرد: متاسفانه به دلیل شرایط اقلیمی در منطقه  شورای اسالمی تصریح 
که این امر خسارتهای زیاد  کنیم  بیش از دو دهه خشکسالی را تجربه می 

کرده است. و غیر قابل جبرانی را به منطقه وارد 
گذشت ۱۳ سال، مالچ پاشی در شرق استان  نیکزادی پناه افزود: پس از 
کانونهای بحران فرسایش بادی در  کنون ۵ هزار هکتار از  که تا آغاز شده 
برابر حجم باالی فرسایش پاسخگو  که در  این مناطق مالچ پاشی شده 

نیست.
پاشی  مالچ  کار  هوایی  و  آب  شرایط  شدن  مساعد  با  اینکه  بیان  با  وی 
از  :یکی  داشت  اظهار  شد  خواهد  سرگرفته  از  دوباره  استان  شرق  در 
کاری و احیا جنگلها در  گرد وغبار مالچ پاشی و بوته  راهکارهای مقابله با 

گیرد. که باید بیشتر مورد توجه قرار  شرق استان می باشد 
غبار،  و  گرد  مهار  جهت  ویژه  اعتبار  تخصیص  خواستار  پناه  نیکزادی 
کرمان  ریزگردها و طوفانهای شدید شن در شهرستانهای شرقی استان 
گرد و غبار در شهرستان ریگان ۱۶ روستا را خالی  کنون  کرد :تا کید  شد و تا
از سکنه و بیش از ۱۰۰ روستا را در محاصره شن های روان قرار داده است.
کانون بحران فرسایش  شهرستان ریگان پس از خوزستان دومین نقطه 

کشور بشمار می رود. بادی در 

توسعه و بازسازی بیش از 19 

کیلومتر شبکه آبرسانی در 

شهرستان کرمان
شهرستان  در  آبرسانی  شبکه  کیلومتر   19 از  بیش 

کرمان توسعه یافت و بازسازی شد.
فاضالب  و  آب  امور  مدیر  الدینی  زین  غالمرضا 
شهرستان کرمان گفت: یکی از اقداماتی که به طور 
مستمر توسط شرکت های آب و فاضالب انجام می 

شود، توسعه و بازسازی شبکه آبرسانی می باشد.
وی افزود: در همین راستا طی ۵ ماه نخست سال 
جاری، به منظور ارائه خدمت به مشترکین جدید، 
۵ کیلومتر و ۷42 متر شبکه آبرسانی در کرمان و 

شهرهای تابعه توسعه یافت.
زین الدینی در ادامه بیان کرد: طی همین مدت به 
منظور جلوگیری از هدررفت آب و افزایش کیفیت 
متر  و 3۸6  کیلومتر  به شهروندان،  13  آبرسانی 
شبکه آبرسانی در این شهرستان بازسازی شد که 
این میزان بازسازی در مقایسه با مدت زمان مشابه 

سال قبل ،بیش از 3۰۰ درصد رشد داشته است.
شایان ذکر است شهرهای جوپار،چترود،راین،شهداد، 
زنگی  آباد،  آباد،کاظم  گلباف،ماهان،باغین،محی 
شهرستان  توابع  از  اندوهجرد  و  آباد،اختیارآباد 

کرمان می باشند.

فعالیت دانشجویان علوم پزشکی در مناطق صعب العبور ریگان
فرمانده سپاه شهرستان ریگان گفت:1۰۰دانشجوی 
مناطق  در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بسیجی 
صعب العبور ریگان به محرومین منطقه ارائه خدمات 

کردند.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
مصطفی  سرهنگ  کرمان،   از  جوان  خبرنگاران 
گفت:در  ریگان  شهرستان  سپاه  فرمانده  دهقانیان 
دارند  فرصتی  دانشجویان  جهادی  اردو های  بحث 
برای فراغت، اما با کار وتالش وخدمت به محرومین 

در قالب اردو های جهادی خدمت رسانی می کنند.
علوم  دانشگاه  بسیجی  کرد:دانشجویان  تصریح  او 

پزشکی در شهرستان ریگان در زمینه های عمرانی، 
عمومی  وبهداشت  ،دندانپزشکی  بهداشتی  فرهنگی، 

در دو نقطه سرزه وزیارت شاه فعالیت نمودند.
فرمانده سپاه شهرستان ریگان افزود:این دانشجویان 
بسیجی به مدت یک هفته به بیش از 2هزار نفر ارائه 

خدمت کردند.
کنون  تا  تابستان  ابتدای  از  داشت:  بیان  دهقانیان 
در شهرستان  بسیجی  دانشجوی  از 12۰۰نفر  بیش 
فرهنگی،  عمرانی،  مختلف  زمینه های  در  ریگان 
ریگان  شهرستان  محروم  اهالی  به  بهداشتی،و... 

خدمت رسانی نموده اند.

جهادی  اردو های  در  جوانان  اینکه  به  اشاره  با  او 
اردو های  این  کرد:  تصریح  می شوند  خودسازی 

جهادی تاثیر به سزایی بر روی جوانان دارد.
بخشدار گنبکی با تقدیر از فعالیت اردو های جهادی 
در مناطق صعب العبور ریگان عنوان کرد :در مناطق 
العبور امکانات بهداشتی وجود ندارد که نیاز  صعب 

به توجه جدی دارند.
بهداشتی  کرد:خدمات  اظهار  جاویدان  علیرضا 
اردو های  که  است  ضعیف  العبور  صعب  مناطق  در 
جهادی در این مناطق می توانند نقش به سزایی را 

در خدمات رسانی داشته باشند.
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گزارش »کرمان امروز« از افزایش قیمت لوازم التحریر در این روزها که سبب شگفتی و نارضایتی مردم شده است؛

قیمت های نجومی و بی مهری در ماه مهر

بی مهری ماه مهر
باید والد دانش آموزی باشی تا گرانی و قیمت های سر 
به فلک کشیده لوازم التحریر که این روزها دامنگیر بازار 
نوشت افزار شده است زخم بی پولی و نداری را با گوشت 

و خونت حس کنی!
و  ببندد  را  خود  چمدان  ماه  شهریور  تا  مانده  قدم  دو 
این  اما  بنماید  برود و ماه مهرو ماه درس و دوستی رخ 
پا  که  افزاری  نوشت  و  التحریر  لوازم  مغازه  هر  به  روزها 
بگذاری با کسب اطالع از قیمت ها به بی مهری ماه مهر 

پی خواهی برد.
مادری در حالی که سعی می کرد دست فرزند خود را 
بکشد و از مغازه  بیرون ببرد و کودکی که  با لجبازی به 
قفسه ای با دفترهای فانتزی اشاره می کرد و به اصرار از 
مادر می خواست تا چند دفتر فانتزی با جلدهای صورتی 
و نارنجی برایش بخرد. مادر اما توان پرداخت قیمت این 
دفترها رانداشت و کودک با حسرت به آنها نگاه می کرد. 
به راستی کودکان چه می فهمند گرانی چیست؟ او آنچه 

که چشمش می بیند را می خواهد.
قیمت های سر به فلک کشیده

به داخل مغازه کیف فروشی می روم و یکی یکی قیمت 
ها را می خوانم. پایین ترین قیمت کیف دانش آموزی در 
این مغازه از 180 هزار تومان شروع می شود و تا 300 
هزار تومان ادامه می یابد. بسیاری که مثل من وارد مغازه 
شده اند اول نگاهی به قیمت ها می اندازند و بعد سری به 
نشانه تاسف تکان می دهند و از مغازه  بیرون می روند. 
البته در این میان  به سختی می توان کودکان و بچه ها 

را از مغازه دور کرد.
گردیم"؛  می  بر  باز  خانه  برویم  نیست   همراهم  "پول 
این عبارتی است که بسیاری از والدین وقتی می بینند 
زبان  بر  کند  نمی  دل  فروشی  کیف  مغازه  از  فرزندشان 
به  را  راضی  او  بتوانند  ترفند  این  با  تا شاید   آورند  می 
رفتن کنند. اما در این میان  خانواده های انگشت شماری 
هم دیده می شوند که بدون ذره ای ناراحتی و به دلیل 

عالقه  مورد  و  نظر  مورد  کیف  راحتی  به  باال  مالی  توان 
از  کامل  رضایت  با  و  کنند  می  خریداری  را  فرزندشان 
مغازه بیرون می روند تا به خریدهای بعدی فصل مدرسه 

دانش آموزشان  بپردازند.
که   افرادی  با  و  روم  می  دیگری  افزار  نوشت  مغازه  به 
برای خرید به آنجا آمده اند گفتگو می کنم. تقریبا نود 
درصد مراجعه کنندگان از قیمت های گران لوازم التحریر 

و نوشت افزار و کیف و کفش ناراضی هستند.
می  او  است.  آموز  دانش  فرزند  دو  دارای  اسدی  مریم 
باید  که  دبستان  چهارم  و  اول  ؛  دارم  فرزند  دو  گوید: 
برایشان همه چیز بگیریم باور می کنید کیف هردو روی 
هم چهارصد و سی هزار تومان شد! او می افزاید: با حقوق 
اندکی که همسرم دریافت می کند مگر می توان چیزی 
خرید. اگر هم خیلی ارزان  بخرم یا کوچک است یا آنقدر 
بی کیفیت که به یک ماه نرسیده کیف پاره شده و غیر 
قابل استفاده و باید مجددا هزینه کنم. هنوز دفتر و مداد 
و تراش و ...مانده است که نمی دانم از کجا باید  بیاورم 

تا بتوانم خرید کنم؟
قیمت ها سه برابر شده

فروشنده  به  را   خود  کارت  حالیکه  در  مومنی  حمید 
می دهد تا هزینه خریدهای خود را پرداخت کند وقتی 
فروشنده رقم 500 هزار تومان را ثبت می کند با تعجب 
خرید  مقدار  این  واقعا  گوید:  می  و  خواند  می  را  قیمت 
500 هزار تومان شده! فروشنده سر را تکان می دهد و 
مرد با تردید می گوید خب اجازه بدهید برخی از خریدها 
موجودی  توانم  نمی  حاضر  حال  در  آخر  کنم  راحذف 

کارتم  را صفر کنم.
دیگر شهروند کرمانی می گوید: برای لباس فرم دخترم  
با مقنعه اضافه در حدود دویست و پنجاه هزار تومان پول 
داده ایم، یک کیف کوله ای ساده هم با پایین ترین قیمت 
180 هزار تومان خریده ام برای خرید هر دفتر هم  باید 
20 هزار تومان هزینه کنم. مداد رنگی 24 رنگ هم از 50 
هزار تومان جنس ایرانی اش شروع می شود شما بگویید 

چقدر هزینه تحصیلی یک  بچه می شود؟
سخن آخر

پاسخ سئوال این شهروند و سایر شهروندان و خانواده ها 
را  به خود مسئوالن واگذار می کنیم. اما آنچه که مشهود 
است هجوم گرانی ها به بازار لوازم التحریر است درست 
مثل سایر گرانی ها که مردم متوسط و قشر ضعیف باید 

تحمل کنند و به قولی بسوزند و بسازند ...

   دو قدم مانده تا شهریورماه چمدان خود را ببندد و برود و ماه مهرو ماه درس 
و دوستی رخ بنماید اما این روزها به هر مغازه لوازم التحریر و نوشت افزاری که پا 
بگذاریم با کسب اطالع از قیمت ها به بی مهری ماه مهر پی خواهیم برد و ای کاش 
شهروندانی که توانمند هستند به اتفاق سایر خیران دست خانواده های نیازمند را در 
این زمینه بگیرند تا هیچ دانش آموزی با حسرت به کیف و جامدادی همکالسی اش 

نگاه نکند و....

مصادیق و جرم حیوان آزاری چیست؟ 
سرویس زیست و زندگی کرمان امروز

 
در برخی موارد حیوان خانگی از فرد گرفته و به 
دیگری واگذار می شود. از جمله مجازات های دیگر 
مجبور کردن شخص به شرکت در کالس های 
آموزشی است تا رفتار با حیوانات را بیاموزد حتی 
در برخی موارد حیوان آزار به روانشناس معرفی 
می شود چرا که بسیاری از حیوان آزار ها تعادل 
روانی ندارند. در برخی موارد نیز مجازات حبس 
برای فردی که اقدام به حیوان آزاری می کند در 

نظر گرفته شده است.
اینکه  بیان  با  خرمشاهی  سیدضیاءالدین 
منع  قانون  پیش نویس  گذشته  روز  چند  طی 
حیوان آزاری پس از حدود سه سال معطلی به 
وصول  اعالم  و  ارسال  اسالمی  شورای  مجلس 
شد، اظهار کرد: البته این موضوع در قالب طرح 
و نه الیحه به مجلس شورای اسالمی رسید. در 
ابتدا قرار بود قوانینی که برای حمایت از حقوق 
حیوانات و منع حیوان آزاری نوشته شده است 
از طریق سازمان حفاظت  قالب یک الیحه  در 
محیط زیست و دولت به مجلس شورای اسالمی 
راه یابد، اما متاسفانه آن قدر تعلل کردند که این 
قوانین با پیگیری های مردمی و کمک های رئیس 
فراکسیون محیط زیست مجلس – دکتر تابش 

– در قالب طرح به مجلس تقدیم شد.
حقوق  کمیسیون  حیوانات  حقوق  استاد  این 
بشر اسالمی با اشاره به اینکه اگر طرح حمایت 

مجلس  به  الیحه  به صورت  حیوانات  حقوق  از 
شورای اسالمی فرستاده می شد مزایای بیشتری 
داشت، تصریح کرد: برای مثال اگر این طرح در 
قالب الیحه بود دولت چگونگی تامین بودجه و 
اعتبار آن را پیش بینی می کرد و مجلس دراین باره 

حساسیت به خرج نمی داد.
مصادیق حیوان آزاری چیست؟

حیوان  مصادیق  اشاره  با  ادامه  در  خرمشاهی 
آزاری – که در طرح حمایت از حقوق حیوانات 
برخی  است  ممکن  گفت:   – است  شده  آورده 
افراد تصور کنند که حیوان آزاری صرفا نسبت 
گربه ها  و  سگ ها  به ویژه  خانگی  حیوانات  به 
اتفاق می افتد درحالی که این برداشت اشتباهی 
است و آزاررسانی به حیوانات گستره وسیعی را 
دربرمی گیرد که بسیاری از مصادیق آن از دید 
عموم جامعه پنهان شده است. از جمله مصادیق 
زیاد روی  بار  به تحمیل  آزاری می توان  حیوان 
حیوانات باربر اشاره کرد همچنین امروزه برخی 
انجام عمل های زیبایی  به  اقدام  افراد خودخواه 
روی حیوانات می کنند که نوع دیگری از حیوان 

آزاری است.
وی ادامه داد: برخی افراد نیز حیوانات با ارزش را 
مجبور به جفت گیری بیش از حد طبیعی می کنند 
تا خود به سود بیشتری برسند. برای مثال این کار 
درباره اسب هایی که نژاد ارزشمندی دارند، اتفاق 
می افتد که آسیب دیدگی حیوان را به دنبال دارد 
همچنین در برخی موارد تجاوز جنسی به حیوانات 

دیده می شود که همه این موارد از جمله مصادیق 
حیوان آزاری است و در ماده واحده منع حیوان 
آزاری تصریح شده و برای متخلفان مجازات تعیین 

شده است.
این حقوقدان با بیان اینکه صید دسته جمعی 
ماهیان، تشریح حیوانات در کالس های آموزشی 
بدون بیهوشی و بهره کشی از حیوانات بیش از 
توان آن ها از جمله مصادیق دیگر حیوان آزاری 
حیوانات  حقوق  از  حمایت  طرح  در  که  است 
حیوان  که  افرادی  اظهارکرد:  است،  شده  دیده 

خانگی دارند، اما نمی دانند چه طور باید از حیوان 
نگهداری کنند نیز در دسته حیوان آزار ها قرار 
می گیرند. برخی افرادی که حیوان خانگی دارند 
به هیچ عنوان حیوان دوست نیستند و صرفا برای 
شوآف اقدام به خرید حیوان خانگی کرده اند و به 

موجود زنده به چشم کاال نگاه می کنند.
حیوان  منع  قانون  در  خرمشاهی  گفته  به 
آزاری به حیواناتی که به مصرف خوراک انسان 
می رسند نیز پرداخته شده است. برای مثال اگر 
یا  رشد سریع تر  به  دستیابی  برای  مرغدار  یک 
تخمگذاری بیشتر با استفاده از روش های مختلف 
مانع استراحت پرنده شود، این کار او نیز جزو 

مصادیق حیوان آزاری تلقی می شود.
در  شرکت  از  آزارها؛  حیوان  مجازات 

کالس های آموزشی تا مجازات حبس
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در پیش نویس 
قانون منع حیوان آزاری مجازات هایی برای این 
جرم پیش بینی شده است، تصریح کرد: بسته به 
نوع حیوان آزاری، مجازات ها متفاوت است. در 
به  و  گرفته  فرد  از  خانگی  موارد حیوان  برخی 
دیگری واگذار می شود. از جمله مجازات های دیگر 
مجبور کردن شخص به شرکت در کالس های 
آموزشی است تا رفتار با حیوانات را بیاموزد حتی 
در برخی موارد حیوان آزار به روانشناس معرفی 
می شود چرا که بسیاری از حیوان آزار ها تعادل 
روانی ندارند. در برخی موارد نیز مجازات حبس 
برای فردی که اقدام به حیوان آزاری می کند در 

نظر گرفته شده است.
حقوق  فعاالن  از  برخی  حذف  چرایی 

حیوانات هنگام تدوین پیش نویس طرح
حقوق  کمیسیون  حیوانات  حقوق  استاد  این 
بشر اسالمی در ادامه در پاسخ به این سوال که 
چرا برخی از فعاالن به نام حقوق حیوانات هنگام 

تدوین پیش نویس قانون منع حیوان آزاری کنار 
گذاشته شدند و در جلسات هم اندیشی از نظرات 
آن ها استفاده نشد، توضیح داد: در زمان تدوین 
مردمی  مشارکت های  دفتر  پیش نویس،  این 
سازمان حفاظت محیط زیست از تمام کسانی 
حیوانات  با  رابطه  در  نقشی  نحوی  هر  به  که 
داشتند، دعوت می کرد و آن ها نیز در جلسات 
شرکت می کردند، اما گاهی با موضوعات مختلف 
برخورد  واقعیت  از  دور  به  و  هیجانی  به صورت 
عبور  باید  که  می گفتند  مثال  برای  می کردند. 
هواپیما ها از زیستگاه های حیات وحش ممنوع 
ساخت  زیر  اصال  ما  که  حالیست  در  این  شود 

تدوین چنین قانونی را نداریم.
فعاالن  از  برخی  حتی  داد:  ادامه  خرمشاهی 
نباید  بالصاحب  حیوانات  که  می کردند  عنوان 
قانون  پیش نویس  در  باید  و  شوند  عقیم سازی 
منع حیوان آزاری این موضوع ممنوع شود. این 
پیشنهاد نیز در حالی مطرح می شود که اگر این 
حیوانات عقیم نشوند جمعیت آن ها آنقدر زیاد 
می شود که برای کنترل جمعیت رو به روش هایی 
مانند کشتار می آوریم. جلساتی که برای تدوین 
تشکیل  آزاری  حیوان  منع  قانون  پیش نویس 
می شد جلساتی کارشناسی بود که نیاز داشت 
و  علمی  پایه  آن  در  شده  مطرح  صحبت های 

منطقی داشته باشد.
افرادی  اینکه  بر  تاکید  با  دانشگاه  استاد  این 
و  هستند  فعال  حیوانات  حقوق  حوزه  در  که 
صحبت های منطقی داشتند به جلسات دعوت 
بحث  هیجانی  صرفا  که  افرادی  اما  می شدند، 
می کردند از این جلسات حذف شدند، تاکید کرد: 
هر کسی که حیوانات را دوست دارد نمی تواند 
در حوزه حقوق حیوانات صاحبنظر باشد. تدوین 
قانون عرصه ای فوق تخصصی است و قانون نویس 
باید بر اساس فرهنگ عمومی جامعه، دیدگاه های 
مذهبی، مسائل بهداشتی، قوانین باالدستی و … 
اقدام به تدوین یک طرح یا الیحه کند. اگر ما 
بدون در نظر گرفتن شرایط روز جامعه و فرهنگ 
قانون منع  به تدوین پیش نویس  اقدام  عمومی 
حیوان آزاری می کردیم قطعا در همان مراحل 

ابتدایی از دور خارج می شد.
به گفته این استاد حقوق حیوانات کمیسیون 
حقوق بشر اسالمی آنچه به عنوان پیش نویس 
قانون منع حیوان آزاری تهیه شده است خروجی 
دلسوز  فعاالن  و  خصوصی  بخش  اندیشی  هم 
است.  حیوانات  حقوق  حوزه  در  نظر  صاحب 
قالب  در  آزاری  حیوان  منع  قانون  پیش نویس 
طرح به مجلس شورای اسالمی ارسال شده است 
البته به احتمال زیاد بررسی آن در مجلس دهم 
بعدی  دوره های  در  بنابراین  نمی رسد  اتمام  به 

مجلس بررسی می شود.

