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امام جمعه کربال خواستار شد:

لزوم تحقیقات و برخورد با عامالن حادثه کربال

صفحه  ششم 

نماینده ولی فقیه در استان کرمان:

تضعیف رژیم جعلی اسراییل 
امـروز در حال وقوع اســــــت

متن در صفحه دوم

مدیر کل بهزیستی کرمان مطرح کرد:

باندهای مافیایی پشت جریان 

کرمانی هستند متکدیان 

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه سوم

  فوتبالیست ملی پوش ایرانی نابینا شد 

 کشف اجساد 250 کودک در پرو 

  آمار تب خونریزی دهنده کنگو به ۱0۴ نفر رسید

  بی احتیاطی وسقوط از ارتفاعات کوه در بافت

  دعوت دو هندبالیست کرمانی به اردوی تیم ملی

اخبار ایران، جهان و حوادث:

یادداشت طنز:

آچار کشی 

کشی آمارها را  و درز 

فراموش نکنیم!
 صفحه  سوم

2

یادداشتی درباره عیوب 
و محدودیت های

گذر میدان     زیر 
       آزادی و چند 
             پیشنهاد:

نیاز به بازنگری 
محسوس 

اسـت

 نگاهی به زندگی اسداهلل عسگراوالدی

ساخت گلخانه هیدروپونیک در رفسنجان

ازسرگیری عملیات تخلیه گندم 

در ایستگاه راه آهن کرمان

2

2

آشنایی با آرامگاه 
شاه نعمت اهلل ولی ماهانی؛

نگین آبی ماهان

2

2

4

5
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مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان 

تاکید کرد:

تعامل با صاحبان صنایع 

در راستای حمایت از رونق تولید

کرمانی از راندمان آموزش در مدارس دولتی؛ کالس های درس و نگرانی خانواده های  گزارش »کرمان امروز« از شلوغی 

متن کامل در صفحه سوم

قربانیان ازدحام در مدارس
    یک هفته تا بازگشایی وآغاز سال تحصیلی باقی مانده و همچنان مهم ترین دغدغه خانواده های کرمانی به حول و قوه اش باقی مانده و آن هم شلوغی کالس های درس در مدارس دولتی است. به 
عقیده بعضی از والدین شلوغی بیش از حد کالس های درس در مدارس دولتی منجر به اُفت شاخص های آموزشی و تربیتی شده است. کوچکترین وظیفه مسئوالن آموزش و پرورش این است که با 

حمایت از مدارس دولتی و بهبود کیفیت آموزش، شرایط مطلوب تری را برای دانش آموزان که عمدتا از طبقات ضعیف و متوسط جامعه هستند فراهم سازند و...

WWW.KERMANEMROOZ.COM روزان هم 

دارد عملیات  شرکت سیمرغ واحد کرمان درنظر 
راهسازی جاده دسترسی به مزرعه شماره 3 به طول 
حدود 2000 متر واقع در بهرامجرد بردسیر را مشتمل 
بر عملیات رگالژ، بستر کوبی، اجرای حدود یک الیه 
30 سانتی متری در حد زیر اساس از مصالح رودخانه 
ای که توسط پیمانکار تامین می گردد از طریق مناقصه 

به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
دریافت  برای  آید  می  عمل  به  دعوت  عالقمندان  از 
اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به مدت 5 روز به 
امور اداری شرکت واقع در خیابان امام - نبش کوچه 

27 مراجعه فرمایند.
تلفن تماس: 32225686

شرکت سیمرغ واحد کرمان

اسامی قبولی آگهی مناقصه 
 دبیرستان های 

 نمونه دولتی و رتبه های برتر 
دبیرستان دوره اول 
غیردولتی درخشش

 با بیش از پانزده سال سابقه آموزشی 

در سال تحصیلی  97-98

شرح در صفحه هشتم 

ش اول
بخ
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اخبار استان

 امام جمعه کرمان با اشاره به قتل عام فلسطینیان 
توسط رژیم اسرائیل گفت: شاهد شکست این رژیم 
توسط حزب اهلل لبنان و تضعیف رژیم جعلی اسرائیل 

هستیم.
حسن  االسالم  حجت  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
علیدادی سلیمانی در خطبه های نمازجمعه کرمان 
تقوای  رعایت  به  نمازگزاران  و  خود  توصیه  ضمن 
فرمودند »کسانی که  )ع(  علی  الهی گفت: حضرت 
ظاهرا باال رفته اند و در زندگی شان خبری از رعایت 
قرار  تکریم  مورد  را  اینها  نکند  نیست  الهی  تقوای 
بدهید شما بر مبنای تقوای الهی حرکت کنید« لذا 
هرکس به خدا نزدیک تر است آن را بزرگ بشمارید 
اگر به همین اصل در زندگی توجه کنیم بسیاری از 

مشکالت در جامعه حل می شود.

وی با اشاره به اینکه ما باید کسانی را تکریم کنیم 
که تقوای الهی را رعایت می کنند و آنهایی که تقوا 
باشند،  بزرگ  ما  چشم  در  نباید  کنند  نمی  رعایت 
اظهار کرد: همه ما باید بر همین مبنا مسائل زندگی 

خود را تنظیم کنیم.
شدن  مبعوث  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  جمعه  امام 
پیامبر اکرم )ص( جامعه جاهل را تبدیل به جامعه 
پیشرو و باتقوا کرد، افزود پیامبر اکرم )ص( در سه 
ای  توانستند جامعه  و  فعالیت کردند  اساسی  محور 
پیشرو و با تقوا را رقم بزند که اولین محور مهم آن 
شامل افزایش معرفت و آگاهی سطح جامعه بود که 
باعث شد بصیرت اقشار مختلف جامعه باال برود لذا 

پیامبر اکرم حق را با برهان و دلیل بیان کرد.
اکرم )ص( وقتی  پیامبر  این مطلب که  بیان  با  وی 

که باید سطح آگاهی را باال ببرد، طبیعی است که 
در زمینه های مختلف باید تالش های زیادی بکند، 
اظهار کرد: در این زمینه ممکن است افرادی با ظاهر 
حق به میدان بیاییند تا به اهداف شوم خود برسند 
لذا در چنین شرایطی آن حضرت به دنبال افزایش 

آگاهی بود و سختی های زیادی هم کشیدند.
وی ادامه داد: ممکن است عده ای در هر زمانی با 
باشند و  ظاهر اسالمی به دنبال ضربه زدن به حق 
اکرم )ص( مسجد  پیامبر  زمان  در  آن  بارز  مصداق 
ضرار بود که مرکزی برای ضربه زدن به اسالم شده 
را  مسجد  این  تخریب  دستور  حضرت  آن  که  بود 

صادر کردند.
نماینده ولی فقیه در استان کرمان با اشاره به اینکه 
رخ دادن حادثه عاشورا برگرفته از چنین فضایی بود 
تشخیص  باطل  از  را  حق  نتوانستند  مردم  چراکه 
بدهند، تصریح کرد: مسلمان واقعی کسی نیست که 
جریان  عمیقا  باید  بلکه  بگوید  لبیک  ندایی  هر  به 
شناس واقعی باشد لذا باید قبل از هر فعالیتی نیت 
افراد را شناخت و شناخت نیات افراد از طریق توجه 

در رفتارها و عملکرد آنها قابل شناسایی است.
فعالیت های  این مطلب که محور دوم  بیان  با  وی 
اساسی پیامبر اکرم، الگوسازی بود، تصریح کرد: باید 
الگویی در جامعه باشد تا مردم آن الگوها را سرمشق 
برنامه های خود قرار بدهند بنابراین الگوسازی یکی 
از اصل های مهمی است که آن حضرت توانست به 

کمک آن جامعه را تغییر بدهد.
تسلیت  ضمن  سلیمانی  علیدادی  االسالم  حجت 
درگذشت شاعر پیشکسوت شهریار، افزود: قتل عام 
فلسطینیان توسط رژیم اسرائیل را شاهد هستیم از 
طرف دیگر همچنان شاهد شکست این رژیم توسط 
ارتقاء  شاهد  مجموع  در  و  هستیم  لبنان  اهلل  حزب 

اسرائیل  جعلی  رژیم  تضعیف  و  مقاومت  جریان 
هستیم.

جریان  های  مأموریت  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
خواهی  زیاده  مقابل  در  که  است  این  مقاومت 
همانطور  کرد:  تصریح  بایستند،  اسرائیل  و  آمریکا 
که رهبری وعده داده اند از بین رفتن این رژیم دور 
از دسترس نیست اما همانطور که جریان مقاومت 
اعالم کرده اند که نگاهشان را به ایران دوخته اند 
و  کنند  حرکت  محور  همین  حول  باید  همه  لذا 
محور  همین  در  باید  هم  کشور  سیاسی  جریان 

حرکت کند.
هایی  قدم  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  جمعه  امام 
برجامی  تعهدات  عدم  جریان  مقابل  در  ایران  که 
است،  مقاومت  جریان  ضربات  از  یکی  برداشت 
افزود: باید مراقب حرکت های فرانسوی ها باشیم 
چرا که اینها در جریان غرب و آمریکا حرکت می 
بتواند  مقاومت  جریان  این  باشیم  مراقب  و  کنند 
و  ببرد  بین  از  را  جهانی  استکبار  همیشه  برای 

مقدمات ظهور امام زمان )عج( را فراهم کند.
از کوفه به شام،  با اشاره به حرکت اهل بیت  وی 
در  را  حساسی  نقش  کاروان  این  داشت:  اظهار 
بود  این  آنها  نقش  اولین  و  کرد  ایفا  اسالم  تاریخ 
که این جریان عاشورا را برای آیندگان حفظ کرد، 
افرادی که کربال رفتند  مأموریت دوم این بود که 
تا  و در کنار امام حسین )ع( شهید شدند آنها را 
ثبت  تاریخ  در  کردند  کمک  توانستند  که  جایی 
شوند همچنین نقش سوم این بود که هدف از این 

نهضت را برای جهانیان تبیین کردند.
کرد:  عنوان  کرمان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
کسانی که در ظاهر فکر می کردند که این کاروان 

شکست خورده هستند اما پیروز واقعی بودند.

آنکه  احتمال  گفت:  کرمان  استان  بهزیستی  کل  مدیر 
باشند، زیاد  از متکدیان سازماندهی  درصد زیادی 
است و باندهای مافیایی در این زمینه وجود دارد 
که یک غذا و مزد حداقلی به این گدایان می دهند 
اما در مجموع شناسایی آنها برعهده نیروی انتظامی 

است.
گزارش  براساس  افزود:  صادق زاده«  »عباس 
مبنی  کرمان  استان  بهزیستی  سازمان  مددکاران 
براینکه بسیاری از گدایان را افرادی با ماشین در 
محل های خاص پیاده می کردند و شب دوباره آنها 
را جمع آوری و می برند، داشته ایم که این موضوع 
نشان از وجود مافیای تکدی گری در کرمان است.
مدیر کل بهزیستی استان کرمان با اشاره به اجرای 
طرح جمع آوری کودکان خیابانی به صورت علمی 

با محوریت بهزیستی استان، تصریح کرد: در اجرای 
جمع آوری  کودک   104 آوری،  جمع  اخیر  طرح 
شدند که 100 نفر آنها افاغنه بودند که افغانی های 
غیرمجاز از استان ترد شده و از مجازین نیز تعهد 

رسمی گرفته شد.
وی ادامه داد: برخی از این کودکان که بی بضاعت 
صد  در  صد  حمایت  از  ایرانی  افراد  که  بودند 
 ... و  بهداشتی  تحصیلی،  مددکاری،  معیشتی، 
نیز  افاغنه مجاز  برای  و همچنین  برخوردار شدند 
بحث های حمایت یا نگهداری از این افراد در قالب 
که  است  گرفته  صورت  خیابانی  کودکان  مرکز   4
آموزش  حال  در  روزانه  به صورت  نیز  مراکز  این 
مرکز  یک  آنکه  ضمن  باشند  می  افراد  نوع  این 
دارد که حدود 100  شبانه روزی در کرمان وجود 

طرح های  در  آنها  از  تعدادی  که  خیابانی  کودک 
مجموعه  این  در  بودند،  شده  جمع آوری  گذشته 
بیان کرد: در یک طرح  ساکن هستند. صادق زاده 
جمع آوری  بزرگسال  متکدی   60 حدود  نیز  دیگر 
شد که عمده آنها معتاد بودند و تکدی گری را به 
عنوان حرفه خود انتخاب کرده بودند که این افراد 
نیز در مراکز ماده 15 یا 16 نگهداری شده اند که 
پس از درمان در چرخه اشتغال قرارشان داده ایم تا 
اعتیاد  و  کارتون خوابی  به  بازگشت  برای  بهانه ای 

نداشته باشند.
وی با بیان این مطلب که درآمد این متکدیان خیلی 
کرد:  تصریح  است،  دولتی  حمایت های  از  بیشتر 
گدایان درآمد خوبی دارند اما مردم باید به کمک 
ما بیایند و به اینگونه افراد کمک نکنند زیرا وقتی 

فردی ماهانه چند میلیون درآمد از طریق گدایی 
دارد تشویق می شود که به این کار ادامه دهد.