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

بچه ها را برای مدرسه 
آماده کنید؛ 

باآرامش و بدون ترس!

کرمان امروز سرویس اجتماعی 

است  قرار  که  ساله ای  هفت  یا  شش  کودک  برای  مدرسه    
فضای  شود، قطعا  اول  کالس  یا  دبستانی  پیش  مقطع  وارد 
بر  است  ممکن  که  فضایی  می شود،   محسوب  ناشناخته ای 
ک و خشک و خشنی باشد  اساس ذهنیت کودک فضای ترسنا
و یا کامال برعکس فضایی برای بازی و تفریح بدون هیچ تکلیف 

و سختی های مربوط به آن.
می آید.  در  صدا  به  زنگ  صبح  نیم  و   ۷ ساعت  اول:  تصویر 
گر دختر  کن و آماده رفتن به پادگان شو! ا پوتین هایت را به پا 
هستی لباس و مقنعه ات مرتب باشد. پسری؟ موهایت را از ته 
کالس  بزن. زیورآالت ممنوع! موبایل ممنوع! حرف زدن سر 

ممنوع! دویدن ممنوع!…
تصویر دوم: با بیست سی نفر از هم سن و سال هایت وارد حیاط 
بزرگی می شوی، بازی و تفریح می کنی، از فوتبال و طناب کشی 
کالس ها دور هم جمع  گاهی هم در  تا لی لی و خروس جنگی، 

که بروی خانه. می شوید و تا وقتی 
نیست.جالب  و  هست  شد  گفته  که  این هایی  همه  مدرسه 
کودکانه غربی  که حتی مدرسه  در داستان های  است بدانید 
همچون پادگانی به تصویر کشیده شده است که تن هر بچه ای 
اثر  کتاب »ماتیلدا«  به  این خصوص می توان  را می لرزاند. در 
مدیر  آن  در  که  کرد  اشاره  انگلیسی،  نویسنده  دال«،  »رولد 
که بچه ها را از موهایشان بلند  ک و باابهتی وجود داشت  ترسنا

می کرد، در هوا می چرخاند و به اطراف پرت می کرد.
مورد  در  نوجوان  و  کودک  روانشناس  علیزاده،  شهرام  سید 
باشگاه  با  گویی  و  گفت  در  مدرسه  از  کودکان  ترساندن 
ومدرسه  معلم  مورد  در  را  »فرزندانتان  می گوید:  خبرنگاران 
نترسانید و چنین جمالتی مانند: »مدرسه تو را ادب خواهد 
داد.  خواهی  تغییر  را  رفتارت  مدرسه  در  شدن  تنبیه  با  کرد. 
معلم تنبیه های سختی را برای بچه های بی ادب به کار خواهد 
بیزاری  باعث  جمالتی  چنین  بردن  کار  به  نبرید؛  بکار  برد«، 
فرزندانتان از مدرسه خواهد شد و فرایند مدرسه رفتن او را با 

کرد.«  مشکل مواجه خواهد 
انواع  یادگیری   شروع  برای  وقت  هیچ   ،NEA گزارش  بر  بنا 
به مدرسه  رفتن  فرزندتان موقع  آماده سازی  زمان  تجربیات 
دانش  است؛  بخش  چند  به  سازی  آماده  این  نیست.  دیر 
که  اجتماعی  مهارت های  و  ارتباطات  استقالل،  کادمیک،  آ

فرزندتان باید در مدرسه به خوبی انجام دهد.
کادمیک؛ با فرزندتان بازی کنید آمادگی آ

کودکان باید نسبت به خود، خانواده  پیش از ورود به مدرسه، 
کودکان از طریق  و اطرافیانشان به یک دانش بنیادی برسند. 
با بزرگساالن می توانند به یک سری مهارت ها  بازی و تعامل 
می توانند  معلم ها  مدرسه،  به  ورود  هنگام  و  یابند  دست 

کند. تدریس شان را بر آن مهارت ها بنا 
آمادگی اجتماعی

اهمیت  از  کادمیک  آ آمادگی  اندازه  به  اجتماعی  آمادگی 
برخوردار است. توانایی همراه شدن با بچه های دیگر، پیروی 
از  والدین،  به  »خداحافظ«  گفتن  و  گرفتن  نوبت  قوانین،  از 
که مربیان مدارس انتظار دارند از بچه های تازه  مهارت هایی 

وارد ببینند.
استقالل؛ دخالت بیش از حد والدین ممنوع!

هنگامی که کودکان وظایف اصلی خود مانند بستن زیپ لباس 
کفش را بتوانند به خوبی انجام دهند، احساس غرور و  یا بند 

افتخار می کنند. استقالل، اعتماد به نفس را موجب می شود.
به  را  کارها  از  بسیاری  تا  می رود  انتظار  کودکان  از  مدرسه  در 

تنهایی انجام دهند.
توانایی ارتباط برقرار کردن

اولین گام برای خواندن و نوشتن، گوش دادن و صحبت کردن 
در سال های پیش از دبستان است.کودکان از طریق صحبت 
کردن با والدین، معلمان و دوستان، اطالعاتی در مورد مردم، 
که بعدا می توانند رد مورد آن ها  کسب می کنند  مکان ها و اشیا 

بخوانند و بنویسند.
را  استرس  کمترین  مدرسه  در  فرزندمان  که  کنیم  کار  چه 

داشته باشد؟
رفتن  از  قبل  باید  که  هست  نکاتی  خبرآنالین،  گزارش  به   

کنید: فرزندتان به مدرسه، او را برایش آماده 
۱.فرزند شما باید قبل از رفتن به مدرسه، دستشویی رفتن را 
گر این موضوع برای شما مطرح است باید  گرفته باشد. ا یاد 
اولویت  را در  رفتن  آموزش دستشویی  از شروع مدرسه،  قبل 
کنید تا  گر موفق نشدید، باید با معلم او مشورت  قرار دهید. ا
کاری باید  بفهمید این موضوع چه پیامدهایی داشته و چه 

برای آن انجام دهید.
گرفتن را فراموش نکنید. عکس های روز اول مدرسه  ۲.عکس 
که بعدا با عشق و عالقه  همیشه مانند یک گنجینه ای هستند 

کرد. به آن نگاه خواهید 
کشیده  که به فرزندتان اجازه دهید نقاشی  ۳.فکر خوبی است 
کار برای  کالس ببرد. این  و آن را در روز اول برای معلمش به 

کند. کودک ارتباط و انگیزه ایجاد می 
کرده  ۴.در صورت امکان چند دانش آموز اول دبستان را پیدا 
و در طول تابستان برای بچه ها قرار بازی بگذرید. بهتر است 
کن محله انجام دهید تا بچه ها بعد  کار را با بچه های سا این 
از مدرسه و در آخر هفته به دوستی و بازی با یکدیگر ترغیب 

شوند.
این  انجام  بچسبانید.  لباس ها  همه  روی  را  فرزندتان  ۵.نام 
که یونیفرم دارند مهم تر است. لباس های  کار در مدرسه هایی 
باشد، بسیار  لباس  او روی  گر اسم  ا و  گم خواهد شد  بچه ها 

کرد. راحت تر می توان آنها را پیدا 
که در  گر فرزندتان نوشتن را آموخته است، از او بخواهید  ۶.ا

کند. کمک  نوشتن اسمش روی وسایل به شما 
کودک  ۷.این زمان فرصت خوبی برای آموزش راهکارهایی به 
تان در مقابله با موقعیت هایی خواهد بود که در آن عصبانی یا 
کتاب های زیادی  گیرد.  ناامید است و یا مورد تمسخر قرار می 
کنترل خشم، رفتار های درست و مدیریت رفتار وجود  در مورد 

دارد.
افراد  خطرات  مثل  مسائلی  مورد  در  که  است  مهم  8.بسیار 
فوق  منابع  و  کتاب ها  دهید.  آموزش  را  او  ها  غریبه  و  قلدر 
که  کتاب خانه ها وجود دارند  العاده ای به صورت آنالین و یا در 
به شما در توضیح این مسائل به فرزندتان کمک خواهند کرد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مرحله دوم 
)نوبت اول( شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان 

بدین وســیله از کلیه نمایندگان محترم منتخب مجمع عمومی )نمایندگان یک درصد( شــرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان 
کرمــان دعوت به عمل می آید تا به منظور شــرکت در مجمع عمومی عــادی به طور فوق العاده مرحله دوم )نوبت اول( که راس 
ســاعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 1398/07/25 در سالن اجتماعات اردوگاه آموزشی و فرهنگی اداره استثنایی واقع در کرمان 

جاده کوهپایه - سه راهی حسن آباد - به سمت اردوگاه شهید باهنر برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.
همچنین متقاضیان کاندیدا در ســمت بازرسی می توانند حداکثر یک هفته پس از انتشار آگهی جهت ثبت نام شخصا با مدارک 
الزم به روابط عمومی شــرکت تعاونی خاص ســحاب فرهنگیان واقع در کرمان : خیابان سپه - روبروی شهرداری مرکزی - نبش 

سپه یک، مراجعه و یا با شماره تلفن 32261296- 034 تماس حاصل نمایند.
ضمنا نمایندگان محترم راس ســاعت 8 صبح جهت اعزام به اردوگاه آموزشــی و فرهنگی جلوی درب دانشگاه فرهنگیان واقع در 

کرمان، چهارراه شهید رجایی )خورشید( - پردیس شهید باهنر حضور بهم رسانند.
دســتور کار جلسه: 1- ارائه گزارش هیات مدیره و مدیرعامل 2- ارائه گزارش بازرسان در خصوص صورتهای مالی سال 1397 
3- تعیین سیاست های شرکت در سال 1398 و تصویب بودجه پیشنهادی 1398  4- در خصوص فروش و یا تهاتر زمین خیابان 
ابوحامد 5- در خصوص ارزیابی دارایی های شــرکت 6- تغییر کاربری کارخانه نان ماشینی شهید باهنر 7- تصویب ترازنامه مالی 

سال 1397 8- انتخاب بازرسین )اصلی و علی البدل(
هیأت مدیره شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان 
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فرهنگ و ادب

به قلم
ناصر فرهادی )پاژ(

قسمت هیجدهم 
به نام خداوند جان و خرد 

کزین برتر اندیشه برنگذرد
اولین  و  بودند  اعراب  با  مخالفت  آغازگر  که  طاهریان  سلسله  از  بعد 
سلسله ایرانی را در برابر آنها تشکیل دادند و قسمتهایی از ایران یعنی 
سیستان و بلوچستان و قسمتی از ماوارءالنهر را به تصرف درآوردند. در 
جاهای دیگر ایران هم این نافرمانی ها شروع شده بود. مانند قیام بابک 
خرم دین، مازیار که در آذربایجان و طبرستان آغاز شده بود و باعث شد 
تا خلیفه را از توجه به شرق ایران باز دارد. از طرفی همزمان با خروج 
خوارج هم که دست به شورش زده بودند امکان پیروزی ایرانیان را بیشتر 
قدرتمند  فردی  بن طاهر  پادشاه طاهریان محمد  آخرین  اما  بود  کرده 
نبود و درنتیجه سلسله طاهریان زود از هم پاشید. از طرف دیگر حکومت 
سیستان که به دست یکی از عیاران تشکیل شده بود بر طاهریان پیروز 
شد و این سلسله را از بین برد و با شجاعت در مقابل خلیفه ایستاد تا 
جایی که خلیفه به او پیشنهادهای بهتری هم داد حتی حکومت چندین 
ایالت را هم به او قول داد ولی این عیار و جوانمرد از پذیرفتن آن سرباز 
زد و در جواب به او پیام داد که من با نان و نمک سفره خودم می سازم 
و آن را با بهترین و رنگین ترین سفره ای که مرا هم تحت قیومیت بیگانه 
قرار دهد ترجیح می دهم و با تو سازش نمی کنم. ضمنا یعقوب لیث 
صفاری اولین کسی بود که گفتگو به زبان عربی را به تالفی همین رفتار 
اعراب در سرزمین های تحت سلطه اش ممنوع کرد و به شاعران پارسی 

گو اهمیت بسیار می داد بگذریم.
بعد از مرگ یعقوب که در راه حمله به دارالخالفه بیمار شد و از بین 
رفت سلسله صفاریان هم که موسسش او بود از قدرتش کاسته شد. در 
مقابل گروه مبارزی به نام خرم دینان در آذربایجان با فرماندهی جاویدان 
و بعد از او بابک خرمدین قدرتی به دست آورده بودند و در برابر اعراب 
شدیدا مقاومت های جانانه ای را شروع کرده بودند و بر چپاولگران عرب 

می تاختند. در این زمان نهضت های جدیدی هم به راه افتاده بود.
اما چگونگی شکل گیری خرمدینان و نحوه مبارزات آنها در برابر اعراب:

ریشه اصلی تشکیل دهنده نهضت خرمدینان را دالور مردی شجاع به 
نام جاویدان تاسیس کرد و بعد از مدتی در یکی از حمالت پارتیزانی به 
اعراب کشته شد. همسرش با اجازه بزرگان نهضت با بابک که از سران 
گروه بود ازدواج کرد و راه رهبر قبلی یعنی جاویدان را با کمک همسرش 
ادامه داد. بابک دالور مردی جوان بود از اهالی تیسفون پایتخت امپراتوری 
عظیم ایران. او بعد از مدتی که از حمله اعراب به ایران گذشته بود پدرش 
به آذربایجان سفر کرد و در همان دیار ساکن شد و علیه خلفای عباسی 
قیام نمود. نقل شده که در حدود بیست و اندی سال با نیروهای اشغالگر 
عرب جنگیده حدود پانصد هزار نفر از سپاهیان عرب را به قتل رسانیده 
و درواقع نهضتی را که جاویدان پایه گذاری کرده بود را به جنبشی عظیم 
تبدیل نمود و لشکری به عنوان سرخ جامگان را تشکیل داد. در واقع 
ادامه دهنده جنبش های دیگر ایرانیان بود. بابک در روستایی در اردبیل 
متولد شد به نام بالل آباد پدرش به نام مرداس و مادرش به نام ماهرو از 
اهالی آذربایجان بودند. )واقدبن عمر التمیمی( اولین کسی بود که زندگی 
بابک را به رشته تحریر درآورده و در کتابی تحت عنوان )اخبار باک( که 
در حال حاضر از بین رفته است به شرح حال و قیام بابک پرداخته. البته 
در نوشتارهای دیگری هم که اکثرا از همین کتاب برداشت شده به این 
قیام پرداخته اند مثل کتاب المبدا و التاریخ و تاریخ طبری که جاویدان 
را رهبر فرقه جاودانیه دانسته. گویند روزی جاویدان از محل زندگی بابک 
می گذرد و در آنجا توقفی دارد. وقتی بابک را می بیند از هوش و ظاهر 
قوی او خوشش می آید و ازمادرش اجازه می گیرد که بابک را به نزد 
خودش ببرد. بعد از بردن او اختیار رسیدگی به احوال و دارایی هایش 
را به او می سپارد و به این ترتیب او وارد نهضت خرمدینان می گردد. 
جاوید هم در جنگی که رخ می دهد بر اثر زخمی که بر می دارد از بین 
می رود و )بانو( همسر جاوید به بابک عالقه می بندد و قبال توضیح داده 
این  با  بودند  بابک آشنا  به روح دالوری  با موافقت سران گروه که  شد 
ازدواج موافق می شوند چون بانو توضیح داده بود که روح جاویدان در 
بابک حلول کرده و او را جانشین خود قرار داده است. بابک رهبری گروه 
را در سال 195 هجری که خالفت به مامون می رسد در شهر ارتاویل 
)اردبیل( فعلی علیه دولت عباسی آغاز کرده و با همسایگان ارمنی متحد 
بیزانس )تئوفیلوس( را هم به دست  امپراتور  گردید و توانست حمایت 
به  متجاوزین  از  رهایی  و  ایرانیان  اتحاد مجدد  بابک  اصلی  آورد. هدف 
وطن بود. او درواقع دین مزدیسان و زرتشتیان و شاید مخلوطی از این 
دو دین را داشته بابک و پیروانش اعتقاد داشتند که ابومسلم خراسانی 
نمادی از آزادی خواهی در ایران بود که ناجوانمردانه به قتل رسیده و 

برای همین او از نظر پیروانش نمرده و روزی بازخواهد گشت و جهان را 
از بی عدالتی ها پاک خواهد کرد. سرانجام هم بعد از بیست سال مبارزه 
از  اینکه حتی یکبار  دالورانه در مقابل خلیفه و عواملش جنگید بدون 
آنها شکست بخورد ولی با خیانتی که یکی ازمتحدانش به نام افشین که 
المعتصم می گردد و روز  خود ماجرایی طوالنی دارد گرفتار و تحویل 
ششم صفر سال 223 شمسی یا 216 هجری قمری به دستور خلیفه با 
وضع اسفباری که در تاریخ نظیر آن کمتر دیده شده شهید می شود. 
او را قطع کنند و هنوز دست  ابتدا یک دست  خلیفه دستور می دهد 
دیگرش را قطع نکرده بودند. او با دست سالمش خونی که از دست بریده 
اش می ریزد را به صورتش می مالد و چهره خودش را گلگون می کند. 
بنا به گفته خواجه نظام الملک که در سیاست نامه نوشته بعد از اینکه 
صورتش را گلگون کرد خلیفه علتش را از او می پرسد او در جواب می 
اثر خون ریزی چهره من زرد خواهد شد. چون نمی خواهم  گوید در 
تو و سایر دشمنان وطنم رنگ زرد مرا ببینند با خون خودم صورتم را 
گلگون می کنم تا بدانی که قوم ایرانی هیچگاه از مرگ نمی ترسد آن 
هم مرگی که برای سربلندی وطن عزیزش باشد چون همیشه خود را 

فدایی کشورش خواهد کرد.
محل استقرار بابک همانطوریکه قبال توضیح داده شده )دژ بد( یا قلعه 
ی بابک و یا قلعه جمهور بوده است. این دژ در نزدیکی شهر کلیبر در 
در  اهر  کیلومتری شهر  پنجاه  در  و  باشد  می  آذربایجان  شمال شرقی 
حوزه رود بزرگ قره سو در سه کیلومتری جنوب غربی کلیبر واقع است 
و بر فراز قله کوهی به نام جمهور در ارتفاع 2300 تا 2600 متری از 
سطح دریا ساخته شده است که از هر طرف دره های عمیق به عمق 
400 تا 600 متری دارد و تنها راهی که به بز رو معروف است به طول 
سه کیلومتر و بسیار صعب العبور می باشد و توسط بابک ترمیم شده 
و در اصل دژی بجا مانده از دوران ساسانیان است. روز دهم تیرماه هر 
سال هنوز تولد بابک توسط عده ای از ایرانیان منطقه جشن و مراسمی 
برگزار می گردد تا مردم از فداکاریهای این شیرمرد پارسی غافل نباشند 
و به یاد این بزرگ مرد قدردانی نمایند و اما کمی به زندگی شیرزنی که 
در همه جا همراه و همگام بابک و در واقع موتور محرک او بود یعنی 
)بانو( می پردازیم و ببینیم این بانوی دالور که بعد از حمله اعراب اولین 
پیشگام مبارزه با متجاوزین وطن بوده و همیشه با لباس رزم به جنگ 
اعراب می رفته و هر گاه نام بانو به میان آمد دشمنان به یاد گردآفرین 
و گشتسب می افتادند و از او به نیکی یاد می کنند. بانو کیست و در 
کجا متولد شده پدرش چه شخصی بوده اینها سواالتی هست که ذهن 

هر خواننده ای را مشغول می کند و از خود می پرسد در زمانی که 
در ایران هیچ بانویی حق اظهارنظر و دخالت در هیچ اموری را نداشته 
و باید فقط در کنج منزلش به سر می برده و حتی کسی نباید به غیر 
از کسانی که به او محرم بوده اند چهره او را ببینند زنی از میان همین 
بانوان بپا خاسته و با دالوری در کنار مردان و حق طلبان ایستاده و از 
مردم و وطنش دفاع نموده است و در این راه چه نتیجه هایی دیده است. 
متاسفانه از زندگی و خانواده بانو اطالعات زیادی در دست نیست فقط 
بعد از اینکه بابک از بین رفت که شرح آن خواهد آمد نهضت خرمدینان 
و  از معروفیت  بیگانه  بابک در کشورهای  پیدا کرد.  ادامه  مازیار  توسط 
محبوبیت زیادی برخوردار بود و چون محل حاکمیت او در آذربایجان و 
نزدیک به کشور ارمنستان بود دشمنان ایران او را غیر ایرانی ذکر نموده 

اند که این ادعا دروغ محض می باشد.
چون بابک ایرانی و آریایی تبار بوده است، مورخان بانو همسر بابک را 
زنی بی رحم معرفی نموده اند ولی اینطور نبوده و باالخره بابک و بانو بعد 
از بیست و سه سال مبارزه برای آزادی وطن توسط افشین سردار خائن 
گروه خودش دستگیر و به نزد خلیفه برده می شود و بعد از کشته شدن 
فجیع بابک بانو مدتی را در اسارت می گذراند و تحت شکنجه قرار می 
گیرد و سرانجام از زندان آزاد می شود و از مرگ او نیز اطالعاتی در دست 
نیست و در هیچ کجا مطلبی ذکر نشده است فقط در برخی روایات نقل 
شده او به اتفاق همسرش بعد از دستگیری توسط خلیفه با سخت ترین 
وجه شکنجه شده و به قتل رسیده است ولی در همه جا از او به عنوان 
اولین زن دالور ایرانی بعد از حمله اعراب یاد شده که تمام عمر خود را 
برای آزادی ایران جنگیده است و از کودکی به تیراندازی و اسب سواری 
عالقمند بوده و یکی از بهترین تیراندازان و سوارکاران زمان خود معرفی 
گردیده است. بعد از بانو تا چند قرن از زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران 
فردی نامدار پدیدار نگشته و یا اگر هم بوده نامی از آنها برده نشده فقط 
از چند بانوی شاعر و باتقوا که به عنوان الگوی دیگران بوده اند اسم برده 
شده ولی بعد از چند قرن یعنی تا قرن چهارم هجری و در زمان حاکمیت 
ایران دگرگون می گردد و  ادبیات  تاریخ  به یکبار  سلسله سامانیان که 
نامداران زیادی ظهور می کنند و مردان و زنانی از این قرن به صورت 
چهره های نامداری ماندگار می شوند ولی چون ما در این نوشتارها فقط 
به بانوان فرهیخته می پردازیم از بزرگ مردان زیاد نام نخواهیم برد و 
در نوشته آینده به اولین بانوی شاعر پارسی گو به نام رابعه بنت کعب 

خواهیم پرداخت و از زندگی او خواهیم نوشت.
ادامه دارد ...

سرویس فرهنگی کرمان امروز

بوم گردی در خانه روستاییان این روزها در مناطق مختلف کرمان رواج 
و  بوم زیست ها  با  گردشگران  آشنایی  زمینه  اسکان  نوع  این  و  پیداکرده 

خرده فرهنگ های استان کرمان را فراهم می کند.
بزرگ  جمعیت  دومین  با  کشور  استان  گسترده ترین  کرمان  استان   
خرده   جمعیتی  باالی  گستردگی  این  و  است  کشور  در  روستایی 

فرهنگ های متعددی را در پهنه گسترده این استان ایجاد کرده است.
و  است  کشور  در  تاریخی  آثار  ملی  ثبت  رکورددار  کرمان  شهر  هرچند 
متمرکزشده  کرمان  شهر  در  نیز  کرمان  شهرستان  تاریخی  آثار  بیشترین 
مناطق  در  نیز  استان  ناب  طبیعی  و  تاریخی  بناهای  از  بسیاری  اما  است 
زیرساخت های  ایجاد  امکان  دلیل  همین  به  و  است  پراکنده  مختلف 
گردشگری در بسیاری از این مکان ها که گاه صدها کیلومتر با هم فاصله 

دارند به صورت مجزا وجود ندارد و یا مقرون به صرفه نیست.
اقامتگاه های  و  هتل  احداث  طرح های  اجرای  عدم  دیگر  سوی  از 
مسئوالن  برای  کرمان  استان  گردشگری  اماکن  از  برخی  در  گردشگری 
چاره ای نگذاشته است جز اینکه حداقل در کوتاه مدت به سمت بوم گردی 

و استفاده از ظرفیت های محلی هر منطقه بروند.
بیشترین نمود این  گونه گردشگری را در این روزها می توان در دو قطب 
اند،  قرارگرفته  شهر  از  دوری  فاصله  در  که  دید  کرمان  گردشگری  اصلی 
نخست در منطقه شهداد که کویرنوردی و رصد آسمان شب و کلوتهای 
سفر  میزان  بیشترین  و  است  قرارگرفته  زمین  نقطه  گرم ترین  و  شهداد 
گردشگران خارجی و به خصوص اروپایی های نیز در همین منطقه است و در 
مرتبه بعد روستای صخره ای میمند است که باسابقه چندین هزارساله اش 

یکی از نخستین سکونتگاه های بشری در ایران محسوب می شود. در این 
روستا نیز مردم هنوز سبک زندگی قدیمی و حتی زبان پهلوی که یکی از 

قدیمی ترین ریشه های زبان فارسی است را تکلم می کنند.
بسیاری از گردشگران ترجیح می دهند از نزدیک بافرهنگ رسوم و آداب 
طرز لباس پوشیدن و غذاهای محلی مردمان روستا آشنا شوند و از سوی 

دیگر مردم محلی نیز از صنعت گردشگری منتفع می شوند.
خبر  کرمان  در  خارجی  گردشگران  حضور  درصدی   20 افزایش  از  وی 
داد و ابراز امیدواری کرد که درزمینه جذب گردشگران داخلی نیز شاهد 

رشد باشیم.
نیازهای  تمام  ما  افزود:  کرمان  فرهنگی  میراث  گردشگری  معاون 
جاری  سال  در  امیدواریم  و  کرده ایم  پیش بینی  کرمان  در  را  گردشگران 

شاهد افزایش تعداد گردشگران در استان کرمان باشیم.
به گفته وی تنها در بخش تهیه اقالم گردشگری افزایش صددرصدی را 
شاهد هستیم و به همین نسبت سعی کردیم درزمینه تأمین اقامتگاه ها 
نیز با استفاده از ظرفیت های موجود به خصوص در بخش مدارس، هتل ها 

و اقامتگاه ها نیازهای موجود را در ایام نوروز جوابگو باشیم.
وی بیان کرد که بوم گردی یکی از اهداف اصلی ما در خانه های تاریخی 
میهمان خانه  بزرگ ترین  به  را  کرمان  که  داریم  سعی  و  است  روستاها  و 
ایران تبدیل کنیم و گردشگران را با فرهنگ محلی مردم در استان کرمان 

آشنا کنیم.
به نظر می رسد در سال جاری کرمان با توجه به توسعه زیرساخت های 
یکی  این  و  باشد  مسافران  گسترده  حضور  شاهد  استان  در  گردشگری 
قدیمی ترین  از  یکی  توانمندی های  معرفی  برای  فرصتها  ترین  ناب  از 
استان های کشور در زمینه فرهنگی و گردشگری است که باید به بهترین 

وجه مورد استفاده قرار گیرد.

زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران 

بوم گردی گردشگران خارجی در کرمان
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بخش دوم

سرویس اقتصادی کرمان امروز

است،  بازرگانی  اتاق  ترین عضو  سابقه  با  که حاال  اسداهلل عسگراوالدی   
سال ۱۳۳۴ تصمیم می گیرد قدم در راه تجارت بگذارد و به عضویت اتاق 
به  بود  برای عضویت  قانونی  از حد  او دو سال کمتر  بازرگانی درآید. سن 
همین دلیل باید امتحان می داد. نایب رئیس اتاق بازرگانی ۲۰ سوال درباره 
ارز کشورها، حمل کاال و امثال آن از جوان ۲۲ ساله می پرسد که به تمام 
آن ها پاسخ می دهد. او حکایت این روزها را چنین بیان می کند: »نایب 
رئیس به معرف من مرحوم عبداله توسلی زنگ زد و گفت که این باید جای 

من بنشیند. البته من ۲۵ سال بعد جای او نشستم.«
به  با قسط و تخفیف حجره ای   عسگراوالدی جوان در سن ۲۴ سالگی 
مبلغ چهار هزار تومان در بازار تهران خریداری کرد و به فروش خشکبار 
اختصاص داد. او چنین روایت می کند: زیره سبز را خیلی دوست داشتم. 
چون هم سرمایه کمی می خواست و هم قیمتش ارزان بود. از کار در داخل 
 ۱۳۳۶ سال  در  را  کار  باشم.  داشته  صادرات  می خواستم  نمی آمد  خوشم 
خریدم.  زیره  تن  پنج  قسطی  و  کردم  شروع  زیره  صادرات  با  صفر  از  و 
اتاق های  از طریق  دنیا  تمام  با  بود.  اولین مشتری ام در صادرات سنگاپور 

بازرگانی شان مکاتبه کردم و دنبال خریدار گشتم.
کردم.  شروع   ۱۳۳۰ دهه  همان  در  هم  را  نیویورک  با  معامالتم  اولین   
نیویورک از دیرباز بورس زیره بوده و هست. به این بورس راه پیدا کردم و 
روزی رسید که دیکته کننده قیمت زیره در جهان و ایران شدم. دوشنبه ای 
نبود که بازار ادویه نیویورک که زیره هم زیرمجموعه آن است باز شود و نرخ 

شرکت من، یعنی “حساس” برای آغاز معامالت روی میز نرود.
در سال  این وجود  با  بود.  زیادی همراه  بسیار  های  با سختی  کار  این   
۱۳۴۷ به صادرات دو قلم دیگر خشکبار یعنی پسته و کشمش رو آوردم. 
پسته کار بزرگی بود و پول سنگینی می خواست. من پول نداشتم اما چون 
در بازار آبرو داشتم و خوش حساب بودم به من نسیه می دادند و هنر من 
این بود که یک ماهه آن جنس را به خارج می فروختم و پولش را می گرفتم. 
عسگراوالدی در  سال ۱۳۴۳ اولین انبار خشکبار خود را در خیابان تختی 
تهران خرید و کارخانه زیره حساس را در مشهد تاسیس کرد که هنوز فعال 
است. او می گوید: هر سال که سودی می بردم انبار و دفتر و خانه و ملک 

می خریدم.
تمام  بودم  خریده  قسطی  حجره  درآن  روزی  که  بازار  امید  سرای  در   
دفاتر همسایه را خریدم. اسداهلل عسگراوالدی در تجارت طبق اصول خود 
پیش می رود: »یکی از اصولم این است که هیچ وقت بیش از یک هفتم 
تنخواهم را به کسی نسیه نمی دهم تا اگر پولم را برد باقی پولم محفوظ 
نصف  از  بیش  وقت  هیچ  کردم  سعی  که  است  این  بعدی ام  اصل  بماند. 
دارایی ام را نسیه نخرم. اصل دیگر این است که سعی کردم از بانک ها وام 
نگیرم. اگر داشتم می خریدم و اگر نداشتم، نمی خریدم. یکی دیگر از اصولم 
عوض نکردن شریکم است. محمدحسن شمس ۵۰ سال شریک من است 
بر  را چنین  ترین دالیل موفقیتش  او اصلی  و هنوز هم شریک هستیم.« 
می شمارد:» من از هیچ و صفر به همه چیز رسیدم و االن که به عقب  نگاه 
می کنم می بینم تالش، توکل به خدا، درستکاری و مطالعه به من کمک 
کرد تا موفق باشم.« خانه به خانه پیشرفت مالی حاج اسداهلل یک شبه رقم 

نخورده است.
 او با اصولی که در تجارت به خرج داد به غیر از رونق و توسعه کسب و کار، 
رفته رفته به دارایی های ثابتش نیز اضافه کرد. او سال ها است در ویالیی 
در خیابان فرشته زندگی می کند. گفته می شود که مسجد و صندوق قرض 
الحسنه فرشته را نیز وقف کرده است. این تاجر باسابقه می گوید: »من از 
کم به زیاد رسیدم. اولین خانه ام را ۵۶۰۰ تومان ، دومی را ۳۳ هزار تومان، 
سومی را از درخشش، وزیر فرهنگ شاه معدوم ۱۴۰ هزار تومان، چهارمی 
االن در  تومان خریدم که  میلیون  را ۱۴۰  پنجمی  و  تومان  را ۵۰۰ هزار 
آن ساکن هستم. اکثر این خانه ها را هنوز دارم آنها را اجاره داده ام و هیچ  
یک را نفروخته ام.« اسداهلل عسگر اوالدی در کنار سایر بازاریان مسلمان به 
پرداخت وجوهات شرعی و انجام امور خیریه مشهور است: »وجوهات شرعی 
و مالیات هایم را داده ام. هرگز با دارایی چانه نمی زنم. انفاق می کنم. مسجد و 
درمانگاه و مدرسه می سازم و خدا به من کمک کرده است. من هیچ مالی در 
خارج کشور ندارم. فقط دفاتری در هامبورگ ، دبی و لندن دارم که دفاتر 
تجاری ام هستند. من افتخار می کنم که میلیاردر هستم. همان خانه ۵۶۰۰ 
تومانی امروز بیش از ۱/۵ میلیارد تومان می ارزد. پس میلیاردر شدن کاری 
ندارد. خانه ای که ۱۴۰هزار تومان خریدم امروز یک میلیارد تومان می ارزد، 
بگویم گدا  خانه دیگرم در خیابان ولیعصر ۱۳۰۰ متر مساحت دارد. چرا 

هستم؟« حاج آقا عسگراوالدی در ایران ۱۰ کارخانه دارد و شرکت حساس 
که بارها جایزه صادرکننده نمونه را دریافت کرده، نیم قرن فعالیت را پشت 

سر گذاشته است.
 خودش می گوید در تمام سال های فعالیت اقتصادی، هرگز ضرر نداده 
 ۲۰ خدا،  برای  درصد  است:  ۲۰  کره  تقسیم  گونه  این  را  اموالش  و  است 
خودش.  اختیار  در  مابقی  و  خانواده  هزینه  درصد   ۲۰ انفاق،  برای  درصد 
افتخار این تاجر بزرگ این است که به هیچ بانکی بدهکار نیست و در هیچ 
معامله دولتی شرکت نکرده است. او در تجارت به سه اصل کیفیت، رقابت 
تعهد  برای فروش یک جنس  و خوش قولی معتقد است. می گوید: وقتی 
می کردم، اگر بعد از فروش قیمت آن باال می رفت هرگز معامله را به هم 
نمی زدم. اما خیلی از همکاران این کار را می کنند و یا از کیفیت می زنند تا 
ضرر نکنند. اسداهلل عسگر اوالدی قبل از هر مالقات درباره ویژگی های آن 
شهر یا عالقه مندی مالی طرف تجاری مطالعه می کند چراکه معتقد است 
این کار در نتیجه مالقات تاثیر می گذارد. این بازاری متدین رمز موفقیت 
خود را پای مجسمه راکفلر در نیویورک یافته است. خودش روایت اولین 
یادم  کند:»  می  روایت  اینچنین  را  نیویورک  به  هم  آن  اش  سفر خارجی 
نمی رود در اولین سفرم به نیویورک پای ساختمان معروف امپایراستیت که 
مجسمه راکفلر قرار دارد، ۳ جمله نوشته بود: موفقیت من به این ۳ جمله 
است: زودتر از دیگران مطلع شدم، زودتر از دیگران تصمیم گرفتم و وقتی 
تصمیم گرفتم چشمم را بستم و عمل کردم. این ۳ جمله اثر زیادی روی من 