مدیر کل بهزیستی استان کرمان با بیان این مطلب 
که مردم تبریز به دلیل عدم مشارکت با متکدیان 
به شهر بدون گدا تبدیل شده اند، عنوان کرد: مردم 
کمک های خود را به خیریه ها و دستگاه های متولی 
دهند،  پول  گدایان  به  مردم  که  زمانی  تا  و  دهند 

طرح های ما موفق نخواهند بود.
بی جا  ترحم  متاسفانه مردم کرمان  داد:  ادامه  وی 
باعث  که  است  ترحمی  ترحم،  نوع  این  می کنند. 
بروز مشکالتی برای جامعه و دولت می شود. همواره 
باید این سوال را مطرح کرد چرا وقتی ما متکدی 
معتاد را می بینیم و می دانیم که پول ما را صرف 

مواد مخدر می کند، به آنها کمک می کنیم؟

نماینده ولی فقیه در استان کرمان:

تضعیف رژیم جعلی اسراییل  امروزدر حال وقوع است

مدیر کل بهزیستی کرمان مطرح کرد:

باندهای مافیایی پشت جریان متکدیان کرمانی هستند

خبر
استاندار کرمان:

به منظور توانمند سازی 
خانواده محرومان طرح مدیران 

یاور با قدرت ادامه می یابد
منظور  به   » یاور  مدیران   « ح  طر اجرای  کرمان  استاندار  گفته  به   
جانبه  همه  مشارکت  با  استان  این  محرومان  خانواده  توانمندسازی 

مدیران دستگاه های اجرایی با قوت ادامه دارد.
اتفاق  به  راستا  همین  در  افزود:  فدائی  جواد  محمد  ایرنا،  گزارش   به 
پوشش  تحت  و  نیازمند  های  خانواده  از  شماری  با  مدیران  از  جمعی 
کردیم و از نزدیک در جریان مشکالت پیش  کمیته امداد امام )ره( دیدار 
گرفتیم و مدیران مربوطه پیگیری و رفع این مشکالت را در  روی  آنان قرار 

کاری خود قرار دادند. برنامه 
و  یاور«  ح»مدیران  طر راستای  در  کرمان  استاندار  گزارش،  این  براساس 
حمایت مدیران از خانواده های مددجویان، به اتفاق جمعی از مدیران 
مختلف  نقاط  در  منزلشان  در  امداد  کمیته  مددجوی  چهار  خانواده  با 

کرد. کرمان دیدار  شهر 
پدر  که  کردند  دیدار  ای  نفره  سه  خانواده  با  ابتدا  همراهان  و  استاندار 
خانواده راننده اتوبوس بوده و در اثر سانحه تصادف خودروی قاچاقچیان 

کرده است. سوخت با اتوبوس فوت 
سرپرستی  حالی  در  خود  بارداری  پایانی  های  ماه  در  خانواده  مادر   
و  دارد  افتاده  عقب  خانه  اجاره  ماه  سه  که  دارد  برعهده  را  فرزندش  دو 

فرزندانش نیز هنوز در مدرسه ثبت نام نکرده اند.
که  نسبت به رهن  کرد  فدائی در این دیدار یکی از مدیران حاضر را مامور 
کمک هزینه برای  منزل، ثبت نام فرزندان خانواده در مدرسه و پرداخت 

کند.   معیشت آنان اقدام  
دیدار  مددجویی  خانواده  از  ادامه  در  استان  مدیران  و  کرمان  استاندار 
سرپرستی  تنهایی  به  شوهرش  فوت  دلیل  به  خانواده  مادر  که  کردند 
سرطان  و  ریوی  بیماری  با  کنون  ا و  دارد  عهده  بر  را  خانواده  فرزندان  از 

مواجه شده است.
خانگی  اشتغال  زمینه  استان،  مدیران  از  یکی  شد  مقرر  دیدار  این  در 
همچنین  کند.  فراهم  دارد  عهده  بر  را  مادر  پرستاری  که  دختر  فرزند 
کمک به تامین هزینه های مسکن از جمله  کسیژن ساز و  تهیه دستگاه ا
کرمان با این خانواده نیازمند مقرر  که در دیدار استاندار  تصمیماتی بود 

شد.
 استاندار و همراهان سپس در جمع خانواده ای دیگر از مددجویان تحت 
که مادر خانواده بعد  کمیته امداد امام خمینی)ره( حاضر شدند  پوشش 
گرفته  برعهده  را  فرزندانش  سرپرستی   ،۷۸ سال  در  همسرشان  فوت  از 

کنون دچار بیماری های متعددی است. است و ا
اعتیاد  با  خانواده  دختر  مشکالت  همچنین  کیست،  حا گزارش  این 
خود  مادر  با  فرزندش  همراه  به  وی  است  شده  باعث  نیز  همسرشان 

کند.   زندگی 
کمک به اشتغال خانگی فرزند دختر پس از پایان درمان  تهیه لوازم منزل، 
که در این دیدار  کمک به ترک اعتیاد همسرش از جمله تصمیماتی بود  و 

مقرر شد یکی از مدیران به عنوان معین این خانواده انجام دهد.  
تحت  فرزند(  دو  و  سرپرست  عنوان  به  نفره)مادر  سه  خانواده  با  دیدار 
ح  کرمان در ادامه اجرای »طر کمیته امداد دیگر برنامه استاندار  پوشش 

مدیران یاور« بود.
این خانواده به دلیل فوت پدر خانواده دچار مشکالت مسکن، معیشت 
که بنا به دستور فدائی مقرر شد  و بیماری فرزند دختر خانواده هستند 

منزلی برای خانواده رهن شود.
به   توجه  با  خانواده  پسر  فرزند  اشتغال  و  دختر  فرزند  درمان  همچنین 
شد  مقرر  که  بود  تصمیماتی  جمله  از  نیز  دارد  که  مهارتهایی  گواهینامه 

کند. یکی از مدیران یاور استان پیگیری 
کمیته امداد  گزارش، دیدار با خانواده های تحت پوشش  براساس این 
جمعیت  مدیرعامل  خمینی)ره(،  امام  امداد  کمیته  مدیرکل  حضور  با 
هالل احمر استان، مدیرکل بهزیستی استان، دبیر شورای عالی بانک ها 
استاندار،  حوزه  مدیرکل  استان،  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل  استان،  در 

مشاور استاندار در امور رسانه و روابط عمومی انجام شد.   

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خبر داد:

 کرمان میزبان هفتمین کنگره 
سراسری ادبیات پایداری

گفت:  کرمان  استان  مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  مدیرکل 
و هفتمین  برگزار می شود  تا ۷ مهرماه  از ۳۱ شهریور  هفته دفاع مقدس 
پایداری دفاع مقدس در هفته دفاع مقدس در  ادبیات  کنگره سراسری 
کرمان برگزار می شود.  محمدمهدی ابوالحسنی مدیرکل حفظ آثار و نشر 
گفت: هدف از برگزاری هفته دفاع  کرمان  ارزش های دفاع مقدس استان 
مقدس، ارتقای روحیه مقاومت، والیتمداری، ایثار و شهادت در جامعه 

کشور است. و وحدت بین نیرو های مسلح 
ظرفیت  از  بهره گیری  هفته  این  برنامه های  اجرای  سیاست  افزود:  او 
که دفاع مقدس ادامه حماسه عاشورا  نهضت عاشورا است و اعتقاد داریم 
کرمان در روز ۳۱ شهریور با  است. او با بیان اینکه رژه نیرو های مسلح در 
گفت: در جلسه قبل  برگزار می شود  کرمان  ثاراهلل استان  محوریت سپاه 
که اعضای ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس، برنامه های  مصوب شد 

کنند. پیشنهادی خود با محوریت مردمی بودن را ارائه 

ازسرگیری عملیات تخلیه گندم 
در ایستگاه راه آهن کرمان 

و  پیگیری ها  با  ریلی  حمل ونقل  سهم  افزایش  سیاست های  راستای  در 
تخلیه  عملیات  زیرساخت،  توسعه  خصوص  در  گرفته  انجام  اقدامات 

کرمان آغاز شد. گندم در ایستگاه  مجدد 
از روابط عمومی  به نقل  راه و شهرسازی  پایگاه خبری وزارت  گزارش  به 
گندم  کرمان، محمدرضا فیروزکوهی از آغاز تخلیه مجدد  کل راه آهن  اداره 
وزنی  با  مذکور  محموله  از  سری  اولین  کرد:  اظهار  و  داد  خبر  امسال  در 

کرمان شد. افزون  بر یک هزار و ۲۰۰ تن وارد ایستگاه 
کرد: در حال حاضر قسمت اعظمی از نیاز  کرمان تصریح  مدیرکل راه آهن 

کرمان از طریق ناوگان ریلی تأمین می شود. گندم استان 

رئیس کل دادگستری استان 

کرمان  عنوان کرد:

بخشش ۳۷ محکوم 

به قصاص نفس از سوی 

اولیای دم طی 

دو سال گذشته
 یداهلل موحد به آمار باالی صلح وسازش در استان 
کرمان اشاره کرد وگفت: از ابتدای سال تاکنون 15 
هزار و ۹6۳ فقره پرونده در شعب شورا های حل 
به  وسازش  صلح  طریق  از  کرمان  استان  اختالف 

پایان رسیده است.
یداهلل موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان با 
اشاره به اینکه یکی از ویژگی ها و صفات ارزشمند 
و  ایثار  صبر،  روحیه  داشتن  کریمان  دیار  مردم 
گذشته  سال  دو  طی  کرد:  اظهار  است،  گذشت 
نفر محکوم  اولیای دم، ۳۷  با رضایت  امروز  به  تا 
از اعدام رهایی  به قصاص نفس در استان کرمان 

یافتند.
گفت:  کرمان  استان  قضایی  شورای  رئیس 
از  خوشبختانه تعداد مددجویان زندانی آزاد شده 
طریق صلح و سازش در پنج ماهه  امسال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته، 1۳1 درصد رشد داشته 
است و با تالش شعب حل اختالف در زندان های 
رضایت شکات،  اخذ  با  زندانی  تعداد 600  استان 
از زندان های استان آزاد و به آغوش گرم خانواده 

بازگشته اند.
استان های  از  یکی  کرمان  اینکه  اعالم  با  موحد 
پیشگام در امر صلح و سازش در کشور است، عنوان 
کرد: طی سال جاری یک هزار و ۳0 فقره پرونده از 
طریق مصالحه در شعب حل اختالف زندان، منتهی 

به صلح و سازش شده است.
این مقام ارشد قضایی در استان کرمان ادامه داد: 
طی پنج ماهه  اول سال ۹۸ تعداد 6۳ هزار و 10۲ 
اختالف  حل  شورا های  شعب  وارد  پرونده  فقره 
استان کرمان گردیده و در مقابل 6۲ هزار و 4۲ 

فقره پرونده مورد رسیدگی و مختومه شده است.

مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان تاکید کرد:

تعامل با صاحبان صنایع در راستای حمایت از رونق تولید

ساخت گلخانه هیدروپونیک در رفسنجان

مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان تعامل سازنده 
اقتصادی و صاحبان صنایع را در راستای  با فعاالن 

حمایت از رونق تولید ضروری دانست.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان 
کرمان ، محمد سلمانی در جلسه مشترک با رئیس 
و اعضای خانه صنعت،معدن و تجارت استان با اشاره 
از تمامی  به دیدگاه حمایتی اداره کل امور مالیاتی 
واحدهای تولیدی و صنعتی گفت : با ارائه تسهیالت 
جرائم  بخشودگی  بدهی،  تقسیط  توافق،  زمینه  در 
قابل بخشش، بدنبال رونق فضای کسب و کار وتولید 

هستیم.
قانونی  تکالیف  با  آگاه سازی و آشنایی مودیان  وی 
مهم  را  مالیات  پرداخت  در  تسهیل  جهت  به  خود 
انجام  به  صنایع  صاحبان  الزام  افزود:  و  برشمرد 
تکالیف قانونی در راستای شفاف سازی فعالیت های 
اقتصادی ، ازجمله امور مهمی است که اعضای خانه 
صنعت،معدن و تجارت استان باید به آن توجه کنند.

اشاره  ضمن  کرمان  استان  مالیاتی  امور  کل  مدیر 
در  کشور  مالیاتی  امور  از  صادره  های  بخشنامه  به 
بخشودگی  از  مالیاتی  مودیان  مندی  بهره  زمینه 
100 درصدی جرایم قابل بخشش، خاطرنشان کرد: 
فعاالن  از  حمایت  منظور  به  صرفا  بخشودگی  این 

به شرایط  توجه  با  و  تولید  رونق  در سال  اقتصادی 
های  سال  در  و  شده  صادر  کشور  اقتصادی  خاص 
مالیاتی  جرایم  بخشودگی  شاهد  منوال  بدین  آتی، 
و  صنعت،معدن  خانه  است  الزم  لذا  بود.  نخواهیم 
به صاحبان  به موقع  اطالع رسانی  با  استان  تجارت 
استفاده  نهایت  مذکور  قانونی  تسهیالت  از   ، صنایع 

را ببرد.

رئیس  راوری،  کاربخش  جلیل  جلسه  این  ادامه  در 
خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان و اعضای 
مدیر  های  حمایت  از  قدردانی  ابراز  با  زیرمجموعه 
کل امور مالیاتی استان از صنایع ، به وجود برخی از 
موانع و مشکالت در حوزه کاری خود اشاره کردند و 
خواستار حمایت تمامی مسئوالن از این بخش مهم 

تولیدی استان شدند.

احداث  رفسنجان گفت: طرح  مدیر جهاد کشاورزی 
در  تومان  میلیارد   5 اعتبار  با  هیدروپنیک  گلخانه 
قائمیه آغاز شد. حسین رضایی مدیر جهاد کشاورزی 
باالبردن  برای  که  کار هایی  از  یکی  گفت:  رفسنجان 
بهره وری در بخش کشاورزی مهم است احداث گلخانه 
اوافزود: در رفسنجان مجوز ۳۳ هزار متر مربع  است. 
نظام  سازمان  توسط  مورد   1۸ و  شده  صادر  گلخانه 

مهندسی شهرستان معرفی به بانک بوده است.

این گلخانه  اوبا اشاره به احداث گلخانه قائمیه گفت: 
در هفت هزار و ۲00 متر مربع با سرمایه گذاری پنج 
سازه  آن  میلیاردتومان  سه  که  است  تومان  میلیارد 
است و کامال اتوماتیک بوده و کشت هیدروپونیک در 

آن انجام می شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان مزیت کشت 
هیدروپونیک را نسبت به کشت های خاکی در عملکرد 
محصول در هکتار دانست و افزود: افزایش ۲00 تا۳00 

تن در هکتار را در کشت هیدروپونیک داریم. او بیان 
کرد: این گلخانه که جزء سازه های مدرن کشور است 

متعلق به کشت گوجه و خیاردرختی است.
گلخانه ای  هرچه کشت های  اینکه  به  اشاره  با  رضایی 
و  کنیم  پیدا  می توانیم  بهتری  بازار های  باشد  بیشتر 
کشت های  هدف  کرد:  بیان  است،  راحت تر  بازاریابی 
گلخانه  این  باشد.اوافزود:  صادرات  باید  هیدروپونیک 

هفت نفر اشتغالزایی دارد.
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قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !

گزارش »کرمان امروز« از شلوغی کالس های درس و نگرانی خانواده های کرمانی از راندمان آموزش در مدارس دولتی؛

قربانیان ازدحام در مدارس

اشاره:
مدارس  فصل  وآغاز  بازگشایی  به  دیگر  هفته  یک 
باقی مانده و همچنان مهم ترین دغدغه خانواده های 
هم  آن  و  است  باقی  خودش  قوه  و  حول  به  کرمانی 
است.  دولتی  مدارس  در  درس  های  کالس  شلوغی 
کالس  حد  از  بیش  شلوغی  آنها  از  بعضی  اذعان  به 
های درس مدارس دولتی منجر به افت شاخص های 
آموزشی و تربیتی شده است و این همه در حالی است 
نیروی معلم روبه رو است!  باکمبود  که استان کرمان 
در همین زمینه گزارشی تهیه شده که در ادامه  قابل 

مطالعه است.
دغدغه پیدا کردن مدرسه خوب

والدین همیشه در ایام ثبت نام فرزند دانش آموز خود 
های  کالس  با  مناسب  مدرسه  کردن  پیدا  دغدغه  با 
درس با کیفیت رو به رو هستند. البته در بخش دولتی 
چندان  مدرسه  نوع  انتخاب  برای  ها  خانواده  اختیار 
مالک نیست و آنها باید به ثبت نام درمدرسه ای که 
آموزش و پرورش منطقه معرفی می کند، اکتفا کنند. 
البته در این میان  بسیاری از خانواده ها هم هستند که 
زیر بار این مساله نمی روند و به هر طریق که هست و 
با دورزدن برخی قوانین آموزش و پرورش در منطقه ای 
غیر از محل سکونت خود سعی در پیدا کردن مدرسه 
ای دهان پر کن دارند که البته این موضوع باعث تراکم 
شدید جمعیت دانش آموزی و در نهایت افت شاخص 
اما در برخی  های تحصیلی در این مدارس می شود. 
موارد سخت گیری بیش از حد  برای مدارسی با کالس 
های درس خلوت منجر به آن می شود که خانواده ها 
قید مدارس دولتی را بزنند و فرزند خود را در مدارس 
نام کنند. مدارسی که ممکن است  ثبت  انتفاعی  غیر 
داشته   را  دولتی  مدارس  آموزشی  معیارهای  همان 

باشند و مشکالتی همچون شلوغی کالس های درس 
را نداشته  باشند و معلم هم فرصت مناسب را  برای 
پیگیری امور مربوط به دانش آموز  داشته  باشد اما این 

به معنای کارآمدی بیشتر آنها نیست.
کالس های شلوغ؛ بازدهی کمتر

به مدارس دولتی سری  اگر در طول سال تحصیلی 
بزنید متوجه جمعیت چهل تا چهل و پنج نفره دانش 
آموزان در کالس های درس این مدارس می شوید. اگر 
بیش فعالی را با شیوع ده درصد در هر کالس در نظر 
نفر سبب  از 25به 40  آموزان  دانش  افزایش  بگیریم، 

افزایی مشکالت جانبی در کالس و حواس پرتی  هم 
تعداد  شود.  می  کیفیت  افت  و  آموزان  دانش  بیشتر 
دانش آموزان زیاد در هر کالس سبب بروز مشکالتی 
و  کاهش می دهد  را  آموزش  کیفیت  که  خواهد شد 
باعث هم افزایی مشکالت در کالس درس و به دنبال 
آن خستگی دانش آموزان، بی نظمی، مسایل انضباطی 

و پرخاشگری در دانش آموزان و معلم خواهد شد.
پای حرف مردم

را  خود  دختر  اول  سال  همان  از  که  شعاعی  خانم 
در مدرسه غیر دولتی ثبت نام کرده در این  باره می 

گوید: االن دخترم کالس هفتم است و باز هم  به رغم 
هزینه های سنگین مدارس غیر دولتی او را در یکی از 
همین مدارس غیر انتفاعی ثبت نام کرده ام. او معتقد 
است مدارس دولتی  کیفیت ندارند و فرزندش هم از 
مدارس  این  در  روحیه  لحاظ  به  و هم   لحاظ درسی 

آسیب می بیند.
مرتضی احمدی شهروند دیگری است که می گوید 
در  را  فرزندش  تحصیلی  های  هزینه  تواند  نمی  چون 
مدارس غیر دولتی تامین کند به ناچار مدرسه دولتی 
اساس  بر  پرورش  و  آموزش  سوی  از  شده  معرفی 
کروکی محل سکونت را انتخاب کرده که تعداد دانش 
آموزان هر کالس این مدرسه بیش از چهل نفر است. 
او می گوید: البته مدارس دولتی کم مشکالت ندارند. 
مثال سال گذشته معلم پسرم به طور کامل نمی رسید 
از همه دانش آموزان درس بپرسد و یا حتی تکالیفشان  
توضیح  کامل  را  پسرم درس  علوم  معلم  کند.  نگاه  را 
نمی داد و فقط از روی کتاب روخوانی می کرد و ما 
واقعا  به مشکل برخوردیم و مجبور شدیم که از معلم 
برای  درسی  مفاهیم  از  برخی  فهم   برای  خصوصی 

پسرمان استفاده ببریم!
مادر دیگری نیز گفته است ناظم مدرسه دولتی پسرم 
همیشه خط کش به دست دارد و بچه ها را می ترساند. 
پسرم لکنت زبان دارد و این مساله باعث تشدید این 
عیب در پسرم شده است. کالس ها شلوغ است و دانش 
آموزان پسر از سرو کول هم باال می روند و معلم نیز 
الفاظ نامناسب استفاده می کند. معلم وقت  از  گاهی 
کافی برای مشورت  با والدین ندارد و خالصه  با کلی 

مشکالت در مدارس دولتی روبه رو هستیم.
سخن آخر

به نظر می رسد روند فعلی مدارس دولتی و شلوغی 
بیش از حد کالس های درس و افت کیفیت آموزش 
در این مدارس اعتماد خانواده ها را به مدارس دولتی 
و  آموزش  مسئوالن  است  الزم  که  است  برده  بین  از 
پرورش  با حمایت از مدارس دولتی و بهبود کیفیت 
که  آموزان  دانش  برای  را   مطلوبی  شرایط   ، آموزش 
عمدتا از طبقات ضعیف و متوسط جامعه هستند فراهم 

کنند.

   یک هفته تا بازگشایی وآغاز سال تحصیلی باقی مانده و همچنان مهم ترین دغدغه 
خانواده های کرمانی به حول و قوه اش باقی مانده و آن هم شلوغی کالس های درس 
در مدارس دولتی است. به عقیده بعضی از والدین شلوغی بیش از حد کالس های درس 
در مدارس دولتی منجر به اُفت شاخص های آموزشی و تربیتی شده است. کوچکترین 
وظیفه مسئوالن آموزش و پرورش این است که با حمایت از مدارس دولتی و بهبود 
کیفیت آموزش، شرایط مطلوب تری را برای دانش آموزان که عمدتا از طبقات ضعیف و 

متوسط جامعه هستند فراهم سازند و...

آچار کشی و درز کشی 

آمارها را فراموش نکنیم!
یکی از خصلت های بشر دو پا و شیر پاک خورده ) شاید هم 
از راز  این است که دوست دارد  یا عالیس خورده(  دامداران 
همه چیز به ویژه مقوله آمارهای اقتصادی سر در بیاورد غافل 
از اینکه »کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ« چه رسد به آمار 
مختصر  از  که  همین  ما   ! اقتصادی  هوشمندانه  و  پیچیده  های 
اختالف آمارهای دولتی با جیب و سفره مردم سر در بیاوریم 
باید کاله خودمان را هفتاد متر باال بیندازیم. چرا که بر اساس 
آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اوضاع کاماًل بر وفق 
مراد است و همه چیز گل و بلبل و نرخ تورم و ضریب فالکت 
و نرخ بیکاری و سایر آمارهای مذموم در حال سقوط هستند و 
در عوض سایر آمارهای مثبت تخت گاز در حال درنوردیدن 
متوجه  ما  البال  این  فقط  هستند.  توسعه  و  پیشرفت  مرزهای 
نشدیم چرا با وجود این همه دالیل علمی و متقن در خصوص 
رشد همه جانبه اقتصاد و چشم انداز روشنی که دوستان وعده 
داده اند، اوضاع سفره های مردم کماکان کشمشی است و ملت 

در تهیه قوت الیموت خود درمانده اند!؟
بلکه  ندارند  اعتماد  ها  آمار  این  به  که  نیستند  مردم  تنها  البته 
ارتباط برقرار نمی  با این آمار ها  رئیس جمهوری ما هم زیاد 
کند و خودشان از داخل ماشین نظر سنجی می کنند! به هر حال 
با عنایت به این که آمارها هم بخشی از اقتصاد مملکت هستند 
و خود آمار فی نفسه چیز خوبی است، چند پیشنهاد راهبردی 
و فلک فرسا در زمینه استفاده بهینه از علم آمار ارائه می شود 

علی برکت اهلل:
داشته  عنایت  دوستان  نعل:  و  میخ  ساختار  از  استفاده  الف( 
باشند هنگام آمارگیری از همه مدل های آماری استفاده کنند 
و یک در میان به نعل و میخ بکوبند و تنها به یک مدل اکتفا 
است  قرار  اگر  یعنی  سیخ!  دسته  نه  و  بسوزد  سیخ  نه  تا  نکنند 
آماری از حقوق مردم ارائه شود، خواهش مندیم حقوق های 
نزنند  باریکه کارمندی جمع  با حقوق آب  را  مدیران  نجومی 
که میانگین حقوق ما باالی شصت و چهار میلیون تومان شود! 
التماس می کنیم حقوق 4 درصدی را جدا جمع بزنند حقوق 

این 96 درصد را جدا ...
مبلغ  تدبیر دولت  اساس  بر  هر چند  آمارها:  ب(  آچار کشی 
محصوالت  ندارد  حق  احدی  و  است  تومان   4200 نقداً  دالر 
یا خدماتش را پارسه ای گران تر از قیمت مصوب عرضه کند 
ولی دوستان در جریان باشند به گفته وزیر محترم برخی کاال 
این روی  از  به فروش می رسند!  بازار  با دالر 50 هزار در  ها 
آمارگیران محترم این نکات ریز را هم در آمارگیری شان مورد 
عنایت قرار دهند و قبل از ارائه آمار ، آچار کشی و درز کشی 
آمار ها را فراموش نکنند تا خدای ناکرده حباب آمار ها خدشه 

ای به خدمات اقتصادی دولت وارد نکند!
 با تشکر - حاج سعیدی

یادداشتی درباره عیوب و محدودیت های زیر گذر میدان آزادی و چند پیشنهاد:

نیاز به بازنگری محسوس است

اجرای  برای  کرمان  شهرداری  ساله  دو  وعده  افزایش  با 
زیر گذر آزادی به زمانی حدود دو برابر آن، توقعی بسیار 
زمان مدت  باافزایش  که  ایجاد شد  مردم کرمان  در  بجا  
اجرا شهرداری سنگ تمام خواهد گذاشت و پس از بهره 
برداری از پروژه، با یک زیر گذر درون شهری مدرن روبه 
خارق  و  نواز  زیبایی چشم  از  تنها  نه  که  رو خواهند شد 
و  روشنایی  و  ها  خروجی  و  ها  ورودی  و  بدنه  در  العاده 
نور پردازی فوق العاده بهره کافی  دارد بلکه در خصوص 
موثر  کرمان  شهر  مناطق  سایر  به  شد  و  آمد  در  تسهیل 
بهره  از  تا کنون که چندین ماه  اما متاسفانه  بود،  خواهد 
برداری پیروزمندانه از این »شاهکار هزاره سوم« می گذرد 
این  از آرزوهای مردم در  تنها هیچ یک  نه  بینیم که  می 
زمینه بر آورده نشده است بلکه در هر نوبت عبور از دور 
میدان یا زیر گذر احداث شده، بیش از پیش دچار آسیب 
بسیار شاکرند که روشنایی  البته  روحی می شویم و صد 
داخل زیر گذر آنگونه که در تبلیغات آمده بود عملی نشد 
چون در آن صورت با واضح دیدن ترمیم های غیر اصولی 
و ناشیانه بتنی که قرار بود اکسپوز )نمایان( باشد با یکبار 
با خود عهد می بستند   به شکلی  این زیر گذر  از  عبور 
مناظر  این  دیدن  به  مجبور  کمتر  که  کنند  ریزی  برنامه 
نازیبا گردند. البته و مطمئنا تمام کسانی که خصوصا در 
با  و  بلوار جمهوری  از  تعطیل  غیر  روزهای  غروب  حوالی 
آباد و  مانند چهارراه طهماسب  به مقاصدی  نیت رسیدن 
با خود می  نزدیک می شوند  به ورودی زیر گذر  باغملی 
گویند ای کاش این زیر گذر به جای رفتن به جنوب به 
شرق شهر منتهی می شد. پرواضح است تعداد خودروهایی 

که از بلوار جمهوری قصد ورود به خیابان بهشتی را دارند 
به مراتب بیشتر از خودروهایی است که می خواهند از بلوار 
جمهوری وارد خیابان استقالل شوند، اما متاسفانه چنین 
نیست و باید از راهی باریک که چندین بار بدتر از مسیر 
قبل از نیمه دوم سال 94 است به سختی وارد دایره میدان 
شوند تا از آنجا نیز با سختی و صرف زمان قابل توجه،به 

ورودی خیابان بهشتی برسند.
چه  پروژه  این  اجرای  دهندگان  پیشنهاد  راستی  به 
منفی  یا  مثبت  تبعات  بینی  پیش  و  مطالعه  به  را  مدت 
اختصاص  طرح  اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی،  ترافیکی، 
دادند و چگونه از این اطالعات در توجیه منطقی طراحی، 
آیا  اند؟  نموده  استفاده  آن  اجرای  و سپس  تصویب طرح 
اصوال شهرداری کرمان،جوابی مردم پسند برای این پرسش 
های  پروژه  سایر  یا  این خصوص  در  مشابه  پرسشهای  یا 

شهری مرکز بزرگترین استان کشور دارد؟

به هر حال آنچه مسلم است آب رفته به جوی باز نمی 
گردد و آنچه پیش آمده قابل بازگشت نیست اما شاید این 
اندرکاران  دست  که  شود  باعث  ها  نوشتنی  و  ها  گفتنی 
می  را  مطالعاتی  مراحل  هنوز  که  هایی  پروژه  سایر  برای 
گذرانند کمی از علوم و فنون حیطه مربوطه بهره گیرند تا 
دیگر شاهد چنین سازه های معیوب یا در خوشبینانه ترین 

حالت کم خاصیتی نباشیم.
پروژه  این  در خصوص  تواند  می  هم  هنوز  که  آنچه  اما 
گوشه ای کوچک از مشکالت آن را برطرف کند آزاد سازی 
کوچه  بهمنیار »حدفاصل  خیابان  به جنوب  مسیر شمال 
های 6و10« می باشد که متاسفانه به طور غیر قابل انکاری 
هزینه و وقت زیادی  از رانندگانی که قصد ورود به میدان 
آزادی )از شمال خیابان بهمنیار( را دارند تلف می کند و 
تنها دلیل آن این می تواند باشد که طی چند ماهی که از 
افتتاح پروژه گذشته است شهرداری محترم هیچگونه اقدام 

آشکاری در خصوص تملک امالک تجاری این مسیر حدودا 
صد متری انجام نداده و هر خودرویی که قصد ادامه مسیر 
از بهمنیار از طریق میدان آزادی را دارد به اجبار بایستی 
به خیابان  از ورود  وارد خیابان زهره کرمانی شود و پس 
الری وارد کوچه 5 آن گردیده و پس از طی این کوچه -که 
معموال ترافیک سنگینی دارد- به خروجی شرقی آن برسد 
که آن هم در بسیاری از ساعات شبانه روز  گره ترافیکی 
غیر قابل اغماضی به حساب می آید و پس از طی این هفت 
خوان امیدوار باشد که تا دقایقی بعد به میدان آزادی می 
رسدو با این اوصاف هر خودرو درهر نوبت عبور 600 متر 
از یک آمارگیری  راه را اضافه طی کرده که مطمئنا پس 
ساده ترافیکی به راحتی می توان به این نتیجه رسید که 
این معبر 100متری  بازگشایی  افتتاح زیر گذرتا  تاریخ  از 
از  سنگینی  هزینه  چه  و  رانندگی  کیلومتر  هزار  چندین 
این بابت در قالب افزایش سوخت، آلودگی هوا، استهالک 

این  در  مردم  وقت  رفتن  هدر  همه  از  مهمتر  و  خودروها 
مسیر اجباری به همشهریان تحمیل می شود که متاسفانه 
از مسئوالن شهری به طور واضح دلیل  تاکنون هیچ یک 
مردم  به  را  مشکل  سریع  حل  راهکار  و  تملک  عدم  این 
برای خود  را  ای  اصوال چنین وظیفه  و  اند  نداده  گزارش 
متصور نیستند. البته ناگفته پیداست که خرید حدود 30 
دهانه مغازه در یکی از پر رونق ترین مناطق تجاری شهر 
می  را  توجهی  قابل  بودجه  واحدها  این  مالکان  از  کرمان 
از توان شهرداری خارج  طلبد که احتماال در حال حاضر 
است اما عالج واقعه را قبل از وقوع می بایست می کردند 
عدم  یا  نیاز  از  فارغ  وسعت  این  با  ای  پروژه  که  حال  و 
نیاز  آن اجرا شده است مسئوالن مربوطه موظفند در اسرع 
وقت و با نیت تکمیل پروژه و به جهت تسهیل آمد و شد 
شهروندان به این مهم بپردازند، نه اینکه مردم را به حال 

خود رها کنند و تنها با پروژه ها عکس یادگاری بگیرند.