گذاشت. سعی کردم در تجارتم به این ۳ جمله متعهد باشم.
 اینها در تجارت خیلی مهم است. چون تجارت بی رحم است. تجارت در 
محیط رقابت بی رحم است. این شعار هم است: اگر می خواهی رقابت کنی 
باید با چشم بسته بی رحمی کنی. می شود البته با رافت و مهربانی کار کنی 
اما آنجا که می خواهی رقابت کنی نه رافت کاربرد دارد و نه مهربانی باید 
بی رحم باشی .« از صفر تا ۴۰۰ میلیون دالر این پیر تجارت از ۱۲ سالگی 
وارد بازار شده و به قول خودش از صفر شروع کرده است. هرچند برآورد 
دقیقی از میزان دارایی افراد در ایران وجود ندارد اما نشریه امریکایی فوربس 
که در تمام دنیا به تخمین ارزش دارایی های اشخاص مشهور می پردازد، 
دارایی های این تاجر ایرانی را ۴۰۰ میلیون دالر برآورد کرده است. اسداهلل 
عسگراوالدی فعالیت تجاری خود را رسما از دهه ۳۰ آغاز کرده و حاال در 
است.  ها  فعالیت  ۸۱ سالگی همچون سال های جوانی در حال گسترش 
تقالی او برای رفع ممنوعیت صادرات پسته که در اواخر عمر دولت دهم 
سر و صدای زیادی به پا کرد نشان داد که او همچنان حساسیت زیادی روی 
فعالیت های تجاری اش دارد.  »هفته گذشته داشتم از کار بیکار می شدم. 
که خوشبختانه به خیر گذشت.« این جمله، گفته یک کارگر ساده که در 
خطر اخراج قرار گرفته، نیست. بلکه تکه ای از سخنرانی یکی از بزرگترین 
صادرکنندگان خشکبار و از جمله مشهورترین تاجران ایرانی است که در 

صحن پارلمان بخش خصوصی ایراد شده است.
تاجری که یک تنه در مقابل ممنوعیت صادرات پسته در سال ۹۱ ایستاد 
اول وقت رئیس جمهور، تصمیم وزارت  با معاون  از جلسه  بعد  توانست  و 
صنعت، معدن و تجارت را ملغی کند، بعد از برقراری دوباره صادرات پسته، 

فاتحانه در میان فعاالن اقتصادی قرار گرفت و کالمش را با طنز آمیخت 
لبخندی عمیق  بیلیونر  مرد  بیکار شدن  احتمال  به  واکنش همکارانش  تا 
باشد. اسداهلل عسگراوالدی که عمده شهرتش را در میان تمام فعالیت های 
اقتصادی، از صادرات پسته وام گرفته است، در مقابل ممنوعیت صادرات 
این کاال که در سال ۹۱ در پی گرانی آن در بازار داخل رقم خورد، موضعی 
سخت گرفت و نشان داد می تواند روابط و البته سوابقش در دنیای سیاست 
را برای رفع یک روزه مشکل ممنوعیت صادرات کاالی محبوبش، به کار 
بگیرد. هر چند اسداهلل عسگراوالدی در تمام این سال ها تالش کرده است 
برادر  و  خود  های  فعالیت  حساب  و  دهد  نشان  جدا  سیاست  از  را  خود 
مرحومش را مجزا بداند اما نزدیکی او به موتلفه اسالمی از سالهای انقالب 
اصولگرا که در همین  این حزب  او در شورای مرکزی  تا عضویت رسمی 
اثبات کرد که مرد دنیادیده عالقه ندارد فعالیت  سال های اخیر رخ داد، 
های سیاسی اش آشکار شود. در مقابل با جلوه دادن وجهه اقتصادی بسیار 
موافق است به همین دلیل در تمام مصاحبه های تلویزیونی و مکتوب به 
و  موفق  اینکه   از  و  است  کار  کهنه  تاجری  که  کند  می  اشاره  نکته  این 
پولدار است لذت می برد.  پیش از انقالب شاید یکی از اصلی ترین دالیل 
به شهرت رسیدن اسداهلل عسگراوالدی فعالیت های انقالبی او باشد. او که 
از سالها قبل از انقالب فعالیت اقتصادی می کرد و تجارت پیشه کرده بود 
در نزدیکی انقالب اسالمی در جمع آوری کمک های بازار و هزینه آن برای 

انقالب نقش مهمی داشت.
امام خمینی در  با  از دیدارش  فعالیت های سیاسی حاج اسد اهلل  آغاز   
نجف آغاز شد:» سال ۵۵ اگرچه آدم سیاسی نبودم به نجف خدمت حضرت 
امام)ره(  رفتم. رفته بودم از ایشان اجازه بگیرم که در قم کارخانه بزنم و 
حاج  دیگر  بار  یک  اما  دیدار  این  از  پس  کرد.«  راهنمایی  مرا  هم  ایشان 
اسداهلل به همراه برادرش حاج حبیب اهلل در فرانسه به دیدار امام رفت تا 
برای  باشد: »  آغاز شده  تاجر پسته رسما  انقالبی  و  فعالیت های سیاسی 
کاری به خارج از کشور رفته بودم. آنجا به دیدار حضرت امام در پاریس 
پاریس  به  بازهم  بازگردی،  کشور  به  اینکه  از  قبل  فرمودند  ایشان  رفتم. 
لندن  به  کوتاهی  مسافرت  از  و پس  کردم  اطاعت دستور  بنده هم  بیاید. 
بنده  به  را  ای  بسته  امام  بعدی حضرت  دیدار  در  رفتم.  پاریس  به  بازهم 
دادند و فرمودند این بسته را در ایران به آقای باهنر برسانید. همان روزی 
که به ایران رسیدم به دیدار ایشان رفتم و گفتم امام فرموده اند این بسته را 
خدمت شما بدهم. بسته را بازکردند و در آن فرمان تشکیل کمیته تنظیم 
اعتصابات بود. مدتی در کمیته تنظیم اعتصابات حضور داشتم ولی وقتی 
باز می  انقالب به پیروزی رسید، اعالم کردم دیگر به کسب و کار خودم 
گردم و کاری به مسائل سیاسی ندارم.«  بعد از انقالب حکمی از سوی امام 
روزحوالی  زد:»یک  رقم  اسداهلل  حاج  برای  دیگری  سرنوشت  خمینی)ره( 
ساعت ۶ صبح برای نماز برخواسته بودم. با منزل ما تماس گرفتند. آقای 
میرمحمدصادقی گفتند که سریع خودم را به محل جلسه ای برسانم. به 
آقای  دارند.  حضور  هم  دیگر  ای  عده  شدم  متوجه  و  رفتم  ایشان  دیدار 
خاموشی، مرحوم میرمصطفی عالی نسب، مرحوم محمد علی نوید، آقای 
آنجا  بودند.  میرمحمدصادقی  آقای  خود  و  پورشهامی  آقای  کرداحمدی، 

به  و  بروند  بازرگانی  اتاق  به  عده  این  اند  فرموده  امام  که حضرت  گفتند 
اقتصاد و انقالب کمک کنند. بنده به دلیل اینکه کارهای اقتصادی شخصی 
داشتم که آنها هم به خاطر انقالب چند ماهی تطعیل شده بود، ابتدا امتناع 
کردم و خواستم که اجازه بدهند به کار شخصی خودم برسم. دوستان قبول 
نکردند و گفتند که حضرت امام فرموده اند که به اتاق بازرگانی برویم. بنده 
هم اطالعت کردم و از همین جا وارد اتاق شدم.«  پس از انقالب اسداهلل 
عسگراوالدی اصرار دارد که بگوید پس از انقالب پای خود را از فعالیت های 

سیاسی بیرون کشیده و دنیای سیاست را رها کرده است.
 هرچند به واسطه فعالیت های سیاسی برادر مرحومش، حاج حبیب اهلل 
همواره نامش در کنار فعاالن سیاسی شنیده شده است. در محافل خصوصی 
موتلفه اسالمی شرکت می کرد اما هربار در این مورد با او سخن گفته می 
شد، تاکید می کرد که برادرش سیاسی است و خودش فقط فعالیت شخصی 
شورای  عضویت  به  هم  اسداهلل  حاج  اما   ۸۸ سال  در  کند.  می  اقتصادی 
مرکزی موتلفه اسالمی درآمد تا نشان دهد از دنیای سیاست دور نیست. 
او رسما در یکی از مشهورترین حزب های سیاسی کشور فعال شد تا دیگر 
اسداهلل  حاج  ورود  سیاسیون  از  ای  عده  هرچند  کند  کتمان  را  آن  نتواند 
به شورای مرکزی موتلفه را به استمداد طلبی اعضای بلندپایه این حزب 
از برادر حاج حبیب اهلل برای کمک های مالی نسبت دادند. حاج اسداهلل 
ندارد:  بارها اعالم کرده است که قصد فعالیت سیاسی  هم در گفتار خود 
» کالس اول سیاست را هم بلد نیستم. اگر موتلفه بگوید نباش می گویم 
از آنجا که  اما  خداحافظ.« حاج اسداهلل هرچند خود را سیاسی نمی داند 
از همان اول انقالب جایگاه مطلوبی در اتاق بازرگانی داشته است، ارتباط 
خوبی با تمام سیاستمداران در دوره های مختلف برقرار کرده است. خودش 
می گوید با همه رئیس جمهورها رابطه خوبی داشته و برای دفاع از بخش 
نبودن  یا  بودن  سنتی  است.  کرده  استفاده  خوب  رابطه  این  از  خصوصی 
به  میرمحدصادقی  همراه  به  را  خاموشی  علینقی  و  عسگراوالدی  اسداهلل 
عنوان اولین کسانی که بعد از انقالب به اتاق بازرگانی آمده اند می شناسند. 
در  مسلمان  بازاریان  نماینده  که  نسل  این  اقتصادی،  فعاالن  جدید  نسل 
پارلمان بخش خصوصی به حساب می آیند را به چوب سنت می نوازند. 
برخی به آن ها لقب سنتی ها داده اند. حاج اسداهلل اما از این صفت به شدت 
خشمگین می شود و خود را مدرن می داند. موفقیتش در کسب و کار و 
دوام آن را دلیلی بر به روز شدنش می داند و تاکید می کند، تاجری که در 
لندن، هامبورگ و دوبی دفتر کار دارد و روزانه با شرکای تجاری اش در این 
کشور  در ارتباط است نمی تواند سنتی باشد. او خودش را از خیلی از جوان 
ها جلوتر می داند. او یک بار برای این که نشان دهد سنتی نیست گوشی 
لپ تاپی شکل و مدرنش را به رخ کشید و نشان داد که از این وسیله برای 

ارتباط با دنیا استفاده می کند.
 اخالق فردی این تاجر بزرگ هم با سنت میانه ای ندارد. او از اینکه خود 
را ساده نشان دهد لذت نمی برد بر عکس دائما فریاد می زند که پولدار 
است و از ثروتش برای زندگی بهتر استفاده می کند. او زمانی که ۷۵ سالگی 
را پشت سر گذاشته بود مرسدس بنز مشکی رنگ خود را که چند سالی 
از عمرش گذشته بود کنار گذاشت و یک مرسدس بنز سفید رنگ از نسل 
جدید زیر پایش انداخت تا نشان دهد در این سن و سال هم حاضر نیست 
خود را از ابزارهای مدرن محروم کند. خستگی ناپذیر در ۸۱ سالگی قرار 
دارد اما از سفرهای خارجی خسته نمی شود به غیر از سرکشی به دفترهای 
تجاری اش در لندن انگلستان، هامبورگ آلمان و دوبی، نمایشگاه های بین 
المللی مرتبط با حوزه تجارتش را هم از دست نمی دهد. سفر به چین را هم 
برای انجام مذاکرات با مقامات این کشور در برنامه کاری خود دارد. مجموع 
فعالیت های اقتصادی حاج اسداهلل چه حول برند شخصی اش، »حساس« 
توسعه  برای  اش  انگیزه  که  دهد  می  نشان  مدنی  های  زمینه  در  چه  و 
فعالیت ها کاهش نیافته است. فعالیت های مدنی از میان جمع هشت نفره 
تاجرانی که با حکم امام وارد اتاق بازرگانی شدند حاال اسداهلل عسگراوالدی، 
میرمحمد صادقی و علینقی خاموشی در اتاق مانده اند. اسداهلل عسگراوالدی 
اتاق  ادوار  تمام  در  دارد.  خود  مدنی  های  فعالیت  ادامه  به  زیادی  عالقه 
بازرگانی پس از انقالب عضو هیت نمایندگان بوده و ۱۶ سال هم عضویت 

هیات رئیسه را بر عهده داشت.
بدو  همان  از  هم  را  روسیه  و  ایران  و  چین  و  ایران  مشترک  ها  اتاق   
های  وجهه  بازرگانی  اتاق  در  هایش  فعالیت  تا  کند  می  ریاست  تاسیس 
مختلفی داشته باشد. حاج اسداهلل عسگراوالدی فعالیت های مدنی اش را به 
اتاق بازرگانی محدود نکرده است. تشکل های صادراتی مثل کنفدراسیون 
با  تاجر  های  فعالیت  دیگر  از  هم   … و  صادرات، صادرکنندگان خشکبار 
ببینید می گویند  را  ایرانی  ثروتمند  تجربه است. خودروی جدید هفتمین 
هفتمین ثروتمند ایران است.اسداهلل عسگراوالدی چندی پیش در گفتگو با 

خبرآنالین اعالم کرده بود از او ۵ یا ۶ نفر ثروتمندتر نیز هستند. 
 

نگاهی به زندگی اسداهلل عسگراوالدی و سوابق و فعالیت های اقتصادی و تجاری وی؛

» من اسداهلل عسگراوالدی، یک کاسب جزء هستم«

ثبت  شماره  به  تعاونی  شرکت  رفسنجان  فرهنگیان  مصرف  شرکت  تغییرات  آگهی 
۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۰۵۴۵۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 
تعاون کار و رفاه  اداره  نامه شماره ۹۸/۸۳۸/و مورخ ۹۸/۲/۴  به  ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ منضم 
اجتماعی شهرستان رفسنجان الف-اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۳ سال 
انتخاب گردیدند: آقای حسین حمزه ای بشماره ملی ۳۰۵۰۷۵۶۳۰۶ - آقای احمدنوروزیان رستم آباد 
بشماره ملی ۳۰۵۱۶۸۱۳۰۱ -آقای محمود محمدی مهدی آباد حسنی بشماره ملی ۳۰۵۱۸۸۱۰۹۰ 
- آقای علی احمدی بشماره ملی ۳۰۵۱۷۲۵۹۶۱ - آقای علی اکبر سنگی نسب الهیجان بشماره ملی 
خانم  و   ۳۰۵۱۴۶۴۴۶۵ ملی  بشماره  پورجهانی  حمید  آقای  و  اصلی  اعضاء  بعنوان   ۳۰۵۱۷۲۹۵۲۳
سیمین فارسی بشماره ملی ۳۰۵۰۰۸۲۵۷۷ وخانم زهرا حسینی جوپاری بشماره ملی ۳۰۵۰۰۷۴۹۰۶ 
بعنوان اعضاء علی البدل ب- آقای مجید محمداکبری رستم آبادی بشماره ملی ۳۰۵۱۶۸۱۷۱۷ بعنوان 
بازرس اصلی و آقای عباس نصراللهی عرب آبادی بشماره ملی ۳۰۵۱۵۴۸۶۴۲ برای مدت یکسال مالی 
انتخاب گردیدند. ه - صورتهای مالی سالهای ۹۵ و ۹۶ شامل تراز ، عملکرد ، سود و زیان مورد تصویب 
قرار گرفت . د-روزنامه اصلی روزنامه کرمان امروز ) و علی البدل روزنامه واقعه ( و هفته نامه فرهنگی 
، سیاسی ، اجتماعی رفسنجان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان )۵۹۱۱۲۴(

ثبت  شماره  به  عام  سهامی  شرکت  کرمان  ممتازان  سیمان  شرکت  تغییرات  آگهی 
عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱۰۸۶۰۲۳۸۹۵۸ ملی  شناسه  و   ۵۴۱۶
شناسه  به  کاران  آزموده  حسابرسی  موسسه  الف-   ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ مورخ  سالیانه 
ملی  شناسه  به  مشهود  ایران  پرداز  آزمون  موسسه  و  اصلی  بازرس  بعنوان   ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ ملی 
۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ب-صورتهای 
به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مورد  )زیان( منتهی  ، حساب سود  وزیان  ترازنامه و صورت سود  بر  مالی مشتمل 
تصویب قرار گرفت . ج-روزنامه کثیراالنتشار دنیای اقتصاد و روزنامه محلی کرمان امروز جهت درج 
آگهی های شرکت انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کرمان )۵۹۱۳۷۷(

کرمان  پاکدالن  کوچک  شادیهای  جمعیت  نهاد  مردم  تجاری  غیر  موسسه  تاسیس 
ثبت  ملی ۱۴۰۰۸۵۹۹۸۷۸  شناسه  به  ثبت ۲۱۰۵  شماره  به   ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ درتاریخ 
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع :اهداف جمعیت عبارتند از : الف : کلیات ارتقاء سطح آگاهی جامعه به ویژه خانواده 
های دارای کودک اتیسم با این اختالل و توانمندسازی خانواده ها در جهت بهبود کیفیت زندگی ب 

: روش اجرای هدف -برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با اختالل اتیسم -۲ایجاد ارتباط و تعامل با 
سازمانهای دولتی، مراکز خصوصی و سازمانهای غیر دولتی به منظور جلب همکاری در راستای حمایت 
به منظور اطالع رسانی عمومی  برگزاری همایش آموزشی  اتیسم-۳  از کودکان  پشتیبانی و مراقبت 
مراکز تخصصی  به سمت  آنان  و هدایت  اتیسم  اختالل  دارای  زمینه شناسایی کودکان  در  -۴تالش 
باشد  الزامی می  فعالیتهای تخصصی  کلیه  برای  ذیربط  از دستگاههای  : کسب مجوز  تبصره  مرتبط 
ضرورت  صورت  در  کرمان  شهرستان  فرمانداری  مورخ۹۸/۴/۱۱   ۶۸۴۳/۱/۱۳۹۲ شماره  مجوز  طبق 
قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های الزم مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله چمران ، کوچه شهید 
چمران ۵ ، بلوار شهید چمران ، پالک ۰ ، طبقه همکف کدپستی ۷۶۱۴۸۱۵۷۷۱ اولین مدیران : آقای 
محمد فاضل تقی زاده شول به شماره ملی ۲۹۹۳۹۱۸۲۶۵ به سمت مدیرعامل آقای سیما ثبوتی به 
شماره ملی ۰۰۷۹۳۵۳۹۱۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم سارا انجم شعاع به شماره ملی 
۲۹۹۲۲۷۹۱۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم سپیده معتمد به شماره ملی ۲۹۹۳۷۳۱۴۱۶ به 
به  به شماره ملی ۲۹۹۲۶۵۳۳۱۴  سمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره خانم رضوان کارآموزراوری 
سمت عضو هیئت مدیره خانم شیما یگانه به شماره ملی ۲۹۹۳۷۰۶۵۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره 
خانم نسرین پزن به شماره ملی ۰۹۴۳۴۰۲۹۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل خانم 
معصومه مرتاض کرمانی پور به شماره ملی ۲۹۹۲۲۱۴۵۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی 
البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
جمعیت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب 
خزانه دار با امضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر جمعیت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و 
اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر جمعیت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرس اصلی و علی البدل : خانم فروغ کریمی به شماره ملی ۳۰۷۱۷۸۷۴۸۰ به سمت بازرس اصلی 
خانم فریده فلسفی به شماره ملی ۳۱۱۱۴۶۵۹۸۵ به سمت بازرس علی البدل ) ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد( اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۵۹۱۳۷۹(

بار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل مکران 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   ۱۰۶۳۰۱۰۴۲۴۵ ملی  شناسه  و   ۲۲۵۵
راهداری  کل  مورخ۹۸/۰۶/۰۵اداره   ۴۵/۲۱۲۳۷ شماره  نامه  به  منضم   ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
 : مدیره  هیئت  اعضای  الف: سمت   : اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات  کرمان  استان  ای  ونقل جاده  وحمل 
آقای محمدرضا صادقی نژاد به کد ملی ۳۰۵۰۴۷۹۶۹۸ بنمایندگی از شرکت آفتاب ریحانه نشان به 
شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۰۸۲۹۲ به سمت رئیس هیات مدیره آقای نصرت اله رجبی زاده دارزینی به کد 

ملی ۳۱۱۱۳۷۵۵۳۶ بنمایندگی از شرکت مکران پخش کویر به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۹۵۴۰ بسمت 
نایب رئیس هیات مدیره آقای علی کامیاب مقدسی به کد ملی ۲۹۹۱۵۲۶۹۳۹ بنمایندگی از موسسه 
خیریه کوثر مشیز به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۲۴۴۳۸ بسمت عضو هیات مدیره آقای نصرت اله رجبی 
زاده دارزینی به کد ملی ۳۱۱۱۳۷۵۵۳۶ بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند ب: کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و بانکی و تعهدآور با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی 
و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۵۹۳۱۷۶(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل مکران بار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱۰۶۳۰۱۰۴۲۴۵ ملی  شناسه  و   ۲۲۵۵
هیئت  اعضاء   -  ۱  : اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات  مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰  العاده  فوق  بطور 
به شناسه ملی  نشان  ریحانه  آفتاب  انتخاب گردیدند: - شرکت  به مدت دوسال  قرار ذیل  به  مدیره 
۱۴۰۰۷۶۰۸۲۹۲ و موسسه خیریه کوثر مشیز به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۲۴۴۳۸ و شرکت مکران پخش 
کویر به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۹۵۴۰ ۲- آقای افراسیاب پارسا به کد ملی ۳۰۷۰۸۹۴۴۸۸ بسمت 
بازرس اصلی و آقای سیدجواد رشیدی طغرالجردی به کد ملی ۳۰۹۰۹۹۳۴۸۱ بسمت بازرس علی 
امروز جهت درج آگهی های  انتخاب گردیدند. -۳ روزنامه کثیراالنتشار کرمان  البدل بمدت یکسال 
شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )۵۹۳۱۸۰(

و   ۶۸۰ ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  مس  حکیم  شرکت  تغییرات  آگهی 
شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۲۱۵۲۳ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ 
 ۰۰۷۱۲۰۲۶۷۶ ملی  کد  به  غفاری  محسن  آقای   ۱-  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع مس افق کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۶۱۳۱۷ 
ملی  کد  به  نسب  ساردوئی  بهبود  آقای   - مدیره  هیات  رئیس  بسمت   ۱۴۰۱۹ ثبت  شماره  و 
۳۱۷۸۹۲۰۳۷۴ بنمایندگی از طرف شرکت فنی و مهندسی و خدماتی همگامان مس به شناسه ملی 
۱۰۸۶۰۵۴۶۱۰۹ و شماره ثبت ۱۹۵۱ بسمت نایب رئیس هیات مدیره - آقای فردین اسفندیارپور 
به کد ملی ۳۱۳۱۰۴۴۹۹۳ بنمایندگی از طرف شرکت تعاونی اعتبار کارکنان شرکت سرمایه گذاری 
هیات  عضو  بسمت   ۶۶۲۹ ثبت  شماره  و   ۱۰۸۶۰۱۰۷۷۳۳ ملی  شناسه  به  پیشرو  سرچشمه  مس 
مدیره - آقای محمد سلیم زاده به کد ملی ۳۰۵۱۰۳۵۳۸۶ به سمت عضو هیات مدیره - آقای ذبیح 
اله محمودی کهنوجی به کد ملی ۳۱۴۹۰۳۵۱۶۳ به سمت عضو هیات مدیره - آقای بهبود ساردوئی 
نسب به کد ملی ۳۱۷۸۹۲۰۳۷۴ بسمت مدیرعامل -۲کلیه اسناد و اوراق بهادار،بانکی و تعهدآور با 

امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 
و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان )۵۹۳۲۲۹(

آگهی تغییرات شرکت چهار طاق ارگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۵۱ و 
شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۸۶۸۳ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ 
الف-تعیین سمت مدیران : آقای معین افشارمنش با کد ملی ۳۱۱۱۴۴۶۰۰۱ به سمت 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای مسعود فرامرزپور با کد ملی ۳۰۳۱۹۳۹۶۹۷ به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره خانم نجمه محمدحسنی جور با کد ملی ۲۹۹۳۸۶۲۰۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره 
خانم مطهره محمدی با کد ملی ۲۹۹۰۶۲۷۴۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره ب-:کلیه اسناد واوراق 
بهادار و بانکی با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای 
منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۵۹۳۹۹۹(

آگهی تغییرات شرکت چهار طاق ارگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۵۱ 
فوق  بطور  استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی  به  و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۸۶۸۳ 
سال  دو  مدت  برای  ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت  الف-اعضاء   ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ مورخ  العاده 
انتخاب گردیدند: آقای معین افشارمنش با کد ملی ۳۱۱۱۴۴۶۰۰۱ آقای مسعود فرامرزپور با کد ملی 
۳۰۳۱۹۳۹۶۹۷ خانم مطهره محمدی با کد ملی ۲۹۹۰۶۲۷۴۳۱ خانم نجمه محمدحسنی جور با کد 
ملی ۲۹۹۳۸۶۲۰۰۶ ب-خانم پروین افشاری پور با کد ملی ۳۱۱۰۶۴۰۵۷۰ بسمت بازرس اصلی و آقای 
رامین افشارمنش با کد ملی ۳۱۰۰۰۰۴۴۷۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 
گردیدند. ج- روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره کل 

ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۵۹۴۰۰۰(

آگهی تغییرات شرکت چهار طاق ارگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۵۱ و شناسه 
ملی ۱۰۶۳۰۱۶۸۶۸۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ 
الف - محل شرکت در واحد ثبتی کرمان به آدرس بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله خواجوی 
کرمانی ، کوچه جنوبی ۶ ، کوچه انجم شعاع ایت اهلل صالحی ۱۳ ، پالک ۷۷ ، ساختمان فرست کالس ، طبقه 
ششم کدپستی ۷۶۱۳۶۳۶۴۳۰ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. ب-سهام 
وثیقه مدیران به یک سهم کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۵۹۴۰۰۱(
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ایران و جهان

ساخت ربات 
غربالگری کودکان 

مبتال به اتیسم
 

دانشکده  رباتیک  و  ماشین  هوش  گروه  مدیر  مرادی،  هادی  .دکتر 
با  گفتگو  تهران و مجری طرح در  کامپیوتر دانشگاه  و  برق  مهندسی 
خبرنگار مهر اظهار کرد: ما بعد از ۶ سال تالش موفق به طراحی رباتی 
شدیم که می تواند کودکان را برای تشخیص ابتال به اتیسم غربالگری 

کند.
برای  مختلفی  سیستم های  از  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
غربالگری مبتالیان به اتیسم استفاده می شود، بیان کرد: ما توانستیم 
اسباب بازی یا ربات هوشمندی را طراحی کنیم که در مرحله غربالگری 

مورد استفاده قرار می گیرد.
به گفته مرادی، این ربات می تواند با هر کودکی تعامل داشته باشد؛ 
کودک  که  داد  تشخیص  ربات  این  واسطه  به  می توان  تعامل  از  بعد 

سالم بوده یا به اتیسم مبتالست.
و  سالم  کودکان  گفت:  ربات  این  ساخت  از  هدف  به  اشاره  با  وی 
مبتالیان به اتیسم رفتار متفاوتی نسبت به ربات ها دارند و این یکی از 
شاخص های تشخیص مبتال به اختالل اتیسم است؛ بعد از تشخیص 

این ربات کودک در نهایت به پزشک متخصص مراجعه می کند.
مرادی به دالیل ساخت این ربات غربالگر اشاره کرد و گفت: به دلیل 
اینکه متخصصان در سراسر کشور حضور ندارند و در برخی استان ها 
و شهرستان های کوچک متخصص نیست می توان با استفاده از این 

ربات غربالگر کودک مبتال به اتیسم را شناسایی کرد.
مدیر گروه هوش ماشین و رباتیک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 
دانشگاه تهران عنوان کرد: در نتیجه سیستمی که طراحی کرده ایم در 
جامعه ای که خبره نیستند می توان تشخیص اتیسم را سریعتر انجام 

دهد.
عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به مزیت های این ربات گفت: یکی 
از ویژگی هایی که این ربات دارد این است که دائما در ارتباط با کودک 
است، ولی متخصص، کودک را کمتر می بیند و از آنجایی که ابتال به 
اتیسم از روی رفتار کودک قابل تشخیص است، ربات می تواند فرد ابتال 
به اتیسم را شناسایی کرده و سپس به پزشک متخصص ارجاع دهد.

وی با تاکید بر اینکه اتیسم را نمی توان با معیار های ساده مانند سرما 
خوردگی تشخیص داد، گفت: باید مسائل مختلف را روی کودک مورد 
بررسی قرار داد؛ به عنوان مثال در کنار این ربات شاخص هایی مانند 
گریه کردن، ارتباط با ربات، سیستم صوتی، نحوه استفاده از بازی های 

رایانه ای و … را برای غربالگری انجام می دهیم.
مجری طرح با بیان اینکه این ربات، دوسال است که طراحی و تست 
مرکز  یک  در  دوم  تست های  انجام  حال  در  اکنون  کرد:  بیان  شده 

توانبخشی با جامعه آماری باال هستیم.
وی با بیان اینکه ربات هوشمندی که طراحی کرده ایم قابلیت های 
توانبخشی  قابلیت ها،  این  از  یکی دیگر  کرد:  بیان  دیگری هم دارد، 
توانبخشی  برای  می توان  آن  از  البته  که  است  اتیسم  به  مبتال  افراد 

سالمندان نیز استفاده کرد.
مرادی با تاکید بر اینکه در مناطق محروم استان هایی که متخصص 
این ربات  گر  ا ادامه داد:  این ربات استفاده کنند،  از  ندارند می توانند 
به عنوان غربالگر و توانبخش در این مناطق مورد استفاده قرار بگیرد 

می تواند به صرفه باشد.
وی با بیان اینکه از این ربات می توان در مراکز درمانی و کلینیکی بهره 
گر این سیستم در اماکنی بدون پزشک متخصص  برد، عنوان کرد: ا
گر مشکوک به ابتال به  قرار بگیرد غربالگری اولیه را انجام می دهد و ا
اتیسم شدند از راه دور یا مراجعه تشخیص و ارزیابی نهایی با پزشک 

مورد بررسی قرار می گیرد.
ربات های مختلفی ساخته شده، ولی  تاکنون  اینکه  بیان  با  مرادی 
در  کرد:  نشان  خاطر  نشده،  ساخته  غربالگری  عنوان  به  رباتی  هیچ 
کشور ما گستردگی پزشک وجود ندارد از این رو می تواند در استان های 

زیادی مخاطب داشته باشد.
در  می توان  ربات  این  از  گفت:  ربات  ویژگی  دیگر  به  اشاره  با  وی 
صورت  به  آنان  برای  طوریکه  به  برد  بهره  نیز  سالمندان  توانبخشی 
همدم باشد و در عین حال از سالمندان مراقبت کند و در صورت بروز 

مشکل به افراد نزدیک یا پزشک اطالع دهند.
مرادی با تاکید بر اینکه این ربات می تواند در هر دو زمینه غربالگری 
و توانبخشی به کشور های خارجی صادر شود، بیان کرد: همچنین ما 
که  کنیم  را طراحی  اپلیکیشنی  گذشته  موفق شدیم طی سال های 

برای غربالگری نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

وزیر کشور:  
تندروها در آمریکا نتوانستند سیاست های خود علیه ایران را پیش ببرند

فرماندهی  ستاد  نشست  در  فضلی  رحمانی  عبدالرضا 
هم  افزود:  مشهد  در  رضوی  خراسان  مقاومتی  اقتصاد 
سیاست  و  امنیتی  سیاسی،  های  حوزه  در  ایران  اکنون 
با وجود همه  یا یک سال قبل  به ۶ ماه  خارجی نسبت 
از آن، وضعیت  اروپایی ها  تهدیدهای آمریکا و همراهی 

مناسبی دارد. وی با بیان اینکه ما بنای اعتماد به اروپا را 
نداریم و می خواهیم حجت را بر آنها تمام کنیم اظهار 
کرد: در حالی که نظام با وجود همه موافقت ها و مخالفت 
هایی که در داخل کشور وجود داشت، تن به مذاکره داد 
ولی آمریکایی ها به راحتی از تعهد خود در مذاکرات گروه 

۵+۱ و مصوبات شورای امنیت ملی خارج شدند لذا حجت 
بر همه دنیا تمام شد و نشان داد که ایران وارد مذاکره 
پایبند  ها  آمریکایی  اما  کرد  عمل  تعهدات خود  به  شد، 

تعهدات خود نبودند.
وزیر کشور گفت: بعد از خروج آمریکا از برجام، براساس 
و کشورهای  ها  منافقین، صهیونیست  که  غلطی  تحلیل 
منطقه مثل عربستان ارائه دادند، آمریکایی ها فکر کردند 
اگر فشار را بر مردم ایران بیشتر کنند، دامنه اعتراضات 
عمومی بیشتر شده و نمونه اعتراضات دی ماه سال ۹۶ به 

صورت مدیریت شده گسترش بیشتری می یابد.
وی افزود: بر این اساس آمریکایی ها برای ایجاد اعتراض 
گسترده در کشور ما برنامه ریزی کردند و در داخل نیز به 
حرکتهایی دست زدند و فکر می کردند ایران جشن های 
اما تحلیل غلطی داشتند،  نخواهد دید  را  ماه  بهمن   ۲۲
دشمنان این نظام ۴۰ سال است که تحلیل غلطی دارند 
و شکوه حضور مردم در صحنه ۲۲ بهمن ماه دشمن را 

نسبت به اجرای پیشبرد سیاست های خود ناامید کرد. 
رحمانی فضلی اظهار کرد: اعتراضات مردمی طی پنج ماه 
پارسال ۴۰ درصد  مشابه  به مدت  نسبت  امسال  ابتدای 
کمتر شده، تراز بازرگانی در این مدت مناسب تر از سال 
قبل است، نرخ تورم روند کاهشی داشته و اشتغالزایی در 
اینها نشان دهنده  کشور رقم های بهتری دارد که همه 

موفقیت ایران در ریل گذاری جدید است.

کشور  اقتصادی  رشد  نرخ   ۱۳۹۱ سال  در  گفت:  وی 
منهای ۵.۶ درصد بود که پس از روی کار آمدن دولت 
یازدهم این نرخ در سال ۱۳۹۲ به یک درصد و نرخ تورم 
به کمتر از ۱۰ درصد رسید و نرخ رشد اقتصادی کشور 

در سال ۱۳۹۶ به ۱۲ درصد رسید.
و  جدید  های  تحریم  اعمال  زمان  از  افزود:  کشور  وزیر 
درگیری ها، صادرات نفت ایران کاهش یافت و رقم آن 
به کف نیازهای کشور رسید اما از سال قبل ایران دوباره 
به  تکیه  بر  مبتنی  واکاوی  این  و  کند  می  پیدا  را  خود 

ظرفیت های داخلی است.
وی اظهارکرد: سال قبل واردات هزار و ۳۰۰ قلم کاال که 
ممنوع  وارد کشور می شد،  تومانی  ارز مرجع ۴۲۰۰  با 
شد و از طرف دیگر صادرات کاال در کشور افزایش یافت، 
ایران در حال برداشتن گام هایی است که نشان دهنده 

استواری و رسیدن به استحکام قوی تر است.
رحمانی فضلی گفت: در صورتی که به همین منوال پیش 
برویم، کشور به یک توسعه پایدار و قدرتمند دست می 
یابد، البته به این معنا نیست که تنش زدایی در منطقه را 
کنار بگذاریم، بلکه همواره به دنبال تنش زدایی و ایجاد 
صلح و امنیت در منطقه بوده ایم و معتقد هستیم باید 
با متجاوز از مرجع قانونی برخورد شود، ما هیچ حمله و 
استقالل،  با  موضوع  این  زیرا  پذیریم  نمی  را  ای  هجمه 

هویت، اقتدار و عظمت کشور فاصله بسیار دارد.