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

به قلم
 سعید رشیدپور
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آگهی مزایده مال منقول نوبت اول 
دایره مزایده اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان در نظر دارد 

در خصوص پرونده کالسه 980936 اموال زیر: 
1- صندلی پایه ودسته استیل چرمی 6 عدد به مبلغ 10/200/000 ریال 

2- صندلی راحتی دسته و پایه فلزی رویه چرم مشکی مارک ایران جلیس 6 عدد 
به مبلغ 6/600/000 ریال 

3- مانیتور سامسونگ مدل B2055N,E1945NX2 عدد به مبلغ 15/000/000 ریال 
4- آبسرد و گرم کن مارک سونیا با مخزن 19 لیتری آب 1 دستگاه به مبلغ 13/000/000 ریال 
5- پرینتر cp1525n color hp لیزر جت 1 دستگاه به مبلغ 10/000/000 ریال 

6- میز اداری 70 * 150 سانت ام دی اف دو کشو 1 عدد به مبلغ 2/500/000 ریال 
7- پرینتر و کپی سامسونگ مدلscx-43001 دستگاه به مبلغ 16/000/000 ریال 
8- سه پایه دوربین نقشه برداری چوبی زرد رنگ 1 عدد به مبلغ 8/000/000 ریال 

9- سه پایه دوربین نقشه برداری آلومینیومی 1 عدد به مبلغ 5/000/000 ریال 
10- ژالور رفلکتور )میل بغل سه پایه ترازدار( 1عدد به مبلغ 2/500/000 ریال 

11- خط کش نقشه برداری مدرج 5 متری 1 عدد به مبلغ 2/500/000 ریال 
رسمی  کارشناس  توسط  که  کریمان  دیار  آراتا  سافت  طرح  شرکت  به  متعلق 
دادگستری به ارزش 91/300/000 ریال ارزیابی شده است را از طریق مزایده به 
با  فروش برساند جلسه مزایده برای روز شنبه مورخ 98/07/06 ساعت 10 صبح 
حضور نماینده دادسرا در محل اتاق مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری 
دارند  مزایده  در جلسه  به شرکت  تمایل  لذا کسانیکه  می گردد.  برگزار  کرمان 
می توانند تا 5 روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از اموال مذکور واقع در کرمان 
و  نمایند  بازدید   11 واحد   ،3 زنبق  مسکونی  مهر، مجتمع  بلوار  مطهری،  شهرک 
با  ریال  مبلغ 9/130/000  به  مبلغ کارشناسی  بانضمام 10 درصد  را  پیشنهاد خود 
شناسه واریز 98387000019101207 به حساب سپرده بشماره 2171293951000 
احکام  اجرای  به  مزایده  برگزاری جلسه  از  قبل  تا  بسته  پاکت درب  و در  واریز 
که  بود  خواهد  کسی  مزایده  برنده  و  نمایند  تحویل  کرمان  دادگستری  حقوقی 
باالترین قیمت را پیشنهاد داده باشد و در صورت انصراف برنده مزایده 10 درصد 
مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. برنده مزایده بایستی نسبت به واریز 

مابه التفاوت مبلغ کارشناسی تا مبلغ پیشنهادی در روز مزایده اقدام نمایند. 
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دادورز مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان - 
شیروانی 

فرهنگ و ادب

اذان 
با صدای اذان 
بی خود شدم 
جامه دریدم 

سیر آفاق کردم 
در بی نهایت به خدا رسیدم 

به پایش افتادم 
خواستم جانم را به قربان بگیرد 

ندا رسید 
مگر جان مال توست 

که ببخشی؟
آنکه در یّد من است
توبره ات را باز کن 
بگو چه آورده ای؟

بخوان از آنچه که آورده ای؟
خاکم به سر!

جز حب دنیا چیزی نبود 
رحمت آورد که 

لفی خسر!
به خاک افتادم 

فریاد برآوردم که 
سبحان اهلل!

به قلم 
سیدرضا 
مجد زاده 

سرویس فرهنگی کرمان امروز

آرامگاه شاه نعمت اهلل ولی که جنوب کرمان در شهر ماهان 
بنایی  و  استان  این  دیدنی  جاذبه های  از  یکی  دارد،  قرار 
مربوط به دوره ی صفوی است. برای آشنایی بیشتر با این 
آرامگاه و مختصری از زندگینامه ی شاه نعمت اهلل دعوت به 

خواندن این مطلب می شود...
یکی از مناطق خوش آب وهوای استان کرمان، شهر ماهان 
است که در ۳۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر کرمان و در 

دامنه ی کوه های جوپار و پلوار قرار دارد.
آب  و  فراوانش  تاریخی  جاذبه های  به  توجه  با  شهر  این 
از  است،  متفاوت  اطرافش  نواحی  تمامی  با  که  هوایی  و 
مقاصد گردشگری مهم در استان کرمان به شمار می رود. 
یکی از جاذبه های تاریخی این شهر که همواره مورد توجه 

ایرانگردان بوده است، آرامگاه شاه نعمت  اهلل ولی است.
تاریخچه بقعه شاه نعمت اهلل ولی

این آرامگاه که امروزه مساحتی در حدود ۳۵۰۰۰ مترمربع 
است.  صفوی  دوره ی  به  مربوط  تاریخی  ابنیه ی  از  دارد 
ساختمان اولیه ی این بنا اتاقی چهارگوش و مسقف به تاق 
گنبدی بوده که در سال ۸۴۰ هجری قمری بنا شده است.
جنوبی  مناطق  در  که  بودند  سلسله هایی  از  بهمنیان 
حکومت  سال(   ۱۸۰ حدود  )در  زیادی  مدت  هندوستان 
می کردند. بهمنیان از خاندان های مسلمان حاکم بر دکن 
و نواحی مجاور آن بودند که از سال ۷۴۸ هجری قمری 

تا ۹۳۳ هجری قمری در این مناطق حکمرانی کرده اند.
  بهمنیان هند عالقه ی فراوانی به فرهنگ و ادب فارسی 
و  برای حضور خواجه حافظ شیرازی  آنجا که  تا  داشتند 
همین طور شاه نعمت اهلل ولی در دربار خود اقدامات زیادی 
انجام دادند، اگرچه موفق نشدند و این اقدامات نتیجه ای 
احمدشاه دکنی جزء  زمان  از  این خاندان  نداشت.  بر  در 
با توجه  و  بودند  نعمت اهلل ولی  مریدان و طرفداران شاه 
به کتیبه ی موجود در بقعه ی شاه نعمت اهلل ولی، مقبره ی 
ایشان در ماهان کرمان بنا به دستور احمدشاه دکنی و به 

هزینه ی وی ساخته شده است.
ابنیه ی  از  مجموعه ای  شامل  ولی  نعمت اهلل  شاه  آرامگاه   
تاریخی  پیشینه ی  به  توجه  با  تاریخی است که هر کدام 
معرفی  را  اسالمی  ایرانی  معماری  سبک  از  بخشی  خود 
می کنند. ابنیه ای که متعلق به دوره های تاریخی متفاوت 
هستند؛ از دوران پس از تیموریان گرفته تا دوران قاجار 

که بیشترین توسعه ی بقعه مربوط به آن دوره است.
 بقعه

اتاقی با تاق گنبدی آراسته به نقاشی های روی گچ که برای 
رنگهای  به  معرق  کاشی کاری های  از  آن  تزیینات  تکمیل 
آن  بیرونی  نمای  و  بهره جسته اند  فیروزه ای  و  الجوردی 
را با نقوش اسلیمی سفید و زرین تزیین کرده اند. از دیگر 
مرمر  جنس  از  که  است  آن  قبر  سنگ  بقعه،  امتیازات 
از  آیاتی  و  امام )ع(  نام دوازده  اطراف آن  و  ساخته شده 

قرآن مجید با خطی زیبا حکاکی شده است.
 چله خانه

در سمت جنوب غربی بقعه، فضایی کوچک قرار دارد که با 
توجه به آذین های رنگارنگ درون آن ساخت آن مربوط به 
دوران پس از تیموریان است. این مکان که پیش از عصر 
بقعه حفظ شده،  احداث  زمان  در  و  صفوی ساخته شده 

محل چله نشینی شاه نعمت اهلل ولی بوده است.
 رواق شاه عباسی

ساخت این رواق مربوط به دوران حکومت شاه عباس )سال 
۹۹۸ هجری قمری( است و از ویژگی های بارز آن سردر 
زیبای آن است. سردری از جنس فوالد که نام دوازده امام 

)ع( به صورت برجسته روی آن تراشیده شده است.
صحن میرداماد

این بخش از آرامگاه شاه نعمت اهلل ولی نیز مانند بقعه در 
دوره ی صفویه ساخته شده، ولی در زمان ناصرالدین شاه، 

بازسازی و تکمیل شده است.
 صحن اتابکی

صدراعظم  اتابک،  خان  علی اصغر  همت  به  صحن  این 

ناصرالدین شاه و با وجوه اهدایی دربار ساخته شده است.
صحن وکیلی

یادگارهای  از  ولی  نعمت اهلل  شاه  آرامگاه  از  قسمت  این 
دوره ی  رجال  از  وکیل الملک  نوری  خان  محمداسماعیل 

قاجار و حاکم کرمان است.
 صحن حسینیه

در  متر   ۴۲ ارتفاع  به  بلند  گلدسته ی  دو  که  صحن  این 
ساخته  قاجار  محمدشاه  زمان  در  دارد  غربی خود  سمت 

شده است.
 یکی دیگر از جاذبه های معماری در آرامگاه شاه نعمت اهلل 
ولی، درب هایی است که برای آستانه ساخته اند. درب هایی 
ایران  به  بعد  و  شده  ساخته  هندوستان  در  احتماال  که 
منتقل شده اند. برای تزیین این درب ها از نقوش هندسی 
خاتم کاری شده و قطعاتی از عاج فیل استفاده شده است.

توجه  مورد  امروزه  که  آرامگاه  این  بخش های  دیگر  از   
و  ولی  نعمت اهلل  شاه  موزه ی  گرفته اند  قرار  عالقه مندان 

فروشگاه کتاب است.
در قسمت شمالی داالن ورودی، کتاب فروشی و در بخش 
اشیای  موزه  این  در  دارد.  قرار  موزه  داالن  این  زیرین 
باارزشی نگهداری می شود که غالب آن ها با فرهنگ تصوف 

مرتبط هستند.
این کشکول ها که  نقش؛  و  به خط  آراسته   کشکول های 
ظروف  می روند،  شمار  به  دراویش  نشانه ی  برجسته ترین 
کوچکی هستند که دراویش و صوفیان به دست گرفته و با 

زنجیری به شانه می آویزند.
کوچکی  تبرهای  تبرزین ها  شده؛  تراشیده  تبرزین های   

هستند که دراویش بر دوش حمل می کردند.
و  زیباترین  از  یکی  که  شده  سوزن دوزی  شال های  پته؛ 
باارزش ترین آنها پته ای است که سالیان متمادی به عنوان 

پوشش قبر شاه نعمت اهلل ولی استفاده می شده است.
پوست  از  سپرهایی  چرمی،  جلد  با  مرصع  شمشیرهای 
سنگی،  چاپ های  با  خطی  کتاب های  فوالد،  و  کرگدن 

ظروف چینی و بلور و...
امیرنظام  بقعه ی  ورودی،  داالن  غربی  جنوب  سمت  در   
گروسی قرار دارد. امیرنظام گروسی چهره ی نامدار دوره ی 
قاجار است که هم در سیاست شهره بوده و هم هنرمندی 
در  که  وی  می رود.  شمار  به  خطاطی  در  ویژه  به  ارزنده 
پنجم  در  بوده  بلوچستان  و  کرمان  والی  عمرش  اواخر 
وصیت  بر  بنا  و  در گذشته  قمری  رمضان ۱۳۱۷ هجری 
خودش در بقعه ای که برای خود در محوطه ی آرامگاه شاه 

نعمت اهلل ولی ساخته بود، دفن شده است.
 آرامگاه شاه نعمت اهلل ولی در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۱۰ و به 
شماره ی ۱۳۲ در میان آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

در جریان زمین لرزه ی سال ۱۳۶۰ کرمان، به این آرامگاه 
توسط  که  شد  وارد  گنبد  قسمت  در  ویژه  به  خساراتی 

سازمان میراث فرهنگی مرمت شد.
زندگینامه شاه نعمت اهلل ولی

نورالدین نعمت اهلل کرمانی معروف به شاه نعمت اهلل  سید 
سال  ربیع االول  چهاردهم  مورخ  چهارشنبه  روز  در  ولی، 
شمالی  شهرهای  )از  حلب  شهر  در  قمری  هجری   ۷۳۱
از  ولی  میرعبداهلل  پدرش  آمد.  دنیا  به  کنونی(  سوریه ی 
بزرگان عرب و از سادات جلیل القدر بود که نسبش با نوزده 
واسطه به رسول اکرم )ص( می رسید و مادرش ایرانی بود.
به  بود  ساله  پنج  کودکی  که  هنگامی  طفولیت  زمان  از   
همراه پدرش به مجالس صوفیه می رفت. سید نورالدین در 
دوران جوانی اش با گسترش مکتب عرفانی محی الدین ابن 
عربی از بزرگ ترین عرفای مسلمان روبه رو شد )برخی از 
آثار محی الدین این عربی هنوز در دانشگاه ها و حوزه های 

علمیه تدریس می شود(.
سید  حلب،  در  محی الدین  عرفانی  حلقه ی  تشکیل  با   
ابن  نورالدین در آن حضور پیدا کرده، سال ها در محضر 
عربی تلمذ کرد و سپس برای پیشرفت در علوم دینی به 
شیراز سفر کرد که در آن زمان از مراکز اصلی فقه اهل 
تسنن بود. وی در شیراز از محضر علمای بزرگ اهل تسنن 
مانند قاضی عضدالدین ایجی )مدرس مشهور اصول فقه( 

استفاده کرد.
سید نورالدین پس از سال ها تحصیل، ریاضت و تزکیه ی 
باطن برای یافتن پیر و مرادش راه سفر را در پیش گرفت. 
وی در تشرف خود به مکه ی مکرمه در سن ۲۴ سالگی با 
شیخ عبداهلل یافعی ملقب به عفیف الدین روبه رو شد. شیخ 
عفیف الدین از صوفیان اهل تسنن بوده که به سبب اقامت 
طوالنی اش در مکه و مدینه به نزیل الحرمین شهرت یافته 
محضر  از  سال   ۷ و  شده  شیخ  مرید  نورالدین  سید  بود. 