درو  سابقش  همسر  و  کوهدریچ  ریستینا 
گانه در دادگستری  واسیلوسکی هر دو به طور جدا
مبلغ  کنند  می  ادعا  و  کرده  شکایت  نیوجرسی 
درمان  موسسه  به  پوند(   ۴۰۵،۶۳۷( دالر   ۵۰۰۰۰۰
پرداخت  بارناباس  سنت  مثل  تولید  و  ناباروری 
آن  نتیجه  اما  شوند  فرزندی  صاحب  تا  اند  کرده 

کردند. که فکرش را می  چیزی نبوده 
پس از اینکه این زوج در نوامبر ۲۰۱۲ اسپرم و تخمک 

این موسسه دادند  به  لقاح مصنوعی  برای  را  خود 
متوجه  اما  شدند،  فرزند  صاحب   ۲۰۱۳ ژوئیه  در 
و  آسیایی  های  گی  ویژ دارای  فرزندشان  که  شدند 
که با میراث جنوب  همچنین اختالل خونی است 
 DNA شرقی آسیا همخوانی دارد. سپس آزمایشات
از  و  نیست  کودک  پدر  واسیلوسکی  که  داد  نشان 
نشده  استفاده  همسرش  بارداری  برای  او  اسپرم 
کرد. است. این خبر او و زندگی مشترکشان را ویران 

لینوت در  کیت   ، ، قاضی دادگاه عالی  گذشته  ماه 
خواستار  که  کرد  صادر  را  حکمی   ، اسکس  ایالت 
IRMS اسامی مردان و  که شرکت ناباروری  آن شد 
کلینیک  که همزمان با این زوج از خدمات  زنانی را 
می  کار  آنجا  در  که  افرادی  و  کردند  می  استفاده 
خ  تا مشخص شود ماجرا چگونه ر کند  ارائه  کردند 
این  که  اند  خواسته  همچنین  آنها  است.  داده 
که احتماال به اشتباه  کلینیک در مورد تمام زنانی 

تحقیق  اند  کرده  دریافت  را  واسیلوسکی  اسپرم 
کند.به نوشته روزنامه دیلی میل ، واسیلوسکی در 
که  دارم  دوست  خیلی  “من  گفت:  خود  اظهارات 
خ  بدانم آیا بچه ای دارم یا اصال این ماجرا چگونه ر

داده است.”
این زوج به دنبال خسارت مادی نیز هستند و ادعا 
کرده اند این ماجرا منجر به طالقشان شده است و 

دخترشان نیز سرنوشتی مبهم دارد.

فتا  پلیس  رئیس  آنقی  احسان  سرهنگ 
دستگیری  از  مرکزی  استان  انتظامی  فرماندهی 
گهی فروش مدارک  که با تبلیغ دروغین آ افرادی 
کی در  تحصیلی در سایت دیوار، از دو شهروند ارا
کرده بودند  کالهبرداری  حدود ۴۵۰ میلیون ریال 
شکایت  پی  در  پیش  چندی  گفت:  و  داد  خبر 
کالهبرداری از او  کی مبنی بر  یکی از شهروندان ارا
از سوی افرادی ناشناس، موضوع به صورت ویژه 

گرفت. کارشناسان پلیس فتا قرار  کار  در دستور 

تحقیقات،  آغاز  با  داد:  ادامه  انتظامی  مقام  این 
که  داشت  اذعان  پلیس  کارشناسان  به  فرد  این 
در  تحصیلی  مدرک  خرید  گهی  آ یک  مشاهده  با 
سایت دیوار، مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال را به حساب 
فرد  این  آن  از  بعد  و  کرده  واریز  گهی دهنده  آ فرد 

دیگر پاسخگوی تماس او نیست.
گاهان  کارآ تخصصی  تحقیقات  آغاز  بیان  با  وی 
آغاز  با  گفت:  پرونده  این  به  رسیدگی  در  پلیس 
تحقیقات، شهروندی دیگر نیز به پلیس مراجعه 

از  شد  مشخص  و  داد  ارائه  را  مشابهی  شکایت  و 
این روش  به  ریال  نیز مبلغ ۱۵۰ میلیون  این فرد 

کالهبرداری شده است.
با  داد:  ادامه  مرکزی  استان  فتا  پلیس  رئیس 
گسترده و اقدامات اطالعاتی و عملیاتی  تحقیقات 
این  متهم   ۲ سرانجام  فتا،  پلیس  کارشناسان 
ک شناسایی و پس  پرونده در شهر های تهران و ارا
از هماهنگی با دستگاه قضائی در انجام عملیاتی 

لت شدند. دستگیر و به یگان انتظامی دال

مشاهده  با  متهمان  شد:  یادآور  آنقی  سرهنگ 
اعتراف  جز  چاره ای  موجود،  مدارک  و  اسناد 
کالهبرداری  و  خود  جرم  به  سرانجام  و  نداشته 
بهانه  به  شهروند  دو  این  از  ریال  میلیون   ۴۵۰

کردند. فروش مدارک تحصیلی اعتراف 
استان  انتظامی  فرماندهی  فتا  پلیس  رئیس 
این  در  کرد: متهمان دستگیرشده  اظهار  مرکزی 
سیر  برای  تحقیقات  تکمیل  از  پس  عملیات، 

مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.

طالق به خاطر گاف عجیب کلینیک ناباروری!

ترفند جدید کالهبرداران با فروش مدارک تحصیلی در سایت دیوار

خبر

کشورهایی که باالترین ساعت کاری هفتگی را دارند

مردم کدام کشورها بیشتر از همه طال می خرند؟

کار  هفته  در  ساعت   ۴۲.۹ جنوبی  آفریقای  شهروندان  متوسط  طور  به 
کار  هفته  در  ساعت   ۵۰ از  بیش  کشور  این  کارکنان  درصد   ۱۸ می کنند. 
دارای شغلی  این کشور  ساله  تا ۶۴  درصد جمعیت ۱۵  تنها ۴۴  می کنند. 

هستند که به خاطرش دستمزد می گیرند.
که  می دهد  نشان  جهان  یافته  توسعه  کشور   ۴۰ در  کاری  ساعات  ارزیابی 
متوسط ساعات کاری مردم در این کشور ها تا پایان سال ۲۰۱۸ معادل ۳۶.۸ 

ساعت در هفته بوده است.
اقتصادی  همکاری  و  توسعه  سازمان  اعالم  طبق  که  کشوری   ۱۰ اسامی 

باالترین ساعت کاری هفتگی را دارند در زیر آمده است:
کلمبیا

مردم این کشور آمریکای جنوبی به طور متوسط ۴۷.۷ ساعت در هفته کار 
است.  بوده  در جهان  دیگری  یافته  توسعه  کشور  هر  از  بشیتر  که  می کنند 
۲۶.۶ درصد از شاغلین این کشور بیشتر از ۵۰ ساعت در هفته کار می کنند.

ترکیه
به طور متوسط شهروندان ترک ۴۷ ساعت در هفته کار می کنند. ۳۲ درصد 

کارکنان ترک بیش از ۵۰ ساعت در هفته کار می کنند.
مکزیک

به طور متوسط شهروندان مکزیکی ۴۵.۱ ساعت در هفته کار می کنند. ۲۸.۷ 
درصد کارکنان این کشور بیش از ۵۰ ساعت در هفته کار می کنند.

کاستاریکا
به طور متوسط شهروندان کاستاریکا ۴۴.۵ ساعت در هفته کار می کنند.

 آفریقای جنوبی
به طور متوسط شهروندان آفریقای جنوبی ۴۲.۹ ساعت در هفته کار می کنند. 
۱۸ درصد کارکنان این کشور بیش از ۵۰ ساعت در هفته کار می کنند. تنها 
به  که  دارای شغلی هستند  این کشور  ساله  تا ۶۴  درصد جمعیت ۱۵   ۴۴

خاطرش دستمزد می گیرند.

شیلی
به طور متوسط شهروندان مکزیکی ۴۲.۸ ساعت در هفته کار می کنند.

لهستان
به طور متوسط شهروندان لهستانی ۳۹.۸ ساعت در هفته کار می کنند. ۶۶ 

درصد جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساالین کشور دارای شغل هستند.
مجارستان

به طور متوسط شهروندان مجارستانی ۳۹.۶ ساعت در هفته کار می کنند.
برزیل

به طور متوسط شهروندان برزیلی ۳۹.۵ ساعت در هفته کار می کنند.
به  آمریکایی ها  اقتصادی،  همکاری  و  توسعه  سازمان  اعالم  طبق  چنین  هم 
طور متوسط ۳۸.۶ ساعت در هفته کار می کنند. هلندی ها با تنها ۲۹ ساعت، 
کمترین متوسط ساعت کاری هفتگی را در بین ۴۰ کشور توسعه یافته جهان 

تا پایان سال ۲۰۱۸ داشته اند.

طال فلز گران بهایی که طرفداران بسیاری در سراسر جهان دارد؛ عده ای از 
آن برای سرمایه گذاری و عده ای از آن برای تزئین و زیبایی استفاده می کنند 

اما مصرف آن در برخی از کشورهای جهان بیش از استاندارد جهانی است.
به نقل از بیزینس اینسایدر، خرید طال رابطه مستقیمی با فرهنگ یک ملت 
دارد به طوری که در بسیاری از کشورها مردم با توجه به رویدادهای فرهنگی 

و یا شخصی به خرید طال روی می آورند.
در عین حال که خرید طال با فرهنگ یک کشور رابطه تنگاتنگی دارد با 
اقتصاد آن کشور نیز مرتبط است و شرایط اقتصادی تعیین می کند که مردم 
چه زمان به سمت خرید طال حرکت کنند و چه زمان خرید این فلز گران 

بها را متوقف کنند.
در این گزارش به بررسی ۱۰ کشور که مردم آن ها بیشترین حجم طال 
را خریداری می کنند پرداختیم .در بین این ده کشور ایران توانسته است 

جایگاه پنجم را به دست آورد.
۱۰. مصر

از قرن ۱۳ میالدی که مصریان اولین وسیله نقشه نگاری را ساختند تا کنون 
یکی از بزرگترین خریداران طال هستند. ارزشی که مصریان برای طال قائل 
اند به گونه ای است که از آن در گذشته به عنوان گوشت خدایان یاد می 

کردند و از آن برای ساخت معابد خود استفاده می کردند.
۹.روسیه

سابقه خرید طال روسیه مانند سایر کشورهای جهان به گذشته دور باز نمی 
گردد و این کشور تنها نزدیک به دو سال است که اقدام به خرید طال در 
حجم انبوه کرده است و دلیل آن تقویت ارز ملی خود در برابر دالر آمریکا 

است.
اما جدا از بانک مرکزی روسیه مردم این کشور نسبت به سایر کشورها در 
خرید طال رتبه ۹ را در جهان به خود اختصاص داده اند و تنها در سال ۲۰۱۶ 

نزدیک به ۳۰ تن طال توسط مردم این کشور خردیداری شده است.
۸.اندونزی

بلکه  داده است  را در خود جای  بیشترین خریداران طال  تنها  نه  اندونزی 
بر اساس آخرین گزارش ها  نیز در اختیار دارد و  را  بیشترین معادن طال 
۱۸۰۰۰ نفر در یکی از معادن طال این کشور مشغول استخراج این فلز گران 

بها هستند.
۷.عربستان سعودی

عربستان سعودی برای مدت طوالنی به شهروندانش اجازه سرمایه گذاری بر 
روی این فلز گران بها را نمی داد و بر این اساس شمش های طال به سختی 

در این کشور خرید و فروش می شدند ولی در سال ۲۰۱۶ این قانون برداشته 
شد و خرید و فروش طال در این کشور سر به فلک کشید به طوریکه اکنون 
مردم این کشور جایگاه هفتم بیشترین خریداران طال را به خود اختصاص 

داده اند.
۶.ترکیه

ترکیه از سال ۱۹۹۵ میالدی یکی از بزرگترین وارد کنندگان و خریداران 
طال بوده است و دلیل آن هم عالقه زیادی مردم این کشور به این فلز گران 

بها است.
۵.ایران

مردم ایران از سال ۲۰۱۶ تا کنون یکی از بزرگترین خریداران طال بوده اند و 
تا کنون توانسته اند این جایگاه را حفظ کنند و حتی در سال ۲۰۱۷ میزان 

خرید طال ایرانیان نسبت به سال گذشته ۴ درصد افزایش داشته است.
۴.امارات متحده

طال  و  جواهرات  برتر  های  قطب  از  یکی  عنوان  به  جهان  سراسر  در  دبی 
شناخته شده است. بازار گلد سوک شهر تقریباً ۳۰۰ مغازه دارد که در همه 
آنها جواهرات و طالهای زیبایی از هر نوع نمایش داده شده است. یک مطالعه 
در سال ۲۰۱۱ که توسط کمیسیون تجارت ایتالیا انجام شده است نشان داده 

است که اماراتی ها بیشترین سرانه خرید طال را در جهان دارند به طوری 
که هر اماراتی ساالنه ۳۴ گرم طال خریداری می کند.

۳.آمریکا
از گذشته تا کنون آمریکایی ها بزرگترین معادن طال را در اختیار داشته 
اند و اشتیاق آن ها نیز برای خرید طال همانند گذشته است به طوری که 
جا  همان  مردم  توسط  کشور  این  در  طال  شده  استخراج  بیشترین حجم 

خریداری می شود.
۲.هند

مردم این کشور عالقه بی سابقه ای به این فلز گران بها دارند به طوری که 
هر خانواده هندی بیشترین ذخیره طالی شخصی در جهان را دارد و ضرب 
المثل ها نیز در این کشور حاکی از عالقه شدید آن ها به این فلز گران بها 

است به طوری که گفته می شود:« هیچ ازدواجی بدون طال نمی شود.«
۱.چین

اما در جایگاه نخست مردم چین قرار دارند و با توجه به جمعیتی که این 
کشور دارد باید هم بزرگترین خریدار طال در جهان باشد و بیش بینی می 
شود که تا سال ۲۰۲۵ این کشور با توجه به معادن طالیی که در اختیار دارد 

بتواند به ۴۴ درصد تقاضای طال در جهان پاسخ بدهد.



قلیان؛ 
نقطه 

شروع 
اعتیاد!
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تالش پلیس در آمادگی 

شهر برای شروع ماه مهر

گفت:  کرمان  استان  مرکز  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
برنامه ریزی ویژه ای برای کنترل سرویس مدارس و امنیت حمل 

و نقل دانش آموزان انجام شده است.
سرهنگ یوسف نجفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مرکز 
استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان از کرمان،  گفت: جلسات متعددی با آموزش و 
پرورش و شهرداری برگزار و کار های عملیاتی برای رفع مشکالت 

ترافیکی ویژه  بازگشایی مدارس آغاز شده است.
نجفی افزود: طرح ویژه نظارتی پلیس از ابتدای شهریور ماه شروع 
شده و تا بازگشایی مدارس ادامه خواهد یافت و در مرحله دوم 

هم تا نیمه اول مهر اجرا می شود.
تصریح  کرمان  استان  مرکز  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
کرد: کار نظارتی بر اجرای درست موارد در خواستی و نظارت بر 
رفع مشکالت ترافیکی تا پانزده مهرماه انجام خواهد شد و برای 

تسهیل در امر تعلیم و تربیت پلیس هم سهیم خواهد بود.
جلسات  هم  مدارس  سرویس  ساماندهی  برای  اینکه  بیان  با  او 
این خصوص برای والدین  متعددی برگزار شده است گفت: در 
با کمک آموزش و پرورش فرهنگ سازی شده است که قبل از 
شروع مدارس والدین برای تهیه سرویس مدارس اقدام کنند و 
تعین تکلیف شوند که فرزندانشان در ابتدای فصل مهر با مشکل 

مواجه نشوند.
فصل  شروع  در  ترافیک  ایجاد  و  اصلی  موانع  از  افزود:یکی  او 
رساندن  برای  شخصی  خودرو  از  والدین  استفاده  مدارس 
هم  موضوع  این  برای  بایستی  که  است  مدرسه  به  فرزندانشان 
با  ترافیک  ایجاد  از  پرهیز  برای  و  نمایند  والدین تصمیم گیری 
کاهش  در  مدارس  سرویس  و  عمومی  خودرو های  از  استفاده 

ترافیک سهیم باشند.
او با بیان اینکه این طرح در راستای تسهیل در عبور و مرور و 
ایمنی برای دانش آموزان و به منظور جلوگیری  افزایش ضریب 
از مشکالت ترافیکی و در جهت روان سازی ترافیک برای تردد 
دانش آموزان اجرا می شود گفت: برنامه ریزی ویژه ای برای کنترل 
سرویس مدارس و امنیت حمل و نقل دانش آموزان انجام شده 

است.
ابتدای  از  ترافیکی  ویژه  طرح  اجرای  اینکه  به  اشاره  با  نجفی 
مهرماه و همزمان با ورود دانش آموزان کالس اول آغاز می شود 
تا ۱۵  انسجام کامل  با  گفت: آغاز این طرح به صورت جدی و 

مهرماه ادامه خواهد یافت.
او با اشاره به اهمیت تامین امنیت دانش آموزان در مسیر رفت 
و آمد به مدرسه گفت: تا زمانی که خود مردم و رانندگان با ما 

همکاری نداشته باشند این امر محقق نخواهد شد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مرکز استان کرمان همچنین از 
آغاز خط کشی معابر به ویژه در مقابل مدارس خبر داد و افزود: 
طرح خط کشی و بهسازی در معابر شهر به وسیله شهرداری آغاز 
شده است و خط کشی در مقابل مدارس هم به صورت ویژه برای 
نظارت ها  و  پیگیری شده  آموزان  آمد دانش  و  تسهیل در رفت 

ادامه دارد.

ناکامی سوداگران مرگ 

در نرماشیر

جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان نرماشیر گفت: از سوداگران 
مرگ در نرماشیر ۱۸کیلوگرم شیشه و تریاک کشف شد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، 
سرگرد اسحاق دریجانی جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان 
نرماشیر گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی 
هنگام بازرسی خودرو های عبوری محور اصلی این شهرستان یک 

محموله مواد مخدر کشف کردند.
دریجانی گفت: ماموران از یک دستگاه کامیون ۹ کیلو و ۶۲۰گرم 
تریاک و از یک خودرو زانتیا ۳کیلو و ۱۵۰ گرم شیشه که به طرز 
بسیار ماهرانه جاساز شده بودند را کشف و در این خصوص چهار 

قاچاقچی را دستگیر کردند.
دیگر  عملیاتی  در  موادمخدر  با  مبارزه  پلیس  مأموران  افزود:  او 
یک  از  شهرستان  اصلی  مسیر  در  نامحسوس  زنی  گشت  حین 
خودرو پراید نیز ۵ کیلو و ۴۵۰گرم تریاک کشف و در این رابطه 

یک زوج قاچاقچی را دستگیر کردند.

والیبال  رقابت های  دوم  روز  رسیدن  پایان  با 
قهرمانی آسیا ۲۰۱۹، حضور ۶ تیم در دور دوم 
در  المپیک  انتخابی  بازی های  و  مسابقات  این 

چین قطعی شد.
دومین روز از بیستمین دوره رقابت های والیبال 
با  )شنبه(  صبح  از    ۲۰۱۹  – آسیا  قهرمانی 
نفری  هزار   ۱۲ سالن های  در  دیدار   ۸ برگزاری 
آزادی و ۳ هزار نفری فدراسیون والیبال پیگری 
شد که در پایان، ۶ تیم توانستند حضورشان را 
انتخابی  مسابقات  و  رقابت ها  این  دوم  دور  در 
برگزار  چین  در  ماه  دی  که  توکیو،  المپیک 

می شود، قطعی کنند.
نتایج بازی امروز به شرح زیر رقم خورد:

A گروه
ایران ۳ – صفر قطر )۱۸-۲۵، ۱۵-۲۵ و ۲۵-۱۷(

استرالیا ۳ – صفر سریالنکا )۱۵-۲۵، ۳۰-۳۲ و 
)۲۵-۱۳
B گروه

چین تایپه ۳ – صفر هنگ کنگ )۲۵-۱۱، -۲۵

۱۰ و ۲۵-۱۷(
ژاپن ۳ – صفر تایلند )۱۹-۲۵، ۲۰-۲۵ و ۲۵-۱۳(

C گروه
و   ۲۶-۲۸  ،۲۱-۲۵( قزاقستان   ۳  – صفر  عمان 

)۱۶-۲۵
هند صفر – ۳ چین )۲۵-۱۶، ۲۵-۱۵ و ۲۱-۲۵(

D گروه
کویت صفر – ۳ کره جنوبی )۲۵-۱۴، ۲۵-۱۶ و 

)۱۱-۲۵
پاکستان ۳ – ۲ اندونزی )۲۵-۲۰، ۲۶-۲۴، -۱۹

۲۵، ۲۵-۲۰ و ۱۵-۱۳(
بازی ها،  این  در  کسب شده  نتایج  به  توجه  با 
تیم های ایران، چین، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی 
برتر  تیم  و چین تایپه حضور خود در جمع ۸ 
صعود  ضمن  تا  کردند  قطعی  را  رقابت ها  این 
 ،۲۰۱۹ آسیا  قهرمانی  مسابقات  دوم  دور  به 
انتخابی  مسابقات  تیم   ۸ جمع  در  حضورشان 
المپیک، در دی ماه که به میزبانی چین برگزار 

می شود را قطعی کنند.

پارا شنای  سینا ضیغمی نژاد، ملی پوش کرمانی 
کشور، در مسابقات قهرمانی جهان لندن، پس از 
به آب زدن در ماده ۱۰۰ متر قورباغه به فینال این 

رشته راه یافت.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
قهرمانی  رقابت های  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
کسب  رویداد های  از  یکی  که  شنا  پارا  جهان 

محسوب  نیز  توکیو   ۲۰۲۰ پارالمپیک  سهمیه 
می شود از روز دوشنبه ۱۸ شهریور با حضور ۶۰۰ 
و  است  آغاز شده  لندن  از ۶۰ کشور در  ورزشکار 
بسته  رقابت ها  این  پرونده  نیز  امروز ۲۴ شهریور 

می شد.
تیم ملی شنا جانبازان و معلولین کشور با ترکیب 
و  )کرمان(  ضیغمی نژاد  سینا  و  ایزدیار  شاهین 

این  در  ملی  تیم  مربی  ضیایی  مهدی  هدایت 
در  حضور  از  پس  و   کرد  پیدا  حضور  رقابت ها 
بخش  در  قورباغه  متر   ۱۰۰ رقابت های  فینال 

جانبازان و معلولین به کار خود پایان داد.
سینا  و  ایزدیار  شاهین  مسابقات،  این  ادامه  در 
متر   ۱۰۰ ماده  مقدماتی  مرحله  در  ضیغمی نژاد، 
رقابت  به  خود  حریفان  با   S۱۰ کالس  قورباغه، 

پرداختند.
ضیغمی نژاد با زمان یک دقیقه و ۱۲ ثانیه و ۹۴ 
صدم ثانیه به عنوان نفر چهارم به فینال راه پیدا 

کرد.
ایزدیار دیگر نماینده کشورمان نیز با ثبت رکورد 
رده  در  ثانیه  صدم   ۵۴ و  ۱۳ثانیه  و  دقیقه  یک 

ششم ایستاد و به فینال مسابقات راه یافت.

شش تیم رقابت های والیبال انتخابی المپیک معرفی شدند

در ادامه مسابقات پاراشنا قهرمانی جهان ۲۰۱۹-لندن؛

شناگر معلول کرمانی به فینال ۱۰۰ متر قورباغه صعود کرد

قصد  که  کرد  اعالم  پرسپولیس  فوتبال  تیم  دروازه بان 
خداحافظی از فوتبال ایران را دارد.

به گزارش آفتاب نو، رای محرومیت یک جلسه ای علیرضا 

بیرانوند توسط کمیته انضباطی صادر شد.
در همین رابطه علیرضا بیرانوند در گفت وگو با آفتاب نو،با 
عنوان  می کند،  خداحافظی  ایران  فوتبال  از  اینکه  بیان 

همین  و  می کنم  خداحافظی  ایران  فوتبال  از  من  کرد: 
شهرستان  به  و  کنم  خاموش  را  موبایلم  می خواهم  االن 

بروم.

بیرانوند:  

خداحافظ فوتبال ایران!

خبر

فوتبال  برتر  لیگ  های  رقابت  سوم  ی  هفته  در 
مقابل  وینگو  شاگردان  تساوی  سومین  کشور، 

چشمان ویلموتس در سیرجان رقم خورد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
که  هفته ای  دو  وقفه  از  پس   ، جوان   خبرنگاران 
شاهدش  فوتبال  برتر  لیگ  رقابت های  برگزاری  در 
بودیم، با برگزاری دیدار دو تیم گل گهر سیرجان و 
پارس جنوبی که در ورزشگاه امام علی سیرجان آغاز 

شد، وارد هفته سوم بازی های لیگ نوزدهم شدیم.
فراهانی،  میالد  ترکیب  با  سیرجان  گهر  گل  تیم 
وکیا،  یوسف  حسینی،  عبداهلل  ابراهیمی،  علیرضا 

حسام پورهاشم، پیمان نامور، امین پورعلی، کوین 
پیمان  و  آشوری  سجاد  بایرامی،  مهرداد  یانسون، 

رنجبری در این دیدار حضور یافت.
 این دیدار با تساوی یک ـ یک در حالی پایان یافت 
که گل گهر از دو بازی گذشته خود نیز، یک تساوی 
سایپا  مقابل  تساوی  یک  و  مازندران  نساجی  برابر 
به دست آورده بود و در سوی مقابل تیم شاگردان 
کمالوند هم با شکست مقابل پرسپولیس و تساوی 
به دومین تساوی خود در هفته  مقابل ذوب آهن 

سوم رسیدند.
سجاد آشوری در دقیقه ۲۶ برای گل گهر سیرجان 

و محمد نوری در دقیقه ۵۶ از روی نقطه ی پنالتی 
برای پارس جنوبی جم گلزنی کردند.

 این بازی حواشی زیادی داشت، در حالی که قبل 
گفت  و  گپ  تیم  دو  سرمربیان  مسابقه  شروع  از 
تنش هایی  بازی  شروع  با  اما  داشتند،  صمیمانه ای 
بین طرفین به وجود آمد، خوشحالی فراز کمالوند 
موجب  پارس جنوبی  به سود  پنالتی  اعالم  از  بعد 
رفته  او  به سمت  بگوویچ، سرمربی گل گهر  تا  شد 
به حرکت همتای خود در سمت  تندی  واکنش  و 
سید  زرد  کارت  با  حرکت  این  باشد،  داشته  مقابل 

وحید کاظمی به بگوویچ همراه بود.

در  دقیقه   ۴۹ تنها  اینکه  وجود  با  آشوری  سجاد 
زمین بود و به دلیل مصدومیت از ترکیب گل گهر 
خارج شد، اما نمایش بهتری از تمام بازیکنان داشت 
آن،  بر  عالوه  و  کرد  موقعیت خطرناک خلق  دو  و 
یک گل زیبا به ثمر رساند، مهدی ترکمان از پارس 
از  نیز  مدافع گل گهر  ابراهیمی،  علیرضا  و  جنوبی 

جمله بازیکنان موثر این بازی بودند.
سرمربی،  ویلموتس  مارک  حضور  با  دیدار  این 
مربی  فِرِرا  مانوئل  و  سرپرست  ساکت  محمدرضا 
تیم ملی کشورمان رصد شد تا از نزدیک گزینه های 

مناسب را محک بزنند.

سومین تساوی شاگردان وینگو مقابل چشمان ویلموتس

آگهی فراخوان عمومی
شناسایی، ارزیابی و جذب سرمایه گذار جهت اجرای پروژه ساخت ایستگاه سوخت رسانی کوچک 

)پمپ بنزین ( در کالنشهر کرمان )نوبت دوم(
سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری کرمان در نظر دارد با استفاده از سرمایه گذاری و مشارکت بخش 
خصوصی اقدام به » اجرای پروژه ساخت ایستگاه سوخت رسانی کوچک )پمپ بنزین ( در کالنشهر کرمان« نماید. لذا 
بدینوسیله از کلیه اشخاص حقوقی صالحیتدار، دارای دانش، فن آوری، تجربه کاری و عالقه مند به سرمایه گذاری در این 
بخش به روش B.O.T )ساخت ، بهره برداری ، انتقال( و پشتیبانی ، دعوت به عمل می آید از تاریخ چاپ آگهی حداکثر 
تا روز ۱۳۹۸/۷/۱۱ ، با مراجعه به دبیرخانه سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری کرمان به آدرس: 
کرمان خیابان شهید باهنر، نبش کوچه شماره ۱۰، و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال به حساب شماره ۸۶۳۱۷۰۱۸۶۹ 
بانک ملت، شعبه مرکزی، به نام سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی، نسبت به خرید اسناد برگزاری فراخوان 
اقدام نمایند.)اشخاصی که در مرحله اول اقدام به خرید اسناد نموده اند، جهت دریافت اسناد جدید )بدون نیاز به واریز 

وجه( به سازمان سرمایه گذاری مراجعه نمایند.(
آخرین مهلت تکمیل و تحویل اسناد یاد شده تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۸ به دبیرخانه سازمان 

سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی کرمان، به آدرس: کرمان خیابان شهید باهنر، نبش کوچه شماره ۱۰، خواهد بود.
متقاضیان جهت کسب اطالعات فنی بیشتر می توانند با سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی  شهرداری کرمان 

به شماره تلفن های ۰۳۴۳۲۲۵۳۶۰۹ تماس حاصل نمایند.
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده فراخوان است. ۵۹۸۱۹۶

مدیریت ارتباطات و بین الملل شهرداری کرمان
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گزارش »کرمان امروز« از برگزاری نشست سینمایی با موضوع پیوند سینما و تئاتر در آکادمی صحنه به مناسبت روز ملی سینما:

به مناسبت روز ملی سینما نشست سینمایی »گراند سینما« در 
آکادمی صحنه، جمعه هفته گذشته 22 شهریورماه به موضوع 
پیوند سینما و تئاتر اختصاص داشت. حمید عسکری، عبدالرضا 
قراری و جلیل امیری با مجری گری امین شجاعی  از چهره 
های شناخته شده سینما و تئاتر کرمان در این مراسم پیرامون 

این موضوع گفت و گو کردند. 
عمو سبیلو

در آغاز این مراسم ابتدا فیلم کوتاه » عمو سبیلو« از ساخته 
های بهرام بیضایی که سال 1349 به تهیه کنندگی کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساخته شده است نمایش 
پیرامون  نیز  آغازین  گوهای  و  گفت  رو  همین  از  شد.  داده 

بیضایی و این فیلم بود. 
حمید عسکری درباره این فیلم گفت: عمو سبیلو اولین فیلم 
سینمایی بهرام بیضایی است و با این فیلم شروع قدرتمند خود 
در زمینه سینما را آغاز کرد. فیلم های کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان به قصد پرورش و آموزش ساخته می شدند 

و فیلم هایی حرفه ای بودند. 
جلیل امیری نیز گفت: نکته جالب اینکه در این فیلم کوتاه ما 
تمامی عناصر درام را داریم. یکی  از اصلی ترین عناصر درام 
کشش است و بعد از چندین دهه باز وقتی ما این فیلم را می 

بینیم از آن لذت می بریم. 
امین شجاعی پیرامون فیلم عمو سبیلو اینگونه گفت: بیضایی 
جزو کارگردان هایی است که موفق شده است بین عناصر فنی 

و دراماتیک سینما پیوندی مستحکم را برقرار کند. 
سینما و تئاتر

پس از اظهار نظر سخنرانان این جلسه پیرامون فیلم بحث اصلی 
این نشست یعنی پیوند سینما و تئاتر آغاز شد. عبدالرضا قراری 
درباره این موضوع اینگونه گفته های خود را آغاز کرد که: یکی 
از مشکالت هنر معاصر ایران فقدان ممارست و ساده انگاری 
بینیم  ایران می  امروزه در هنر  در دریافت تکنیک است. ما 
کسانی که می خواهند به هنر برسند معموال تعداد شکست 
خورده ها بیشتر هستند و دلیلش این است که مرحله اول 
یعنی جویندگی و تثبیت هنر را طی نکرده اند. بخش دوم که 
مرز  گونه های هنری را از یکدیگر تمایز می بخشد قالب ارائه 
است. سینما امکان بیان روایی قدرتمندتری دارد و این در حالی 
است که تئاتر امکان  تاثیر گذاری و تحول انسانی متفاوتی دارد. 
اند که موسیقی دان های  90 درصد هنرمندان آرزو داشته 
موفقی شوند. چرا که موسیقی زبان ارتباطی بدون مرزی دارد 
و شما بین پدید آورنده هنر و رابطه آن هیچ واسطه معنایی را 
نمی بینید و یک واسطه حسی است که گسترش پیدا می کند. 
قراری ادامه داد: هنرها در تکنیک و محتوا متمایز می شوند اما 
در کنش اصلی و جهان بشری اکثر هنرمندان توصیه می کنند 
که مرزهای هنری برداشته شوند و هنرمندان از سایر رشته 

های هنری بهره ببرند. 
مدیر خانه هنرمندان کرمان در این نشست خطاب به هنرجویان 

سینما و تئاتر نیز گفت:  یکی از مسائل مهم برای هنرجویان ما 
مساله انتخاب است. بنده با آزمون و خطا موافق نیستم. چرا که 
آزمون و خطا در جامعه ای انجام می شود که داده های اصلی 
خود را به دست آورده است. در مسیر جویندگی راه هنر تکنیک 
و مهارت بسیار مهم هستند و در این راستا با آموزش هنرجویان 
باید مسیر درست را بدانند. به عنوان مثال دانستن نام بازیگران 
سینمای جهان و اینکه در فالن فیلم سینمایی و سریال چه 
افرادی بازی می کنند هیچ کمکی به توسعه بازیگری نمی کند. 
قراری تاکید کرد: شما به عنوان یک بازیگر باید صدا و بدنتان را 
تقویت کنید و درک و تحلیلتان را از نقش توسعه دهید و سپس 
به این انتخاب فکر کنید که در حوزه تئاتر می خواهید فعالیت 
کنید یا سینما. بخش زیادی از بازیگران ما به دلیل عدم آموزش 
مهارت حرفه ای ندارند و به دلیل نوعی آشفتگی حتی بر صدا 
و بدن خودشان مسلط نیستند. سیستم آموزشگاهی هنری در 
کشورهای پیشرفته به گونه ای است که حتی هیات علمی 
ثابتی ندارند و از چهره هایی به عنوان مدرس استفاده می شود 
که حرف جدیدی برای گفتن داشته باشند. این در حالی است 
که در کشور ما تا قبل از انقالب سیستم هنری ما مرید و مرادی 
بوده است و مثال هنرجوی تئاتر ابتدا می بایست دو سال محل 
تمرین را نظافت کند. این سیستم بعد از انقالب از بین رفت و 

سیستم مدرن نیز جایگزین آن نشد. 
صنعت سینما و صافی تئاتر

حمید عسکری از چهره های شناخته شده سینمای کرمان و از 
منتقدان حرفه ای این حوزه نیز پیرامون این بحث گفت: سینما 
وقتی که خلق شد ابتدا یک صنعت سرگرمی ساز بود. سینما 
شش هنر دیگر را به شیوه ای بدیع و جادویی ارائه می دهد 
و از همین روست که هنر هفتم نامگذاری شده است. اولین 
هنری که سینما به خدمت می گیرد تئاتر است. نویسندگان، 
کارگردان ها و بازیگران تئاتر پس از مدتی به سینما آمدند. پس 
از آن بازیگری سینما متحول می شود و کارگردانی و روایت را 
شاهد هستیم. وی ادامه داد: یکی از بحث های بی اساسی که 
به عقیده بنده وجود دارد نوعی رقابت و جنجال بین هنرمندان 
تئاتر و سینما است و اینکه کدام یک بر دیگری ارجح است و 

این درحالی است که این دو هنر مکمل هستند. در سال های 
اخیر شاهد هستیم که سینما و تئاتر بیش از پیش از عناصر 

یکدیگر استفاده می کنند. 
عسکری گفت: راز موفقیت و شهرت داریوش مهرجویی دقیقا 
استفاده از تئاتر برای سینما است. در فیلم گاو، مهرجویی از 
اجرای  در  ها  استفاده می کند که در همان سال  بازیگرانی 
تیم  با همان  نیز حضور داشته است و دقیقا  صحنه ای گاو 
تئاتری است که فیلم سینمایی گاو را می سازد. یا حتی راز 
بیضایی را نیز باید همین پیشینه تئاتری وی دانست. پیشنهاد 
بنده برای هنرجویان این است که اگر واقعا می خواهید در 
سینما حضوری موفق داشته باشید حتما قبل از آن از صافی 
تئاتر بگذرید. یکی از دالیل افت سینمای ایران در ده ساله اخیر 
نیز این بوده است که افرادی به عنوان کارگردان و بازیگر وارد 
آن شده اند که هیچ پیشینه تئاتری ندارند. به همین دلیل است 
که سینمای ایران در سال های اخیر خالی از میزانسن و دیالوگ 
است. اصغر فرهادی اگر در این شرایط استثنا می شود به این 
دلیل است که وی پیشینه تئاتری دارد و فیلم های وی دیالوگ 