شیخ بهره می برد.
 سید نورالدین در سفرهای خود به هرات رفت و در آنجا با 
نوه ی دختری امیرحسین هروی ازدواج کرد. آخرین مقصد 
همراه  به  وی  است.  ایران  سفرهایش،  در  نورالدین  سید 
نقطه ی  )شمالی ترین  کرمان  کوهبنان  به  خانواده ی خود 

استان کرمان( عزیمت کرد.
 شاه نعمت اهلل ولی سال های زیادی در کوهبنان کرمان و 
در مکانی به نام تخت امیر به ریاضت و تدریس مشغول 
شد. تخت امیر، تختی صاف ساخته شده از سنگ و گچ 
شده  واقع  کوهبنان  نزدیک  کوهی  دامنه ی  در  که  بوده 
است و محل تجمع صوفیان و استفاده ی آن ها از محضر 
چله خانه ای  امیر  تخت  باالی  در  بود.  ولی  نعمت اهلل  شاه 

مخصوص او وجود داشته است.

 شاه نعمت اهلل ولی پس از یک قرن حیات در سال ۸۳۲ 
در گذشت. شمس الدین  کرمان  ماهان  در  قمری  هجری 
نامی  )عارف  بمی  طاهرالدین  سید  پدر  بمی  ابراهیم 
هم عصر شاه نعمت اهلل ولی( از بم به ماهان آمده بر پیکر 
فعلی  )محل  ماهان  در  باغی  در  را  او  و  خواند  نماز  وی 

آرامگاه( دفن کردند.
 شاه نعمت اهلل ولی و تصوف

در  که  جدیدی  طریقت  به  توجه  با  ولی  نعمت اهلل  شاه 
می رود.  شمار  به  صوفیان  اقطاب  از  کرد،  ایجاد  تصوف 

ایشان موسس سلسله ی نعمت اللهی در تصوف است.
به  منجر  که  ولی  نعمت اهلل  شاه  طریقت  ویژگی های  از 
فرهنگ  یکی  می شود،  صوفیان  سایر  با  او  سلوک  تفاوت 
کار است و دیگری ارادت به ائمه ی اطهار )ع(. بر خالف 
بسیاری از طریقت های تصوف که گوشه نشینی و دوری از 
نعمت اهلل  تکامل می دانند، شاه  و  زمینه ساز رشد  را  خلق 
به  را  خلق  به  خدمت  و  اجتماع  در  حضور  همواره  ولی 
با توجه  نیز  منظور تصفیه ی دل توصیه می کرد. خودش 
به عالقه ای که به زراعت داشت از این طریق امرار معاش 

می کرد.
یکی از مناطق منتخب شاه نعمت اهلل ولی برای چله نشینی 
و ریاضت، حرم مطهر امام حسین )ع( و کنار قتلگاه آن 
بر خود و  را  این حرم  اربعینی در  اعتکاف  و  بود  حضرت 
هشتم  قرن  اواخر  در  خودش  می دانست.  الزم  مریدانش 
)ع(  حسین  امام  حرم  در  روز  چهل  و  مشرف  کربال  به 
معتکف شد، شب ها به عبادت می پرداخت و روزها را روزه 

می گرفت.
 آثار شاه نعمت اهلل ولی

نثر،  به  عرفانی  متعدد  آثار  کنار  در  وی  اثر  بارزترین 
دیوان شعری است مشتمل بر قصاید، غزلیات، مثنویات، 
دوبیتی ها و... که در حدود ۱۵۰۰۰ بیت دارد. از دیگر آثار 
اثر فخرالدین  ارزنده ی وی شرح کتاب عرفانی »لمعات« 
ابراهیم عراقی است. البته آن دسته از آثار شاه نعمت اهلل 
ولی که به زیور طبع آراسته شده اند، تعداد قابل مالحظه ای 
دارند که عالقه مندان می توانند به منابع مرتبط از نحوه ی 
دسترسی به آن ها مطلع شوند. آثاری نظیر رساله های شاه 
معرفت  برزخیه،  فیوضات،  اخالص،  شرح  ولی،  نعمت اهلل 

نفس، مهدیه، مکاشفه و...
ما خاک راه را به نظر کیمیا کنیم

صد درد را به گوشه چشمی دوا کنیم
در حبس صورتیم و چنین شاد و خرمیم

بنگر که در سراچه ی معنا چه ها کنیم
ما را نفس چو از دم عشق است الجرم

بیگانه را به یک نفسی آشنا کنیم

آشنایی با آرامگاه شاه نعمت اهلل ولی ماهانی؛
نگین آبی ماهان
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بخش اول

سرویس اقتصادی کرمان امروز

از  تهران(  سیروس،  چهارراه  در   ۱۳۱۲ )متولد  عسگراوالدی  اسداهلل 
برجسته ترین بازرگانان ایرانی، معروف ترین صادرکننده خشکبار ایران، عضو 
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تمام دوران پس از انقالب , رئیس 

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین است.
 او ۲ فرزند پسر و ۳ فرزند دختر دارد. برادر وی حبیب اهلل عسگراوالدی 
با اصالت دماوندی  بازاری  او در خانواده  بود.  ایران  از سیاست مداران مهم 
به اسالم گرویدند.  بودند که  او دارای پیشینه یهودی  متولد شد. خانواده 
برخی او را یکی از ثروتمندترین افراد ایران به شمار آورده و ماهنامه فوربس 
میزان سرمایه او را حدود ۴۰۰ میلیون دالر برآورد می کند.صادرات پسته، زیره، 
میگو، میوه جات خشک و خاویار و واردات شکر و لوازم خانگی مهمترین فعالیت 
اقتصادی اوست. با این حال عسگراوالدی خود را بازرگان کوچکی می داند که 

در زمینه صادرات فعالیت کوچکی دارد و حتی شمارش میلیارد را بلد نیست.
سال ۹۱ تاجر دماوندی، سخترین روزهای زندگیش را تجربه کرد. در 
این سال اسناد مذاکراتش با سفیر انگلیس افشا شد،صادراتش ممنوع شد 
و به گفته خودش در سن ۷۹ سالگی در آستانه بیکاری قرار گرفت. در 
زیادی وجود دارد. مردی که می  اوالدی داستانهای  مورد اسدهلل عسگر 
گویند پولش از پارو باال می رود، کسی که سلطان خشکبار است و ثروتی 
اینکه  از  و  بنز سفید رنگ معروفش در شهر می چرخد  با  دارد.  رویایی 
اسداهلل عسگراوالدی ۵۵  ندارد.  ترسی  نشان دهد،  به دیگران  را  ثروتش 
سال در تجارت مشغول کار بوده و سال گذشته هفتمین ثروتمند ایرانی 
شناخته شد. در سال ۱۳۱۲ در محله سیروس و درکوچه حمام گلشن رو 
به روی بازار سیداسماعیل به دنیا آمد. پدرش پیشه ور بوده و در همان 
حوالی صاحب مغازه عطاری بوده است. خانواده او از اهالی اصیل دماوند 
اما  بودند  مازندران  سادات  جزء  او حتی  اجداد  هم  روایتی  به  و  هستند 

خانواده عسگر اوالدی هیچ گاه سید بودن خود را تایید نکرده اند.
 این روایت بیشتر نشات گرفته از امامزاده ای در دماوند است که حدود 
۴۵۰ سال قدمت دارد. در بررسی اسناد این امامزاده، منسوب به طایفه 
ای است که در دماوند پسوند »اوالدی« و بعدها »عسگر« دارند. اما چون 
عسگراوالدی  خانواده  سوی  از  وقت  هیچ  نیستند،  اتکا  قابل  اسناد  این 
مورد پیگیری قرار نگرفته اند. برادران عسگر اوالدی از همان سن ۱۲-۱۳ 
سالگی در بازار تهران مشغول کار شدند . اسداهلل عسگراوالدی نیز در آن 
از گذراندن  . پس  دوران روزها کار می کرد و شب ها درس می خواند 
کنکور در رشته ادبیات پذیرفته شد اما به گفته خودش عصرها فرصت را 
غنیمت شمرده و به دانشکده اقتصاد می رفت گاهی هم سر ی به کالس 
های دانشکده حقوق می زد. روایت او از تحصیل قدری عجیب به نظر می 
رسد ولی تاکید دارد چنین شیوه ای را در ادامه تحصیل پیش گرفته و 
حتی دو لیسانس متفاوت هم دارد. او کارش را از صفر و بی هیچ سرمایه 

ای نزد پدر دایی و پدر همسرآینده اش شروع کرد.
 اولین حقوق دوران شاگردیش روزی ۲ ریال و ماهی شش تومان بود. 
پس از تالش شبانه روزی ، سال ۱۳۲۷اولین تجارت خود را با خرید یک 
کیسه کنجد به قیمت ۵۳ تومان از بازار تهران و فروش آن به نانوایی سر 
محل به قیمت ۷۰ تومان آغاز کرد که ما به التفاوت این خرید و فروش 
اولین سود تجارت او را رقم می زد. او روایت می کند با درآمد حاصل از 
با ورود به یک  این معامله برای مادرش یک جعبه شیرینی خریده بود. 
صادرات  به   ۱۳۳۴ سال  تا  شرکت  آن  در  کارمندی  و  صادراتی  شرکت 

عالقه مند شد.
واقع در خیابان شهید مصطفی  او خانه ای  تمام دارایی   در آن سالها 

خمینی به ارزش ۵۶۰۰ تومان بود که در آن خانه با دو خواهر و پدر و 
مادرش زندگی می کرد و یک فولکس به ارزش ۵۹۰۰ تومان بود. او با 
همان ماشین چند کیسه خواربار از بازار می خرید و بین نانوا و بقال توزیع 
می کرد. پس از اینکه تصمیم قطعی برای ورود به دنیای تجارت گرفت. 
برای اخذ کارت بازرگانی به اتاق بازرگانی رفت اما به دلیل محدودیت سنی  
با مشکل رو به رو شد در آن سالها عسگراوالدی فقط ۲۲ سال داشت و 
برای گرفتن کارت بازرگانی باید ۲۴ سال را تمام می کرد. عسگراوالدی 
قبل از ورود به دنیای صادرات پسته در سال ۱۳۴۳ اولین انبار خشکبار 
را در خیابان تختی تهران خریداری و کارخانه زیره حساس را در مشهد 

تاسیس کرد.
 هر سال که چرخ صادرات می چرخید و سودی بیشتری عاید او می 
انبار و دفتر و خانه و ملک می خریدبه گونه ای که در سرای امید  شد 
ها  همسایه  دفاتر  تمام  مالک  بود  خریده  قسطی  درآن حجره  روزی  که 
شد. اسداهلل عسگراوالدی در ۲۷ مارچ سال ۱۹۸۰ )۹ فروردین ۱۳۵۹( 
با شراکت محمدحسن شمسی فرد، رییس وقت اتحادیه خشکبار ایران، 
شرکت HASSAS را در لندن با سرمایه ۱۰۰۰۰۰ پوندی و با شماره 

۰۱۴۸۶۷۰۵ به ثبت رساند.
حبیب  اسامی  ابتدای  حروف  از   HASSAS نام  شود  می  گفته   
اهلل- اسداهلل- عسگراوالدی تشکیل شده است. اما قبل از هر نشانه ای در 
چهره، این چشم ها است که خود را نشان می دهد. چشمانی که از صورت 
بیرون زده، تماِم باِر شکل دهی به چهره را به دوش کشیده است. حالت 
خاص چشم ها آنقدر خودنمایی می کند که مابقی اعضای صورت به چشم 
زیر چشم  که  درشتی  خال  همراه  به  کمانی  و  مشکی  ابروهای  نمی آید. 
است.  داده  موی  مرد سفید  به چشمان  ویژه تری  دارد، هم شکل  راست 
۸۱ سال را تمام کرده اما به پیرمردها نمی ماند. همیشه سرحال است و با 

صالبت راه می رود. با اطرافیانش دائم شوخی می کند.
 شاید از خوش خندگی زیاد باشد که دو خط خنده عمیق روی صورتش 
قواره  و  قد  است.  مانده  ثابت  لب،  گوشه  دو  تا  بینی  های  پره  کنار  از 
متوسطی دارد و شکم برآمده هم ُمهر حاجی بازاری بودنش است. مدل 

کت و شلوارش ساده با یقه های کشیده است که همیشه روی یقه سمت 
چپ آن یک نشان فلزی سنجاق کرده است. این نشان فلزی ممکن است 
در روز چند بار تغییر کند چراکه آن ها را با توجه به عنوانش در جمع ها 

و جلسات مختلف انتخاب می کند.
ها  تشکل  در  هایش  فعالیت  اما  ندارد  دولتی  پست  هرچند  آقا  حاج   
و نهادهای مدنی آنقدر زیاد است که نیمی از وقت روزانه اش را به آن 
اختصاص دهد. معموال عصرها را به دفاترش در این تشکل های اقتصادی 
سر می زند و یا در جلسات مرتبط با آن شرکت می کند. گاهی در این 
اش می رسد  به سخنرانی  نوبت  که  بعد  اما  زند  ُچرت هم می  جلسات 
طوری صحبت می کند که انگار از همه بیدارتر بوده است. هوش و ذکاوت 
دوران جوانی را هنوز حفظ کرده است. حواس جمعی دارد و نسبت به 
مسائل سیاسی و اقتصادی کشور تحلیل های خاص خود را ارائه می کند. 

صبح ها زود ازخواب بیدار می شود.
 معموال بعد از نماز صبح از خانه بیرون می زند. راننده، مرسدس بنز 
سفید رنگ را آماده کرده تا حاج آقا را به تجارت خانه اش برساند. حجره 
مطهری  خیابان  های  میانه  در  ساختمانی  به  هاست  سال  دیگر  قدیمی 
شکل  قدیمی،  ساختمان  این  در  آقا  حاج  کار  دفتر  است.  شده  منتقل 
ظاهری ویژه ای دارد. یک اتاق اِل شکل که بخش انتهایی و مخفی آن 
محل جلوس حاج آقا است. دو میز در مقابل در ورود قرار دارد که یکی 
بزرگ تر از دیگری است. میز کوچِک نزدیک به در را یک جوان اشغال 
کرده اما میز بزرگ در اختیار پیرمردی است که خمود و شکسته به نظر 
چهره  و  نشسته  بزرگی  شده  کاری  منبت  چوبی  میز  پشت  او  می رسد. 
اش به زحمت از البالی زونکن ها و کاغذهای تلنبار شده روی میز قابل 
رویت است. پیرمرد نزدیکترین فرد به حاج آقا در دفتر کارش است. کمی 
آنطرف تر در مقابل میز بزرگ در بخش اختصاصی اتاق نیز میز حاج آقا 
به شکل عمود قرار گرفته است. در مقابل میز چوبی و قدیمی حاج آقا هم 
دو صندلی تک نفره چوبی برای میهمان گذاشته شده که ظاهری قدیمی 

اما پر ابهت دارد.
پذیرایی گذاشته شده که روی آن  این دو صندلی میز کوچک   میان 

دائما یک کاسه پر از پسته قرار دارد. کنار دست میز رئیس هم یک میز 
جلسه ۶ نفره چوبی گذاشته شده که انگار مدت هاست جلسه ای به دور 
آن تشکیل نشده است چراکه روی میز یک ترمه سبز رنگ پهن شده و 
روی آن در چند بخش پسته ها به صورت کوه درآمده اند. روی میز کار 
حاج آقا هم به همین شکل پسته ریخته است. آنقدر در دور و اطراف این 
دفتر نه چندان بزرگ پسته مرغوب وجود دارد که آن ابهت همیشگی این 

خشکبار لوکس از نظر می افتد.
به صندوقچه  که  است  بزرگ  گاو صندوق  آقا هم یک  میز حاج  پشت 
افتخارات و سوابق حاج آقا تبدیل شده است. خودش می گوید با ارزش 
ترین چیزی که داخل گاو صندوق دارد، حکم امام خمینی)ره( است که 
نام او به همراه هفت نفر دیگر برای تصرف اتاق بازرگانی پس از پیروزی 
انقالب اسالمی در آن قرارداده شده است. مرد ۸۰ ساله به پشت سرش 
اش،  سیاسی  البته  و  اقتصادی  های  فعالیت  خاطرات  کند،  می  نگاه  که 
پیش و پس از انقالب اسالمی را به یاد می آورد. فعالیت هایی که هنوز با 
همان انگیزه سال های جوانی ادامه می دهد و حتی آن را با فراتر از مرزها 

گسترش داده است.
اند:  القاب زیادی به او داده   در این سال ها به واسطه این فعالیت ها 
»سلطان زیره؛ حاجی ترانسفر؛ مرد میلیاردر؛ تاجر کشمش؛ سلطان پسته؛ 
سلطان میلیاردرها و…«  اما او اینگونه خودش را معرفی می کند: » من 
اسداهلل عسگراوالدی، یک کاسب جزء هستم.« مجتهد تجارت یا کاسب 
گذارد  می  کنار  را  نفسی  شکسته  وقتی  صحبت  خوش  تاجر  این  جزء 
تعاریف دیگری از خود دارد. او در یک گفتگو خود را »امپراطور« معرفی 

کرده بود و در گفتگویی دیگر خود را مجتهد تجارت خوانده بود.
 یک بار گفته است که »من میلیاردر نیستم« یک جای دیگر گفته »به 
میلیاردر بودنم افتخار می کنم.« این هم از خصلت های تاجر کهنه کار 
است. البته او به مانند بسیاری از هم نسالنش اهل پنهان کردن پولداری 
اش نیست. حتی تالش زیادی می کند تا نگاه نامهربانانه به سرمایه داران 
را از میان ببرد. شاید به همین دلیل باشد که از دیگر تاجران و سرمایه 
ها  زبان  بر سر  بیشتر  دارند،  او  به  نسبت  بهتری  اوضاع  دارانی که حتی 
برادر  و  اسداهلل  انقالبی و سیاسی حاج  فعالیت های  افتاده است هرچند 
بزرگترش حاج حبیب اهلل اصلی ترین دلیل شهرت او به شمار می رود. 
نقطه شروع خانواده اسداهلل عسگراوالدی نه تنها پولدار نبودند که در سطح 
پسر  سه  داشت.  عطاری  خانواده  پدر  داشتند.  قرار  متوسط  از  تر  پایین 
خانواده از همان دوران نوجوانی کار در بازار تهران را آغاز کردند. اسداهلل 
روزها با دوچرخه هم کار می کرده و شب ها به سفارش مادر درس می 
خوانده. کنکور آن سال ها او را به رشته ادبیات دانشگاه تهران می رساند 
دانشکده های مجاور  در  را هم  و حقوق  اقتصاد  تا همزمان کالس های 

تجربه کرده باشد.
تا نخبه علمی. خودش می  نابغه تجارت شد  اما   اسداهلل عسگراوالدی 
در دوره شاگردی  اولین حقوقی که  از صفر شروع کردم.  را  کارم  گوید: 
گرفتم روزی ۲ ریال بود که می شد ماهی شش تومان. اولین تجارتم را با 
خرید یک کیسه کنجد به قیمت ۵۳ تومان از بازار تهران شروع کردم و 
آن کیسه کنجد را به نانوایی محل به قیمت ۷۰ تومان فروختم و این اولین 
سود من در تجارت بود که سال ۱۳۲۷ رقم خورد. تا سال ۱۳۳۴ کارمند 
بودم و در یک شرکتی کار می کردم که فعالیتش در زمینه صادرات بود. 
به صادرات عالقه مند شدم اما پول نداشتم. تنها دارایی ام خانه ای بود که 
در خیابان شهید مصطفی خمینی به مبلغ ۵۶۰۰ تومان خریده بودم. در 
آن خانه من و دو خواهر و پدر و مادرم زندگی می کردیم. اولین ماشینم 
که در سال ۱۳۳۳ خریدم یک فولکس به مبلغ ۵۹۰۰ تومان بود که با 
بقال  و  نانوا  بین  و  بازار می خریدم  از  ماشین چند کیسه خواربار  همین 

توزیع می کردم.
 ادامه دارد...

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

» من اسداهلل عسگراوالدی، یک کاسب جزء هستم«
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ایران و جهان

اسداهلل عسگراوالدی 
درگذشت

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی به رحمت ایزدی پیوست.
که  اسالمی  موتلفه  حزب  مرکزی  شورای  عضو  عسگراوالدی  اسداهلل 
برای  درگذشت.  بود،  بستری  بیمارستان  در  مغزی  عارضه  به دلیل 
آشنایی بیشتر با  زندگی و فعالیت های اقتصادی این فعال تجاری به 
ج شده مراجعه  بفرمایید.   که در همین  باره در صفحه پنج در مطلبی 

 عاقبت دردناک فستیوال 
گاوبازی در اسپانیا 

در یکی از فستیوال های گاوبازی در اسپانیا حادثه وحشتناکی برای یکی 
از شرکت کنندگان این فستیوال رخ داد.

به گزارش خبرنگار حوزه اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران 
آلباسته  شهر  در  گاوبازی  فستیوال  در  کنندگان  شرکت  از  یکی  جوان، 
اسپانیا خاطره تلخ و دردناکی را تجربه کرد. این فستیوال سال هاست در 
اسپانیا مرسوم است و هر ساله ۶ گاو را در یکی از خیابان های معروف به 
گاو بازی رها می کنند و شرکت کنندگان نیز در حال دویدن و فرار هستند.
 یکی از گاو های گله لگد وحشتناکی به یکی از شرکت کنندگان می زند 

و او را به طرف مانع بتونی کنار خیابان پرتاب می کند.
این حادثه، اتفاق تلخی بود که این شرکت کننده تجربه کرد. بنابر گزارش 
شود.  درمان  تا  یافت  انتقال  بیمارستان  نزدیک ترین  به  فرد  این  محلی 

خوشبختانه وی بطور جدی مصدوم نشد.

چند درصد مردم ایران درگیر 
هپاتیت هستند؟

رمضانی، رئیس اداره هپاتیت وزارت بهداشت با اشاره به وضعیت هپاتیت 
بیماری  شیوع  و  بروز  زمینه  در  ایران  وضعیت  اکنون  کرد:  اظهار  دنیا  در 
هپاتیت نسبت به دنیا خوب ارزیابی شده است به طوری که در سال ۲۰۱۵، 
 A، ۳۳۵ میلیون نفر در دنیا مبتال به بیماری عفونی و ویروسی هپاتیت
B، C، D و E بودند اما اکنون براساس آخرین بررسی ها ۲۵۷ میلیون نفر 
مردم دنیا مبتال به بیماری هپاتیت B هستند که این ویروس باعث  ۸۸۷ 

هزار مرگ در دنیا شده است.
رئیس اداره هپاتیت وزارت بهداشت یادآوری کرد: در ایران تنها ۱/۲ دهم از 
مردم کشورمان به بیماری هپاتیت مبتال هستند و از این میان ۲۰۰ هزار 
نفر در کشور به هپاتیت C مبتال هستند و این آمار ها نشان می دهد که 

ایران عزم راسخی برای حذف و ریشه کنی بیماری هپاتیت دارد.

 گرایش جوانان 
به »کراک« و »شیشه«

دنیا  همه  در  کرد:  اظهار  اعتیاد  دانش  کنگره  رئیس  جغتایی،  تقی  محمد 
اعتیاد در کودکان، نوجوانان و جوانان افزایش یافته است.

او ادامه داد: ماده مخدری مانند تریاک در بزرگساالن و افراد باالی ۴۰ سال 
مورد استفاده قرار می گیرد و کودکان و نوجوانان بیشتر به سمت استفاده 
شیشه  و  کراک  مثل  مت آمفتامین ها  و  آمفتامین ها  مانند  محرک  مواد  از 

روی آورده اند.
و  آموزان  دانش  بین  اعتیاد  آمار  به  اشاره  با  اعتیاد  دانش  کنگره  رئیس 
دانشجویان افزود: دو و نیم درصد دانش آموزان و چهار درصد دانشجویان 

از اعتیاد رنج می برند.

چراغ زرد امور مالیاتی 

به پزشکان برای نصب کارتخوان 
 پزشکانی که از آب گل آلود ماهی می گیرند

۱۵ شهریور مهلت ثبت نام پزشکان برای اتصال به پایانه فروشگاهی به پایان 
رسید و به گفته علی رستم پور مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون  
سپاری سازمان امور مالیاتی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، تا 
روز چهارشنبه هفته قبل حدود ۱۴ درصد پزشکان در سامانه امور مالیاتی برای 
اتصال کارتخوان به امور مالیاتی ثبت نام کردند و در ۲ روز پنجشنبه و جمعه با 
رشد ثبت نام همراه بودیم و آمار به ۲۱ درصد رسید و تاکنون بیش از ۱۴ هزار 

پزشک دستگاه کارتخوان خود را در سامانه مالیاتی ثبت کرده اند.
مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون  سپاری سازمان امور مالیاتی 
بودند،  پزشکی  جامعه  مخالفت  دنبال  جوسازی  با  عده ای  اینکه  بیان  با 
تصریح کرد: در این مدت، شبهاتی از این دست که بین پزشکان و سایر 

اقشار نباید تبعیض قائل شد و زیر ساخت ها فراهم نیست، مطرح شد.
امور  سامانه  در  پزشکان  کارتخوان  نام  ثبت  اینکه  بر  تاکید  با  پور  رستم 
امروز  که  فرض  این  با  کرد:  عنوان  نمی شود،  متوقف  وقت  هیچ  مالیاتی 
یک پزشک مجوز مطب و طبابت خود را اخذ می کند نیاز است تا سامانه 
باز باشد و اطالعات مربوط به آن ثبت شود؛ بنابراین عماًل سامانه بسته 
نمی شود. قرار بر این بود از اول مهرماه تمامی مراکز درمانی که فراخوان 
شدند برای نصب و استفاده از کارتخوان مورد تایید سازمان مالیاتی ثبت 

نام کنند. در حال حاضر نیز این تکلیف سر جای خودش معتبر است.

امام جمعه کربال خواستار شد:
کربال لزوم تحقیقات و برخورد با عامالن حادثه 

شیخ عبد المهدی کربالیی از آغاز انجام تحقیقات در 
خصوص حادثه ازدحام حرم امام حسین )ع( در مراسم 
عزاداری »طویریج« که منجر به شهادت و مجروح شدن 

ده ها تن شد، خبر داد.
حجت االسالم و المسلمین شیخ عبد المهدی کربالیی 
نماینده آیت اهلل سیستانی در خطبه نماز جمعه کربال 

ظهر  گفت:  شد،  ایراد  )ع(  حسین  امام  حرم  در  که 
به  رسیدن  برای  صادقین  از  گروهی  امسال،  عاشورای 
محل شهادت حضرت اباعبد اهلل الحسین )ع( جان خود 

را فدا کرده و به لقاء اهلل پیوستند.
وی افزود: عزاداران حسینی برای عرض تسلیت و ابراز 
دردمندی با مصائب امام حسین )ع( به ندای »هل من 

ناصر« لبیک گفتند و به شوق دیدار امام حسین )ع( و 
اصحاب آن حضرت جانفشانی کردند.

خانواده  به  را  فاجعه  این  سیستانی  اهلل  آیت  نماینده 
قربانیان و شهدا تسلیت گفت و برای مجروحین طلب 

شفای عاجل کرد.
مقدس  آستان  مسئولین  کرد:  اشاره  کربال  جمعه  امام 

حسینی در خصوص ابعاد این فاجعه اسف بار تحقیق 
اجرای  در خصوص  کوتاهی  گونه  هر  اگر  و  کنند  می 
مراسم عزاداری »طویریج« دیده شود، با مسئولین آن 

برخورد خواهد شد.
این  برگزاری  و  ریزی  برنامه  در  همچنین  افزود:  وی 

مراسم در سال آینده، بازنگری می شود.