های جذاب و میزانسن های پیچیده دارند. 
پیوند هنرمندان

جلیل امیری از چهره های مشهور تئاتر کرمان که در سال های 
اخیر در حوزه فیلمنامه نویسی نیز شروعی بسیار درخشان را 
تجربه کرده است پیرامون پیوند سینما و تئاتر گفت:  یکی از 
تصورات اشتباهی که در بین هنرمندان عموما مبتدی تئاتر ما 
وجود دارد این است که تصور می کنند ما باید از طریق بازیگری 
در تئاتر به بازیگری در سینما برسیم و یا اینکه اگر می خواهیم 
کارگردان شویم اول باید بازیگر باشیم. به عقیده بنده این نشان 
از این دارد اینگونه افرادی که درکی از تخصص و ساز و کاری 
که در سینما و تئاتر وجود دارد را نداریم. وی ادامه داد: درام 
در بستر فرهنگی ما جریان نداشته است. فرهنگ هنری ما شعر 
است و با همین فرهنگ و اصول نیز می خواهیم درام بنویسیم. 
بیضایی جزو معدود هنرمندانی است که عناصر درام را شناخته 
است و این عناصر را با ساز و کار نمایش ایرانی به قدرت تلفیق 
کرده است. فردی که به خوبی می تواند فیلم و تئاتر بسازد و 

حتی نمایشنامه ایرانی بنویسد. درام زبان فعل است و این در 
حالی است که در شعر ما با واژگان سر و کار داریم. در درام ما 
درگیر دیالوگ و کشمکش هستیم که بر اساس کنش شکل 
گرفته است. این کنش در سینما بر اساس زبان تصویر و در 
تئاتر عموما بر اساس زبان واژگان است. وی گفت: فرهنگ ما 
به گونه ای است که ما در هر عنصری دنبال معنا می گردیم 
و حتی زمانی که ما موسیقی بدون کالم نیز می شنویم دنبال 
یک معنی می گردیم و به این فکر می کنیم که هدف نوازنده 

چه بوده است؟ 
این هنرمند در پایان در توصیه به هنرمندان سینما و تئاتر 
کرمان  تئاتر  و  سینما  خواهیم  می  واقعا  اگر  گفت:  کرمان 
پیشرفت کنند باید هنرمندان این دو رشته هنری در کرمان 
پیوند و ارتباط بسیار جدی تری داشته باشند. چرا که بدون این 

انسجام واقعا نمی توانیم قدرت بگیریم.  
سینمای کرمان 

این جلسه وضعیت  از دیگر بحث های مهم مطرح شده در 
سینما در کرمان بود که در این زمینه حمید عسکری بر این 
عقیده بود که حال سینمای کرمان اصال خوب نیست. وی در 
این زمینه گفت: اگر ما بخواهیم بر اساس معیارهای روز جهان و 
اینکه سینما را یک صنعت سرگرمی ساز می دانند به سینمای 
ایران نگاه کنیم می بینیم که ما در ایران » صنعت سینما« را 

نداریم.
حال سینمای کرمان خوب نیست. چرا که حال امثال آقای 
در  جدیت  و  نظم  به  که  هنرمندانی  نیست.  خوب  دهقانی 
سینمای کرمان معتقد هستند حذف شده اند. در کرمان جمع 
ندارد.  سینما  کرمان  واقعیت  در  ولی  دارد  وجود  فیلمسازی 
صدا و سیمای کرمان که می تواند اصلی ترین پایگاه و مشوق 
فیلمسازی در کرمان باشد کامال خودش را کنار کشیده است 
است. جریان  تعریف کرده  را چیز دیگری  و رسالت خودش 
فیلمسازی در کرمان وجود ندارد که در این زمینه هم خود 
سینماگران و هم مدیریت هنری اهمیتی به این موضوع نداده 
این هنر  از  توانند در کرمان  راحتی می  به  اند. مدیرانی که 
حمایت کنند وقتی با آن ها گفت و گو می کنیم متوجه می 

شویم که کوچکترین دغدغه ای در این زمینه ندارند و نهایت 
اگر قانع هم شوند با سه میلیون تومان توقع شاهکار سینمایی 
دارند. وضعیت سینمای جوان کرمان به دلیل همین بی توجهی 
ها وحشتناک است. عسکری ادامه داد: خود هنرمندان سینما 
نیز هیچ گونه وحدتی با یکدیگر ندارند و این در حالی است که 
در صنعت سینما این کار تیمی و جمعی است که اهمیت دارد. 
در زمینه عدم حمایت ها کار ما هنرمندان نیز ایراد دارد. چرا 
که با بردن یک فیلمنامه پیش فالن مدیر توقع داریم بودجه 
فیلم تامین شود و این در حالی است که اگر از ما سئوال شود 
که آینده این فیلم و برگشت هزینه ها چگونه خواهد بود هیچ 
تا 30  فیلم 20  قابلیت  استان کرمان  در  ما  نداریم.  پاسخی 
میلیون دالری را حتی داریم ولی اینکه چرا نتوانسته ایم از 
این سرمایه ها استفاده کنیم به خود جامعه فیلمسازی نیز بر 

می گردد. 
این زمینه گفت: کرمان همیشه یک  نیز  در  امین شجاعی 
حیاط خلوت برای فیلمسازان و سریال سازان تهرانی بوده است 
که وقتی آمده اند به راحتی هم از امکانات مالی شرکت های 
کرمانی و هم حتی از نیروی هنری تقریبا رایگان استفاده کرده 
اند. در زمینه تکنیکی همچون جلوه های ویژه هنرمندان جوان 
و عموما متولد دهه هفتاد و حتی هشتاد در کرمان را داریم 
که بسیار باسواد هستند. ولی زمینه استفاده از این استعدادها 
متاسفانه وجود ندارد. شجاعی در این نشست همچنین خبر  از 
پروژه بزرگ سینمایی به نام » یوز« به نویسندگی جلیل امیری 
و کارگردانی حمید عسکری داد که تاکنون قریب به 4 سال 
روی آن کار شده است و ظاهرا قراردادهای مربوط به بودجه 
این فیلم نیز  انجام شده است و امید است در آینده ای نزدیک 

اخبار مربوط به ساخت این فیلم را نیز بشنویم.
 الزم به ذکر است که نشست های سینمایی آکادمی صحنه 
با عنوان گراند سینما، عصرهای جمعه هر هفته ساعت 18 در 
این آکادمی واقع در کوچه شماره 6 هزار و یک شب جنوبی 
برگزار می شود. پخش فیلم های مشهور ایران و جهان و نقد 
فیلم محور اصلی این نشست هاست و حضور برای تمامی عالقه 

مندان سینما، آزاد و رایگان است.

کشور کرمان؛ حیاط خلوت سینمای 
گزارش و عکس: 

سعید احمدی

سرویس فرهنگی کرمان امروز

ابنیه ی تاریخی مربوط  از  این آرامگاه که به سه گنبدان مشهور است، 
به دوره ی قاجار است. این آرامگاه که امروزه در میان محدوده ی شهری 
کرمان قرار گرفته در گذشته خارج از شهر و در جوار قبرستان کهنه قرار 

داشته است.
آرامگاه مشتاقیه در ابتدا به منظور تدفین میرزاحسین خان راینی حاکم 
کرمان در اواخر دوره ی زندیه و جد اعالی سادات معروف به میرحسینی 
دفن  سبب  به  مشتاقیه  به  آرامگاه  این  نام گذاری  و  شده  ساخته  راینی 

مشتاق علی شاه در این مکان بوده است.
این  از  واقع هر کدام  دارد که در  آرامگاه مشتاقیه سه گنبد وجود  در 
که  کاشی کاری  تزیین  با  گنبد  دو  است.  مقبره  یک  به  مربوط  گنبدها 
یکی متعلق به مقبره ی مشتاق علی شاه و دیگری متعلق به مقبره ی کوثر 
شیخ  به  متعلق  نیز  آرامگاه  این  در  آجری  گنبد  است.  همدانی  علی شاه 
ابتدای  از  مذکور  گنبد  دو  کاشی کاری های  البته  است.  هراتی  اسماعیل 
ولی  شده اند،  نصب  بعد  دوره های  در  و  نداشته اند  وجود  آرامگاه  ساخت 
گنبد آجری از ابتدای ساخت در زمان قاجاریه به همین شکل بوده است.
 آثار تزیینی مجموعه ی مشتاقیه که در قرن اخیر ساخته شده و شامل 
نقاشی، گچ بری، کاربندی و مقرنس است. آرامگاه مشتاقیه  کاشی کاری، 
عالوه بر این مقابر، مسجد و رواق نیز دارد به عالوه این که دو اتاق در این 

آرامگاه ساخته شده که محل دفن بسیاری از بزرگان است.
همچنین مقبره ی شمالی )مقبره ی مشتاق علی شاه( که تزیینات داخلی 
بسیار جالبی به همراه منبری ارزنده از زمان قاجار در آن به یادگار مانده 
است، حیاطی دارد که حوضی زیبا و درختانی پرشمار فضای خاصی را در 

آن به وجود آورده اند.
آرامگاه مشتاقیه در سال 134۵ و به شماره ی ۵2۵ در میان آثار ملی 

ایران به ثبت رسیده است.
 مشتاق علی شاه

قرن  نامی  صوفیان  از  علی شاه  مشتاق  به  معروف  تربتی  محمد  میرزا 
سیزدهم هجری قمری بوده است که از پدر و مادری اهل تربت حیدریه 
و در اصفهان به دنیا آمد. او در دوران کودکی به واسطه ی از دست دادن 
در  به شرکت  مجبور  را  او  برادرانش  کرد.  تجربه  را  زندگی سختی  پدر، 
از  مکتب خانه ی اصفهان کردند، ولی میرزا محمد عالقه ای به این شکل 
تحصیالت نداشت و دیری نپایید که ترک تحصیل کرد. مدتی نیز با اصرار 
برادرانش در کارگاه بافندگی مشغول به کار شد اما این کار را نیز به سبب 
نداشتن عالقه ترک کرد. میرزامحمد مدتی را هم این بار بنا بر میل خود 
به سمت کشتی پهلوانی رفت و در زورخانه ی محیط صادقی ثانی اصفهان 

به ورزش پهلوانی پرداخت و در این مورد تا حد قابل قبولی پیش رفت، اما 
عالقه ی میرزامحمد در زمینه ای دیگر بود.

 وی با توجه به صدای خوبی که داشت از نوجوانی در مراسم عزاداری 
و  ایرانی  موسیقی  به  شدت  به  و  می کرد  نوحه خوانی  )ع(  سیدالشهدا 
شناخت دستگاه های آن عالقه مند شده بود. به نحوی که بعد از همه ی 
به کسب مهارت در  و  رفته  تقی  استاد درویش  نزد  و نشیب ها  فراز  این 
زمینه ی موسیقی مشغول شد. عالقه ی میرزامحمد به موسیقی باعث شد 
تا در این زمینه بسیار موفق باشد. تا آنجا که از برجسته ترین نوازندگان 
سازهایش  و  سنتی  موسیقی  با  که  کسانی  شد.  زمان خودش  در  سه تار 
مختصر آشنایی داشته باشند می دانند که سیم چهارم سه تار که اکنون به 

سیم مشتاق مشهور است از ابتکارات میرزامحمد تربتی است.
 اما شهرت موسیقیایی میرزامحمد هم حادثه ی ویژه ی زندگی او نبود 
به  تربتی  میرزامحمد  تا  می داد  رخ  او  زندگی  در  دیگری  اتفاقات  باید  و 
شد  آشنا  تصوف  با  جوانی  در  میرزامحمد  شود.  تبدیل  علی شاه  مشتاق 
و در این آشنایی با صوفیان بزرگی برخورد کرد که مسیر زندگی وی را 
زمان  آن  نعمت اللهی  دراویش  بزرگ  صوفیان،  این  از  یکی  دادند.  تغییر 
یعنی سید معصوم علی شاه بود که تا آن جا بر میرزامحمد تاثیر گذاشت 
که میرزامحمد مرید وی شده و مراحل رشد و کمال صوفیانه ی خود را 
نزد ایشان طی کرد. لقب مشتاق علی شاه نیز توسط سید معصوم علی شاه 

برای او برگزیده شد.
مشتاق به دلیل ارادت فراوانش به شاه نعمت اهلل ولی موسس سلسله ی 
نعمت اللهی در تصوف و قطب دراویش نعمت اللهی و وجود مقبره ی وی 
در ماهان کرمان به کرمان رفت و مابقی عمر خود را در این شهر ماند. 
به  بود  تاثیرگذار  افراد  از  بر بسیاری  اقامتش در کرمان  مشتاق در مدت 
نحوی که هر چه از حضور مشتاق در کرمان می گذشت بر خیل طرفداران 
و مریدان او افزوده می شد. رونق محفل مشتاق در کرمان تا حدی پیش 
برجسته ی کرمان در آن  از روحانیون  میرزا محمدتقی کرمانی  رفت که 
او  محافل  در  و  شده  مشتاق  مرید  نیز  مظفرعلی شاه(  به  )معروف  زمان 

حاضر می شد.
 مخالفان تصوف که رونق گرفتن کار مشتاق در کرمان را به ضرر خود 
می دیدند علیه مشتاق توطئه و شایعه کردند که مشتاق قرآن را با نوای 
روز  در  سرانجام  می کند.  بی احترامی  مقدسات  به  و  کرده  تالوت  سه تار 
هنگام حضور  و  قمری  رمضان سال 1206 هجری  ماه   26 مورخ  جمعه 

مشتاق در مسجد برای ادای فرایض، مالعبداهلل مجتهد کرمانی تحت تاثیر 
همین شایعات دستور سنگسار کردن مشتاق را اعالم کرد و مردم مشتاق 

را به هنگام خروج از مسجد در چاله ای افکنده و او را سنگسار کردند.
در جریان این سنگسار کردن عالوه بر مشتاق، یکی از مریدانش به نام 
درویش جعفر هم به قتل رسید که به جهت جلوگیری از اصابت سنگ ها 
به مشتاق خود را در مقابل وی قرار داده بود. محمدعلی خان راینی )فرزند 
میرزا حسین خان راینی( که از مریدان مشتاق بود، پیکر مشتاق و درویش 

جعفر  را در کنار مقبره ی پدرش )محل فعلی آرامگاه( دفن کرد.
 کوثر علی شاه همدانی

صوفیان  از  علی شاه  کوثر  به  معروف  همدانی،  محمدرضا  مال  حاج 
اشراق  نوادگان شیخ  از  امین  فرزند حاج محمد  و  قرن سیزدهم هجری 
شهاب الدین سهروردی است. وی از اهالی همدان بود و تحت تاثیر عرفای 
بزرگی چون حسین علی شاه اصفهانی قرار گرفته و به تصوف روی آورده 
است. همچنین با صوفی شاعر، مجذوب علی شاه همدانی معاشرت داشته 

و با ایشان به زیارت مکه هم رفته است.
مخالفانش  تحریک  به  همدان  در  خانه اش  اینکه  از  بعد  علی شاه  کوثر 
ویران و اموالش غارت شد، به تبریز و نزد عباس میرزا نائب السلطنه رفت و 
مورد عزت و احترام ایشان قرار گرفت. او همراه عباس میرزا به کرمان آمد.
 در زمان کوثر علی شاه، هانری پاُدری، مبلغ معروف مسیحیان به ایران 
آمده و به تبلیغ دین مسیحیت اقدام کرد. کوثر علی شاه در حمایت از نبی 
مکرم اسالم و در رد ادعای پادری، رساله ای به نام ارشادالمضلین فی نبوه 

خاتم النبیین نوشت.
از این عارف صوفی آثار متعددی بر جای مانده است که در میان آن ها 
به  می توان  جمله  آن  از  گرفته اند.  قرار  توجه  مورد  بیشتر  ادبی اش  آثار 
کرد.  اشاره  فارسی  دارالتنظیم  به  معروف  نظم  به  کریم  قرآن  تفسیر 

همچنین اشعار بسیاری از وی در قالب های غزل و مثنوی موجود است.
کوثر علی شاه در سال 124۷ هجری قمری در کرمان در گذشت و در 

کنار مشتاق علی شاه دفن شد.
 شیخ اسماعیل هراتی

در میان سه گنبد آرامگاه مشتاقیه، تنها یک گنبد کاشی کاری ندارد که 
به عقیده ی معماران قدیم علت عدم نصب کاشی کاری روی این گنبد این 
است که گنبد کاشی به خود نمی گیرد. این گنبد آجری متعلق به شیخ 

اسماعیل هراتی است.

کنار  در  که  بود  روحانی  پیرمردی  و  درویش  فقیری  اسماعیل،  شیخ 
مقبره ی مشتاق علی شاه زندگی می کرد. وی به عبادت زیاد معروف بود 
بسیار مختصری  اموال  اسماعیل  نمی کرد. شیخ  قبول  از کسی کمکی  و 
داشته است. پیراهنی بلند و پشمی مخصوص زمستان، پیراهنی کرباسی 
مخصوص تابستان و یک پوست آهو که هم فرش و هم رختخواب او بوده 
یا  وی  است.  بوده  دسترنج خودش  از  اسماعیل  معاش شیخ  امرار  است. 

مشغول به خشت زنی بوده یا خمیر گل کوزه گران را لگد می کرده است.
کرمان  منطقه ی  حاکم  وکیل الملک،  خان  اسماعیل  محمد  مرحوم 
ارادت  اسماعیل  شیخ  از  کراماتی  دیدن  با  قاجار،  زمان  در  بلوچستان  و 
این  اسماعیل  شیخ  مرگ  از  پس  که  نحوی  به  کرد،  پیدا  او  به  خاصی 
آرامگاه به دستور وکیل الملک برایش ساخته شد.  در میان بقعه هایی که 
در آرامگاه مشتاقیه وجود دارد، بقعه ی شیخ اسماعیل با توجه به حالت 
معنوی خاصی که دارد بیش از بقیه نزد مردم گرامی داشته می شود تا آنجا 

که مردم برای طلب حاجت بر مزار شیخ اسماعیل شمع روشن می کنند.
 کرامت شیخ اسماعیل

طبق دستور محمد اسماعیل خان وکیل الملک هر سال در فصل زمستان 
وقتی  می کردند.  پخش  لباس  و  غذا  کرمان  بی خانمان های  و  فقرا  بین 
آورد، شیخ  اسماعیل  برای شیخ  را  لباس  و  غذا  وکیل الملک،  فرستاده ی 
آن را رد کرد و سپس دست خود را زیر زیراندازش برده، دسته گلی بیرون 
آورد و به فرستاده داد و گفت: از قول من از وکیل الملک تشکر کن و بگو 

خدا خیرش دهد که به فکر فقرا است ما که رفتیم.
وقتی فرستاده نزد وکیل الملک باز گشت و گفته های شیخ اسماعیل را 
نقل کرد و دسته گل را تقدیم کرد، وکیل الملک با دیدن آن دسته گل که 
گل هایش حتی در فصل بهار هم در کرمان وجود نداشتند چه برسد به 
برای  ولی هنگامی که  برد،  اسماعیل  مقام معنوی شیخ  به  زمستان، پی 
دیدار شیخ به مشتاقیه رفت، با پیکر بی جان او مواجه شد. همین قضیه 

باعث ارادت وکیل الملک به شیخ اسماعیل و ساخت بقعه برای او شد.

نوشتاری در باب آرامگاه مشتاقیه

مقبره بزرگان صوفی