دید  گفت:  ایران  نوجوانان  فوتبال  اسبق  بازیکن 
چشمم را از دست دادم و درد شدیدی را در چشم هایم 
گزارش  احساس میکنم و اصال اوضاع خوبی ندارم. به 
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، »حمزه بروایه« 

کارنامه  در  را  ایران  نوجوانان  تیم ملی  در  بازی  سابقه 
که در اوج فوتبال قرار داشت  اش دارد. او در روز هایی 
برای تفریح به همراه خانواده راهی طبیعت شده بود 
و بر اثر مصدومیت ناشی از پرش شراره آتش به چشم 

فوتبال  تیم  اسبق  بازیکن  شد.   نسبی  نابینایی  دچار 
نوجوانان ایران با پیگیری محمدهادی ایازی )معاون 
از  ورزشی،  نگار  روزنامه  چند  و  بهداشت(  وزیر  سابق 
وزیر  هاشمی«  زاده  قاضی  »سیدحسن  دکتر  سوی 

سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد جراحی 
روزهایش  این  شرایط  درباره  وی  گرفت.  قرار  چشم 
بینایی چشمم  اخیر  روز های  در  متاسفانه  کرد:  اظهار 
گذشته شده است و اصال وضیعت خوبی ندارم. کمتر از 

منتقله  های  بیماری  اداره  رئیس  امیری  بهزاد 
به  اشاره  با  بهداشت   وزارت  انسان  به  حیوان  از 
در  دام  ذبح  کرد:  اظهار  محرم،  ایام  در  دام  ذبح 
ایام محرم باید تحت نظارت سازمان دامپزشکی 
و  حین  در  سازمان  این  بازرسان  و  شود  انجام 
کنند   حتی پس از ذبح دام اقدام به معاینه الشه 
اما  باشد  مبتال  بیماری  به  دام  است  ممکن  زیرا 

این بیماری در ظاهر دام مشخص نشود.
به  حیوان  از  منتقله  های  بیماری  اداره  رئیس 
اساس  بر  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزارت  انسان 
کن عمومی ممنوع است،  قوانین ذبح دام در اما
بسیار  کار  دام  بودن  سالم  تشخیص  کرد:  بیان 
برخی  توانند  می  دامپزشک  و  است  سختی 

مشخص  دام  ظاهر  در  که  را  هایی  بیماری 
که  می کنیم  توصیه  و   دهد  تشخیص  نیست،  
مانند  عمومی  کن  اما در  عنوان  هیچ  به  مردم 
کوچه ها  اقدام به ذبح دام نکنند، زیرا  خیابان و 
کار باعث جاری شدن خونابه در جوی ها و  این 
و  بیماری  انتقال  خطر  و  می شود  آبی  مسیرهای 

آلودگی را به دنبال دارد.
دام  از  منتقله  بیماری  اداره  رئیس  امیری  بهزاد 
آخرین  به  اشاره  با  بهداشت   وزارت  انسان  به 
کرد:  کشور اظهار  کنگو در  کریمه  آمار ابتال به تب 
به  کشور  نفر در سراسر  تعداد ۱۰۴  در حال حاضر 
کنگو مبتال شده  و متأسفانه از  کریمه  بیماری تب 

کرده اند کشور فوت  این تعداد ۱۰ نفر در 

در  روستایی  سعید  سینمایی  فیلم  دومین 
فیلم  بین المللی  جشنواره  رقابتی  بخش 

»زوریخ« شرکت می کند.
باشگاه  فرهنگی  گروه  سینما   حوزه  گزارش  به 
حاضر  فیلم های  فهرست  جوان،  خبرنگاران 
بین المللی فیلم »زوریخ« در سال  در جشنواره 
۲۰۱۹ اعالم شد و فیلم »متری شیش و نیم« به 
کارگردانی سعید روستایی و »پسر مادر« ساخته 
این  اصلی  رقابتی  بخش  در  محمدی  مهناز 
رویداد سینمایی به نمایندگی از سینمای ایران 

به روی پرده خواهند رفت.
بخش  در  پیش  چندی  نیم«  و  شیش  »متری 
افق های هفتاد و ششمین جشنواره فیلم ونیز 
کرده  تجربه  را  خود  بین المللی  حضور  اولین 
بلند  فیلمسازی  تجربه  دومین  فیلم  این  بود. 
نوید  معادی،  پیمان  بازی  با  روستایی  سعید 
کیایی،  محمدزاده، پرینار ایزدیار است و هومن 
مازیار سیدی، مهدی حسینی نیا، علی باقری، 
مرجان قمری و پیمان شریعتی جمعی از دیگر 
که داستانی اجتماعی را با  بازیگران آن هستند 
محوریت معضل مواد مخدر به تصویر می کشد.

خارجی  حضور  اولین  در  که  نیز  مادر«  »پسر- 
به  تورنتو  جشنواره  دیسکاوری  بخش  در  خود 
و  ایران  مشترک  محصول  می رود،  پرده  روی 
را  تنهایی  زن  داستان  و  است  چک  جمهوری 
آستانه  در  کارخانه  یک  در  که  می کند  روایت 
پیشنهاد  با  او  است.  کار  مشغول  تعطیلی 
زندگی  می تواند  که  می شود  مواجه  ازدواجی 
نابود  را  خانواده اش  اما  کند،  تامین  را  او  مالی 

کند.
سوئد،  ایران،  چون  کشورهایی،  از  فیلم   ۱۴
مکزیک،  گواتماال،  فرانسه،  برزیل،  استرالیا، 
و  هرزگوین  و  بوسنی  دانمارک،  انگلیس، 
زوریخ  فیلم  جشنواره  رقابتی  بخش  در  آمریکا 
فیلم  بهترین  طالیی  چشم  جایزه  کسب  برای 

جشنواره رقابت می کنند.
ح آمریکایی  کارگردان مطر امسال »الیور استون« 
ریاست هیئت داوران بخش رقابتی این رویداد 

سینمایی را بر عهده دارد.
از  زوریخ  فیلم  بین المللی  پانزدهمین جشنواره 
تا ۱۴ مهر ماه(  کتبر )۴  ا تا ۶  تاریخ ۲۶ سپتامبر 

کشور سوئیس برگزار می شود. در 

فوتبالیست ملی پوش ایرانی نابینا شد 

آمار تب خونریزی دهنده کنگو به ۱۰۴ نفر رسید

»متری شیش و نیم« به جشنواره فیلم زوریخ راه یافت

خبر

کشف اجساد 250 کودک در پرو 

سریال های جدید در راه تلویزیون   

 باستان شناسان در پرو بقایای حدود 250 کودک 
قربانی شده را یافتند که متعلق به دوران تمدن چیمو 
کریستف  توسط  آمریکا  کشف  از  )قبل  کلمبی  پیشا 
کلمب(هستند. بنا به ویدئویی از آژانس رسانه ای ایالت 
پرویی، اندینا، این بقایا متعلق به کودکان 4-12 ساله 
و 40 سرباز است که در قرون 13-15 میالدی قربانی 
شده اند. تمدن چیمو قبل از اینکه تحت سلطه اینکاها 
آن ها  می کردند.  زندگی  پرو  شمال  در  بگیرند،  قرار 
در  را  چان  چان  نام  به  پیشاکلمبی  شهر  بزرگ ترین 

آمریکای جنوبی بنا کردند.
به گفته باستان شناسان این کودکان برای پایان دادن 
به بالیای مربوط به پدیده آل نینو در مقابل خدایان 

چیمو قربانی شده اند.
 4  ،1450-1200 سال های  بین  اندینا  گزارش  به 
قربانی دسته جمعی رخ داد که در 3 تای آن ها کودکان 
و در چهارمین مورد، حیوانات قربانی شده بودند. این 
سومین مورد یافت شده در پامپا الکروز است که مکانی 
باستانی در هانچاکو-ال لیبرتاد و مقصدی تفریحی در 

ساحل شمال لیما، پایتخت کشور پرو می باشد.
با  مصاحبه  در  کاستیلو  فرن  ارشد  باستان شناس 
محلی  بزرگ ترین  »اینجا  گفت:   AFP خبرگزاری 
است که بقایای کودکان قربانی شده یافت شده است. 
هنوز بقایای دیگری هم هستند که باید آن ها را بیرون 
بیاوریم. این کار قابل  کنترل نیست، هر جا را که حفر 

می کنیم بقایای کودک دیگری را می یابیم.«
بنا به یافته های باستان شناسان، کودکان در آب وهوای 
مرطوب کشته  شده اند که یکی از اثرات آل نینو بوده 
است و روبه دریا دفن شده اند. برخی هنوز مو و دندان 
دارند. در ژوئن 2018 بقایای 56 فرد در پامپا الکروز 
یافت شد و در آوریل همان سال بقایای اسکلت 140 
نزدیکی  در  مانند شتر(  )حیوانی  الما  و 200  کودک 
هانچاکیتو پیدا شد. طبق گزارش نشنال جئوگرافیک، 
کودکان بین سنین 5-14 سال بودند و ُکره الماها 18 
ماه سن داشتند. در بقایای اسکلت کودکان و حیوانات 
و در رفتگی دنده  بریدگی در جناغ سینه  نشانه های 

مشاهده شد.

شهر  بزرگ ترین  که  چان  چان  مانند  چیمو  تمدن 
ساخته  شده از خشت گلی در جهان است، متشکل از 
پروژه های عظیم مهندسی بود که شن های صحرایی 
ساحلی را آبیاری می کردند. قبل از آنکه چان چان در 
سال 1470 به دست ارتش مهاجم اینکاها و امپراتور 
جامعه ای  از  متشکل  بیفتد،  یوپانکویی  اینکا  توپا 

نجیب زاده، صنعتگران ماهر و کشاورزان بود.
قرارگیری در معرض بیش از 5 سال بارش مداوم، شهر 
را تبدیل به تلی از گل کرده است. دانشمندان یونسکو 
به شهر  بیشتری  باعث آسیب  فرسایش  معتقدند که 
خواهد شد، زیرا تغییرات آب و هوایی رفته رفته باعث 

وخیم شدن شرایط جوی می شود.

با پایان دهه اول ماه محرم، نمایش برخی سریال ها 
به پایان رسید و در هفته پیش رو پخش سه سریال 

جدید از رسانه ملی آغاز می شود.
به گزارش خبرنگار حوزه رادیو تلویزیون گروه فرهنگی 
باشگاه خبرنگاران جوان، با پایان یافتن دهه اول ماه 
و در  پایان رسید  به  برخی سریال ها  نمایش  محرم، 

هفته پیش رو پخش سه سریال جدید از رسانه ملی 
آغاز می شود.

آغاز  »ستایش«  تلویزیونی  سریال  فصل سوم  نمایش 
شده است. این سریال هر شب ساعت 20:45 از شبکه 
سه سیما پخش می شود. باز پخش این مجموعه 30 
قسمتی نیز یک و نیم بامداد، 10 صبح و 30: 14 بعد 

از ظهر روز بعد است.
سریال محرمی »مرضیه« به کارگردانی فلورا سام هم 
از شنبه )23 شهریور( روی آنتن شبکه دو سیما رفته 
تلویزیونی می توانند  است. عالقه مندان به سریال های 
بازپخش این سریال را در ساعت های 12:00، 16:15 

و 1:30 بامداد روز بعد مشاهده کنند.

شبکه  جدید  سریال  عنوان  هم  خاموش«  »ترور 
می شود.  پخش   22:15 ساعت  از  که  سیماست  یک 
با  و  است  معظمی  احمد  کارگردانی  به  سریال  این 
است.  تولید شده  اجتماعی  آسیب های  کاهش  هدف 
بعد  روز  این سریال حوالی ساعت 15:30  باز پخش 

خواهد بود.



یکشنبه 24 شهریورماه 15/1398 محرم  1441/ 15 سپتامبر 2019/سال بیست و چهارم شماره 3064هفت ورزش، حوادث

دعوت دو هندبالیست 

کرمانی به اردوی تیم ملی
دعوت  ملی  تیم  اردوی  به  کرمان  هندبال مس  تیم  بازیکن  دو 

شدند.
جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
تیم  شایسته ی  بازیکن  دو  حیدرپور  مجتبی  و  بربط  سالمان 
هندبال مس کرمان به اردوی تیم ملی بزرگساالن دعوت شدند.

اردونشینان در این فصل از روز ۲۳ شهریور جاری تا هفتم مهر 
برگزار  تهران  در  که  هندبال کشورمان  ملی  تیم  اردوی  در  ماه 

خواهد شد، شرکت می کنند.
بربط و حیدرپور به همراه ۲۰ بازیکن دعوت شده دیگر، خود را 

برای بازی های مقدماتی المپیک ۲۰۲۰ توکیو آماده می کنند.

حضور ورزشکار نرماشیری در 

اردوی تیم ملی فوتبال نابینایان
نفره  پنج  فوتبال  ملی  تیم  نرماشیری  بازیکن  رحیمی،  صادق 
حضور  ملی  تیم  اردوی  در  جاری  شهریور   ۲۶ کشور  نابینایان 

می یابد.
شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس  دریجانی،  عبدالحامد 
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  نرماشیر 
بازیکن  رحیمی،  صادق  بدرقه ی  مراسم  به   ، جوان   خبرنگاران 
با حضور  کشور  نابینایان  نفره  پنج  فوتبال  ملی  تیم  نرماشیری 
امام جمعه و فرماندار این شهرستان اشاره کرد و گفت: صادق 
رحیمی به عنوان تنها نماینده استان کرمان در تیم ملی فوتبال 
۵ نفره نابینایان کشور، قرار است ۲۶ شهریور جاری در اردوی 

تیم ملی حاضر شود.
او افزود: اردونشینان ۵ مهر ماه به همراه تیم ملی برای حضور 

در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ عازم کشور تایلند می شوند.
دریجانی تصریح کرد: تیم های اول و دوم آسیا جواز شرکت در 

مسابقات ۲۰۲۰ پارالمپیک توکیو ژاپن را دریافت خواهند کرد.
او برای تیم اعزامی جمهوری اسالمی ایران به رقابت های قهرمانی 

آسیا ۲۰۱۹ تایلند آرزوی موفقیت کرد.

بی احتیاطی وسقوط 

از ارتفاعات کوه در بافت

ریس جمعیت هالل احمر بافت گفت:، یکی از شهروندان بافتی 
بی  دلیل  به  بود  رفته  باال  طرنگ  منطقه  غار  ارتفاعات  از  که 

احتیاطی به ۳۰ متر پایین تر سقوط کرد و مصدوم شد.
جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
علی مالیی رییس جمعیت هالل احمر بافت گفت: شهروند بافتی 
صعود کننده به ارتفاعات غار طرنگ  دراثر بی احتیاطی سقوط 
کرد و  نفرات همراه او بالفاصله از پایگاه امدادی مستقر در بافت 
درخواست کمک کردند. او افزود: پس از اعزام تیم امداد و نجات 
این مرکز به محل حادثه و ۷ ساعت جستجو و تالش، نیرو های 
بخشداری و فرمانداری، سرانجام فرد مصدوم که ۲۹ سال داشت 
کرد:غار  تصریح  او  گرفت.  قرار  درمان  تحت  و  منتقل  پایین  به 
استان  غار های  طوالنی ترین  و  مهمترین  از  یکی  طرنگ  آهکی 
کرمان است که در نوع خود بی نظیر و دارای مناظر و جلوه های 
طبیعی بسیار زیبا و پدیده های شگفت انگیز است.مالیی از افراد 
کوهنوردان و گردشگران خواست؛:با توجه به اینکه مسیرصعود به 
این غار سخت است و باید برای صعود آشنایی به منطقه  داشته 

باشند، جوانب احتیاط را رعایت کنند.
 ۷۰ در  طرنگ  کوه  و  طرنگ  روستای  مجاورت  در  طرنگ  غار 

کیلومتری جنوب شهرستان بافت واقع است.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به صورت ضمنی 
این  با  بیرانوند  علیرضا  میلیاردی   ۸ قرارداد 

باشگاه را تایید کرد.
 طی هفته های گذشته خبرهای مختلفی از 
مبلغ قرارداد بازیکنان پرسپولیس در رسانه ها 
بیرانوند  علیرضا  اینکه  جمله  از  شد  منتشر 
باشگاه  این  در  تومانی  میلیارد   ۸ قراردادی  با 

ماندنی شده است.
پرسپولیس  مدیرعامل  انصاریفرد  محمدحسن 
شده  حاضر  تلویزیونی  برنامه  یک  در  که  

تعدادی  قرارداد  مبلغ  بودن  باال  درباره  بود، 
میلیاردی   ۸ بحث  شدن  مطرح  و  بازیکنان  از 
از  نامی  آنکه  بدون  قراردادها،  از  بعضی 
گفت:  ببرد،  بازیکنان  دیگر  و  بیرانوند  علیرضا 
مبالغ قراردادها باال است و اشکالی هم ندارد. 
قراردادهایی بسته شده است. تالش می کنیم 
قول  کنیم.  عمل  دارد  وجود  که  تعهداتی  به 
را  تعهدات  ممکن  نحو  بهترین  به  دهیم  می 
انجام بدهیم. مبالغ زیاد است و کاری هم نمی 

توان کرد.

 ۶٤ و  دوم  مرحله  در  حاضر  باز  ۶٤ شطرنج  ترکیب 
نفره جام جهانی مشخص شد. سه نفر از این بازیکنان 

ایرانی هستند.
نخست  مرحله  پایان  با  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
رقابت های جام جهانی شطرنج چهره ۶٤ بازیکن راه 

یافته به مرحله دوم مشخص شد.
اسامی ۶٤ بازیکن و برنامه دور دوم جام جهانی که روز 

جمعه برگزار شد، به شرح زیر است:
لیرن از چین - موسسیان از ارمنستان

گیری از هلند - نایر از روسیه
الگراو از فرانسه - کوالنکو از لتونی
دمچنکو از روسیه - سو از آمریکا 

نپومنیشی از روسیه - پردکه از روسیه

پرهام مقصودلو از ایران - آرونیان از ارمنستان
ممدیاروف از آذربایجان - قاسمجانوف از ازبکستان

عباسوف از آذربایجان - دومینگوئز از آمریکا
گریشوک از روسیه -بوک از هلند

سوگیروف از روسیه - رجبوف از آذربایجان 
آرتمیف از روسیه - چپارینوف از گرجستان

ادهیبان از هند - یانئی از چین
کاریاکین از روسیه - سویان از آمریکا

نیسیپیانو از آلمان - ناکامورا از آمریکا
آندریکین از روسیه - جومابایف از قزاقستان
الکسینکو از روسیه - کریستیانسن از نروژ

هاریکریشنا از هند - فدوسیف از روسیه
نباتی از رژیم اشغالگر قدس - دودا از لهستان

اسویلدر از روسیه - اسیپنکو از روسیه 
هوشنبث از آلمان - ویتیوگوف از روسیه

ویی از چین - گویخارو از اسپانیا
کوروبوف از اوکراین - لیم از ویتنام

یوفا از روسیه - مک شین از انگلیس
اینارکیف از روسیه - ژو از چین

هائو از چین - رودشتاین رژیم اشغالگر قدس
سارین از هند - سفرلی از آذربایجان

ماتالکوف از روسیه - گلفاند از رژیم اشغالگر قدس
آروایند از هند - توماشفسکی از روسیه

ویدیت از هند - رحمانوف از روسیه
جونز از انگلیس - یاکوونکو از روسیه

شیونگ از آمریکا - محمدامین طباطبایی از ایران

دوبوف از روسیه - علیرضا فیروزجا از ایران
خانتی  در  جهانی  جام  های  رقابت  دوره  دهمین 
جوایز  مجموع  و  شود  می  برگزار  روسیه  مانسیسک 
در نظر گرفته شده برای این مسابقات یک میلیون و 

ششصد هزار دالر است.
جام  های  رقابت  فینالیست  دو  فیده  اعالم  طبق 
جهانی ، سهمیه حضور در رقابت های قهرمانی جهان 

را کسب خواهند کرد. 
مگنوس کارلسن که قهرمان حال حاضر جهان است، 
جهان  قهرمانی  های  رقابت  در  اتوماتیک  طور  به 

حضور خواهد داشت.
کاروآنای آمریکایی نیز پیش از این سهمیه حضور در 

رقابت های قهرمانی جهان را کسب کرده است.

تایید قرارداد هشت میلیاردی بیرانوند با باشگاه پرسپولیس

سه شطرنج باز ایرانی در جمع ۶۴  بازیکن برتر جام جهانی

تیم ملی والیبال ایران در نخستین بازی خود در مسابقات 
قهرمانی مردان آسیا مقابل تیم سریالنکا به پیروزی رسید.

ایران در نخستین  والیبال  تیم ملی  به گزارش خبرورزشی،   
میزبانی  به  که  آسیا  مردان  قهرمانی  مسابقات  در  بازی خود 
تهران برگزار می شود با نتیجه ۳ بر صفر مقابل سریالنکا به 

پیروزی رسید.

مسعود  موسوی،  محمد  اسفندیار،  امیرحسین  قائمی،  فرهاد 
)لیبرو(  موذن  محمدرضا  و  یلی  پوریا  کریمی،  جواد  غالمی، 
عصر  که  بودند  سریالنکا  مقابل  دیدار  کننده  شروع  بازیکنان 

جمعه در سالن ورزشگاه آزادی برگزار شد.
شاگردان کوالکوویچ در سه ست متوالی این بازی با نتایج ۲۵ 

بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسیدند.

در دیگر بازی ها ، چین تایپه ۳ بر یک تایلند را شکست داد، 
هند ۳ بر ۲ از سد قزاقستان گذشت و کره جنوبی ۳ بر صفر 

پاکستان را مغلوب کرد.
هشت تیم برتر مسابقات والیبال قهرمانی آسیا، دی ماه سال 
جاری در چین برای کسب تنها سهمیه المپیک قاره کهن با 

هم رقابت می کنند.

والیبال قهرمانی آسیا؛ ایران ۳ - سریالنکا صفر؛

والیبال ایران با برتری برابر سریالنکا در راه فتح آسیا

خبر

نتایج  تداوم  از  کرمان  مس  هندبال  سرمربی 
مقامی  و  سکو  کسب  زمان  تا  تیم  این  خوب 
از  تیمش  که  کرد  اذعان  و  داد  خبر  شایسته 

پیروزی های اخیر مغرور نخواهد شد.
باشگاه مس؛ حمید  عمومی  روابط  گزارش  به   
سخت  بسیار  دهدشت  با  بازی  گفت:  صادقی 
بهترین  به  میزبانی  از شرایط  تیم  این  زیرا  بود 
شکل ممکن استفاده کرد و در مقابل تماشاگران 
خود نمی خواست مغلوب باشد. وی گفت : آنها 
بازی ما مقابل سپاهان را دیده بودند و به خوبی 
نیمه  دلیل  همین  به  و  بودند  کرده  آنالیزمان 
اول نتوانستیم برنامه های خود را در زمین اجرا 
کنیم. صادقی خاطرنشان کرد: اما در نیمه دوم 
اجرا  خوبی  به  را  تاکتیکی  دستورات  بازیکنان، 
آن  در  توانستیم  هم  دلیل  همین  به  و  کردند 

شرایط سخت نتیجه را به نفع خود تغییر دهیم. 
سرمربی تیم هندبال صنعت مس گفت: ما کار 
خود را با صدرنشینی در دور رفت به پایان بردیم 
هیئت  مس،  باشگاه  مجموعه  از  دارد  جا  که 
هندبال و کادر فنی و بازیکنان مس تشکر کنم 

که باعث شدند این نتایج رقم بخورد.
وی افزود: اما مسابقات هنوز تمام نشده و نتیجه 
در پایان فصل مشخص می شود که کار بسیار 
سختی در پیش رو داریم زیرا باید تیم را پس از 
وقفه ای ۷۰ روزه دوباره به همین شرایط فعلی 
برگردانیم و پس از صعود از گروه خود در مرحله 

پایانی نیز رقابتهای خود را ادامه دهیم.
با  مس  صنعت  هندبال  تیم  است  گفتنی 
در  صدرنشینی  با  دهدشت  بام  فراز  شکست 
گروه خود مسابقات دور رفت را به پایان رسانید.

مربی هندبال مس: 

 کار ما برای کسب سکو همچنان ادامه دارد
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محمدحسین بیت الهی 
قبولی نمونه دولتی 

امیرمهدی عرفان نژاد 
قبولی نمونه دولتی 

حامد جسمانی 
قبولی نمونه دولتی 

میالد شریف زاده 
قبولی نمونه دولتی و فرهنگ 

سید محمدمهدی روح االمینی 
قبولی نمونه دولتی 

مهدی زنگی آباد ی
قبولی  نمونه دولتی 

آرش زه تاب زاده
قبولی فرهنگ

عرفان کامیابی 
قبولی فرهنگ

رامتین یزدی زاده 
رتبه اول گیتار در استان 

اسامی قبولی دبیرستان نمونه دولتی و رتبه های برتر دبیرستان دوره اول غیردولتی درخشش
 با بیش از پانزده سال سابقه آموزشی در سال تحصیلی  97-98

دبیرستان دوره ی اول غیردولتی درخشش مانند همیشه باز درخشید.  دبیرستان درخشش  با مکانی امن و امکاناتی چون زمین ورزشی، کالسهای هوشمند و کسب موفقیت های علمی و فرهنگی هر ساله در دبیرستانهای نمونه دولتی و استعدادهای 
درخشان و به دست آوردن رتبه های پرورشی و ورزشی در سال تحصیلی 99-98 با کادری مجرب و مدیریت پی گیر آماده پذیرش تعداد محدودی دانش آموز با نمرات خیلی خوب و انضباط عالی و مصاحبه حضوری می باشد.

نشانی: کرمان - خیابان 24 آذر - کوچه شماره 7 یا )خیابان شهید نامجو کوچه شماره 8( تلفن های تماس :  32447946- 09133418462

بهترین مبلغین ما، محصلین ما هستند

قبولی دانش آموزان دبیرستان غیردولتی دوره اول درخشش در سال تحصیلی 98-97 را در دبیرستانهای نمونه دولتی شهر کرمان و کسب رتبه های پرورشی استانی را به خانواده ها و دبیران و دانش آموزان عزیز تبریک عرض می نماییم.
انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان درخشش

امیرعلی میرزایی
رتبه اول نهج البالغه 

امیرمهدی عرفان نژاد 
پایه نهم - معدل  20

جواد شاه حسینی 
پایه هفتم - معدل 19/79

محمدحسین بیت الهی 
پایه نهم - معدل 20

امیرحسین فیض الهی 
پایه هفتم - معدل 19/93

عرفان کامیابی 
پایه نهم - معدل 20

میالد شریف زاده 
پایه نهم - معدل 20

محمدمهدی خوشنام
پایه نهم - معدل 20

امیرحسین رضایی زاده 
پایه نهم - معدل 20

علی بابایی
پایه نهم - معدل 19/89

امیر ساالرزاده 
پایه نهم - معدل 19/89

مهیار صافی زاده 
پایه نهم - معدل 19/82

عماد تاج نیا 
پایه نهم - معدل 19/64

علی رضا حلیمی 
پایه نهم - معدل 19/68

عادل خواجه 
پایه نهم - معدل 19/71

امیرعباس ابراهیمی 
پایه نهم - معدل 19/79

رامتین یزدی زاده 
پایه نهم - معدل 19/55

حامد جسمانی 
پایه نهم - معدل 19/82

نیما کریمی کاخ 
پایه نهم - معدل 19/50

متین حسینی یگانه 
پایه نهم - معدل 19/38

عبدالحمید نجیب زاده 
پایه نهم - معدل 19/29

رضا باقری
پایه نهم - معدل 19/02

علی مرتضی زاده 
پایه نهم - معدل 19/14

سیدعلی رضا حسینی 
پایه نهم - معدل 19/14

ابوالفضل مهدی زاده 
پایه نهم - معدل 19/21

احسان حاج احمدی 
پایه نهم - معدل 19/21

عارف خواجه 
پایه نهم - معدل 18/89

ابوالفضل زنگی آبادی 
پایه نهم - معدل 18/75

مهدی طلوعی 
پایه نهم - معدل 18/64

میالد شفاهی 
پایه نهم - معدل 18/59

سینا پورماهانی 
پایه نهم - معدل 18/05

رضا کاظمی نژاد 
پایه نهم - معدل 18/29

علی وفادیده 
پایه نهم - معدل 18/39

محمدرضا  لولویی
پایه نهم - معدل 18/39

کیانوش عسکری 
پایه هشتم - معدل 20

مهرداد یعقوبی
پایه هشتم - معدل 20

دانیال ناصری 
پایه هشتم - معدل 20

ابوالفضل جعفری
پایه هشتم - معدل 19/95

نیما کاظمی پور 
پایه هشتم - معدل 19/86

ایلیا زنگی آبادی 
پایه هشتم - معدل 19/86

مهدی محمدی 
پایه هشتم - معدل 19/86

امیرحسین اکبرزاده 
پایه هشتم - معدل 19/93

نوید سلطانی 
پایه هشتم - معدل 19/93

سیدعلی رضا حسینی 
پایه هشتم - معدل 19/79

علی سینا صفری
پایه هشتم - معدل 19/75

محمدامین نخعی عبدل آبادی 
پایه هشتم - معدل 19/75

محمدرضا نوروزی زاده 
پایه هشتم - معدل 19/68

محمدمهدی افضلی 
پایه هشتم - معدل 19/71

محمد مهدی موسی زاده 
پایه هشتم - معدل 19/32

امیرمحمد غفاری 
پایه هشتم - معدل 19/39

متین شجاعی
پایه هشتم - معدل 19/50

علی حاج حسینی 
پایه هشتم - معدل 19/54

جاوید محمدی 
پایه هشتم - معدل 19/54

نیما نعمت زاده 
پایه هشتم - معدل 19/21

حسن رضا احمدی 
پایه هشتم - معدل 19/04

محمدحسین ایلیا پور
پایه هشتم - معدل 18/93

امیرحسین رحیم پورراینی
پایه هشتم - معدل 18/61

ابوالفضل علی پور
پایه هشتم - معدل 18/25

امیر ایزدی 
پایه هشتم - معدل 18/14

محمدارشیا صنعتی 
پایه هشتم - معدل 18/07

امیرعلی میرزایی
پایه هشتم - معدل 20

آرش زه تاب زاده
پایه نهم - معدل 18/98

مهدی زنگی آبادی 
پایه نهم - معدل 19/29

سید محمدمهدی روح االمینی 
پایه نهم - معدل 19/86

امیرمحمد پورشیخ علی 
پایه هفتم - معدل 20

یاسین زراعتکار
پایه هفتم - معدل 20

علی ایرانمنش 
پایه هفتم - معدل 20

امیرعلی زنگی آبادی 
پایه هفتم - معدل 19/79

محمدحسن شادمان 
پایه هفتم - معدل 19/75

محمدرضا خورشیدی 
پایه هفتم - معدل 19/71

شهریار بلوردی 
پایه هفتم - معدل 19/79

مهدی نعمت الهی 
پایه هفتم - معدل 19/68

ابوالفضل دوست محمدی 
پایه هفتم - معدل 19/39

امیرحسین قدوسی اصل 
پایه هفتم - معدل 19/43

امیرعلی حسینی 
پایه هفتم - معدل 19/57

امین اهلل نورزهی 
پایه هفتم - معدل 19/50

پرهام حسینی 
پایه هفتم - معدل 19/57

سروش یادگار نژاد عبدالهی 
پایه هفتم - معدل 19/36

امیرعلی بنی اسدی 
پایه هفتم - معدل 19/29

پارسا شکری پور 
پایه هفتم - معدل 18/86

امید دلمراد زائی
پایه هفتم - معدل 18/43

علی کرمی 
پایه هفتم - معدل 18


